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Hvad vil vi med Byens Blad? 
 

Mårsletbladet er formidlingsrammen om de store og små institutioner 
i byen, - Kirken, Skolen og Idrætsforeningen samt byens foreninger - 
og er samtidig talerør og oplysningsorgan for Fællesrådet, lokalområ-
dets forretningsliv og ikke mindst et åbent forum for meninger og 
holdninger for byens borgere.  Bladet er ’enestående’ i den forstand, 
at der igennem 20 år er skabt et blad i et flot format og med en høj 
standard. Der er ikke mange småbyer på Mårslets størrelse, der kan 
leve op til det. 
  
Alt dette har 8320 vænnet sig til gennem de mange år med bladet - 
og så langt så godt!   
Men som opmærksomme læsere utvivlsomt har set, eftersøger Mår-
sletbladet nye redaktører. I det er der den alvor, at det er et spørgs-
mål, om bladet skal videreføres. 
 
Mårslet har de sidste 10 år fået mange nye beboere og har næppe set 
enden på det endnu. I det perspektiv har Mårsletbladet en vigtig sam-
menbindende funktion, som kan formidle vigtig information om by-
ens liv og dermed være med til at åbne byen for ny-tilflyttere. 
Det er klart, at ser man Mårslet i helikopterperspektivet, er der tale 
om en gammel stationsby, som er blevet til en soveby for en altæden-
de stor-by.  
Men ser man Mårslet i frøperspektivet, er det en by fyldt af socialt og 
kulturelt liv, fra et livligt juletræslaug, kirke-, skole- og idrætsarran-
gementer, torvedage, musik og foredrag, - til diskussioner om Mår-
slets identitet, fremtid og placering i et Stor-Århus.  
I alt dette har bladet en rolle at spille, og det kunne være spændende, 
om der kunne etableres en redaktionsgruppe, som har lyst til at vide-
reføre bladet – og dermed være med til at styrke og fastholde Mår-
slets selvforståelse som ’sin egen’ midt i virvaret af  århusiansk mini-
storby.  
 
Det kan umiddelbart lyde som en stor sag at løfte og der skal natur-
ligvis ydes en indsats. MEN hvis en gruppe på 3 - 4 mennesker går 
sammen om det og deler funktionerne imellem sig, bliver opgaverne 
meget overkommelige, - og utvivlsomt fornøjelige og spændende tilli-
ge med. (fortsættelse følger på side 5) 

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

MÅRSLET-Bladet 
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet  

Mårslet Fællesråd 
Kirkeblad for Mårslet Sogn 

Skolesiderne 
TMG-Nyt 
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Annoncer  
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
i Mårslet Vandværk. 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne 
Mårslet Borgerhus d. 22. marts kl. 19.00 
Mvh. 
Bestyrelsen for Mårslet Vandværk 

Orientering fra jeres vandværk 
Som sikkert mange har set så er der 
en stor ombygning i gang på vand-
værket. 
 
Som før omtalt her i bladet så bygger 
vi et nyt vandværk, med tidssvarende 
teknologi og opbygning. 
 
I den høje bygning er der 2 rustfrie 
vandtanke på hver 150 m3. 
I den lave del af byggeriet er vandfil-
trene placeret. 
 
Det gamle vandværk vil efter tid blive 
brugt til lager så vi har mulighed for 
at få rør og andre ting indendørs. 
 
Vi havde forventet at få det nye vand-
værk i drift først i dette år, men er 
blevet forsinket grundet levering af 
filtre og noget af det andet driftsud-
styr. 
 
På vores hjemmeside er der en del bil-

leder i forbindelse med byggeriet. 
 
Forsinkelsen har ikke nogen betyd-
ning for driften og levering af vand til 
vore forbrugere, da det gamle vand-
værk vil være i drift indtil driften læg-
ges over på det nye vandværk. 
 
Med det nye vandværk vil vi kunne 
levere vand til nuværende og kom-
mende forbrugere, så selv ved en for-
øgelse af forbrugere vil vi kunne leve-
re vand i lang tid fremover, og skulle 
forbruget stige over nuværende kapa-
citet vil det være en mindre udbyg-
ning der skal foretages. 
 
Vi udpumper daglig ca. 600 m3. Der 
er en spidsforbrug om morgenen på 
ca. 70 m3 og når ombygningen er 
færdig vil vi kunne udpumpe ca. 120 
m3 pr. time. Vi vil kunne rense væ-
sentlig mere end vi udpumper, men 
der skal tages højde for at et filtersæt 

skal tages ud af drift. Et filtersæt vil 
kunne rense ca. 1000 m3 i døgnet. 
 
Hvis der sker et nedbrud på vandvær-
ket er vi sikret ved hjælp af en nød-
forsyning fra Århus Vand. Så i mener 
vi har gjort hvad vi kan for at sikre en 
stabil drift. 
 
Det eneste vi ikke kan tage højde for 
er ledningsbrud, men der sker da hel-
digvis sjældent, og sker det så gør vi 
alt for at få det repareret hurtigst mu-
lig, for vand er svært at undvære. 
 
Når byggeriet er færdigt og det nye 
vandværk er sat i drift vi vil holde 
åbent hus, så vore forbrugere og der-
med medejere af vandværket kan se 
vandværket. 
 
Willy Tang 
Formand for vandværket 
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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 

Arbejdet med bladet skal løse tre hovedfunktioner: 
 

De teknisk/grafiske funktioner i bladet (1 gerne 2 personer):  
Opsætningsdelen  - som kræver kendskab til Microsoft Publisher – eller lyst til at sætte sig ind i det. 

Annoncer og regnskab (kan evt. deles på to) 
Annoncedelen – som har kontakt til annoncører, udsender regninger, meddeler til-og fragang af annoncer til hver 

bladudsendelse. 
Regnskabsdelen – som omfatter regnskabsføring, betaling af regninger, kontakt til bank 
 

Den redaktionelle og indholdsmæssige funktion 
- som har som sin meget vigtige opgave at få samlet stoffet til de faste rubrikker i bladet og samtidig få indplace-

ret indlæg mm. i bladets spalter – således deadline for udgivelsen kan overholdes. Denne funktion vil natur-
ligt kunne varetages af den samledes redaktionsgruppe (– som evt. kan supplere sig med en person mere) 

 
Den redaktionelle funktion omfatter i høj grad også den kreative proces, det er, at samle stoffet – rubrikker, indlæg, 
småartikler, annoncer og billeder - til ’MÅRSLET-bladet’ . 
 
Tidsforbrug 
Ting ser ofte ud af mere end de er.  
Den afgående redaktionsgruppe har ud fra sin årelange erfaringer med arbejdet anslået: 

at indsatsen vedr. grafik og redaktion i timer andrager ca. 6 timer pr. person. Heraf vil de fleste timer blive forbrugt 
på et samlet arbejds- og redaktionsmøde en gang om måneden. Hertil kommer lidt tidsforbrug mellem redakti-
onsmøderne. 

Annonce og regnskabsopgaver andrager ca. 2 timer pr. nummer eller ca. 20 timer om året. 
 

Der er således ikke tale om en overvældende arbejdsbyrde. Til gengæld er det en vigtig arbejdsindsats, man kan give, 
hvis man i øvrigt synes, at bladet er vigtigt at beholde i 8320. 
Hvis du har fået lyst…. 
til at deltage så ring eller skriv til  

Mårslet Fællesråd:  
MaarsletFU@gmail.com  

– og gerne snart! 

”Stillings- og funktionsopslag” 
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

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 8. februar 
og onsdag den 22. februar – 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. 
 
Lokalhistorisk Forening arrange-
rer foredrag og byvandringer, skri-
ver artikler og laver udstillinger 
samt sørger for at holde Egnsarki-
vet åbent for alle interesserede. 

 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

Der var engang to flotte kastanjetræer 
mellem Hørretvej og Brugsen, her forevi-
get af Kaj Christensen. De havde hørt til 
Bomgaarden midt i Mårslet. Det sidste 
træ blev fældet 10. januar 2017. Da Jør-
gen Kraglund tegnede MSLF’s bomærke 
til venstre herfor, havde han allerede 
forudset, at træerne ville forsvinde i det, 
der ikke var plads til dem på tegningen! 
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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 
FEBRUAR 2017 

Onsdag d. 1. febr. kl. 14.00. 
Vi viser Dansk Film i Caféen. 
 
Fredag d. 3. febr. kl. 13.45. 
Kaffebord med efterfølgende Guds-
tjeneste. 
 
Mandag d. 6. febr. kl. 14.00. 
Lille Banko i Caféen. 
 
Tirsdag d. 7. febr. kl. 13.15. 
Der spilles Whist alle tirsdage på det-
te tidspunkt. 
Alle er velkomne. 
 
Onsdag d. 8. febr. kl. 14.00. 
Quizleg  i Caféen. 

 
Fredag  d. 10. febr.  kl. 14.00. 
Vaffelbagning  i Caféen. 
 
Søndag d. 12. febr. kl. 14.00. 
Store banko i Cafeén. 
 
Mandag d. 13. febr. kl. 14.00. 
 ”Syng med Josser Herold.” 
 
Onsdag d. 15. febr. kl. 14.00. 
Lille Banko i Cafeén. 
 
Fredag d. 17. febr. kl. 14.00. 
Hanne Torp læser eventyr. 
 
Mandag d. 20. febr. kl. 14.00. 

Modeopvisning ved Karina Dyhr. 
 
Onsdag d. 22. febr. 17.30 – 19.00. 
Mormormad i Cafeén. Tilmelding på 
tlf. 87134434 
senest onsdag d. 15. febr. Pris: 30/60 
kr. 
Menu: Fadkoteletter med ris samt 
kaffe og kage. 
 
Fredag d. 24. febr. kl. 14.00. 
Fastelavnshygge. 
 
Mandag d. 27. febr. kl. 14.00. 
Rejseforedrag ved John Malm. 

Venneforeningen på Kildevang. 
Ønsker alle et godt nytår 

Hermed vores program for foråret.  

Vi afholder tre BANKO spil Søndag den 26. februar,  Søndag den 26 marts og Søndag den 23 april. 

Kaffe og lagkage til kr. 25,00, Øl og Vand kan købes, 

desuden sælger vi amerikansk lotteri, vi glæder os til at se rigtig mange ALLE er velkommen. 

Arrangementerne foregår i Cafeén på Kildevang kl. 14,00. 

Kender du /I ikke Venneforening, kan jeg for fortælle, at vi er en støtteforening til Kildevang, der samler på medlem-
mer, og vi har for tiden 132 medlemmer, så vi kan glæde de ældre på Kildevang med en hyggelig middag og underhold-

ning og det er en stor fornøjelse både for os og for de ældre,  

Den 21 februar er dagen kun for beboer og beskyttede boliger hvor vi inviterer til en middag. 

Et medlemskab koster kr. 50,00 om året pr. person 

Inger Christiansen Formand 
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Åben Skolelørdag 
Skoleåret 2016 sluttede som altid 
med en række juletraditioner. Sidste 
lørdag i november havde vi Åben 
Skolelørdag for skolens børn og for-
ældre. Dagen startede kl. 9 med al-
mindelig undervisning, hvor foræl-
drene på egen krop får lov at mærke, 
hvordan en undervisnings-lektion kan 
være skruet sammen i 2016.  

 
Der var børn og forældre, der arbej-
dede med nogle af vores digitale læ-
remidler som fx Matematikfessor. 
Nogle skrev historier på anderledes 
måder, andre oplevede eksempler på 
bevægelse i undervisningen med ori-
enterings-opgaveløb, læringsspil, 
dans med videre. 
 
Efter undervisningen var der juleklip 
og senere nissebal i hallen med vores 
dygtige lærerband. Vores kantine 
samarbejdede med vores liniehold på 
8.-9. årgang, ”Kulturpiloterne”, om 
salg af æbleskiver, kaffe, mad m.v. 
hele dagen.  
 
Det var en rigtig god dag, som Natali 
og Emma fra vores medievalghold på 
7. årgang bagefter lavede en lille arti-
kel om med bl.a. dette elevinterview: 
 
 

 
Hvad synes du om klippe dagen?   
Det er en hyggelig, sjov og rar dag, 
hvor klasserne får styrket fællesskabet.   
Hvad vil du gerne have forandret ved 
den?  
Det er da en smule træls, at dagen er en 
lørdag, og at man skal op kl. 9, men 
det er super hyggeligt.   
Er du blevet for gammel til klippe dag?   
Alle mener, at man aldrig kan blive for 
gammel til klippe dag   
Hvad mener du om, at dine forældre 
skal med?   
Fint nok, god ide og sjovt. Der er for-
skellige meninger om, at ens forældre 
skal deltage i undervisningen, men alle 
mener noget positivt.   
Super god måde at skabe samvær mel-
lem både forældre og børn. 
Forældrene får også et indblik i, hvor-
dan deres børn er i skolen, og hvilke 
ting de lærer, samt de selv deltager i ti-
men.   
Hvad er det hyggeligste og mest trælse 
ved dagen?   
Det er rigtigt hyggeligt med klippe og 
klistre, hygge med venner uden skole-
relaterede ting og selvfølgelig æbleski-
ver, mums!  
 
 
 

Innovation og problemløsning 
Noget af det, vi har øget fokus på, 
når vi taler undervisning i dag, er 
”det 21. århundredes kernekompeten-
cer”. Det fortæller vi i vores værdi-
grundlag, og ud over IT-færdigheder 
og evnen til samarbejde er det kom-
petencer som innovation, problem-
løsning og at konstruere ny viden. 
Sidste skoleår deltog to af skolens 
lærere, Jacob og Nicolai, i en ny ud-
dannelse netop om undervisning i in-
novation og designprocesser, som de 
så skal undervise deres kolleger i. Vi 
har indrettet et såkaldt 
”Fablab” (FabrikationsLaboratorium) 
på skolen, som er et lokale, der er ud-
styret med dimser og dutter, plan-
cher, 3-D-printer, vinylcutter og an-
det, der kan understøtte elevernes 
idéudvikling. Senere på året får vi et 
nyt lokale til faget Håndværk & De-
sign, som også vil understøtte arbej-
det med designprocesser. 
 
Design et forbedret liv 
En af de konkrete måder, som skolen 
har arbejdet med design på, er 5.a´s 
deltagelse i konkurrencen ”Design to 
improve life”, som er en del af kul-
turby Aarhus 2017-programmet.  
 

(Fortsættes på side 10) 
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Konkurrencen er et læringsforløb, der 
tager afsæt i innovation og bæredyg-
tighed med skoleklasser fra hele Re-
gion Midtjylland. 
Eleverne har præsenteret et produkt 
med plancher, en film og en 3D-
model, som svar på en konkret udfor-
dring. I 2016 var udfordringen bære-
dygtig transport. Mårslet Skole var 
altså en af de aarhusianske skoler, der 
deltog i konkurrencen, og vi var med, 
da løsningerne på 2016-udfordringen 
blev fremlagt i Spektrum i Odder. 
 
”Det er rigtigt godt for eleverne at 
have en konkret udfordring at arbej-
de med. Det gør opgaveløsningen 
mere nærværende for dem og øger 
deres engagement. Og de kan arbej-
de konkret med innovation og entre-
prenørskab i undervisningen uden 
det bliver kunstigt,” siger vores del-
tagende lærer, Jacob. 
 
Som lærer i matematik, natur & tek-
nik og håndværk & design ser Jacob 
oplagte snitflader ved at arbejde med 
klima og bæredygtighed i timerne. 

Og for eleverne har det betydning, at 
opgaven ikke kun skal afleveres til læ-
reren. 
 
”Det er tydeligt, at eleverne gør sig lidt 
mere umage med resultatet, når de 
ved, at det skal vurderes af andre – vel 
at mærke folk, som jo er eksperter in-
den for deres felt. Det er med til at løf-
te arbejdet. Derudover er der jo en 
deadline, som ikke kan overskrides. 
Det betyder, at eleverne trænes i at di-
sponere deres tid, hvilket også er en 
god egenskab at øve sig i,” siger Jacob. 
 
Det blev ikke vores klasse, der løb af 
med sejren ved finalen i Spektrum i 
Odder denne gang, men det var lære-
rigt og spændende at være med.  
 
First Lego-league 
Et af vores linietoningshold, Banebry-
derne, har også arbejdet med innovati-
on og design og har deltaget i konkur-
rencen First Lego-league på Navitas i 
Aarhus sammen med 33 andre klasser. 
Fra september og to måneder frem har 
de bygget, konstrueret og programme-

ret robotter i Lego. De har også lavet 
en teoretisk opgave, hvor de skulle 
komme med løsninger på en konkret 
problemstilling. Også Banebryderne 
havde en rigtig spændende dag på 
Navitas, hvor de lærte en masse.  
 
I kan læse mere på skolens hjemme-
side om skolens arbejde med IT, in-
novation og entreprenørskab. 
 
Løvernes konge – årets musical 
I 2017 lægger vi ud med skolefest i 
uge 3. Traditionen tro laver vores 6. 
årgang musical, og i år er valget fal-
det på Løvernes Konge.  
I ½ år har børnene knoklet sammen 
med deres lærere for at få en forestil-
ling op at stå, som de skal vise for al-
le børn og forældre på skolen. Vi 
glæder os allerede! Resultatet hører I 
mere om i næste Mårslet Blad. 
 
Til slut vil jeg på egne og alle sko-
lens medarbejderes vegne ønske alle 
læsere af Mårslet Bladet et rigtigt 
godt nytår. 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —  

 

Jeg opgav at se julekalenderne i tv i 
december måned. I stedet så jeg 
SKAM  - Den norske serie om fem 
gymnasiepiger. Den handlede først og 
fremmest om deres problemer med 
kærligheden og de mange følelser og 
konflikter, som følger i kølvandet af 
den. Hvert afsnit varer kun et kvarter. 
Handlingen er godt skruet sammen, 
og såvel drenge som piger spiller fan-
tastisk godt. Rollerne er godt castede. 
Synsvinklen skifter. Det er ikke den 
samme person, der er i centrum i hele 
serien. I de sidste afsnit op til jul var 
det Noora. Hun forelsker sig i Willi-
am. Det gør veninden Vilde også, 
men det bliver Noora, som får ham. 
Noora holder det skjult for sin venin-
de, og det er ikke uproblematisk for 
Noora at være forelsket i William. 
Han har været i et slagsmål med en 
drengegruppe og smadret en flaske i 
hovedet på en af dem. 
 
I et af afsnittene sidder Noora i et vin-
due i en trappeopgang på gymnasiet 
og spekulerer over sit forhold til Wil-
liam. Sana, hendes veninde fra grup-
pen, kommer forbi og kan se, at der er 
et eller andet, der går Noora på. Sana 
er muslim og klædt i sort hijab, men 
også smart og ikke mindst kvik i pæ-
ren og hurtig i replikken. Noora for-
tæller hende om William. Hun fortæl-
ler, at han er en skidt fyr, og at han er 
kontrollerende. Hun siger, at han vil 
bestemme, hvad hun skal føle, sige og 
gøre. Tør du ikke sige ham imod, 

spørger Sana. Jo, det gør Noora godt. 
Bliver han vred, hvis du er uenig med 
ham? Nej, men Noora kan ikke finde 
modargumenter mod det, han siger. 
Hvad er så problemet? Er han klogere 
end dig, spørger Sana. Nej, men han 
prøver at ændre mine holdninger, si-
ger Noora. Dine holdninger bliver jo 
kun ændret, hvis du synes, han har 
ret. Jo, men jeg prøver jo bare at være 
stærk og selvstændig. Skal jeg bare 
ændre mine holdninger på grund af en 
fyr? Sana svarer: Du er stærk og selv-
stændig, hvis du kan ændre dine hold-
ninger. Uanset hvilket køn, der får dig 
til at ændre dem. Der er jo ikke noget 
galt i, at han udfordrer din måde at 
tænke på. Hvis du ikke er bange for at 
sige, hvad du mener, skal du ikke væ-
re bange for, at han kontrollerer dig. 
 
Den svenske præst Tomas Sjödin 
skriver i bogen Der er så meget vi 
ikke er nødt til, at vi lever i en be-
kræftelseskultur. Men hvis vi ikke er 
så heldige en gang imellem at møde 
mennesker, der giver os modstand, 
mennesker, der elsker os så meget, at 
de ikke bekræfter os i alt, måske end-
da advarer os mod bestemte ting, så 
har vi et problem. Virkelig omsorg 
kommer undertiden til udtryk som 
modstand, siger Sjödin. Det samme er 
tilfældet i samtalen mellem Noora og 
Sana. Sana får med sine kritiske 
spørgsmål Noora til at se anderledes 
på William i stedet for bare at bekræf-
te hende i, at han er en skidt fyr. Sana 

kommer ikke med en færdig dagsor-
den og fortæller Noora, hvad hun 
skal. 
 
Jeg har forsøgt at finde en forklaring 
på, hvorfor serien er kommet til at 
hedde SKAM, men det er ikke lykke-
des mig. Så jeg er nødt til selv at prø-
ve mig frem. Skyld har at gøre med, 
hvad vi gør. Skam har at gøre med, 
hvem vi er, vores selvforståelse. 
Skam har en positiv funktion. Den 
beskytter vores sårbarhed og registre-
rer forkerthed. Den er en form for 
følsomhed, som er med til at skabe 
vores menneskelighed. Men skam kan 
også opstå, når man ikke bliver set, 
som den, man er. Når man føler, at 
man er forkert. Når man ikke er god 
nok. Og den form for skam kan være 
forkrøblende.  
 
I SKAM er der meget skam på spil. 
Og kærlighed. Men hvorfor er den så 
vigtig, kærligheden? Det er den, fordi 
når et menneske bliver set som den, 
det er, uden hele tiden at skulle gøre 
sig god nok, er det en kærlighedsbe-
kræftelse, som det er dybt menneske-
ligt at længes efter. 
 
Kærlighed kan helbrede skam. Det 
kommer til udtryk sidst i gudstjene-
sten, når velsignelsen lyses. Gud viser 
os sit ansigt og ser på os – som dem 
vi er. 

Konstitueret Sognepræst,  
Gunnar Kasper Hansen 

Skam... 
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FEBRUAR 
 
Søndag d. 5. februar kl. 9.00 
5. Søndag efter Helligtrekonger  
Jette R. Christiansen 
 
Søndag d. 12. februar kl. 10.00 
Søndag Septuagesima 
G. Kasper Hansen 
 
Søndag d. 19. februar kl. 9.00 
Søndag Seksagesima 
Anne Vejbæk 
 
Søndag d. 26. februar kl. 10.00 
Fastelavnssøndag 
Signe Kølbæk Høg 
 
 

MARTS 
 
Onsdag d. 1. marts kl. 17.00 
Børne-bamsegudstjeneste 
 
Søndag d. 5. marts kl. 10.00 
 
Søndag d. 12. marts kl. 9.00 
 
Søndag d. 19. marts kl. 9.00 
 
Søndag d. 26. marts kl. 10.00 

Kirketiderne 

Kildevang 
 

Gudstjeneste 
Fredag den 3. februar 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vi begynder med en kop kaffe  
kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15. 

Der er gudstjeneste med altergang. 
 

Sognepræst Signe Kølbæk Høg 

Onsdag den 1. marts  
kl. 17.00 

 
Tag din bamse med til gudstjeneste 
og lad den være med til at synge sal-
mer, bede en bøn og høre en bibelhi-
storie. Gudstjenesten er kort og af-
slappet i dens form og henvender sig 
til børnefamilier. Men alle er vel-
komne til at være med. 
 
Efter gudstjenesten går vi i Sognehu-
set og spiser aftensmad. Maden ko-
ster 10 kr. pr. barn og 20 kr. pr. vok-
sen.  
 

Sognepræst, Signe K. Høg 

Børne- bamsegudstjeneste 

Kirkekaffe 
 

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter 
de søndagshøjmesser, som ligger  

kl. 10.00   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Her hilser vi på hinanden, får en 

snak og byder nye  
kirkegængere velkommen. 

Søndag den 26. februar  
 
Den 26. februar er det Fastelavnssøndag. 
I Mårslet Kirke mødes vi til fastelavns-
gudstjeneste kl. 10.00. Fastelavnsguds-
tjenesten er en familiegudstjeneste, hvor 
man meget gerne må møde udklædt. 
Minikonfirmanderne fra 3.C og korsko-
len medvirker. 
 
Efter gudstjenesten er der tøndeslag-
ning, hygge og sanglege i Sognehu-
set. Naturligvis bydes der også på 
hjemmelavede fastelavnsboller!! 
 
Alle er velkomne til en hyggelig for-

middag i Mårslet Kirke og Sognehus.  
 
Arrangementet slutter ca. kl. 13.00 

Fastelavnsgudstjeneste 
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FEBRUAR 
 
Onsdag d. 1. februar kl. 19.30 
Litteratur- og Musikcafé: ”Over Re-
vet Langt Ude” - se annonce 
 
 
Søndag d. 5. februar kl. 16.00 
Musikcafé: ”Cash i kirken” - se an-
nonce 
 
Mandag d. 6. februar kl. 16.00 
Ny Sorggruppe begynder i Mårslet 
Sognehus - se annonce 
 
Torsdag den 9. februar kl. 14.00 
Mårslet Hyggeklub får besøg af Jør-
gen Carlsen i Sognehuset - se an-
nonce 

 
Mandag d. 13. februar kl. 9.30 
Mandagscafé 
 
Onsdag d. 22. februar kl. 19.30 
Præstecafé: Konstitueret Sognepræst   
 G. Kasper Hansen fortæller i Mår-
slet Sognehus - se annonce 
 
Torsdag den 23. februar kl. 19.00 
Fyraftensmøde med Mårslet Indre 
Mission i Sognehuset 
 
Søndag d. 26. februar kl. 10.00 
Fastelavnsgudstjeneste i kirken ef-
terfulgt af tøndeslagning og faste-
lavnshygge i Sognehuset 
 
 
MARTS 
 
Onsdag d. 1. marts kl. 17.00 
Børne- bamsegudstjeneste 
 
Søndag d. 12. marts kl. 10.00-
13.00 
Folkekirkens Nødhjælps årlige sog-
neindsamling - se annonce 
 

Aktivitetskalender  
for Mårslet Kirke og Sognehus Mandagscafé 

 
 

Mandag den 13. februar 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 

 
Mandag den 6. februar  

kl. 16.00 
 
Så er det igen muligt at deltage i en sorg-
gruppe. Den begynder mandag den 6. fe-
bruar 2017 kl. 16.00. 
 
Gruppen mødes i Mårslet Sognehus. Et 
møde varer ca. to timer, og der afholdes 
møde hver anden mandag, i alt 8 gange. 
  
”Som jeg har det lige nu, er det godt at 
være sammen med andre og at blive hørt 
og forstået”.  
 
Det er et af de udsagn, vi har hørt i tidlige-
re 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, indebæ-

rer. Et andet udsagn er:  
 
”Min omverden synes, jeg hurtigt skal se 
at komme videre, men så hurtig er sorg 
ikke, skal jeg hilse og sige”. 
 
I gruppen er der tavshedspligt, men delta-
gerne lærer selvfølgelig hinanden at kende. 
Det kan give mulighed for at få en kontakt, 
som man også efter forløbets afslutning 
kan have glæde af. Gruppen ledes af Su-
sanne 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: 
Susanne Lauritsen, tlf.nr. 2532 4657 eller 
mail sus@sjl.dk   
 

Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm  
 

Folkekirkesamvirket Aarhus 

Ny Sorggruppe begynder i Mårslet Sognehus 
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Forstander Jørgen Carlsen fra Testrup 
Højskole har fundet på et nyt ord: 
Forundringsparathed. Han vil i sit 
foredrag præsentere en række eksem-
pler på forundringsparathed med bag-
grund i livsanskuelse, filosofi, littera-
tur og højskolens univers. Han ser 
højskolen som den organiserede pro-
test mod ligegyldiggørelsen af livet 
og fremhæver højskolesangens be-
tydning i denne sammenhæng. En 
god højskolesang stimulerer vores 
fornemmelse for livets underforståe-
de under. Den skaber forundringspa-
rathed. Det skal vi med højskolesang-
bogen i hænderne opleve forskellige 
eksempler på.  
 
Jørgen Carlsen er idéhistoriker og 
siden 1986 forstander for Testrup 
Højskole. Han er endvidere medre-
daktør af Højskolesangbogen, klum-
meskribent i Kristeligt Dagblad samt 
medlem af Etisk Råd. I 2015 udgav 
han bogen Festens glæde – en juleka-
lender for voksne (forlaget Alfa). 
 
Alle pensionister og efterlønsmodta-
gere er meget velkomne i Sognehu-
set.  
 
Der serveres kaffe og kage til 40 kr. 

Forundringsparathed 

Torsdag den 9. februar kl. 14.00 holder  
Jørgen Carlsen foredrag i Mårslet Hyggeklub 

Gør en verden til 
forskel 

 
Meld dig som indsamler  

søndag d. 12. marts  
kl. 10.00 - 13.00 

 
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogne-
indsamling har siden 1999 på landsplan 
indbragt godt 210 millioner kroner, der 
er blevet anvendt til katastrofehjælp, 
minerydning,  sikring af menneskeret-
tigheder  og bæredygtig udvikling i 24 
af verdens fattigste lande efter princip-
pet ”hjælp til selvhjælp”. Livet er såle-
des forbedret for millioner af menne-
sker, der er udsat for sult, sygdom, mi-
nefarer, tørke, oversvømmelser, over-
greb, jordfrarøvelse og anden ekstrem 
uretfærdighed.   
 
Naturligvis deltager Mårslet Kirke og 
Sogn også i år. Vi vil nemlig gerne væ-
re med til at sikre, at der fortsat er mid-
ler til såvel akut nødhjælp som langsig-
tet udviklingshjælp til mennesker, der 
ikke er så heldige som os, og dermed 
lokalt  bakke op om at bekæmpe al fat-
tigdom  - både den  naturskabte og den 
menneskeskabte. Samtlige husstande i 
Mårslet Sogn aflægges et besøg på ind-
samlingsruten. 
 
 
 
Håber, du har lyst til at være indsamler 
og dermed være med til at gøre en for-
skel. 
 
Indsamlingen sættes i gang kl. 10.00 i 
Sognehuset, Obstrupvej 4 A.  
Sæt X i din kalender og meld dig allere-
de nu som indsamler på tlf. 8629 0629 / 
4011 0175 eller på  
e-mail: k.lunderskov@gmail.com. 
 
Glæder mig til at høre fra dig. 

 
På vegne af Mårslet Kirke  

og menighedsråd 
Knud Lunderskov 

Langballevænget 6 
 

Fyraftensmøde torsdag den 23. 
februar kl. 19.00 

 
 
 
 
 
 

 
 

Indre Mission afholder fyraftensmø-
de i Mårslet Sognehus med Jørgen 
Bækgaard Thomsen, Beder. 
 
Temaet for denne aften er en gen-
nemgang af profeten, Esajas. Esajas 
er blevet betragtet som den største 
blandt Det Gamle Testamentes profe-
ter. Han er blevet kaldt "den gamle 

pagts evangelist", og hans bog inde-
holder stærke Messias-profetier. Der-
for er hans bog vigtig som baggrund 
for Det Nye Testamente. Men der er 
meget andet, som vi sjældent læser 
og sjældent fordyber os i.  
 
Dom og frelse er tæt forbundet, som 
vi ser i Esajas' profetier og taler. Der-
for er de vigtige som baggrund for 
forståelsen af Det Nye Testamente. 
Jørgen Bækgaard er tidligere sogne-
præst i Vorbasse/Skjoldbjerg og des-
uden forfatter til flere bøger og bibel-
kommentarer. Mødet starter kl. 19.00 
og slutter kl. 20.15. 
 
Alle er hjertelig velkommen. 

Mårslet Indre Mission 
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Kirkens studiedage 2017: 
REFORMATIONEN - 500 ÅR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kirkens studiedage 2017 markerer 500 
året for Reformationen med 4 foredrag 
om Luthers betydning dengang og nu.  
 
Studiedagene afholdes lørdage på skift 
i Astrup, Tiset, Mårslet og Tranbjerg 
sogne. Alle er velkomne til at deltage, 
og der kræves ikke særlige forudsæt-
ninger for at være med.  
 
Prisen er 25,- kr. for et foredrag eller 
75,- kr., hvis man deltager alle 4 gan-
ge. Betaling finder sted, når man mø-

der op. I prisen er inkluderet formid-
dagskaffe.  
 
Nedenfor kan læses om den kommen-
de studiedag: 
 

Lektor Carsten Bach-Nielsen: 
 

FRA BEFRIELSE TIL  
BESÆTTELSE 

Reformationsfejringer gennem 400 
år 
 

Lørdag den 4. februar 2017 
kl. 9.30- 12.00 
Tiset Sognehus 

Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg 
 
I 1617 fejrede man hundredåret for 
befrielsen fra pavedømmets tunge ufri-
heds åg. Det skete ved massive takke-
gudstjenester for reformationen. Siden 
ændrede festerne karakter til en selv-
forherligelse af det protestantiske. I 
1883 ved Luthers firehundredårs fød-
selsdag nåede denne tendens sit højde-
punkt. Man blev mere og mere besat af 
Luther, men der var ydre fjender, ikke 
mindst Tyskland - og det var et spørgs-
mål om at danne et bolværk mod mag-

ten sydfra - at definere den danske lu-
therdom.  
 
Det skete i 1936, men hvad gør vi nu? 
Hvad fejrer vi egentlig, når vi mindes 
reformationens første 500 år? 
 
(Program for kirkens studiedage kan 
hentes i Mårslet Sognehus eller kir-
kens våbenhus) 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur- og MusikCafé: ”Over Revet Langt Ude” 

Onsdag den 1. februar kl. 19.30  
 
Sangeren og digteren, Karen Marie 
Troldborg, har efter sin mors død udgi-
vet digtsamlingen Over Revet Langt 
Ude.   
  
Digtene belyser et kræftforløb set både 
fra en mor og fra en ung kvindes barn-
domserindringer – her beskrives et 
savn i en digtedialog mellem mor og 
datter.   
 
I 1992 var Kirsten Troldborg alvorligt 
syg af kræft. I denne tid skrev hun de 
digte, der nu er blevet den ene halvdel 
af Over Revet Langt Ude. I 2014 påbe-
gyndte hendes yngste datter, Karen, de 
digte, der skulle ende med at blive 

digtsamlingens anden halvdel.  
Karens digte rækker ud mod hendes 
mor, henover de triste oplevelser og 
det smertefulde savn.   
 
Karen har sat musik til nogle af digte-
ne og vil synge, læse op og fortælle 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,-.   

KulturCafé 8320 
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Onsdag den 22. februar kl. 19.30 
Mårslet Sognehus 

 
Konstitueret sognepræst ved Mårslet Kir-
ke, Gunnar Kasper Hansen, fortæller om 
sin tid som præst for den danske menig-
hed i Bruxelles. Han fortæller om mødet 
med en fremmed kultur, om på den måde 
at lære sin egen kultur bedre at kende og 
om en periode, hvor EU og Europa var en 
konkret del af hans dagligdag.  
 
Gunnar Kasper Hansen er ansat som 
konstitueret sognepræst i Mårslet Kir-
ke. Han har tidligere arbejdet som fol-
keskolelærer, været præst i Aagaard 
og forstander på Løgumkloster Refu-
gium. 
 
Entré til arrangementet: Gratis 

KulturCafé 8320 

Præstecafé: ”14 år som præst i Tintins fædreland” 

MusikCaféen præsenterer: 
”Cash i kirken” 

Søndag den 5. februar kl. 16 
 
Engle og dæmoner blander sig med 
countrymusik og amerikansk musikhi-
storie, når sangeren Karsten Holm & 
band leverer "Cash i kirken".   
 
En musikalsk fortælling om Johnny 
Cash og den evige kamp mellem det 

religiøse og tilværelsens skyggesider, 
der var en enorm drivkraft for ham 
som kunstner.   
 
 ”Cash i kirken” handler om Johnny 
Cash og de indre kampe, han hele sit 
liv udkæmpede, og som udmøntede sig 
i de formidable sange og fortolkninger, 
som han efterlod til denne verden. 

Karsten Holm fortæller om Cash’ tro, 
hans dæmoner, stofferne og alkoholen, 
hans kamp for at holde misbruget nede 
- den evige kamp mellem det gode og 
det onde.   
 
Det er fortællingen om, hvordan Gud 
redder ham, da han beslutter at begå 
selvmord i en grotte. Cash ser lyset 
(Guds lys), da hans egen lommelygte 
dør ud. Det er fortællingen om hans 
forhold til kærligheden, sin elskede og 
familien – og til de udstødte og de fat-
tige. Cash var forkynder på sin egen 
måde, og hans eftermæle er historien 
om en kunstner med hundrede procent 
autenticitet.   
 
”Cash i kirken” består af:  
 
Karsten Holm – vokal og guitar  
Bjørn Bønne Petersen – kontrabas og 
kor  
Martin Blom – diverse guitarer og kor  
Knud Erik Fuddi Steengard – violin og 
kor.  
 
Entré kr. 75,- ved indgangen fra  
kl. 15.30 
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Næste hold begynder til 
foråret  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der begyndte to nye hold til baby-
salmesang i januar måned. De næste 
hold begynder slut marts/start april 
måned og ligger torsdag formiddag. 
 
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 sæbe-
bobler og forundres over blafrende 
tørklæder. Det er alt sammen med til 
at formidle de smukke salmer til 
børnene, stimulere deres sanser og 
give en særlig kontakt mellem foræl-
der og barn. Der er efterfølgende 
kaffe/the, småkager og hyggeligt 
samvær for dem, der har lyst.  
 
Et forløb består af 8 gange og koster 
200 kr. Det er muligt at tilmelde sig 
allerede nu ved at skrive til: 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 

 
 

Kirke- og kulturmedarbejder, 
Johanne Buur Okkels 

Babysalmesang 

Mariehønen  
 
 
 
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 
 
 
 

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 

Den 13. januar og den 19. januar af-
holdes Skole- kirketemadage for  
7. klasserne fra Mårslet Skole. 
 
Temaet for Skole- kirketemadagene  
er JALOUSI og TILLID. Dagen er 
struktureret som et løb med udgangs-
punkt i bibelske fortællinger om jalou-
si og tillid. Der vil være poster med 
forskellige typer af opgaver, der skal 
sætte gang i refleksion og samtaler 
omkring temaet. Dagen starter i sog-
nehuset kl. 8.00 med morgensang og 
slutter kl.14.00. HUSK madpakke.  

Jalousi og tillid 
- Skolen og kirken arrangerer temadage for 7. klasserne 

”Jeg har altid tegnet og leget med for-
mer, farver og fantasi. Mine billeder er 
typisk inspireret af naturens detaljerig-
dom, mønstre og linjer. Men også my-
ter og mennesker inspirerer mig.” 

- Lone Platz   
 
Lone Platz er 47 år, har en BA i illu-
stration fra Kolding Designskole og er 
også uddannet folkeskolelærer. Hun 
arbejder pt. deltid som lærer og free-
lance illustrator/grafisk designer. 
  
Lone Platz er både til de stramme kom-
positioner (fx mandalaer) og de mere 

legende eksperimenter, hvor blyanten, 
tuschen, penslen eller alternative mate-
rialer søgende finder vej og sætter spor 
på papiret.  
 
Hun arbejder primært i sort/hvid, tusch 
og/eller blyant, men bruger også farver, 
fx akvarel og farveblyanter i sine bille-
der.  
 
Lone Platz udstiller i Mårslet Sognehus 
fra d. 17/2 - d. 27/4. 

Ny udstilling i Sognehuset fra den 17. februar  

Børneklubber 
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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: 

 
Onsdag den 8. februar kl. 19.00 

 
Menighedsrådets møder er offentlige 

og alle er velkomne til møderne. 

Lørdag den 4. februar 2017 
kl. 9.30- 12.00 
Tiset Sognehus 
Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg 
Lektor Carsten Bach-Nielsen: 
FRA BEFRIELSE TIL BESÆTTELSE 
Reformationsfejringer gennem 400 år 
 
Lørdag den 4. marts 2017 
kl. 9.30 – 12.00 
Mårslet Sognehus 
Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet 
Prof. dr. phil.  Jørn Henrik Petersen: 
FRA LUTHER TIL KONKURREN-
CESTATEN 
Den lutherske arv som afgørende for 
velfærdssamfundet. 

Lørdag den 25. marts 2017 
kl. 9.30 – 12.00 
Tranbjerg Sognegård 
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg J 
Forfatter, PHD. Iben Krogsdal: 
ER GUD SÅ FAST EN BORG?  
 
(For en mere udførlig beskrivelse af 
kirkens studiedage: Se programmet. , 
som kan afhentes i Mårslet Sognehus 
eller kirkens våbenhus.) 

Oversigt over kirkens studiedage 2017 
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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 

I slutningen af november var 5 af 
TMG motions spinninginstruktører på 
inspirationsdag i Viborg.  
 
Der blev kørt svedige spinningtimer 
og hørt foredrag. Og dagen blev af-
sluttet med et foredrag af Lindy fra 
DRs Rigtige Mænd om hans rejse 
mod en bedre livsstil og gennemførel-
sen af Xterra.  
 
Vi er nu alle klar til at byde nye og 
garvede motionister velkommen på 
vores spinninghold. Så skal der for-
brændes fedt i det nye år, så er spin-
ning en god mulighed sammen med 
træning i vores center.  
 
På billedet ses Helle, Kenneth og 
Debbie sammen med Lindy fra DRs 
Rigtige Mænd.  

spinninginstruktører på inspirationsdag  
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Giv en                     til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Kontrakt på MultiHallen – nu er vi i gang!  
Den 13. december skrev vi under på 
den endelige kontrakt med totalentre-
prenøren Dansk Halbyggeri. En stor 
dag, som var længe ventet – og en 
rigtig god nyhed at dele med resten af 
Mårslet op til jul. 
 
Tømning af HalHuset 
Allerede d. 7. januar var der indkaldt 
til tømning af HalHuset. Ca. 25-30 
friske mårslettere mødte op, og så var 
der eller gang i den store oprydning 
og flytning af inventar. Stor tak til 
SuperBrugsen, som igen hjælper os – 
denne gang med opbevaringsplads i 
den gamle Faktabygning. Og ikke 
mindst tak til de frivillige flyttefolk. 
 
Motion flytter ind til april  
Medio januar gik Dansk Halbyggeri i 
gang med ombygningen af HalHuset 
og allerede i april kan TMG Motion 
flytte ind i de nye faciliteter. Herefter 
skal fitness-pavillonen flyttes, så ud-
gravningen til MultiHallen kan kom-
me i gang.  
 
Mangler midler til inventar 
Helt overordnet får vi alle de fysiske 
rammer omkring MultiHallen og de 
øvrige lokaler på plads, men vi mang-
ler stadig penge til nyt inventar. Der-
for vil indsamlingen af midler bliver 
igangsat igen inden for den nærmeste 
fremtid. Vil du støtte allerede nu, kan 
du se hvordan på www.multihal.nu. 
 
Foredrag til maj 
Den 4. maj har vi inviteret Rasmus 
Tantholdt til Mårslet for at holde fo-
redrag. Alt overskud fra arrangemen-
tet går til MultiHallen, og vi håber, at 
rigtig mange mårslettere vil købe bil-
let til en forrygende underholdende 
aften! 
 
/MultiHallens fondsbestyrelse 
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Husk Deadline 
Den 10. 

hver måned 

E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Foredrag med Rasmus Tantholdt  
Den 4. maj 2017 kommer tv-
journalist og krigskorrespondent Ras-
mus Tantholdt til Mårslet for at holde 
foredrag. I mere end ti år har han rap-
porteret fra diverse konflikt-, krigs- 
og katastrofeområder. Han har bl.a. 
dækket krigen i Irak, Afghanistan, 
Syrien og flygtningekrisen i Europa. 
 
Under foredraget vil Rasmus fortælle 
om sine rørende, spændende og ind-
imellem voldsomme oplevelser fra 
den verden, der er hans arbejdsplads. 
Han vil beskrive de situationer, hvor 
han troede, han skulle dø, og om de 
mange etiske overvejelser og svære 
dilemmaer han står over for, hver 
gang han er af sted. Et farligt og vold-
somt job - men samtidig også et job 
han brænder for mere end noget an-
det. 
 
Selvom emnerne og historierne er al-
vorlige, er de krydret med humor og 
sjove anekdoter. I kan derfor se frem 
til en meget underholdende, inspire-
rende og oplysende aften. 
 
Foredraget er baseret på bogen 
”Verden er stadig ny” fra 2015, som 
han har skrevet i samarbejde med An-
dreas Fugl Thøgersen. Det vil være 

muligt at købe bogen og få den signe-
ret i forbindelse med foredraget. 
 
Billetterne til foredraget koster 225 
kr. pr. stk + et mindre gebyr for hånd-
tering af billetsalget. Alt overskud går 
ubeskåret til MultiHallen.  
 

Billetterne kan købes online her: 
https://billetto.dk/da/events/rasmus-
tantholt-i-maarslet. Man kan også fin-
de linket på www.multihal.dk eller på 
MultiHallens Facebookside. 
 
/Multihallens eventgruppe (Pia 
Eskildsen og Marie Bendix) 
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Husk Deadline Den 10. hver måned 

De Blå Spejdere i Mårslet fylder 10 år 
En kold januar-dag med regn og blæst 
afholdt Giber Å Gruppe (de blå spej-
dere i Mårslet) deres allerførste spej-
dermøde. 15 børn var mødt op ved 
Borgerhuset for at lære mere om blåt 
spejderarbejde. Nu, hvor vi kan fejre 
10 års jubilæum, har vi stadig spejde-
re i gruppen, som var med den aller-
første dag.  
 
Siden starten for 10 år siden er der 
sket rigtig meget i gruppen. Vi er nu 
mere end 120 spejdere. Vi har fået 
flere aldersgrene, så vi i dag tilbyder 
spejderarbejde fordelt på 6 alderstrin 
– helt fra børn i førskolealderen op til 
børn, der afslutter folkeskolen. Og vi 
forsøger nu at starte spejderarbejde op 
for de 16-24 årige, så vi vokser sta-
dig.  
 
De første mange år af gruppens leve-
tid holdt vi vores møder i og omkring 
Borgerhuset, men efter mange års 
hårdt arbejde kunne vi sidst i 2015 
flytte ind i vores nye lækre spejderhus 
på Nymarksvej. Her har vi en stor 
dejlig naturgrund med skøn lejrplads. 
 
Det er ikke kun i Mårslet, at spejder-
arbejdet vokser. Mange spejdergrup-
per over hele landet oplever i disse år 
en stor fremgang. Spejderne oplever, 
at deres arbejde med et stærkt værd-
isæt efterspørges i mange sammen-
hænge. Senest har Sønderborg Kom-
mune budt ind på afholdelse af næste 
års store landslejr for ca. 40.000 spej-
dere. En af årsagerne hertil er ifølge 
kommunens borgmester, at kommu-
nen netop gerne vil associeres med 
det stærke værdisæt, som spejderne 
har. Fra Giber Å Gruppe regner vi 
med at deltage med mange spejdere i 
alle aldre – vi glæder os rigtig meget 
og ser frem til en stor spejderoplevel-
se i uge 30 næste sommer. 
 
Har du lyst til at være en del af Giber 
Å Gruppe, så kontakt Claus Bork på 
claus.pia@gmail.com 
Mads Villesen & Claus Bork 
 
Giber Å Gruppe 
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

9.30-17.30 

Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
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