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Status på projekt MultiHal  
 
I starten af maj flyt-
tede TMG Fitness 
ind i de nye lokaler 
i det ombyggede 
HalHus.  
 
Fremadrettet bliver 
fitnesscenteret en 
integreret del af 
MultiHallen.  
 
Nedrivning af den 
gamle fitness-pavil-
lon skred også hur-
tigt fremad i de før-
ste 14 dage af maj.  
 

Vi henstiller til, at alle respekterer afspærringerne og 
ikke bevæger sig ind på byggepladsen. 

 
 
Tantholdt-
foredrag Ca. 130 
personer havde 
købt billetter til 
foredrag med tv-
journalist og krigs-
korrespondent Ras-
mus Tantholdt d. 4. 
maj.  
Det var en meget 
spændende og læ-
rerig aften, hvor 
Rasmus blandt an-
det fortalte om kri-
gen i Syrien og 
baggrunden for konflikten. Han fortalte også om sine forskellige reportage-
rejser i Afghanistan, Irak og Pakistan – og om de svære dilemmaer, der op-
står, når man står på sidelinjen og observerer mennesker i krig og nød.  
 
 
Tak til Blaabjerg Radio for at stille lydanlæg til rådighed, Mårslet Aften-
skole for økonomisk støtte, SuperBrugsen for hjælp med billetsalg og de 
gavmilde kage-bagere. 

Multihal-projektet v. Pia Eskildsen  
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Alle disse planer… 
 
Der har på denne plads et par gange været nævnt, at der arbej-

des med at få udarbejdet en helhedsplan for Mårslet. Det er også 
blevet nævnt, at der er en kommuneplanrevision på vej. 

Begge planer foreligger nu i en foreløbig udgave.  
Kommuneplanen først. Aarhus reviderer som alle kommuner sit 

plangrundlag hvert 4. år, så der foreligge en opdateret kommuneplan til starten af hver by-
rådsperiode. I den første halvdel af byrådsperioden udarbejdes der en Planstrategi, der sen-
des i offentlig høring og vedtages af byrådet. I anden halvdel overføres intentionerne fra 
planstrategien til Kommuneplanen, der revideres. 

I indeværende byrådsperiode, der udløber med udgangen af året, har man kaldt Plan-
strategien, der blev vedtaget i 2015 for: ”Klog vækst frem mod 2050”. Det efterfølgende 
forslag til Kommuneplanrevisionen er færdigbehandlet af administrationen og på vej gen-
nem byrådet. Det fremlægges i offentlig høring fra midt i juni til ultimo august. Reelt er 
løbet kørt. Hvis der i offentlighedsfasen fremkommer relevante forslag, kan man ikke nå 
at indarbejde disse. De vil i stedet blive samlet og videregivet til næste byrådsperiode. 

I både Planstrategi 2015 og forslaget til Kommuneplan 2017 er nævnt, at kommunen 
gerne ser byudvikling i de lokalsamfund, der er placeret ved letbanestationerne. Dette gæl-
der således også Mårslet. Der er indsendt en række forslag fra grundejere i og omkring 
Mårslet, der har foreslået at inddrage områder til byudviklingsområder. Og ét enkelt områ-
de, Eskegårdens område syd for åen, er medtaget som byudviklingsområde. Endvidere har 
kommunen påpeget, at Centerområdet er meget velegnet til fortætning, da det er stations-
nært.  

Som noget nyt, har man i arbejdet med Kommuneplan 2017 bedt fællesrådene om af 
indsende en ”Lokalsamfundsbeskrivelse” med fremhævelse af lokale karakteristika og 
værdier, som fællesrådet lægger vægt på og vil bevare, styrke og udvikle. Den Helheds-
plan for Mårslet, Fællesrådet har taget initiativ til at udarbejde, indgår nu i kommunes 
samling af lokalområdebeskrivelser, er tilgængelig på kommunens hjemmesider og kan 
rekvireres i trykt udgave. 

Som nævnt er ”Helhedsplan for Mårslet” i en foreløbig udgave. Fællesrådet vil indkal-
de til gruppearbejde med temaer som ”Mårslets naturlige afgrænsninger”, ”Stier”, 
”Centerområdet” osv. 

Kommuneplan 2017 er ved at være plads, men planlægning er en fortløbende proces, 
som vi hele tiden kan deltage i gennem vores ”Helhedsplan for Mårslet”. Og det er nu en 
gang positivt at arbejde med planer i et område med udvikling. 

            FU (FM)  

Opr. Foto: Jesper Andersen 
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Solhuset er på en måde vokset 
sammen med naboinstitutionen 
Græsbakken, og de fik fælles ledelse 
1. marts i år. De ligger begge i den 
østlige side af Mårslet Butikstorv, 
som voksede frem i resterne af den 
gamle u-udflyttede landsby omkring 
kirken, ved den i 1982 godkendte 
lokalplan 162, se den evt. på kommu-
nens hjemmeside. Der er mange inte-
ressante detaljer i den plan. 

Solhuset har en beliggenhed, som 
grænser op til en af de grønne kiler i 
Mårslet, der strækker sig helt over til 
den nærliggende herregård Vilhelms-
borg og med den Det Nationale He-
stesportscenter.  

Parkeringsforhold og afsætnings-
muligheder er derfor gode. Selv as-
falten på samme p-plads er meget 
venligt udskiftet med helt ny - af en 
af kommunens mange afdelinger. 

Vel ankommet til institutionen 
bliver vi orienteret om de vigtigste 
fakta - ihukommende, at institutionen 
sidste år blev udvidet med ca. en 
tredjedel, efter mellemkomst af Fæl-
lesrådets Børn- og Ungeudvalg. 

Solhuset er det, man kalder en 0-6 
års integreret institution normeret til 
24 vuggestuebørn og 40 børnehave-
børn.  

Legepladsen er meget afvekslen-
de, og som man kan se på billederne 
her ganske dejlig - ”lidt udfordrende” 
vil også passe i ordvalget. Her kan 
børnene udfolde og øve deres moto-
riske færdigheder. Der er masser at 
gå i gang med, både for små og store. 
Legepladsen er delt op i små enhe-

der, der passer til de enkelte alders-
grupper.  

Udelivet prioriteres, og børnene 
har mange muligheder for fysisk 
udfoldelse på cykelbane, fodboldba-
ne, bakker, klatretræer og klatresta-
tiv.  

Der er også en dejlig bålplads, 
samt en stor overdækning, hvor bør-
nene kan udfolde deres kreative ev-
ner. Her er det også muligt at få LE-
GO, biler og dukker med udenfor.   

Indendørs er der godt og nyt. 
Opdelingen faciliterer mange for-
skellige funktioner og vuggestuen 
har sin egen enklave i starten af hu-
set. 

Solhuset har en kostordning, 
hvor børnene hver dag får et sundt 
og varieret frokostmåltid. En gang 

I forrige udgave af Mårslet-Bladets (maj) love-
de vi at fortsætte serien børneinstitutionerne - 
så den næste institution vi kommer til, på vej 

fra den kommende letbanestation MÅRSLET, er 
Solhuset, hvis billede også prydede forsiden her 

på bladet i sidste nummer.  

om ugen flyttes madlavningen ud til 
bålpladsen, hvor både vuggestuebørn 
og børnehavebørn deltager i tilbere-
delsen - det er dejligt at se. 

Går man til de mange glimrende 
oplysninger, der er til rådighed på 
kommunens og Solhusets hjemmesi-
der (og intranettet, som selvfølgelig 
er reserveret forældrene) - viser der 
sig en mængde lovprisninger, som 
institutionen nok er ret stolt af. 

Et besøg af de behagelige - og så 
er der personalet, som virker meget 
dedikerede og med en venlig og 
hjælpsom tone overfor børnene og 
hinanden.  

Og krokodillen i sandet, som og-
så er ganske fredelig!!!  

 
Gentænkningsagenten 

Foto fra forsiden 
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I sidste nummer af bladet havde 
vi en annonce, som var indrykket 
af Dagplejen i Mårslet, der søger 
flere dagplejere. 

’Hvad går det ud på?’ tænkte vi 
her på redaktionen.  

Så efter aftale med Dagtilbudsle-
deren og lederen af dagplejen mødte 
vi op til Dagplejens dag den 10. maj, 
henne ved skolen og børnehaven 
Sneglehuset. 

Jamen altså: En ny verden åbner 
sig, og man får et helt nyt og mere 
nuanceret syn på alle de dagpleje-
mødre vi af og til ser på vejene, med 
hver deres 4 unger på slæb. 

Det vil sige, hvis man ikke forny-
ligen har haft småbørn i huset.  

Efter hvad vi fandt ud af, er det en 
ganske spændende verden med mas-
ser af kvalitet og muligheder. 

Er man ledig i dagtimerne og har 
lyst til børnepasning - og har et hjem 
at ha’ børn i, er der ingen grund til at 
tøve med at henvende sig til rette 
vedkommende - se slutningen af ar-
tiklen her. 

De dagplejemødre vi mødte ved 
træffet var glade, og havde et fanta-
stisk samarbejde til gavn og glæde 
for de mange børn.  

En af de overordnede pædagoger 
inden for feltet i Aarhus Kommune, 
udtrykte da også stor anerkendelse af 
netop Mårslet Dagpleje. (Man bliver 
helt stolt af at bo her - også af den 
grund!) 

Som baggrund til forståelse af 
dagpleje-funktionen her hos os i 
8320, og hvad der er muligt, går man 
selvfølgelig ind på de relevante 
hjemmesider - her fandt vi udover 
alle mulige faktuelle oplysninger og 
anvisninger, en hel verden af even-
tyr, som kan komme børnene til go-
de. Under ’Grønne spirer’ findes 
f.eks. en liste med 250 forskellige 
aktiviteter beskrevet som anvisning 
og inspiration til dagplejemødre. Her 
er en af dem: 

 
Kogletrolde:  
I skal bruge "øjne", som kan kø-

bes i hobbyforretninger, samt stål-
tråd og en kraftig lim. I skoven kan I 
samle naturmaterialer til jeres trol-
de: Mos, kogler, pinde, agern, fyrs-
vampe og bark giver troldene et liv-

Mårslets dagpleje er i top! 

agtigt og mystisk udseende. Den kre-
ative seance kan foregå ude i naturen 
eller hjemme i institutionen.   

I kan også vælge en længere pro-
ces, hvor børnene for alvor skal for-
holde sig til deres trolde og gøre sig 
bekendt med deres personligheder. 
En trold, der kan se langt, har store 
øjne, en troldemor har store bryster. 
En vred trold har åben mund og horn 
i panden. Til denne seance kan det 
være en fordel at bruge ler, som er 
lettere at forme. Lad børnene fortæl-
le historier om deres trolde.  

 
Så man får 

støtte, faglig vej-
ledning og inspi-
ration af en dag-
plejepædagog, 
som følger bør-
nenes udvikling. 
Der er 4 persona-
lemøde om året, 
samt pædagogisk 
dag. Ugentlig 
arbejdstid er 48 
timer, der er 7 
fridage om året, 
udover de 6 
ugers ferie og 
mulighed for at 
optage egne børn 
under 3 år i sin 

dagpleje. Man har mulighed for lån 
af legetøj og inventar. Alt lyder det 
flot og godt - og det sker i virke-
ligheden og virker godt - her i Mår-
slet endda meget godt! 

Men prøv lige at se vores sidste 
blad – Maj 2017 nummeret - og an-
noncen fra Dagplejen deri. 

(- og send din ansøgning snarest 
mulig til: Hanne Mikkelsen, Dag-
plejen i Mårslet, C/O Nymarken, 
Nymarks Alle 1, 8320 Mårslet) 

 
Gentænkningsagenten 

 

Samling inden det går løs med ”forhindringsløbet” 

På vej til træf 



 

MÅRSLET- BLADET  Juni  2017 6 

 

   

 

Kunstudstillingen på Testrup Høj-
skole i påskehelligdagene havde kul-
turårets slogan som tema:  

nemlig ,  
  eller på engelsk Rethink. 
 
Men vi i Stiplet gik et skridt videre, 

og lagde også digte og poesi i temaet, 
hvilket her bagefter forekommer helt na-
turligt. 

Mange af udstillingens kunstnere, der 
også er kreative med ord, forsøgte sig 
med egne digte, men ellers med aner-
kendte digtere, så som Rifbjerg og John 
Lennon. 

Selve udstillingen gik over 2 dage, og 
blev såmænd rimeligt besøgt. Et par 
hundrede fandt vejen til Testrup, selvom 
påsken i år var både våd og kold. 

Vi havde naturligvis gerne set, at end-
nu flere var kommet og havde oplevet 
Poets corner, hvor nogle af kunstnerne 
læste op af digte til malerierne, hvilket 
vist er noget nyt i forbindelse med frem-
visning af billedkunst..  

I hvert fald for os i Mårslet. 
Se billederne fra udstillingen, og så 

mødes vi til næste år! 
KC  

Kunstnersammenslutningen  
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På Hørretvej foran Mårslet kirke, 
står Mårslets eneste, kunstneriske 
udsmykning, nemlig den af Jørn 
Rønnaus træskulptur, som han skar 
med motorsav, hammer og stemme-
jern i sommeren 2005. 

Det meste af det gamle lindetræ 
blev offer for en sen sommerstorm i 
2004, der rev mere end halvdelen af 
træet omkuld, faktisk skete det sam-
me for de to kastanjer på den anden 
side af vejen nogle år efter, men det 
er en anden historie. 

Det var oprindelig meningen at 
resterne af træet skulle fjernes, men 
med Mårslet fællesråds daværende 
formand Anne Worm i spidsen i fo-
reslog en træfond, så man kunne få 
motorsavs -kunsterne Jørn Rønnau til 
at bearbejde stubben, ligesom han 

havde gjort flere steder i 
Marselisborg skovene. 
Der blev så en spontan 
pengeindsamling gennem 
vinteren 2004-2005, som 
endte med at Mårslet Ju-
letræslaug bidrog med et 
større beløb. 
Træskulpturen har sit eget 
sprog, et sprog med en 
masse symboler, som kun 
Jørn Rønnau har styr på: hjer-
ter, fjer, pile og nøglehuller, 
men også spillekort, spørgs-
målstegn og en slange, der 
slynger sig omkring skulptu-
ren, samt to verselinjer af 
Grundtvigs sang: Velkommen 
i den grønne lund som lyder: 

Kan munden vi få ret på gang, - til 
andet end at spise. 

Med lidt god vilje kan man end-
nu finde teksten. Nu da det er 
Grundtvig, så er meningen nok no-
get med at diskutere og tale sam-
men. Det store M i teksten kan man 
opfatte som Mårslet, Midtpunkt eller 
Mødested. Øverst på den ene gren er 
der udskåret nogle huse, hvor tagene 
oprindelig var malet med guldbron-
ce, skal antageligt være et symbol på 
byen og fællesskabet. 

Jørn Rønnaus træskulptur blev 
indviet 21. august 2005, ved sidste 
dag i Mårslet Byfest. Motorsavs-
kunstneren havde lovet at komme til 
indvielsen, men desværre dukkede 
han aldrig op, så vi måtte afsynge 
den til lejligheden af Anne Worm 

skrevne sang, der gik på melodien 
Hawaii. En melodi af Jacob Haugård, 
der var meget populær dengang. 

Nogle dage efter fik vi så forkla-
ringen på, hvorfor kunstneren ikke 
kom som lovet. Hans gamle mor var 
faldet og brækket benet, så han havde 
siddet på hospitalet, netop i de timer, 
hvor han efter planen skulle være 
Mårslet. 

Men tilbage til virkeligheden. Jørn 
Rønnaus træskulptur synger på sidste 
vers. Der er nu gået 13 år siden stor-
men nedlader det gamle lindetræ. De 
første par år kom der nogle rodskud, 
men nu er der gået råd og fyrsvamp i 
stubben, samt et lille hvepsebo. 

Skulpturen står ikke solidt mere, 
man kan desværre rokke den en smu-
le. Et par år mere, så er det måske 
slut. 

Men en sådan ubehandlet stub 
forgår jo med tiden, det viste vi jo. Vi 
kan så her i Mårslet glæde os over at 
have et sådant unikt kunstværk i by-
en, omend til låns. 

KC, Kaj Christensen 

Træskulpturen i Mårslet 
Kaj Christensen fotograferet ved indvielsen -   og til højre her;  

Kajs egen tegning af stubben. 
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Den 1. juni sænkede vi farten 
fra 50 til 40 km/t i Mårslet. 
En ændring jeg håber, at I 
vil mærke i form af større 

tryghed i trafikken.  
 
I Aarhus Kommune prøver vi 
noget nyt for at forebygge ulyk-
ker i trafikken og øge trygheden 
for cyklister og gående. Vi sænker den tilladte fart med 10 km/t i 
en hel by. Et tiltag, der normalt er forbeholdt kortere strækninger. 
Jeg tror dog på et meget større potentiale, og derfor er Mårslet 
udpeget som forsøgsby i resten af 2017. 
Spørgsmålet er selvfølgelig, om I kommer til at mærke en for-
skel? Det er i høj grad op til jer selv. Vi sørger for skilte, vej-
bump og kærlige påmindelser 
om den nye fartgrænse, men det 
er jer, der sidder bag rattet.  
Høj fart kan skabe usynlige bar-
rierer mellem gader og kvarterer 
– især for de små trafikanter. Jeg 
håber og tror på, at den nye ha-
stighedszone vil nedbryde barrie-
rer og gøre endnu flere af jer 
trygge ved at lade børnene tage 
cyklen til skole. 

Jeg glæder mig til at følge forsøget og få svar på, om jeres by bliver det gode eksem-
pel, som andre lokalsamfund i Aarhus Kommune kan følge.   

 
Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø        

Mårslet sænker hastigheden 

T e s t k ø r s e l :  
Letbanen testkører mellem Malling og 

Tranbjerg 
Tirsdag morgen den 16. maj indleder Aarhus 

Letbane arbejdet med at testkøre de nye letbanetog. 
Det sker på strækningen mellem Mårslet Station og 
Malling Station. 

Fra den 22. maj udvides testen til også at omfatte 
strækningen mellem Mårslet Station og Tranbjerg 
Station. Kørslen med letbanetogene skal blandt an-
det afprøve letbanetogenes accelerationsevne og 

 
bremser. Testkørslerne er med til at sikre, at alle letbanetog fun-
gerer optimalt, når Letbanen åbner for passagerer senere i år. 

Den 23. september åbner strækningen for passagerer mellem 
Aarhus H og Skejby via havnen. I begyndelsen af december føl-
ger strækningen mellem Aarhus H og Odder, mens den sidste 
del af letbanesystemet mellem Aarhus H og Grenaa åbner i be-
gyndelsen af 2018. 

Testkørslerne på strækningen mellem Tranbjerg og Malling 
vil som regel blive udført i tidsrummet mellem kl. 7 om morge-
nen og kl. 23 om aftenen på hverdage – nogle dage vil testkørs-
lerne være afsluttet i løbet af eftermiddagen. 

Af hensyn til sikkerheden er det nødvendigt at afspærre 
krydsningerne på teststrækningen. Der vil blive opstillet trafik-

tavler med tydelige angivel-
ser af omkørsler. Sker der 
ændringer undervejs, vil Let-
banens hjemmeside opdate-
res løbende. 
Når Letbanens nye signalan-
læg er afprøvet og godkendt, 
genåbnes overkørslerne. 
Det samlede arbejde med at 
testkøre letbanetog forventes 
afsluttet på den anden side af 
sommerferien. 
 

Forvaltningen 
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 Ansvarsområdet for Mårslet fællesråd. 

Man noterer sig, at både Moesgaard og Vilhelmsborg med henholdsvis fortidsmuseet og det nationale hestesportscenter på Vilhelmsborg, 

hører under det område der nærmest kan sammenlignes med det gamle Mårslet sogn. Postområdet 8320 og dette ansvarområde og sogne-

området er således ikke helt sammenfaldende, hviket i praksis viser sig når vi deler blade ud. 

Solhusets grønne bakke midt i byen 
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LOPPE-

MARKED    

 
 
 

 
 lørdag den 10.juni 

Fra kl. 10.00 til 15.00 på P-pladsen v. Brugsen 
 

 
 Kom og oplev feststemningen og se alle de gode tilbud. Finder du ikke lige det du søger, kan du altid gætte 
på grisens vægt, og være med i lodtrækningen om at få grisen leveret klar til fryseren ca. 1 uge efter loppe-
markedet. Der vil på dagen kunne købes ”loppeburger”/pølser, øl og sodavand, og nok også en del blomster.  
 

                           Indsamling til loppemarkedet er tirsdag den 6.juni fra kl. 18.00 til 23.00 
 Stil effekterne ud til vejen, så kommer vi og henter dem. Men vær opmærksom på, at vi efter loppemar-
kedet har et affaldsproblem, hvorfor vi ikke tager imod gamle solarier, store PC-skærme, defekte hårde hvide-
varer, tv- og radioudstyr samt tv-apparater som ikke kan modtage det nye MPEG4 signal. 
 Vi har stadig behov for flere hjælpere til såvel indsamling, opstilling, salg og oprydning. Så hvis du har 
lyst til at give en hjælpende hånd, evt. bare til noget af arbejdet, så hører vi meget gerne fra dig. Og fortæl det 
vidt og bredt til venner og bekendte uden for Mårslet om vores gode loppemarked.  Evt. gerne på Facebook. 
 
 Biler til transport. 
 Vi mangler biler til indsamling tirsdag den6. og lørdag den 10. om morgenen til at køre lopperne ned på 
pladsen, så har du mulighed for at hjælpe os med det hører vi gerne fra dig. 
 
Flemming Kristiansen             Mads Pedersen                         Ole Gade  
 tlf. 29 90 16 65       tlf. 20 13 09 91                         tlf. 61 36 25 50 
   banevej8@gmail.com   ovesdal25@profibermail.dk               olegade@live.dk 
 

TMG-Håndboldafdelingen  

mailto:ovesdal25@profibermail.dk
mailto:olegade@live.dk
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Aarhus’ nye bibliotekschef hed-
der Marie Østergård og hun bor i 
Mårslet.  

Det synes Mårslet-bladet er en 
god grund til at sætte hende stævne 
på Dokk1, til en snak dels om biblio-
teker og dels om letbanen. 

- Hvad ligger der i stillingen som 
bibliotekschef? 

- Stillingen indebærer, at jeg er 
chef for alle Aarhus kommunes bibli-
oteker, og det betyder både for ho-
vedbiblioteket her på Dokk1, og for 
de 18 lokalbiblioteker vi har i kom-
munen. 

Jeg har arbejdet i biblioteksverde-
nen siden 2001. I starten i Møllepar-
ken på Hovedbiblioteket arbejdede 
jeg med projektudvikling, og fra 
2005 blev jeg projektleder for bygge-
riet her, så størsteparten af mit ar-
bejdsliv er gået med det store projekt 
her nede ved vandet. Og det er mere 
end Dokk1, det er også de havne-
pladser, vi har her omkring, der nu er 
ved at blive færdige, forandringen af 
Kystvejen, og den sidste del af å-
åbningen: Et stort pumpe-sluseanlæg. 
Så det er et stort integreret projekt, 
der slet ikke er helt færdigt endnu.  

Dokk1 blev færdig i 2015 og op 
til det tidspunkt begyndte jeg lige så 
stille at skifte over i en ny stilling, 
som en del af ledelsen på hovedbibli-
oteket. 

- En gang var der nogle, der ville 
have biografen Øst For Paradis flyt-
tet til det nye bibliotekshus på haven 
som en redningsplan, men det blev 
ikke til noget? 

- Nej, men i dag har vi et rigtigt 
fint samarbejde med biografen, som 
viser de film, den selv importerer, i 
samarbejde med biblioteket, så der 
bliver debataftener som forpremierer 
hernede i det åbne rum. Det er fak-
tisk et samarbejde, som vi sætter stor 
pris på, og det er også en måde, tæn-
ker jeg, for Øst For Paradis at få vist 
filmene til nogle, som måske ikke 
plejer at komme hos dem. Os giver 
det muligheden for det debatrum, vi 
gerne vil skabe på bibliotekerne. 

Inden vi flyttede herned, lavede vi 
en meget skarp partnerskabsstrategi, 
fordi vores ønske har været at skabe 
et hus her, som er for hele byen, hvor 
byen er involveret og hvor forskelli-
ge institutioner, organisationer og 
borgere kommer og er udøvende i 
samarbejde med os. Ca. 50 % af det, 
der foregår her i huset, laves enten af 

Ny Bibliotekschef - fra Mårslet 
vores partnere eller i samarbejde 
mellem dem og os, og vi har altså 
op imod 150 arrangementer om må-
neden. 

- Bibliotekerne vil gerne bidrage 
til at bekæmpe falske nyheder? 

- Ja, i virkeligheden er det jo en 
gammel biblioteksdyd, det her med 
at sikre kvalitet og relevant viden 
og sortere i informationsmængder. 
Med diskussionerne om ”fake 
news” må man sige, at det er blevet 
meget relevant igen. Ikke bare, at 
bibliotekerne er kompetente til at 
sortere i informationer og sikre, at 
det er korrekt, dét der står, men fak-
tisk også er med til at skabe et rum, 
hvor folk selv bliver i stand til at 
skelne.  

Så der er lavet et meget fint initi-
ativ fra Danmarks Biblioteksfor-
ening, som heldigvis har fået meget 
opmærksomhed. Den praktiske må-
de kan være deciderede kurser i in-
formationssøgning, og forståelse af 
de forskellige medieformater, der 
bliver arbejdet i, lige så vel som det 
kan være debatarrangementer, hvor 
man stiller forskellige holdninger 
op og skaber et neutralt rum om-
kring debatten.  

Man taler meget, fx i USA, om, 
at det mangler, at befolkningen bli-
ver polariseret, fordi man savner det 
her neutrale rum at møde andres 
meninger i. Det vil vi gerne være 

med til at skabe. Det er noget af den 
demokrativinkel, vi har, og som jo 
også er en del af folkeoplysningen i 
det hele taget. 

- Der er rigtigt mange unge ud-
dannelsessøgende og studerende, der 
bruger huset. Er det en overraskelse 
eller var det planlagt? 

- Vi håbede, at der ville komme 
mange, men det var en overraskelse 
også for os, at der kom så mange. Og 
det vi kan se er, at der er et stort be-
hov her i byen for at kunne mødes 
ude, andre steder end hjemme, at 
have et rum, hvor man kan mødes 
med andre omkring det, man stude-
rer, eller evt. lave gruppearbejde. 
Men det ikke er studerende alle sam-
men; Vi har lavet en del undersøgel-
ser her, og det som ved første øjekast 
kan ligne studerende kan også være 
iværksættere, eller folk, der arbejder 
hjemme en dag og bare har lyst til at 
sidde et andet sted. Men vi er utrolig 
glade for, at de unge gerne vil være 
hernede, og jeg tror på, at det er godt 
i forhold til at blande de befolknings-
grupper der kommer her, at der er så 
mange forskellige. 

- Glæder du dig til at letbanen 
begynder at køre fra Mårslet nær-
mest ind i dit kontor? 

- Det helt klare svar er JA, det 
bliver så dejligt, og jeg tror, det kom-
mer til at betyde rigtig meget for 
folks bevægelighed. Det bliver nemt 
at komme hertil og komme herfra 
igen, så man i højere grad bruger 
byen på kryds og tværs, til at få de 
oplevelser, man søger.  

Jeg tror, at letbanen bliver et 
kæmpeplus for Aarhus. Så jeg håber, 
at det betyder, at man vil få nogen 
oplevelser, man ellers ikke ville få, 
hvis man bor uden for centrum, fordi 
man vil synes, at det er nemt at kom-
me ind og hjem igen. Men jeg tror 
ikke, det vil tage besøgende fra vores 
øvrige biblioteker, for vi oplever i 
brugerundersøgelser, at det er noget 
forskelligt, folk bruger os til. 

 
 

Henrik 

Bibliotekschef Marie Østergård  
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Endnu et skoleår lakker mod 
enden, - det tredje år efter skole-
reformen. Vi er nu fortrolige med 
den længere skoledag, de nye 
elementer som studietid, under-
støttende undervisning, bevægel-
se og Åben Skole. Vi er langt i 
forhold til at nå regeringens 2020-
mål, der betyder, at 95% af alle fag 
skal læses af lærere (eller i ind-
skolingen pædagoger), der har 
linjefag i de fag, de underviser i, 
eller tilsvarende viden.  

 
Uddannelse – uddannelse - ud-
dannelse 
Pædagogerne afslutter til som-
mer et diplommodul i 
%pædagogfaglighed og lærepro-
cesser%, hvor især understøtten-
de undervisning har været i fo-
kus. Lærere i indskoling og på 
mellemtrin afslutter linjefag i ma-
tematik og naturteknologi. Næste 
år er udskolingen i fokus med 
linjefagsmoduler i historie, geo-
grafi, dansk og samfundsfag, og 
lærere fra indskolingen deltager i 
et fokuseret forløb omkring kri-
stendomsundervisning i indsko-
lingen. Endelig opkvalificeres vo-
res børnehaveklasseledere bredt 
indenfor kompetencemålene i 0. 
klasse, så man kan roligt sige, at 
også vores medarbejdere lærer 
og er i udvikling. 

 
Høj faglighed 

En velspækket faglig rygsæk hos 
lærerne understøtter kreativitet 
og overskud til at lave endnu me-
re spændende og differentieret 
undervisning i fagene og at se 
sammenhænge mellem fagene 
på tværs. Faglig efteruddannelse 
giver altså rigtig god mening i for-
hold til vores kerneopgave – bør-
nene og de unges læring og ud-
vikling.  

Desværre går efteruddannelse 
på den korte bane ud over lærer-
nes og pædagogernes stabilitet i 
dagligdagen. Selvom vi gør, hvad 
vi kan for at undgå, at efteruddan-
nelse går ud over personalets tid 
med børnene, lader det sig ikke 

altid gøre. Ind imellem må elever-
ne %nøjes% med det næstbedste 
– en anden lærer/pædagog eller 
en af vores faste vikarer, som så 
– i samarbejde med eleverne -  
skal arbejde ud fra de vikarplaner, 
der er.  

 
Robusthed og livsduelighed – 

skal man undervise i det% 
Mårslet Skole er dog langt mere 
end fag-faglighed. %Lyst til liv og 
læring% er overskriften i vores 
værdigrundlag, og børnene og de 
unge skal både trives i skolen og 

efter skolen og blive livsduelige 
samfundsborgere. Selvom vi le-
ver i et velfærdssamfund er det 
desværre ikke en selvfølge, og 
mange børn og unge mistrives i 
dag, og det er noget, vi voksne 
skal tage os af. 

I år har 9 medarbejdere fra 
skolens Kridthus (vores kompe-
tencecenter for børn med særlige 
behov) deltaget i et læringsforløb 
om robusthed, hvor de dels har 
udfoldet forståelsen af begrebet 
robusthed, de har arbejdet med 
deres egen robusthed og ikke 
mindst, hvordan de kan under-
støtte en sund robusthed hos 
vores børn og unge ved at under-
vise i kompetencer som vedhol-
denhed, koncentration, kreativitet 
og metallisering.  

Samarbejde 0 – 18 år i hele 
Mårslet 
I læringsforløbet deltog også 
Mårslet dagtilbud, klubben og FU 
(Fritids- og Ungdomsskolen). For-
løbet blev kickstartet med et fore-
drag af Per Schultz Jørgensen, 
hvor også alle ledere i Mårslet 
var med. Foredraget var så beri-
gende, at vi straks besluttede at 
invitere alle medarbejdere og for-
ældre i Mårslet til samme arran-
gement. Det løb af stablen i sko-
lens hal d. 29. marts, og der var 
rigtig stor opbakning. Ca. 400 

voksne i Mårslet har hørt foredra-
get. Kort inden havde Per Schultz 
Jørgensen udgivet en bog, som 
gjorde ham meget efterspurgt, og 
da han samtidig er en ældre her-
re, tror jeg godt, jeg tør sige, at vi 
var ret heldige med at få ham til 
Mårslet.  

 
 Curling-forældre 

Per Schultz Jørgensen holdt på 
en fin og omsorgsfuld spejlet op 
for os i forhold, hvordan børn og 
familier kan fungere i dagens 
Danmark, og hvordan vi som 
voksne kan understøtte børnenes 
og de unges robusthed, selvstæn-
dighed og livsduelighed. Også 
hvilke faldgruber, vi støder ind i 
på vejen i vores stræben efter, at 
børnene skal så let og smertefrit 

Mårslet Skole – lyst til liv og læring 
Af Inge Pedersen, skoleleder 

Der hakkes lystigt i det anviste bed. 
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gennem livet som muligt, kom han 
ind på. Curling-forældre bliver vi 
kaldt, som et billede på, at vi fejer 
alle sten væk foran børnene, og 
på den måde kan komme til at 
frarøve dem vigtige muligheder 
for at lære, at lykkes, at overvinde 
modstand og tage ansvar. Selv-
følgelig skal det være indenfor 
områder, hvor børnene faktisk 
selv kan – som at bære sin egen 
taske.  

 
At gå over broen 

Mange af Per Schultz Jørgens 
pointer er allerede blevet en del 
af vores fælles sprog og referen-
ceramme i Mårslet. Fx udtrykket 
%at gå over broen%, som i bund 
og grund handler om at give hin-
anden nærvær og følge den an-
dens perspektiv% At høre efter. 
Spørge ind, før man tolker. At 
hjælpe barnet (hvis det er et barn) 
med at samle sin opmærksomhed, 
formulere sig og give mening til 
dets oplevelse fremfor at have 
travlt med at fortælle sine egne.  
Og som voksne at være den gode 
rollemodel, som står på nogle 
principper, værdier og normer, som 
vi selv prøver at leve op til – i vo-
res væren og gøren.  

 
Kan man styre sine tanker% 

I mange klasser har børnene alle-
rede været i gang med øvelser i 
træning af opmærksomhed, ved-
holdenhed og metallisering. Der 
er blevet arbejdet med koncentra-
tionsøvelser – selv Børn%Unge- 
direktøren og rådmanden fik lov 
at prøve, da de var på besøg i 
april -, øvelser i vedholdenhed og 
metallisering. Børnenes har arbej-
det med at styre sine tanker, så de 

positive tanker får mere plads 
end de negative. Børnene synes, 
det er spændende og vedkom-
mende, og de lærer af det.  

 
Kan vi måle, om det virker% 

Det v%d vi ikke. Men vi har sagt 
ja vil at medvirke i udviklingen af 
et dialogværktøj, der skal hjælpe 
eleverne med at sætte ord på, 
hvilke ikke-faglige kompetencer, 
de er gode til, og hvilke de skal 
arbejde med. Eleverne skal vur-
dere sig selv i en slags test i for-
hold til udvalgte kompetencer. 
Det kan være i f.t. engagement, 
motivation, målorientering, vedhol-
denhed, selvtillid og initiativrighed. 
Der er i alt 16 kompetenceområ-
der.  

Svarene bruges i en dialog 
med lærere og evt. forældre som 
afsæt for, hvad eleven skal arbej-
de med indenfor disse felter. Det 
er ikke et værktøj, hvor man enty-
dig kan sige noget er bedre end 
andet – fx kan man have både for 
lidt og for meget målorientering. 

Værktøjet er ikke tænkt til at 
bruges til at sammenligne børn 
eller klasser på tværs. Det kan vi 
nok have en politisk udfordring i 
at holde fast i. Det er et værktøj til 
at styrke samtalen med børnene 
og de unge om, hvad de selv og vi 
synes, der er vigtigt at arbejde 
med for dem for at øge deres triv-
sel og læring og for fx at blive pa-
rate til en ungdomsuddannelse.  

 
Redskabet skal altså give an-

ledning til at selvrefleksion og et 
fælles sprog til at tale med elever-
ne om, hvordan de kan styrke 
nogle meget væsentlige kompe-
tencer i det 21. århundrede.  

Vi er ret spændte på, hvordan 
udformningen og brugen af dia-
logværktøjet ender med at kom-
me til at se ud. 

 
Rigtig god sommer og ferie% 

På skolens hjemmeside kan I 
læse meget mere, om alle de ting, 
der foregår i dagligdagen på Mår-
slet Skole. Vi har en elevredakti-
on, Nyhedsbreve fra mig til foræl-
drene og beskrivelser og billeder 
fra undervisning og fritid i vores 
tre afdelinger. I kan læse om vo-
res FabLab – Fabrikationslabora-
torium – vores linjer i udskolingen, 
om morgensamlinger og meget 
mere. Adressen er www.maarslet
-skole 

 
Til slut vil jeg på vegne af Mår-

slet Skole ønske jer alle en god 
sommer. 

 

http://www.maarslet-skole
http://www.maarslet-skole
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Fredag d. 2. juni  kl. 13.45. 
Kaffebord med efterfølgende Gudstjeneste. 

Onsdag d. 7. juni kl. 13.00. 
Udflugt til Jelling. Bindende tilmelding senest 30. maj 
på Brugerrådet tlf: 87134434. 
Pris 150 kr. Afgang Kildevang  kl. 13.00.  
Kaffebord på Jelling Kro. Her serveres boller, kringle 
og lagkage. 

Mandag d. 19. juni  kl. 14.00. 
Syng med Solvej. 

Mandag d. 26. juni kl. 14.00. 
Hanne Torp læser eventyr. 

Aktiviteter i 
Juni 2017. 

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, Forstander 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. 

 
Nordea-Fonden  

støtter  
Kildevang Seniorfitness 

 

Kildevang Seniorfitness har modtaget  

10.990,00 kr.  

til køb af 2 nye motionscykler fra Nordea-Fonden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

På billedet overrækker filialchef  

i Nordea Beder afdeling  

Kim Løffgren Christoffersen  

de 10.990,00 kr. til formanden  

for Kildevang Seniorfitness  

Mogens Gregersen 

mailto:omraade-syd@mso.aarhus.dk
file:///F:/www.moldt.net/netcafe/
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danbolig Beder er vokset! 

Vi er nu fire butikker beliggende i Ry, Gal-
ten, Skanderborg og Beder som samar-
bejder om at sælge din bolig.  

Med en markedsandel på henholdsvis 
46% og 67% er vi den mest sælgende villa 

og rækkehusmægler i Mårslet*. 

Overvejer du at sælge? 

Så start med en gratis og uforpligtende 
salgsvurdering af din bolig. 

Kontakt danbolig Beder på 86936566 el-
ler kig forbi vores butik på  

Kirkebakken 22, 8330 Beder. 
 

*Jf. Boligsiden d. 10/04-2017 
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           VIKUVIKA fejrer 5 års jubilæum 

VIKUVIKA ER TMG GYMNA-
STIKS HOLD FOR KVINDER I 
ALDEREN 30-50 ÅR, der har kun-
net og stadig kan, og som bare ikke 
kan lade være med at lave gymnastik 
- på den fede måde, synes vi selv!  
 
Holdets 5. sæson er netop afsluttet 
og vores første jubilæum er i hus! 
Igen i år sluttede VIKUVIKA sæso-
nen af med tre stærke og seværdige 
opvisninger i henholdsvis Mårslet, 
Randers (DGI Østjyllands Vok-
sendag) og Lyseng, hvor vi i Lyseng 
var inviteret med til en nystartet op-
visning for særligt inviterede hold på 
et vist niveau – sådan! 
 
Da vores kære træner og holdets stif-
ter Karrina Clausen sidste sommer 
smed håndklædet i ringen og med-
delte, at hun stoppede som træner, 
måtte vi enten finde en ny træner 
eller finde på en alternativ styreform 
for at holde VIKUVIKA i live. Der 
var ikke held med at finde en ny træ-
ner, så vi oprettede en styregruppe, 
der i løbet af sæsonen stod for alt fra 
planlægning og koordinering af træ-
ning, til at modtage de ugentlige af-
bud og låse gymnastiksalen efter 
brug.  
 
Vi fik heldigvis stor opbakning fra 
TMG Gymnastik og fik lov til at 
hente den professionelle danser og 

koreograf Vittoria Lasorella ind som 
gæsteinstruktør i sæsonens opstartsfa-
se. Tak for det TMG Gymnastik! På 
denne måde kom vi godt i gang og fik 
nogle meget spændende og inspire-
rende uger med Vittoria, som på ægte 
danser-manér korrigerede vores til 
tider ikke helt strakte ben og fødder 
og vores for dårlige holdning med 
stor myndighed, men også med stor 
kærlighed. Vittoria lavede den største 
koreografi til sæsonens opvisnings-
program, som vi kom til at holde me-
get af. 
 

VIKUVIKA er ikke blot god gymna-
stik og ambitioner hver onsdag aften 
i gymnastiksalen på Mårslet Skole – 
VIKUVIKA er også et stærkt sam-
menhold blandt modne kvinder, hvor 
vi deler gode og sjove historier og 
oplevelser, men også livets alvorlige 
sider, når svære udfordringer ram-
mer holdets gymnaster på den ene 
eller den anden måde. Gymnastikken 
kan være et middel til at få afløb for 
frustrationer, stress og hovedpine og 
samtidig er der masser af støtte at 
komme efter hos de andre på holdet.  
 
Her smelter foreningslivets tanke om 
idræt og fællesskab sammen - et stort 
kram, et godt grin og en god snak 
kombineret med musik, hård træning 
og lækre bevægelser kan redde en-
hver, der onsdag aften ankommer 
træt og i dårligt humør! 
 
Igen i år står VIKUVIKA med en 
udfordring i forhold til at finde en ny 
træner, der vil stå i spidsen for holdet 
i den kommende sæson. Vi er i fuld 
gang med at lede og promovere os 
og satser stærkt på at være klar til en 
ny omgang VIKUVIKA til septem-
ber. Vi kan jo ikke leve uden hver-
ken gymnastikken eller hinanden! 
 

Rakel Yde Olsen 
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Mårslet Run & Walk er et fast ind-
slag i forbindelse med Mårslet byfest 
den 3. weekend i august. Her mødes 
børn, unge og voksne i en fælles ak-
tivitet til glæde for alle. Vi har haft 
flest deltagere, når vejret har vist sig 
fra den gode side. De sidste 2 år har 
vejret været ustadigt, hvilket har for-
årsaget en stor nedgang i antallet af 
deltagere, og dermed også været en 
hård belastning for løbets økonomi. 
Således starter økonomien i år ud 
med et underskud, som vi skal forsø-
ge at hente ind. 
Det vil vi gøre ved at ændre lidt på 
løbet og tilmeldingen. Håbet er, at vi 
kan få en del tilmeldinger i hus, in-
den vi skal foretage investeringer i 
løbetrøjer, så vi har et bedre overblik 
over, hvor mange løbere vi kan for-
vente deltager i årets løb. Vi kvitterer 
for din tidlige tilmelding ved at for-
doble vinderchancerne på lodtræk-
ningspræmier, samt sikre dig en lø-
betrøje i din størrelse til løbet. 
Der er også en økonomisk gevinst. 

Mårslet Run & Walk 2017  
- har flere ændringer.. 

Hvis du tilmelder dig allerede nu, 
eller senest den 10. august, får du 
tilmeldingen for kr. 50 for voksne, 
og børn til og med 14 år er med gra-
tis.Tilmelding og betaling foregår 
via vores hjemmeside http://
runwalk.dk 
Efter forhåndstilmelding og betaling, 
kan du på løbsdagen blot afhente din 
trøje og dit løbenummer i Bom-
gårdshaven ved tilmeldingsboden, 
helt frem til løbets start. 
Tilmelding efter den 10. august, eller 
på dagen, koster fra i år kr. 70 for 
voksne, kr. 10 for børn, incl. løbe-
bluser så længe lager haves. Uanset 
tilmeldingstidspunkt, vil der som 
sædvanlig være frugt og vand til alle 
deltagere, samt medaljer til børnene. 
Løbet har i mange år haft såvel en 
5km som en 10km rute. Der har al-
drig været den helt store tilslutning 
til 10km ruten, hvorfor vi i år har 
valgt at nedlægge denne distance. 
Det betyder, at løbet vil blive afvik-
let hurtigere, og vi håber dermed, at 

løbere, der allerede er kommet i 
mål, vil blive og heppe på de sidste 
der kommer i mål. Dermed forven-
ter vi at der bliver mere stemning i 
målområdet. Præmieoverrækkelser 
og lodtrækningspræmier vil foregå 
1 time efter løbets start, så langt de 
fleste løbere har mulighed for at 
komme i mål og være med. 
Løberuten kommer også til at se 
anderledes ud i år. Hvor vi plejede 
at starte fra Halhuset, vil løbet nu få 
start og mål omkring Bomgårdsha-
ven. Ruten kommer til at være mere 
sydlig, men indeholder også nogle 
kendte stræk fra de tidligere år. Ru-
ten er fortsat under udarbejdelse og 
kommer på vores webside, så snart 
den er endeligt godkendt. 
Vi håber, at I vil bakke op om disse 
nye tiltag, og vi glæder os til at se 
jer i byfesten til Run & Walk 2017! 
 

På Styregruppens vegne 
 

Bent Schierff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sæsonafslutning i  

Mårslet   

Bridgeklub 
 

I forbindelse med sæsonafslutningen den 27.04.2017 i 
Mårslet Bridgeklub, fejrede man klubmestrene i de 2 ræk-
ker.              Stort til lykke til alle par. 
 Som tidligere omtalt er der nu sommerbridge i månederne 
maj, juni og august i Mårslet Bridgeklub – nærmere oplys-
ninger på Mårslet Bridgeklubs hjemmeside: Mårslet 
bridgeklub.dk.   Tak til vores hovedsponsor DJURS-
LANDS BANK.  
Den nye sæson 2017/18 starter torsdag den 7. sepember 
2017. Såfremt du/I har interesse i at spille bridge i Mårslet 
Bridgeklub, så kig lige på hjemmesiden – her findes rele-
vante oplysninger. 
  

Bestyrelsen  Mårslet Bridgeklub  

Klubmestre i A-rækken blev:  
nr. 1 Kirsten Sejersen/Torsten Sverdrup 
 Warberg 
nr. 2. Kirsten Nissen/Steffen Larsen 
nr. 3. Birger Christiansen/Karl Johan Fisker. 

 
Klubmestre i B-
rækken blev:  
 
nr. 1 Ivan Stens-
gaard/Kurt Simo-
nen 
 
nr. 2 Inna Poul-
sen/Inger Kristen-
sen  
 
nr. 3 Gertrud Cor-
des/Geert Ander-
sen. 
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Vinavl. 
Hobbyvinavler med etableret 
vinmark søger engagerede part-
nere eller ”forpagtere” til dyrk-
ning af 3 – 400 vinstokke og 
fremstilling af lige så mange fla-
sker god lokal vin.             
For yderligere orientering kon-
takt:    Ole Nielsson,  tlf 
20867011,   oleniels-
son@gmail.com Hørret Skovvej 
16- 18 ,  8320 Mårslet. 

 

mailto:olenielsson@gmail.com
mailto:olenielsson@gmail.com
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Husk Mårslet Egnsarkiv har åbent 
den 2. og 4. onsdag i hver måned fra 
kl. 16.00-17.30.  
Indgang fra skolens lille P-plads på 
Obstrupvej. 
Næste gang er åbningstiden: 
 

 onsdag den 14. juni og 
 onsdag den 28. juni  – ses vi? 

 
(altid mulighed for åbent efter aftale) 
 

Du er meget velkommen til at besøge 
dit Egnsarkiv! 
 
Vi har kaffe på kanden og er parat til 
en snak om lokalhistorien og svarer 
på spørgsmål samt tager imod arkiva-
lier, fotos, breve og protokoller m.v. 

 
Mail: maarsletarkiv@gmail.com 

 
www.maarsletegnsarkiv.dk 

 Per Enevoldsen 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening og Egnsarkiv 
Mårslet Egnsarkiv har måttet sige 
farvel til Per Enevoldsen som leder. 
Aarhus Kommune ændrede på an-
sættelsesvilkårene, og Per ønskede 
ikke at fortsætte under disse. 
Vi vil gerne sige Per mange tak for 
alle de 40 år, der faktisk er gået, si-
den han blev ansat den 1. april 1977. 
Vi har naturligvis kigget lidt på 
Egnsarkivets historie i Pers tid: 
Som noget af det første, nemlig i no-
vember 1977, gjorde Per alt for at 
polakhusene ved Vilhelmsborg kun-
ne bevares, og det lykkedes. 
Indsamlingen af arkivalier havde 
længe været i gang  og blev opbeva-
ret privat, men Aarhus Skolevæsen 
gav i 1975 arkivet lov til at benytte 
det tidligere formningslokale, som lå 
i kælderen under det daværende bib-
liotek. Man forbeholdt sig dog retten 
til at kunne inddrage det igen til sko-
leformål. Men hverken arbejdsdirek-
toratet eller arbejdstilsynet ville til-
lade, at der blev indrettet undervis-
ningslokaler, så i 1976 flyttede vi 
ind, og i dag har vi stadigvæk til hu-
se dér, og Per har været leder indtil 
nu. 
Aarhus Biblioteksvæsen var efter-
hånden også kommet ind i billedet. I 
1975 fik Mårslet sit eget Borgerhus, 
og man søgte om lokaler til arkivet 
der. Men Borgerhusets bestyrelse 
beklagede, at ”Det er imod husets 
princip og ånd, at leje noget lokale 

Arkivleder gennem 40 år 
ud til kun en lejer, således at denne 
kan låse ”sin” dør efter sig”. Og ikke 
at kunne låse til indsamlede arkivali-
er, billeder, private papirer, kontrak-
ter mv. gik ikke. 
Derefter var biblioteksvæsenet i dia-
log med Hans Sørensen, der havde 
cafeteria på Tandervej 3. Biblioteks-
væsenet var gået med til, at arkivet 
kunne leje sig ind, hvis huslejen var 
rimelig. Det var den desværre ikke, 
mente ’væsenet’, så det blev ikke til 
noget. 
I 1983 kom Anders Errboe ind i bil-
ledet. Han var en særdeles god ven 
af købmand Siig, hvis butik/hus på 
hjørnet af Obstrupvej og Tandervej 
der nu var mulighed for at erhverve. 
Magistratens 4. afdeling med Thor-
kild Ibsen i spidsen undersøgte mu-
ligheden for, via jobskabelsesmidler, 
at kunne delfinansiere istandsættel-
sen af ejendommen på Obstrupvej. 
Ifølge jobskabelsesloven ville Mår-
slet Egnsarkiv, som initiativtager og 
ansvarlig for projektet, være at be-
tragte som en privat instans. Dette 
var også tilfældet selv om der fra 
kommunal eller anden offentlig in-
stans, eventuelt kunne ydes et til-
skud til Mårslet Egnsarkiv til istand-
sættelsen. Per Enevoldsen søgte 
Mårslet Sogns Spare- og Laanekas-
ses Legat om et beløb til erhvervelse 
af købmand Siigs ejendom, kr. 
55.000. De kunne dog ikke imøde-
komme ansøgningen. 
I forbindelse med tilbygning af Sog-
nehuset i 2012 har arkivet også væ-

ret inde i billedet, for at kunne få et 
lokale, men det blev heller ikke til 
noget. 
 
Senest har vi været i dialog med 
Multihallen, og fremtiden må vise, 
om det kan blive muligt. 
Udover arbejdet med at finde en fy-
sisk placering til Egnsarkivet, har Per 
også ihærdigt skaffet og indkøbt me-
get godt inventar i form af møbler, 
arkivskabe og it. Han har i samarbej-
de med de frivillige i arkivet skabt et 
velindrettet arkiv og udnyttet de få 
kvadratmeter på bedste måde. 
Per har været med til at indsamle ar-
kivalier, tage billeder af en stor mæn-
ge huse i Mårslet og til at lave inter-
views med ældre mårslettere. Alt 
dette er arkiveret i Mårslet Egnsarkiv 
og bliver flittigt brugt af besøgende, 
og til formidling af lokalhistorien. 
I 1984 var Per med til at oprette Mår-
slet Sogns Lokalhistoriske Forening 
som en støtteforening til Mårslet 
Egnsarkiv. Arkivets drift kan nemlig 
ikke klare sig med de begrænsede 
midler fra kommunens side, men er 
afhængig af at få tilskud fra støttefor-
eningen, samt hjælp i arkivet. 
 
Takket være Per er en stor del af 
Mårslets kulturhistorie gemt, men 
ikke glemt. Per Enevoldsen fortsæt-
ter heldigvis som frivillig medarbej-
der i Egnsarkivet. 
 
Ny arkivleder er: 
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen. 
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9.30-17.30 
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Husk deadline den 10. i hver måned 
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Tag i skoven og smag denne suppe til med én af sæsonens første 
smagsgivere! 
Det skal du bruge 
1 bundt grønne asparges, vaskede, knækkede og skåret i skrå ski-
ver 
1 bundt kørvel, vasket og hakket groft (stænglerne kan også bru-
ges) 
100 g helbladet spinat, vasket 
1-2 blade ramsløg, vasket og snittet fint 
3 fed hvidløg, pillede og hakket fint 
1 løg, pillet og hakket fint 
50 g smør 
2 ferske kyllingebrystfileter, skåret i tynde strimler 
2 dl fløde 
1 dl god, hjemmelavet hønsekødsfond (eller køb den hos din loka-
le slagter) 
Smag til med sort peber og salt 
 
Sådan skal du gøre 
• Klargør grøntsagerne og sæt dem til side. 
• Lun smørret i en rummelig, tykbundet gryde og sauter hvidløg 
og løg heri, indtil de er transparente. 
• Tilsæt bouillon og fløde og lad det få et opkog. 
• Tilsæt kyllingen og bring atter suppen til kogepunktet. 
• Kom ramsløg og spinat ved og lad suppen snurre i knap fem 
minutter. 
• Smag til med salt og peber. 
• Kom kørvel og asparges op i en suppeterrin og hæld den kogen-
de suppe hen over. Har du ofret din terrin til fordel for en knægt 
med hang til narrestreger som Emil, må du enten portionsanrette 
eller tilsætte kørvel og asparges i selve gryden i sidste sekund. 
• Server suppen med godt brød og iskoldt smør – gerne med endnu 
mere frisk kørvel og fint hakkede ramsløg ved siden af, som gæ-
sterne selv kan supplere med. 
Tip: gem aspargesbundene som base til fond, sauce eller suppe. 
Foto: Nina Lind Balslev 

 Thestrup Højskole  23.06.2017  
 

Afskedsreception for Jørgen Carlsen  
Jørgen Carlsen stopper som forstander på Testrup Højskole og kan i samme ombæring fejre 30 års jubilæum. Nærmere infor-
mationer om fejringen heraf følger.  
  
PRAKTISKE OPLYSNINGER:    Arrangementet begynder kl. 14. 30  

Se Stiplet’s forårsudstilling side  6 og 7 
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-

bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 
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Månedens mest velkomne og savnede billede:  

Fitness flyt 

 


