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En varm tak til et særligt hold! 
 
- og så er der nyt både om Helhedsplanen og dæmningen ved 
Vilhelmsborg. 
 
I sommers annoncerede det stærke og dygtige hold bag Mårslet Bladet, at 
de efter 20 års indsats så småt ville takke af. Det tidspunkt er nu kommet, 
og denne udgave af Mårslet Bladet er derfor den sidste fra deres hånd. Fæl-
lesrådet vil gerne takke Hanne Salling Jensen, Poul Erik Jensen, deres søn 
Rasmus og ikke mindst vores kasserer Lars P. Nielsen for en fremragende 
indsats, der har ført frem til et lokalt blad, der med sit indhold og høje kva-
litet, er en hjørnesten i det lokale foreningsliv. Fællesrådet leder derfor 
med lys og lygte efter aftagere, så Mårslet Bladet kan føres videre – for det 
skal det! Har du selv mod på at bidrage til bladet eller kender du nogen, vil 
vi meget gerne høre fra dig! 
 
Der skal også lyde en varm tak til de mange borgere, som er mødt op til 
møderne om Helhedsplanen og orienteringsmødet med Aarhus Kommune, 
samt fremsendt ideer mellem møderne. Det har været en fornøjelse at mær-
ke jeres engagement – og jeres mange gode ideer og input har givet møder-
ne kvalitet! De centrale afsnit af Helhedsplanen foreligger nu som udkast, 
og er efter det seneste borgermøde sendt i høring vha. Mårslet Net samt di-
rekte til grundejerforeningerne. I kan se mere på Mårslet Net – og give je-
res besyv med på vores mailadresse. Helhedsplanen forventes færdiggjort 
efter høringsperioden, hvorefter den offentliggøres i slutningen af januar 
2017. Vi glæder os over, at vi i 8320 nu er meget tæt på at have en stærk 
plan for områdets udvikling! 
 
Det glæder os også, at der nu er nyt i sagen om den beskadigede dæmning 
ved Vilhelmsborg:  Byrådet har besluttet, at Giber Å skal genskabes ved at 
opstemningen nedlægges. Det betyder, at søen forsvinder. Hovstien beva-
res som kørevej og det forventes, at der etableres nye stiforløb langs det 
genskabte å løb. Der har i den forbindelse været tvivl om Fællesrådets hø-
ringssvar til Aarhus Kommune. Grundet mange forskellige holdninger til 
sagen lokalt, har vi undladt at anbefale enten sø eller å løb, men vi har an-
befalet, at Hovstien blev genåbnet som vej. Vi forventer, at Aarhus Kom-
mune sender den endelige udforming af å løbet i høring i foråret 2017. 
 
Tak for de mange bidrag i løbet af året – og de bedste ønsker for julen til 
alle i 8320! 
 

Mvh 
Anders Kjær 

Fællesrådsformand 

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

MÅRSLET-Bladet 
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet  

Mårslet Fællesråd 
Kirkeblad for Mårslet Sogn 

Skolesiderne 
TMG-Nyt 
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For enden af Visbjerg Hegn i den 
nordøstlige del af Mårslet bag Møbel-
gården ligger 2 andelsboligforeninger. 
Den sydligste hedder Karlsminde. 
Med en række nøddebuske mod nord 
ligger den anden andelsforening, Has-
selhegnet. Området, hvor begge for-
eninger ligger, har tidligere været 
gartneri. 

Hasselhegnet består af 18 boliger og 
et fælleshus. De 18 boliger er i 3 stør-
relser: 3 på hver 78 kvadratmeter, 8 
på 92 kvadratmeter og 7 på 105 kva-
dratmeter. 
 
De første beboere flyttede ind i som-
meren 2001, endnu før alle boliger 
var færdigbyggede. Alle boliger var 
beboede først i 2002. 
 
Oprindelig var Hasselhegnet tænkt 
som en +55 andelsboligforening; men 
da bebyggelsen ikke kunne få offent-
lig støtte, støttepengene var brugt op, 
blev Hasselhegnet en ganske alminde-
lig andelsboligforening, hvor i prin-
cippet alle aldersgrupper kan købe en 
andel. I Hasselhegnets vedtægter står 
der, at man fortrinsvis optager perso-

ner mellem 50 og 67 år. 
 
Beboerne i andelsforeningen mødes 
månedlig i fælleshuset, hvor man dis-
kuterer, hvad der skal ske i fremtiden. 
For mange af beboerne er der en vis 
tryghed ved at bo et sted, hvor man 
kerer sig om hinandens velbefinden-
de. 

Ole Vangsø Iversen 

Andelsforeningen Hasselhegnet. 
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I den seneste tid har arkivmedar-
bejderne higet og søgt efter oplys-
ninger om og haft hovedbrud over 
en vandtank, der  netop er fjernet 
fra Mårslet og som ingen her tilsy-
neladende kendte.  
 
Rie Carlsen beretter følgende: 
 
Sidst i juli måned kunne Mårsletbor-
gere, der kom forbi skolens parke-
ringsplads på Obstrupvej, se en stor 
tank, delvis på fortovet, delvis på sko-
lens grund. Det fortæller en smule 
om, hvor stor den var. 
 
Tanken havde ligget begravet under 
jorden mellem gavlen af skolens byg-
ning (hvor tidligere Mårslet Bibliotek 
var og hvor Mårslet Egnsarkiv har til 
huse i kælderen under bygningen), og 
ud til Obstrupvej. 
 
Ovenover tanken havde Mårslet Skole 
cykelparkering for eleverne, og denne 
er genetableret. 

Entreprenørfirmaet Ivan Jakobsen, 
Holstebro, havde fået til opgave at 
grave tanken op og fjerne den. De 
viste os nogle papirer, som Egnsarki-
vet fik en kopi af, og i dem kunne vi 
læse følgende:  Det er en branddam. 
Dæksel og hals udført i glasfiber/
plast. Materiale på tank ukendt. 
 
Entreprenørerne kunne fortælle, at 
den var 11 m lang og 2,5 m i diame-
ter. Den kunne rumme ca. 30.000 liter 
vand. Før de gravede den op, var van-
det, der var tilbage i tanken, blevet 
suget op af Risskov Kloakservice. 
 
Det hul, tanken havde ligget i, skulle 
fyldes med 40 m3 sand, så stort var 
det. Skiltet, hvorpå der stod: Brand-
dam, var  skruet fast på det store 
låg. Sugestudsen kunne ikke ses, den 
lå også under jorden. På selve dækslet 

til brandslangen stod der PVR 
A46/17/59 (17/6 1959) og PVR 
A42/13/59 (13/2 1959). Det var 
dækslets fabrikationsdatoer. Hele tan-
ken var udført i glasfiber, fortalte en-
treprenørfirmaet nu. På forespørgsel 
om, hvor tanken skulle køres hen, 
svarede de, at den nok blev solgt til 
en landmand, men det ville ikke kun-
ne betale, hvad det kostede at få den 
gravet op. 
 
Så begyndte ”det sjove”: 
 
Jeg besøgte Hugo Kristensen, Post-

Hugo, i den faste overbevisning, at 
den tank kendte han alt til. Hugo har 
været formand for Mårslet Vand-
værk, og kom som postbud rundt i 
hele Mårslet. Han kendte ikke spor 
til tanken. Jeg læste Mårslet Vand-
værks forhandlingsprotokoller igen-
nem, og der var den heller ikke 
nævnt. 

 
Så besøgte jeg Arne Andersen, som 

har været tømrermester i Mårslet i 
en menneskealder og også Mårslet 
Skoles faste tømrer. Tømrer-Arne 
var Mårslets sidste brandfoged, men 
han kendte heller ikke spor til tan-
ken. Jeg pløjede de arkivalier, vi har 
om brandtanke i Mårslet gamle sog-
nekommune igennem, men der stod 
intet. Alle andre brandtanke var 
nævnt. 

 
Jeg talte med Ingerlise Wendland, 

som har været fast inventar på kom-
munekontoret i mange år og tidlige-

re sognerådsmedlem, inden vi blev 
underlagt Aarhus Kommune i 1970. 
Det kunne da være, hun havde hørt 
om tanken. Det havde hun ikke. 

 
Jeg mailede til Østjyllands Brand-

væsen, som stod for opgravningen, 
og bad om at få alle oplysninger fra 
deres arkiv om denne tank. De hav-
de ikke noget, men er meget interes-
seret i alle de oplysninger, vi kan 
finde. De var heller ikke klar over, 
hvornår den var gravet ned, hvem 
der sørgede for, at den var fyldt med 
vand osv. Der er flere tanke i Aar-
hus Kommune, som enten er blevet 
fyldt op eller gravet op, da de ikke 
længere anvendes, idet brandbilerne 
i dag kan have meget mere vand 
med sig. 

 
Så nu er det, at Mårslet Egnsarkiv vil 
prøve at få hjælp denne vej. Det kun-
ne være spændende at finde ud af, 
hvorfor denne tank lå der, hvem der 
skulle benytte den, når nu ikke brand-
fogeden eller vandværket kendte til 
den, hvem der sørgede for, den var 
fyldt osv. Den var ikke monteret på 
vandværkets rør. 
 
Da hele tanken er i glasfiber, må den 
være gravet ned engang i 1950erne. 
Studsens datoer er jo fra 1959, men 
det behøver jo ikke at være de første, 
der var monteret på. 
 
Kontaktperson:  
Rie Carlsen, medarbejder i Mårslet 
Egnsarkiv, tlf. 5326 1399 . 

Mårslet Branddam er gravet op  
Hvem kender historien der gik forud? 
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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 
DECEMBER 2016 

Fredag d. 2. dec.  kl. 14.00. 
Vi bager vafler  i Caféen. 
 
Mandag d. 5. dec. kl. 14.00. 
Lille Banko i Caféen. 
 
Onsdag d. 7. dec. kl. 14.00. 
Quizleg  i Caféen. 
 
Fredag d. 9. dec. kl. 12.00. 
Åbent Julefrokostarrangement for alle 
Mårslettere. 

Tilmelding nødvendig før 29. nov. på 
 tlf. 87134434. Pris 150 kr. 
 
Søndag d. 11. dec. kl. 14.00. 
Store Banko i Cafeén. 
Mandag d. 12. dec. kl. 14.00. 
Vi viser god, gammel dansk film. 
 
Onsdag d. 14. dec. kl. 14.00 
Lille Banko i Caféen. 
 
 

Torsdag d. 15. dec. kl. 11.00. 
Kelds Kulinariske Kapel underholder. 
 
Fredag d. 16. dec. kl. 14.00. 
”Vi synger julen ind” med Uffe Torp. 
 
Mandag d. 19. dec. kl. 14.00. 
Julehygge i Cafeén. 
 
Onsdag d. 21. dec. kl. 13.45. 
Julegudstjeneste på Kildevang. Desu-
den  medvirker Kirkens Kor. 
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MÅRSLET VANDVÆRK 
a.m.b.a. 

Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 
 

Alle henvendelser til: 
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688 

 
Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31. dec. og 30. juni 

Opgørelserne udsendes herefter og seneste betalingsdato er 10. feb. 
og 10. aug. 

 
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 

Søg om støtte til et godt formål 
Så er det muligt at få 5.000 kroner til 
et socialt/kulturelt formål i Mårslet. 
Det lokale netværk Group8320 har 
blandt andet til formål at støtte lokale 
initiativer i Mårslet. Netværket har 
tidligere doneret 40.000 kroner til 
Multihallen – og nu kan der søges om 
5.000 kroner, hvis man har en 
forening, et initiativ, et godt formål 
eller noget helt fjerde, som kunne  

bruge et tilskud. 
 
Skriv en kort mail med begrundelse 
for, hvorfor jeres initiativ skal støttes 
– så er I med i puljen blandt 
initiativer, hvor et enkelt bliver tildelt 
støtten. Deadline for ansøgning er 23. 
december og beløbet uddeles i januar. 
Ansøgning kan mailes til:  

brian.christensen@avaloninnova on.
com  
 
www.group8320.dk  
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Nyt fra Mårslet Skole 
Af Inge Pedersen, skoleleder 
 
Den første sne er faldet. På Mårslet 
Skole har vi fundet vores sneregler 
frem og repeteret dem for børn og 
voksne, så leg i sneen bliver sjovt for 
alle: Vi har områder, hvor børnene 
må kaste med sne og områder, hvor 
de ikke må og kan bygge snemænd 
og lave glidebaner uden at blive ramt 
af snebolde.  
 
Reglerne minder vi børnene om, når 
det sner, - både i klasserne og over 
vores kaldeanlæg. Vi fortæller børne-
ne, at de skal være særlige påpasseli-
ge, hvis sneen er våd og hård, og at 
de skal huske at se, om den eller dem 
de leger med stadig synes, det er 
sjovt. Og vi sørger for, at der er eks-
tra voksne udenfor til at hjælpe.  
 
Heldigvis oplever vi, at børnene er 
gode til at passe på hinanden, så sne-
en giver mest af alt anledning til mas-
ser af grin, hvin, glæde og samvær på 
nye måder for både store og små.  
 
Trivsel og antimobbestrategi 
At vores børn og unge trives, er me-
get vigtigt for os, og noget vi arbej-
der med hele tiden.   
I vores trivselsplan (ligger på hjem-
mesiden under fanen ”Vores Skole”) 
beskriver vi nogle af de overordnede 
trivselstiltag, som vi vil arbejde med i 
løbet af børnenes skolegang. Samme 
sted kan man finde skolens antimob-
bestrategi.  
Et af tema i trivselsplanen er digital 
dannelse og det har både 4. og 7. årg. 
haft som tema i dette efterår.   
 
Digital dannelse på 4. årgang 
Onsdag den 2. november var 4. klas-

sernes forældre og lærere inviteret til 
temaaften om digital dannelse. En af-
ten, hvor der var fokus på forebyggelse 
af mulige faldgrupper i forbindelse 
med børns brug af de sociale medier. 
De fremmødte forældre fik en rigtig 
god og informativ aften, som satte tan-
ker i gang hos både forældre og perso-
nale. Flere forældre sagde, at foredra-
get havde givet anledning til en revide-
ring af deres rolle som forældre i for-
hold til deres barns brug af de sociale 
medier. Det blev også udtrykt, at det 
var blevet tydeligt, hvor afgørende det 
er for både de enkelte børn og unges 
trivsel og for positive fællesskaber og 
trivsel i klasserne, at man har en god 
tone på nettet. 
 
Digital dannelse på 7. årgang 
Også 7. årgangs forældre har i novem-
ber haft et arrangement om digital dan-
nelse. De har haft besøg af Søren Skou 
som er en del af UngiAarhus.  
Søren lavede en temadag for eleverne 
omkring det at færdes på de sociale 
medier. Blandt andet opstillede elever-
ne forskellige dilemmaer i forhold til 
deres forældre.  
Vi havde også inviteret Søren Skou til 
at afholde et oplæg for 7. årgangs for-
ældre samme aften, hvor disse dilem-

maer indgik. Det blev en god aften 
med drøftelser omkring forældrerollen 

i forhold til digital dannelse.  
 
Medborgerskab og demokrati 
I trivselsugen i uge 41 havde indsko-
lingen og mellemtrinnet i år fokus på 
”medborgerskab og demokrati”, som 
er skolens indsatsområde i år.  
Børnene var meget optagede af em-
net, og der blev lavet mange spæn-
dende forløb, hvor børnene fik ny vi-
den og mulighed for at udtrykke de-
res egne idéer og holdninger. Det 
blev dage med mange gode tanker, 
samtaler og fine produkter. Her er et 
udpluk af noget af det, der blev arbej-
det med: 
 
Børnekonventionerne med børns ret-
tigheder og vilkår. 
 
Ligestilling og hvornår kvinder fik 
valgret og  lige rettigheder med 
mænd. Forargelsen var stor, da det 
gik op for børnene, at kvinderne først 
har fået stemmeret inden for de sidste 
100 år. Og særlig slemt var det, da de 
hørte, at i Schweiz var det først i 
1971…  
 
En klasse arbejdede med Nicelines. 
Nicelines er det samme som levereg-
ler, men klassen valgte at kalde dem 
for Nicelines, da alle de ”regler”, 
som klassen ville lave skulle formu-
leres positivt. For eksempel skrev de: 
”Vi skal respektere hinanden”, vi 
skal byde hinanden ind i legene” I 
stedet for at skrive ”vi må ikke sige 
nej til hinanden”.  Det affødte mange 
gode snakke omkring det at være i en 
klasse, at være en god klassekamme-
rat og indgå i et fællesskab. Der blev 
snakket om det at være modig og 
kunne sige fra. 
 

(Fortsættes på side 12) 
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En klasse kom omkring webetik og 
digital dannelse.  
Der var klasser, der lavede egne par-
tier med mærkesager, fremlæggelser 
af principprogrammer og med valg. 
Der var forslag om at udskifte diesel-
biler til el-biler og meget mere.  
 
Andre klasser havde fokus på det næ-
re demokrati. Hvorfor er vi på sko-
len? Hvad har vi ansvar for her?  
Andre igen havde fokus på at hjælpe 
dem, der i nød. ”Bag for en sag” var 
et tema. Andre arbejdede med første 
hjælp.   
Nogle 1. klasser arbejdede med mate-
rialet ”Ole og koglefolket”, som også 
lægger op til at forhandle, lytte, argu-
mentere m.m. Processen var så god, 
at den blev udvidet til uge 43 også. 
 
Alt i alt var det en rigtig god temauge 
for både børnene og de voksne. 
 

Fagligt fokus og karakterer 
På 8. årgang er november måneden, 
hvor eleverne skal have karakterer for 
første gang. Derfor har man i fagene 
haft travlt med forskellige evaluerin-
ger, prøver og afleveringer. Der er og-
så skole-hjem-samtaler, hvor uddan-
nelsesparathed er en del af temaet. Her 
skal klasseteamet vurdere, om den en-
kelte elev vil være parat til en ung-
domsuddannelse efter 9. årgang, eller 
der skal særlige indsatser til. 
 
9. årgang 
På linjerne på 8.-9. årgang har der væ-
ret mange forskellige ture ud af huset. 
Det er med til at skabe en hverdag med 
stor variation. Der skal dog også være 
plads til det daglige arbejde i fagene, 
så det er en balancegang, vi prøver at 
ramme.  
Især 9. årgang er et skoleår med stor 
travlhed, mange opbrud og meget, man 
skal nå. I den næste periode er der der-

for fokus på fagene. 
Projektopgaven, som i år ligger i uge 
3-4, er lærerne også i fuld gang med 
at forberede, og der vil være optakts-
aktiviteter i perioden op til projekt-
ugen. 
 
Jul på skolen 
Julerierne på Mårslet Skole starter 
Åben Skolelørdag d. 26. november, 
hvor forældre inviteres til undervis-
ning, klippedag og nissebal på sko-
len. Vores 3. årgang arbejder med 
krybbespil i samarbejde med kirken 
og 6. årgang går Lucia, hvor også 
plejehjemmet får besøg. 
I SFO laves juleværksteder og klas-
serne har forskellige decembertraditi-
oner. December er også en hyggelig 
måned. 
 
Til slut vil vi gerne ønske alle i 
Mårslet en rigtig glædelig jul.  
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —  

 

Måske har du undret dig over tre 
gravsteder på Mårslet kirkegård, der 
skiller sig ud? Der er et for Ina, et for 
Kim og et for Finn. Det er ikke men-
nesker, du har kendt, for disse men-
nesker har, så vidt vi ved, aldrig le-
vet. Deres navne er ikke nogle, deres 
forældre har valgt. For da de aldrig 
har levet, har de selvfølgelig heller 
ikke haft nogen forældre. 
 
Men deres gravsteder er anlagt og 
udført med den største omhu. Der har 
været mange om det. Der har været 
nogle, der med større eller mindre 
held har forsøgt at udhugge navnene i 
gravsten. Selvom navnene Ina, Kim 
og Finn må være en drøm for enhver 
stenhugger, så er en times koncentre-
ret arbejdsindsats i underkanten. 
Imens stenhuggerne hamrede løs, var 
andre i gang med at designe gravste-
det ud fra egne skitser. Der blev sat 
sten op, og et lokalt havecenter havde 
doneret små buske og blomster, der 
blev anbragt på nøje udvalgte steder. 
Foran graverens kontor blev der bun-
det kranse og blomster.  
 
Alle havde selv valgt deres opgave i 
forbindelse med Ina, Kim og Finns 
dødsfald. Og det bedste var ikke godt 
nok til disse personer, som vi egentlig 
kun kendte gennem omtale og fantasi. 
Der var fire ”præster”, der holdt fine 
taler om Ina og Finn. Det var meget 
rørende. Kims pårørende sprang hans 
begravelsestale over, da de hellere 
ville udnytte tiden til at gøre mest 
muligt ud af hans gravsted. Måske 
var der et ønske om at overgå Inas og 
Finns gravsted? 
 
Alvor og leg, sorg og glæde 
Kun den, der forud har gjort sig man-
ge tanker om sorg og død, kan indle-
ve sig i en sådan ”leg” og få så meget 
ud af det. Temadagen om sorg og død 
var et samarbejde mellem Mårslet 
Skole og kirke. Ja, for det var nemlig 
skoleeleverne fra 7.a, 7.b og 7.c, der 

spillede rollerne som pårørende, præ-
ster, blomsterdekoratører, og gravere 
omkring disse opdigtede dødsfald.  
 
Det er rigtigt godt at være sammen en 
hel dag omkring så tungt et emne, der 
nogle gange kan være svært at berøre 
særligt dybt i familierne derhjemme. 
Én ting kan vi dog være sikre på, 
uanset om vi taler om det eller ej; at 
døden, den undgår vi altså ikke her i 
livet. Derfor er det rigtigt godt at gøre 
sig tanker om døden, og om hvad 
man gør for at hjælpe andre, der mi-
ster.  
 
Nu er der jo iflg. kristendommen en 
tro på, at det hele ikke ender med dø-
dens mørke men med opstandelsens 
lys. Vi håber derfor på forståelse for, 
at vi afsluttede den ellers så seriøse 
dag med hygge og latter på kirkegår-
den. Det blev en solrig efterårsdag, 
hvor der blev delt både tårer og smil. 
Til foråret, når grandækningen tages 
af kirkegården, forsvinder også Inas, 
Kims og Finns gravsteder. Tak til de 
to frivillige, Knud Lunderskov med 
stenhugning og Else Kjemtrup med 
blomsterbinding, for jeres indsats 
denne dag.  

 
 
 

Venlig hilsen 
Sognepræst, Signe Høg  

 
 

Lys i efterårets grå timer 
 - en temadag om sorg og død for 7. klasser 
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Fredagsspisning er for alle, der har 
lyst til nogle timers hyggeligt samvær 
i fællesskab med andre fra sognet. 
 

Næste gang er fredag d.  2. dec. 
 kl. 18.00-20.00 i Sognehuset. 

 
Vi mødes igen i det nye år  

fredag d. 6. januar kl. 18.00-20.00 i 
Sognehuset. 

 
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 bibel-
tekst.  
 
Pris: 25 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. 
barn. Tilmelding senest to dage før 
til: rl@maarslet-kirke.dk  
 

Mårslet Menighedsråd 

Fredagsspisning 

 
 
 
 
 

 
NOVEMBER 

 
Søndag d. 27. november kl. 10.00 
1. Søndag i Advent 
Signe Kølbæk Høg 
 

DECEMBER 
 
Søndag d. 4. december kl. 10.00 
2. Søndag i Advent 
Signe Kølbæk Høg 
 
Søndag d. 11. december kl. 16.00 
3. Søndag i Advent 
Musikgudstjeneste 
Signe Kølbæk Høg 
 
Søndag d. 18. december kl. 10.00 
4. Søndag i Advent 
G. Kasper Hansen 
 
Lørdag d. 24. december kl. 13.00, 
kl. 14.00, kl. 15.00 og kl. 16.00 
Juleaftens Gudstjenester: 
Kl. 13.00 og kl. 14.00 ved G. Kasper 
Hansen. 
Kl. 15.00 og kl. 16.00 ved Signe Køl-
bæk Høg. 
 
Søndag d. 25. december kl. 10.00 
1. Juledag 
G. Kasper Hansen 

Mandag d. 26. december kl.10.00 
2. Juledag 
Signe Kølbæk Høg 
 

JANUAR 
 

Søndag d. 1. januar kl. 16.00 
Nytårsdag 
Signe Kølbæk Høg 
 
Søndag d. 8. januar kl. 10.00 
Helligtrekongers Søndag 
G. Kasper Hansen 
 
Søndag d. 15. januar kl. 11.00 
1. Søndag efter Helligtrekonger 
Nytårsoptakt for spejderne 
Signe Kølbæk Høg 
 
Søndag d. 22. januar kl. 10.00 
2. Søndag efter Helligtrekonger 
Signe Kølbæk Høg 
 
Søndag d. 29. januar kl. 10.00 
3. Søndag efter Helligtrekonger 
G. Kasper Hansen 
 
Onsdag d. 25. januar kl. 17.00 
Børne- bamsegudstjeneste 
 

FEBRUAR 
 
Søndag d. 5. februar kl. 9.00 
4. Søndag efter Helligtrekonger 
Jette R. Christiansen 
 

Kirketiderne Kildevang 
 

Julegudstjeneste  
Fredag den 21. december 

 
Kirkens pigekor medvirker ved jule-
gudstjenesten på Kildevang onsdag 

den 21. december.  
 

Gudstjeneste  
Fredag den 13. januar 

 
Til begge Kildevangsgudstjenester 

begynder vi med en kop kaffe  
kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15  
er gudstjeneste med altergang. 
Præst ved begge gudstjenester:  

Signe Kølbæk Høg 

Mandagscafé 
 

Byder på julehygge 
 

mandag den 12. december 2016 
 

 
 

Vi mødes igen og hilser det nye år 
velkommen 

 
mandag den 9. januar 2017 

 
Begge dage  

 
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 
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NOVEMBER 
 
Lørdag d. 26. november kl. 16.00 
Juletræstænding med efterfølgende 
julesalmesang i Mårslet Kirke 
 
DECEMBER 
 
Fredag d. 2. dec. kl. 18.00 
Fredagsspisning i Sognehuset 
 
Onsdag den 7. dec. kl. 9.30 
Engletræf 
 
Onsdag d. 7. dec. kl. 19.00 
Indre Mission holder adventsfest - se 
annonce 
 
Torsdag d. 8. dec. kl. 9.30 
Engletræf 
 
Torsdag d. 8. dec. kl. 14.00 
Adventsgudstjeneste for seniorer 
med efterfølgende adventsfest i Sog-
nehuset - se annonce 
 
Mandag d. 12. dec. kl. 9.30 
Mandagscafé i Sognehuset 
 
Mandag d. 19. dec. kl. 15.00 
Julespil: Forestilling for forældre 

Tirsdag d. 20. dec. kl. 10.00 
Julespil: Forestilling for 0. klasser 
 
Tirsdag d. 20. dec. kl. 11.00 
Julespil: Forestilling for børnehave-
klasser 
 
Onsdag d. 21. dec. kl. 10.00 
Julespil: Forestilling for 1. og 2. 
klasser 
 
Onsdag d. 21. dec. kl. 10.45 
Julespil: Forestilling for 3. og 4. 
klasser 
 
JANUAR 
 
Torsdag d. 19. januar kl. 10.00 
Nyt hold med babysalmesang be-
gynder 
 
Torsdag d. 12. januar kl. 14.00 
Mårslet Hyggeklub: ”Da jeg var lil-
le, og landbruget var stort” - se an-
nonce 
 
Fredag d. 6. januar kl. 18.00 
Fredagsspisning i Sognehuset 
 
Mandag d. 9. januar kl. 9.30 
Mandagscafé i Sognehuset 

Søndag d. 15. januar kl. 16.00 
Nytårskoncert med ”Polkalypso 
Steelband” i Mårslet Kirke - se an-
nonce 
 
Lørdag d. 21. januar kl. 9.30-12.00 
Studiedag om Reformationens be-
tydning i Astrup Sognegård  - se 
annonce 
 
Onsdag d. 25. januar kl. 19.30 
Indre Mission: ”Kristen mellem kaos 
og tryghed” - se annonce 
 
FEBRUAR 
 
Onsdag d. 1. februar kl. 19.30 
Litteratur- og Musikcafé: ”Over Re-
vet Langt Ude” - annonce kommer 
til februar 
 
Søndag d. 5. februar kl. 16.00 
Musikcafé: ”Cash i kirken” - annon-
ce kommer til februar 
 
Mandag d. 6. februar kl. 16.00 
Ny Sorggruppe begynder i Mårslet 
Sognehus - se annonce 

Aktivitetskalender  
for Mårslet Kirke og Sognehus 

Torsdag den 8. december kl. 
14.00  

 
Traditionen tro indbyder Menigheds-
rådet til adventsfest for seniorer. Vi 
mødes i Mårslet Kirke. Programmet 
for adventsfesten: 
 
 Gudstjeneste i Mårslet Kirke 

med Luciaoptog ved kirkens 
korskole. Præst: G. Kasper 
Hansen. 

 Festligt og hyggeligt kaffebord 
i Sognehuset. 

 Korskolen underholder med 
lystige julesange ved kaffen. 

 Fællessang 
 En god julehistorie 
 Udlodning af bordpynt 
 

Transport: 
Kl. 13.30: Der kører en bus fra Kilde-
vang  til kirken. 
Efter gudstjenesten kører en bus fra 
kirken til sognehuset, hvor adventsfe-
sten fortsætter.  
Kl. 16.30: Der kører en bus fra Sog-
nehuset til Kildevang. 
 
Ønsker man transport fra hjemmet, er 
man velkommen til at ringe til kirke-
tjeneren på telefon 86298190 i tids-
rummet kl. 12.00 -12.30. Bestillings-
frist: Tirsdag d. 6. dec. 
 
Vi ser frem til en rigtig hyggelig ef-
termiddag, hvor alle er hjerteligt vel-
komne. 

 
Adventsfestudvalget 

Adventsfest for  seniorer Musik 
Gudstjeneste 

De 9 læsninger 
 
 
 

Søndag den 11. december kl. 16 
 

Musikgudstjenesten er en vekslen 
mellem læsninger, korsang og fæl-
lessang. Læsningerne omhandler 
skabelsen, syndefald, Jesu fødsel og 
frelse.  
Ved gudstjenesten medvirker Mår-
slet Kirkes Pigekor under ledelse af 
Pia Labohn, kirkesanger Lisbeth 
Frandsen samt Jens Jørgen Bech, 
som oplæser. Liturg er Signe Køl-
bæk Høg. Pigekoret indleder guds-
tjenesten med et stemningsfuldt Lu-
ciaoptog, og kirken vil være oplyst 
af levende lys. 
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Nyt hold begynder til  
januar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Babysalmesang er et tilbud for baby-
er på 2-8 mdr. sammen med mor og/
eller far.  
 
Vi lytter til musik, synger, nynner, 
laver fagter, blæser sæbebobler og 
forundres over blafrende tørklæder. 
Det er alt sammen med til at formid-
le de smukke salmer til børnene, 
stimulere deres sanser og give en 
særlig kontakt mellem forælder og 
barn. 
 
Derefter er der kaffe/the, småkager 
og hyggeligt samvær for dem, der 
har lyst. Der er varmetæpper i kir-
ken. 
 
Næste hold begynder d. 19. januar 

kl. 10.00 
 
Det er muligt at tilmelde sig allerede 
nu ved at skrive til: 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 
 
Der er plads til max ti på holdet. Når 
der ikke er flere pladser tilbage luk-
kes der for tilmelding. 
 
Et forløb består af 8 gange og koster 
200 kr.  

 
Kirke- og kulturmedarbejder, 

Johanne Buur Okkels 

Tag din bamse med til guds-
tjeneste og lad den være med 
til at synge salmer, bede en 
bøn og høre en bibelhistorie.  
 
Gudstjenesten er kort og af-
slappet i dens form og hen-
vender sig til børnefamilier. 
Men alle er velkomne til at 
være med. 
 
Efter gudstjenesten går vi i 
Sognehuset og spiser aftens-
mad.  
 
Maden koster 10 kr. pr. barn 
og 20 kr. pr. voksen.  

 
Sognepræst, Signe K. Høg 

Børne- bamsegudstjeneste Babysalmesang 
Onsdag den 25. januar kl. 17.00  

Traditionen tro samarbejder Mårslet 
Skole og Mårslet Kirke om et stort 
krybbespil med eleverne fra 3.A og 
3.B. Ud over de to klasser deltager 
kirkens korskole.  
 

Krybbespillet indeholder alt, hvad der 
skal til for at komme i rigtig jule-
stemning: Engle, hyrder, de vise 
mænd og naturligvis Josef og Maria 
med det lille Jesusbarn. Forestillingen 
fortæller juleevangeliet i børnehøjde. 
 
Oversigt over forestillingerne frem-
går af gudstjenestelisten. Krybbespil-
let danner ramme om skolens juleaf-
slutning for 0.- 4. klasse. Byens bør-
nehavebørn har også modtaget invita-
tioner til en forestilling.  
 

Kirke- og kulturmedarbejder, 
Johanne Buur Okkels 

Julespil 

     Engletræf 
Onsdag d. 7. dec. og  

torsdag d. 8. dec. kl. 9.30  
 
Til Engletræf inviterer vi alle dagple-
jere og vuggestuer i Mårslet til guds-
tjeneste i Mårslet Kirke. 
 
Dagplejebørnene indleder gudstjene-

sten med et lille luciaoptog. 
 
Sammen skal vi synge et par julesal-
mer med fagter, og præsten vil for-
tælle Juleevangeliet. 
 
Vi glæder os til at se kirken fyldt  
med børn. 
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Mariehønen  
Mariehønen er lege-
stuen 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 
 
Lærkereden 
Lærkereden er for alle 
børn fra 0. klasse  til og med 3. 
klasse.  
Vi synger, hører en fortælling fra 
Bibelen, leger og deltager i mange 
forskellige aktiviteter.  
 
Sognehuset,  
mandag kl. 16.15-17.30 
  
Ledere af Lærkereden er: 
Dorthe Bjerge, tlf. 30292663  
Mette Nørgaard Pedersen, 
 40954529 

Kom og vær med til at tænde jule-
træet på pladsen foran kirken. Bagef-
ter er der fællessang i kirken, hvor de 
fremmødte vælger hvilke julesalmer, 
vi skal synge.   

Juletræet  
tændes 

Lørdag den 26. november 
kl. 16.00  

 
 

KORSKOLEN 
 
Korskolen starter igen efter jule-

ferien  
onsdag den 11. januar kl. 15.30 i 

Sognehuset.  
 
Korskolen synger fra kl. 15.30 -
16.30 og er for børn i 3. og 4. klasse. 
 
Nye sangere optages efter henven-
delse til organist og korleder Pia 
Labohn på mail: korpia@os.dk  

 
 

PIGEKORET 
 
Pigekoret starter igen efter julefe-

rien torsdag den 12. januar  
kl. 16 -17.30 i Sognehuset.  

 
Pigekoret er et kor på højere niveau 
og er for seriøse og ambitiøse piger 
fra 6. klasse og opefter. Der er opta-
gelsesprøve. 
 
Nye sangere optages efter forudgå-
ende henvendelse til organist og kor-
leder Pia Labohn på mail: kor-
pia@os.dk  
 
 

Børneklubber 

Mårslet Kirkes 
Korskole og 
Pigekor 

Jørgen Gleerup fortæller 
om en række erindringsbil-
leder fra livet på landet i 
1950’erne og 60’erne 
 
 
 
 
 
 

Torsdag den 12. januar kl. 14.00 
 
Det var dengang jeg var lille, og land-
bruget var stort og min bedstemors 
fætter var statsminister i Danmark. 
Det var dengang hunden Laika kred-
sede rundt om jorden, og frøken Han-
sen underviste i skolen. Det var den-
gang, Kresten Hjulmand kørte mælk 
til mejeriet, og Henry From reddede 
et straffespark. Det var dengang, kor-
net blev høstet med selvbinder og 
tærsket i tærskeværket. Det var den-
gang, drengene lod håret gro, musik-

ken hed pigtråd, og Apollo 11 lande-
de på månen. 
 
En række erindringsbilleder og livsfor-
tællinger fra livet på landet i 1950’erne 
og 60’erne – krydret med tidens viser og 
sange. 
 
Alle pensionister og efterlønsmodta-
gere er meget velkomne i Sognehu-
set. Der serveres kaffe  
og kage til 40 kr. 



 
MÅRSLET-bladet  DECEMBER  2016 / JANUAR 2017 18 

 

Udvalg og menighedsråd har længe 
arbejdet med at beskrive ønsker og 
tage beslutninger vedrørende kirkere-
noveringen. Når denne tekst kan læ-
ses i kirkesiderne, håber vi at skitse-
forslaget er sendt til Nationalmuseet 
og Kgl. Bygningsinspektør til endelig 
godkendelse.  
 
Vi har forsøgt at indarbejde de for-
slag, der fremkom ved mødet med 
forslagene fra september. Menigheds-
rådet har taget de sidste store beslut-
ninger om nyt gulv, niveaufrit gulv, 
nye bænke og ny belysning. Der skal 
også installeres mere varme. Vi vil 
fortælle mere om detaljerne efterhån-

den som projektering finder sted i 
løbet af vinteren og foråret. Planen er 
som tidligere omtalt, at vi i de første 
måneder af 2017 kan sende et god-
kendt projekt i udbud og begynde 
renovering efter konfirmationerne i 
maj 2017.  
 
Vi håber meget at kunne afslutte pro-
jektet til december 2017. Når planer-
ne er afklaret, vil vi også fortælle, 
hvordan vi tænker at holde gudstjene-
ster og andre kirkelige handlinger 
imens renoveringen finder sted. 
 

Kirkerenoveringsudvalget 
Erik Lund Sørensen 

Mårslet Indre Mission  

Onsdag den 7. december kl. 19.00 
holder vi adventsfest i Sognehuset.  
 
Der vil være forskellige indslag med 
udgangspunkt i ovenstående tema. 
Desuden vil vi synge nogle advents-
sange og christmas carols sammen.  
 
Endelig afholder vi vores traditions-
rige amerikanske lotteri. Adventsfe-
sten er i Mårslet Sognehus og begyn-
der kl. 19.00.     
  
Alle er velkommen til en aften for 
hele familien.  

Onsdag den 25. januar kl. 19.30 i 
Sognehuset. 

 
Det kan være et paradoks at leve i en 
verden, hvor vi dagligt bombarderes 
med nyheder om krig, sult og natur-
katastrofer, og samtidig tro på en al-
mægtig Gud, som tilsyneladende la-
der alt dette passere.  
 
Når jeg har en almægtig Gud, hvor-
for sker alle disse ting omkring mig? 
Når jeg tror på Jesus, har jeg fred 
med Gud, står der i Bibelen. Men når 
det stormer og raser i mit liv kan 
tryghed være et svært begreb at for-
holde sig til. Hvor finder jeg min 
tryghed? 

 
Med udgangspunkt i Det Gamle Te-
stamentes beretning om Josef og det 
kaos, han gennemlevede samtidig 
med Guds (usynlige) tilstedeværelse, 
vil missionær Egild Kildeholm, Røn-
de, give os sit bud på, hvordan man 
kan leve som ”Kristen mellem kaos 
og tryghed”. 
 
Egild er gift med Grethe og far til 4 
sønner. Han har været missionær i en 
årrække med forkyndelse som én af 
sine hovedopgaver. 
 
Alle er meget velkomne til mødet. 

”Og stjernen stod over  
stalden” 

Nyt fra Mårslet Menighedsråd 

Den  25. oktober holdte menighedsrå-
det et konstituerende møde, hvor me-
nighedsrådets poster blev fordelt mel-
lem medlemmerne.  
 
Derfor kan Mårslet menighedsråd nu 
præsentere resultatet af det konstitue-
rende møde: 

Formand: René Lunderskov 
Næstformand: Erik Lund Sørensen 
Kirkeværge: Arne Andersen (ikke 
medlem af MR) 
Kasserer: Anders Kristoffersen 
Sekretær: Susanne Lauritsen 
Kontaktperson: Else Svendsen  

”Kristen mellem kaos og tryghed”  

Fordeling af menighedsrådets poster 

Nyt om kirkerenovering 

Kirkens  
studiedage 

2017 
 
Kirkens studiedage på tværs af sog-
negrænserne kommer til at handle 
om Reformationen. Studiedagene 
ligger på følgende lørdage i tidsrum-
met kl. 9.30-12.00: D. 21. januar, d. 
4. februar, d. 4. marts og d. 25. 
marts. 

Den 21. Januar: 
 
Denne første studiedag afholdes i 
Astrup Sognegård ved Prof. dr. the-
ol. Svend Andersen. Dagens tema: 
 

BEFRIET TIL ANSVAR 
- Kristendom og menneskeliv i  

luthersk betydning  
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Litteratur- og MusikCafé: 
”Over Revet Langt Ude”  

 
Onsdag den 1. februar kl. 19.30 i 

Sognehuset 
 
Sangeren og digteren, Karen Marie 
Troldborg, har efter sin mors død 
udgivet digtsamlingen ”Over Revet 
Langt Ude”.  
 
Digtene belyser et kræftforløb set 
både fra en mors side og fra en ung 
kvindes barndomserindringer – her 
beskrives et savn i en digtedialog 
mellem mor og datter.  
 
Karen har sat musik til nogle af dig-
tene og vil synge, læse op og fortæl-
le om projektets baggrund.  
 
Karen er født og opvokset i Odder, 
og digtsamlingens handling foregår i 
stor udstrækning i Odder og omegn. 
 
Arrangementet er et samarbejde mel-
lem ”Litteraturkreds 8320” og 
”KulturCafé 8320”. 
 
Entré kr. 50,-.  
 

MusikCafé:  
”Cash i kirken” 

 
Søndag den 5. februar kl. 16.00 

 
Engle og dæmoner blander sig med 
countrymusik og amerikansk musik-
historie, når sangeren Karsten Holm 
& band leverer "Cash i kirken".  
 
En musikalsk fortælling om Johnny 
Cash og den evige kamp mellem det 
religiøse og tilværelsens skyggesi-
der, der var en enorm drivkraft for 
ham som kunstner.  
 
Entré kr. 75,-. 

Arrangementer med  
KulturCaféen i februar 

2017 

I år er det 100 år siden, at De Dansk 
Vestindiske Øer blev solgt til USA.  
 
I den anledning har ”Polkalypso 
Steelband” besøgt øerne og er i den 
forbindelse blevet inspireret til at lave 
en kirkekoncert, der viser øernes tætte 
tilknytning til Danmark den dag i dag.  
 
Den caribiske musik er gennem tiden 
blevet blandet med polkamusikken. 
Derved opstod en ny stilart, som kan 
kaldes ”Polkalypso”.  
 
Under koncerten gives eksempler på, 
hvordan de gamle danske melodier er 
blevet blandet med calypsomusikken.  
 
Olietøndemusik bruges som musik til 
gudstjenester på St. Croix, St. Thomas 
og St. John. Koncerten indeholder 
derfor calypsoficerede salmer, polka-
lypso, klassisk musik – ja, alt i alt et 
farverigt og festligt program, der oser 

af sol og bølgeskvulp. 
De klassiskuddannede janitsharer for-
tæller under koncerten - på en meget 
underholdende facon - historien om, 
hvordan man fandt på at lave en olie-
tønde om til et musikinstrument. Det 
skete for ca. 60 år siden på Trinidad. I 
dag er der olietøndemusik overalt i 
Caribien. 
 
Entré kr. 50,- ved indgangen fra kl. 
15.30 

Nytårskoncert i Mårslet Kirke 
”Polkalypso Steelband” 

 
Søndag den 15. januar kl. 16.00 

Kulturcafé 8320 

 
Jesper Mikkelsen - sopranolietønde 

Kai Stensgaard - sopran- og altolietønder 
Lars Skov - basolietønder 
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SOGNEPRÆST 
Signe Kølbæk Høg 
Obstrupvej 4 
8320 Mårslet 
Tlf. 8629 0234  
skh@km.dk 
Fridag: mandag 
 
KONSTITUERET SOGNEPRÆST 
G. Kasper Hansen 
Fyrrevænget 13, Hou 
8300 Odder 
tlf. 4258 3112 
gkha@km.dk  
Fridag: fredag 
 
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 
Johanne Buur Okkels 
Tlf. 8629 8190 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 
Fridag: mandag 

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. 8629 1851 
aa@maarslet-kirke.dk 
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
www.maarslet-kirke.dk  

Kontakt Kirken  
Kirken er åben 

 
Mårslet Kirke er normalt åben i 
dagtimerne 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 og giv os ger-
ne et LIKE! 

Menighedsrådsmøde 
 
Dato for næste menighedsrådsmøde: 
 
Tirsdag den 6. december kl. 19.00 

i Sognehuset 
 
Menighedsrådets møder er offentlige 
og alle er velkomne til møderne. 

Så er det igen muligt at deltage i en 
sorggruppe. Den begynder:  
 

Mandag den 6. februar 2017  
kl. 16.00 

 
Gruppen mødes i Mårslet Sognehus. 
Et møde varer ca. to timer og der af-
holdes møde hver anden mandag, i alt 
8 gange.  
 
”Som jeg har det lige nu, er det godt 
at være sammen med andre og at bli-
ve hørt og forstået”.  
 
Det er et af de udsagn, vi har hørt i 
tidligere grupper. 

Det kan være svært at finde personer 
i ens omgangskreds, som i længden 
kan rumme og forstå den smerte, som 
sorgen over at have mistet en af sine 
nærmeste, indebærer. Et andet udsagn 
er:  
 
”Min omverden synes, jeg hurtigt 
skal se at komme videre, men så hur-
tig er sorg ikke, skal jeg hilse og si-
ge”. 
 
I gruppen er der tavshedspligt, men 
deltagerne lærer selvfølgelig hinan-
den at kende. Det kan give mulighed 
for at få en kontakt, som man også 
efter forløbets afslutning kan have 

glæde af. Gruppen ledes af Susanne 
Lauritsen og Kaj Lolholm.  
 
Har du brug for, eller kender en, der 
har brug for at deltage i gruppen for 
voksne, kan henvendelse ske til Su-
sanne Lauritsen, tlf.nr. 2532 4657 
eller mail sus@sjl.dk   
 

Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm  

Sorggruppen i Mårslet Sogn 
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TMG's hovedbestyrelse 
Forretningsudvalg:  

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

Næstformand Tony Lund-Burmeister 40 46 73 32 tlb@njordlaw.com 

Kasserer  Gerda Svendsen 40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com 
Afdelingsrepræsentanter:  

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

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

Cykelmotion  Stefan Brenstrup 86 29 22 12 formand@maarslet.com 

Dart Søren Houlberg 51 88 31 22 shoulberg@mail.dk 

Fodbold Helle Foged 20 47 27 20 hefo@nykredit.dk 

Gymnastik  Tine Westergaard Clausen 29 86 21 01 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 

TMG - Nyt 

TRÆNER SØGES  

Basket sæsonen er i fuld gang og vi er i den heldige situati-
on at flere børn og unge gerne vil spille basket, så der er nu 
ca. 10 U14 drenge, både nybegyndere og øvede, det er her-
ligt. Men det medfører også et behov for noget mere træner-
hjælp. Så hvis du har en lille trænerspirer i maven, der gerne 
vil hjælpe med at bringe basketglæde videre til disse 6. Og 
7. Klasses drenge så vil vi rigtig gerne i kontakt med dig. 
 
Der trænes mandag og fredag, se nærmere på 
www.tmgsport.dk  
eller find os på Facebook TMG-Basketball 
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5. års jubilæum – Vikuvika 

Onsdag aften kl. 19.45 drysser biler 
og cykler ind i mørket på parkerings-
pladsen ved Mårslet Skoles Gymna-
stiksal. Ud vrimler modne kvinder i 
træningstøj, nogle fra Mårslet, flere 
fra byer som Højbjerg, Egå, Hørning, 
Lystrup og Odder. Hvorfor! 
 
Fordi vi ku’ og fordi vi stadig ka’! 
Fordi vi simpelthen ikke kan lade væ-
re. Vi laver sgu’ gymnastik, sådan 
rigtig gymnastik på den fede måde, 
som dengang vi var unge i 80’erne og 
90’erne. Med boksvendinger, feje-
sving, contractions, curves, plièer, 
grounding, afsæt og off’s og jeg skal-
gi-dig-ska-jeg, blandet med udtryk, 
energi, strubelyde og masser af grin. 

Når musikken går igang glemmes alle 
dagens strabadser, bekymringer, logi-
stikkabaler og træthed, der er ganske 
enkelt ikke plads! Det squeezes ud af 
hovedet for at kunne følge med i de 
kryptiske koordinationer med arme, 
ben, ryg og mave, som vi elsker så 
meget.  
 
Det er 5.sæson i år. Krisen var stor, da 
vores fantastiske træner og grundlæg-
ger af holdet Karrina Clausen ikke 
skulle være instruktør i år, så holdet 
rykkede sammen og nedsatte et hur-
tigt arbejdende og ivrigt udvalg for at 
redde sæsonen, så Vikuvika kunne 
fortsætte. 
 

Det gør vi så! Fortsætter! Med gæste-
instruktør Vittoria Lasorella (moderne 
danser) som inspirationsmuse, og så 
koger ny suppe på gamle urter. Vi 
prøver i år med noget nyt, noget gam-
melt, måske noget lånt og blåt sniger 
sig med, man ved det ikke, og vi lover 
en opvisning i marts med spændstige 
baller, bløde hofter, smukke stærke 
arme, og ikke mindst udstråling og 
sammenhold. Hørt på holdet: 
”musikken er måske et par år gam-
mel, men den er stadig moderne”…
Sådan er vi også!  
 

 
En glad Vikuvika’er – Lotte Brogaard 
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Når vi har pakket dejlige gaver op og 
hygget igennem med familie, venner 
og god mad, så skyder TMG Gymna-
stik det nye år i gang med følgende 
nye hold fra januar 2017: 
 
Vinterfit 
10 gange Vinterfit fra mandag i uge 
2, og med Ane Nederby i spidsen. 
Ane har netop været på Club la Santa 
og hente ny inspiration, og Ane ga-
ranterer sved på panden, ømme musk-
ler og god energi. Der bliver fokus på 
core-træning, altså hele kroppens cen-
ter, så du kommer i form uanset, om 
skiferien står for døren, løbetrænin-
gen skal suppleres eller du bare vil 
opnå øget velvære med en stærk 
kropsstamme og en god holdning. 
Alder: over 16 år 
Undervisningssted: Mårslet skoles 
gymnastiksal, indgang fra Obstrupvej 
Tid: mandag kl. 19.00-20.00, 9. janu-
ar – 20. marts 2017 
Pris: 350 kr. 
Underviser: Ane Nederby 
 
Puls & Power 
Puls & Power er et nyt hold med en 
ny instruktør, Tina Dyhrberg, som el-
sker at give max. gas! Det er holdet 

for dig som ønsker øget forbrænding, 
bedre kondition og en stærkere krop. 
Det er hård konditions- og styrketræ-
ning som bygges op omkring simpel 
koreografi med trin fra aerobicens 
verden. Alle trin og øvelser gennem-
gås grundigt så både nybegyndere og 
øvede kan være med. Træningen er til 
inspirerende musik, som får dig til at 
yde dit allerbedste.  
Tina er uddannet aerobic instruktør 
og har undervist alt fra amerikanske 
soldater til seniorer og elsker at kunne 
hjælpe andre til at få et bedre velvære 
i hverdagen gennem træningen. Det 
skal være sjovt, effektivt og give den 
enkelte deltagere motivation og lyst 
til at komme igen.  
Undervisningssted: Gymnastiksalen 
Tid: tirsdag kl. 18.30-19.25, 10. janu-
ar – 4. april 2017 
Pris: 400 kr. 
Underviser: Tina Dyhrberg 
 
Cross X-tra 
Jens Kudahl er klar til endnu en om-
gang intensiv træning om onsdagen 
fra uge 2-12. Konceptet er crossgym, 
stationstræning med og uden kettle-
bells, HIT og det der ligner. Musik-
ken er fed og humøret er højt, så kom 

med til 30 minutters effektiv og sved-
dryppende træning.   
Alder: over 16 år 
Undervisningssted: Mårslet skoles 
gymnastiksal, indgang fra Obstrupvej 
Tid: onsdag kl. 19.15-19.45, 11. janu-
ar – 22. marts 2017 
Pris: 175 kr. 
Underviser: Jens Kudahl 
 
Seniorhold 60+ 
Seniorholdet er ’still going strong’ og 
fortsætter torsdage fra uge 2. Trænin-
gen foregår hos Mårslet Fysioterapi, 
og der er plads til 10 deltagere. Til-
melding online på www.tmgsport.dk 
eller igennem Grethe Rasmussen.   
Alder: over 60 år 
Undervisningssted: Mårslet Fysiote-
rapi, Hørretvej (ved P-pladsen over 
for Brugsen) 
Tid: torsdag kl. 12.10-13.10, 12. janu-
ar – 23. marts 2017 
Pris: 350 kr. 
Underviser: Ane Nederby 
 
Tilmelding til nye hold og online be-
taling på TMGs hjemmeside: 
www.tmgsport.dk . 

Nye vinterhold 2017 i TMG Gymnastik 

BOGFØRING, LØN MOMS M.V. TILBYDES. 
 

Er du træt af at skulle bruge din fritid på papirarbejde, kan 

jeg tilbyde at bogføre, lave løn, mom m.v. og da jeg  har 30 

års erfaring i revisorbranchen, kan jeg også klargøre det hele 

til din revisor, så denne regning kan blive så lille  som muligt 
 

Bogføring- og regnskabshjælp  

v/ B. Tulstrup tlf. 22431843 eller  
mail: annie.bogholder@gmail.com 
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Giv en                     til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 
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Husk Deadline Den 10. hver måned 

Mårslet Egnsarkiv har åbent: 
 

14. december 
11. januar 
25. januar 

 
Alle dage fra kl. 16.00 - 17.30. 
 
Indgang fra skolens lille P-plads på 
Obstrupvej. 
 

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. 
 

Mail: maarsletarkiv@gmail.com 
 

www.maarsletegnsarkiv.dk 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

Nyt lokalhistorisk hæfte 
 
Nyt hæfte med 13 lokalhistoriske ar-
tikler og fortællinger fra Mårslet Sogn 
er udgivet af Mårslet Sogns Lokalhi-
storiske Forening og kan købes på 
Mårslet Egnsarkiv for 45 kr. 
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Husk Deadline Den 10. hver måned 

9.30-17.30 
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Husk   Deadline   Den   10. hver   måned 

Et liv. En by. En bog  

Mårsletforfatteren Inger Højmark har 
begået en ny bog, en biografisk skil-
dring af den utrolige udvikling og for-

andring, der er sket i de 80 år, som er 
forløbet siden den anden verdenskrig 
til i dag, og den betydning forandrin-
gen har fået for den enkelte. Rejsen 
fra lokum i gården eller kælderen, og 
storvask og personlig hygiejne i zink-
baljen i køkkenet til det moderne ba-
deværelse med alle bekvemmelighe-
der, er et godt billede af dansk histo-
rie. Fra fattigt bondeland til en plads 
blandt de rige eksportlande, og den 
store migration fra arbejderklasse til 
middelklasse. Med en utrolig detalje-
ret hukommelse vækker forfatteren 
læserens egne slumrende minder om 
dengang, hvor der var spanskrør i 
skoleklassen og lussinger i vente for 
småforseelser og manglende lektie-
læsning. Men midt i sliddet og van-
skelighederne med at få dagligdagen 
til at hænge sammen økonomisk var 
det sammenholdet i familien og kær-
ligheden, som bar over med en fjendt-

lig og krævende verden, og gjorde det 
muligt at komme videre. Og byen har 
fulgt med velstanden, de fattige kvar-
terer fra dengang er ”næsten” for-
svundet og erstattet af storbydrømme 
og arkitektkonkurrencer. Jeg tror at 
mange travle mennesker i den globale 
konkurrenceverden går rundt med 
små skattekister i hukommelsen, som 
har været smækket i alt for længe må-
ske grundet travlhed. Tag en pause. 
Sluk for TV. Dyk ned i din historie. 
Start med barndommen og glæd dig 
til rejsen. Skal du hjælpes lidt på vej, 
så læs den her omtalte bog, bliv inspi-
reret og dyk.  
 
Inger Højmark. ”Søsters huskerier”. 
Kan fås hos forf. Kr. 250.  
 

Bent Oxenvad    
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Lidt billeder fra årets strikke event i 
Mårslet Borgerhus. 
Fredag aften blev der hygget over 
strikketøjet og hæklet på livet løs.    
Lørdag formiddag havde vi gang i tre 
forskellige workshops - nogen lærte 
at hækle, andre hæklede tunesisk og 
det sidste hold lært at holde styr på 
flere farver i strikketøjet. Alt i alt en 
dejlig weekend. Jeg siger mange tak 
for opbakning til jer  alle. 

Vi er nogle der ikke kan få nok af at 
strikke og hækle og hygge med hinan-
den, derfor har jeg fået mulighed for 
at starte en Nørklecafé op i Borgerhu-
set lokale.  
Her har vi, ung og gammel, nu mulig-
hed for at dyrke vores nørklende hob-
by i fællesskab med andre. Jeg glæder 
mig til at blive inspireret af jer der vil 
være med. 
Det foregår altid den anden torsdag i 
måneden.  
Jeg låser op i Borgerhuset  kl. 19.15 
og i er velkommen indtil kl. 22.15. 
Medbring kaffe/te og din egen kop, 
20 runde kroner og HUSK dit håndar-
bejde. 
 
Ingen tilmelding :o)    Vi ses - Bente  
 

           Strikke festival i Mårslet igen en succes 

Giv en                     til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 
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AF 
CHRISTINA S. JOHANSEN,  
LOKALAVISEN 
 
Rigtig mange Mårslet-borgere 
ved nok, hvem Hanne Salling 
Jensen, Poul Erik Jensen og deres 
søn Rasmus er. Og selv hvis nav-
nene ikke lige får en klokke til at 
ringe, har alle husstande i Mårslet 
gennem 22 år fået parrets arbejde 
ind gennem brevsprækken hver 
måned. 
 
Det er nemlig dem, som har sør-
get for, at alt materialet til bladet 
er blevet samlet og sat op gang på 
gang – år efter år. Tilmed har søn-
nen, i samarbejde med forældre-
ne, sørget for at dele bladet ud i 
samtlige postkasser de seneste ni 
år. 
 
Men nu takker både familien Sal-

ling-Jensen og bladets redaktør 
Lars P. Nielsen af og overlader 
scenen til nye driftige ildsjæle. 
 
»Vi er vist ved at have udtjent vo-
res værnepligt, og i forlængelse af 
at Rasmus nu er flyttet til Aal-
borg, er tiden inde til, at vi siger 
stop. Nu håber vi bare, at vi kan 
finde nogle, som har modet til at 
fortsætte bladet på deres måde. 
Det vil være så ærgerligt, hvis det 
forsvinder, for det er jo en vigtig 
del af Mårslet. Derfor skal det da 
helst køre videre i en eller anden 
form,« siger Poul Erik Jensen, 
som sammen med sin hustru står 
klar til at hjælpe de nye i gang, 
hvis det ønskes. 
 
Det hele begyndte, da Hanne Sal-
ling Jensen gik på barsel med 
Rasmus. Hun manglede noget at 
lave og fik sagt, at hun da godt 

kunne være involveret i Mårslet 
Bladet. 
»Og så har jeg jo hængt på det li-
ge siden – jeg ved ikke, hvor alle 
årene er blevet af,« siger Hanne 
Salling Jensen med et smil. 
Hun fortæller, at det har været et 
sjovt projekt at være fælles om 
for hele familien, men bølgerne 
kan nu også gå temmelig højt, 
forsikrer hun. 
»Jeg lægger hele det grove pusle-
spil – altså hvad der skal være 
hvor i bladet,« siger hun. 
»Ja, og så skælder jeg ud, når det 
hele ikke passer alligevel,« fort-
sætter Poul Erik Jensen. 
 
Fortsætter året ud 
 
At parrets arbejde har været værd-
sat blev tydeligt i 2006, hvor det 
blev kåret til Årets Mårslet-
borgere. 
 
Folks glæde over at modtage bla-
det er også stor. Parret oplever, at 
rigtig mange nærmest løber ud til 
postkassen. 
 
»Det har været dejligt at se, hvor 
taknemmelige folk er,« siger Poul 
Erik Jensen. 
 
Parret fortsætter med at lave Mår-
slet Bladet året ud, men efter de-
cember/januar-nummeret skal der 
nye kræfter til. 
 
Parret glæder sig bl.a. til i fremti-
den at få mere tid til deres båd. 
 

 

De siger farvel til  
Mårslet Bladet efter 23 år 

Ved årsskiftet skal der nye kræfter til, hvis Mårslet Bladet skal køre videre. Parret bag de seneste årtiers udgave stopper 
nemlig.  

Hanne Salling Jensen og Poul Erik Jensen stopper efter 23 år på Mårslet Bla-
det. Foto: Lokalavisen 

Kilde: Lokalavisen, Jyllandsposten 
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