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 Kære nabo i 8320 
Som du kunne læse i sidste udgave af Mårslet Bla-

det er Fællesrådet begyndt at nedsætte de første ud-
valg, som skal arbejde med at omsætte Helhedspla-
nen og de mange ideer fra borgermøder i 2016 i kon-
krete tiltag, som I alle kan se og nyde godt af. Vi har 
fået mange spørgsmål til udvalgenes sammensæt-
ning og rolle – det forsøger vi hermed at præcisere. 

Helhedsplanen griber som bekendt ind den langsig-
tede kommunale planlægning og er derfor principiel 
og er formuleret på et overordnet niveau. Derfor var 
det også svært at medtage alle de mange gode kon-
krete ideer til forbedring af 8320, som også var et 
resultat af borgermøderne i 2016. Det har hele tiden 
været hensigten at arbejde videre med disse ideer og 
se hvordan de kan indpasses i en samlet og løbende 
udvikling af vores lokalområde.  

Det er derfor udvalgene er nedsat, for de skal give 
borgerne mulighed for at deltage aktivt i den løben-
de udvikling, så Helhedsplanen fortsat er områdets 
plan. Udvalgenes rolle er derfor at omsætte nogle af 
de allerede kendte forslag, evt. supplere dem med 
nye ideer og indstille dem som forslag til Fællesrå-
dets Forretningsudvalg, FU.  

Det er FU’s vigtige opgave at sikre, at udvalgenes 
forslag er forenelige med principperne i Helhedspla-
nen og at forslagene også i praksis indgår i en Hel-
hed med de andre udvalgs forslag. Når dette er opnå-
et, vil FU hjælpe med at omsætte forslagene i prak-
sis. Det omfatter at FU og udvalgene informerer bor-
gerne i 8320 og om nødvendigt arrangerer lokale de-
batmøder eller anden inddragelse, så forslagene kan 
opnå god forankring i lokalområdet. 

FU vil i hvert enkelt tilfælde udpege formænd M/K 
for udvalgene og herefter ved opslag i Mårslet Bladet 
søge medlemmer til udvalgene, der sammensættes, 
så de er bredt forankrede i området, samler nødven-
dig viden og respekterer bredden i lokale interesser 
og holdninger. FU vil efter bedste evne støtte udval-
gene, i det omfang udvalgene ønsker det. FU forven-
ter at udvalgenes formænd kan give status på udval-
genes arbejder i forbindelse med det årlige repræsen-
tantskabsmøde i Fællesrådet. Udvalgsformændende 
inviteres også til løbende at skrive om udvalgenes 
arbejder i Mårslet Bladet 

 
På vegne af FU, Anders Kjær, Formand 

Foto:  
Jesper Andersen 
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Forvaltningen skrev d. 11. jan. til os: 
 

Vi kan ikke arbejde nede i åen med de 
store vandmængder, der løber i Giber Å 
på nuværende tidspunkt.  

Nu afventer vi en længere tør periode eller hård frost over nogle dage for 
at vi kan arbejde i åen og køre på markerne.  
Vi forstår godt utålmodigheden, men ser dog en åbning af stien en lyse-
grøn forårsdag som mere realistisk.   

Susanne Dyrlund/Lars Spring 

I kan stadigvæk lægge navneforslag i kasserne i Rema og Brugsen. Vi kommer med en ny dato i Mår-

slet Bladets marts-nummer og på Mårslet Web. Med venlig hilsen Det Grønne Udvalg 

Frivillighedshovedstaden 
Frivilligheden bliver fejret, inspireret og sat i scene ved 
Aarhus udnævnelse til frivillighedshovedstad 2018. 
Værdigheden overtages (er overtaget fra selveste Lon-
don) her i januar den 21. ved en større modtagelse inde i 
Ridehuset. Alt det er nu historie og jeg håber at rigtigt 
mange var med til den store fælles suppespisning. 
Hvad betyder det så i praksis for os her i Mårslet? 
Hvis vi ser lidt på frivillighed og hvordan det til dagligt 
præger vores by, så må jeg konstatere at det hele nær-
mest er frivilligt – lige fra den yngste i skolepatruljen og 
til den ældste besøgsven hos de demente på Kildevang, 
fra den yngste ulveunge til den ældste i Brændevinslau-
get – og sådan kunne vi blive ved. 
Ved at definere frivillighed, som noget man gør uden at 
få betaling for det eller rettere uden at være ansat til det, 
får vi et særdeles broget billede.  
Dette blad er lavet af frivillige, lige bortset fra indlægge-
ne fra Kirken, skolen og de forskellige annoncører. Alle 
foreningerne under fællesrådet og deres bestyrelser, 
samt naturligvis fællesrådets forretningsudvalg, bruger-
rådet ved lokalcenteret, skolebestyrelsen og menigheds-
rådet og flere er i virkeligheden frivillige – godt nok 
mere eller mindre bundet og ansvarliggjorte i praksis - 
alt efter foreningens eller dens bestyrelses funktion, 
selvom det formelt er det samme. 
Der er mange talemåder om frivilligheden. F.eks. i 
grundejerforeninger, når det gælder besættelse af besty-
relsesposter, som; - hvis man råber det mindste op bliver 

man valgt ind - de fremmødte blev valgt - og en del 
blev valgt uden at vær mødt frem osv. osv. 
Hvis vi retter søgelyset på os selv, må vi jo indrømme, 
at der gennem hele vores liv – fra skolens frivillige 
småjobs og til alderdommens tovholderi – har været 
mange forskellige motiver til at vi har meldt os som 
frivillige til det ene eller det andet. Det er jo også ens 
egen sag, men her kan Foreningen for Frivillighoved-
staden og Sekretariatet for Frivillighovedstad 2018 
nok på mange måder bruges af os alle her i Mårslet til 
måske at vise os, hvordan man også kan gøre tingene 
og åbne nye horisonter for indsats. 
Det vigtige er, at vi tænker os godt om, når vi står 
overfor en udfordring i hverdagen.  
Her er en anbefaling, som vi gerne vil have reaktioner 
på, så vi måske kan nå frem til en lille guide til frivil-
lighed. 
Spørgsmål til dig selv: 

 Har jeg lyst til at involvere mig i sagen 
 Har jeg tid til at udføre det forventede arbejde 
 Har jeg overbevist mig selv om, at det formode-

de resultat er vigtigt for mig selv, for min fami-
lie, for naboerne og eller for byen.  

Under alle omstændigheder er der nok af arrangemen-
ter i løbet af året, som man kan studere på Frivillig-
hedshovedstadens hjemmeside og på f.eks facebook. I 
kommunal regi er tingene organiseret omkring Frivil-
lighedshovedstads sekretariatet, der er forankret i 
Sundhed og Omsorg.    SV 

Navngivning af Mårslets nye sø 
Indvielse af den nye sti under banen 
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 Indkaldelse til alle medlemsgrupper og enkeltmedlemmer. 
 
 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 I  

MÅRSLET   FÆLLESRÅD  
 

TIRSDAG, DEN 27. FEBRUAR 2018  
 

KL. 19.00 i BORGERHUSET, BANEVEJ 2, 8320 MÅRSLET. 
 

Dagsorden: 
 
1. valg af dirigent 
2. valg af referent 
3. godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to stemmetællere 
4. aflæggelse af beretning om fællesrådets virke 
5. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
6. godkendelse af budget samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent 
7. indkomne forslag -  herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år 
8. behandling af indkomne forslag 
9. valg til forretningsudvalget 
10. valg af revisor og revisorsuppleant for det kommende år 
11. eventuelt – herunder status fra udvalgene: ”byens afgrænsning” samt ”grønne områder og stier ”   

 
 
    På valg til FU:  
 

Jens Thomsen, Anders Kjær, Margrethe Bogner, samt  1. suppleant Troels Laursen 
2. suppleant posten er ubesat. 

 
    På valg i 2019: 
 

Poul Hakon Poulsen, Anette Poulsen, Simon Axø, Finn Larsen 
 

 
Forslag fra medlemsgrupper (pkt. 7) indsendes senest 20. februar til fællesrådets mail: Maarsletfu@gmail.com 

 
Den skriftlige beretning kan fra den 10. februar læses på www.maarslet.net 

 
Hver medlemsgruppe har 2 stemmer og kan sende én eller to repræsentanter.  

Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret. 

 

MØDET ER ÅBENT FOR ALLE  !! 
 

OBS – indkaldelse og materiale til repræsentantskabsmødet fremsendes KUN 
på mail og via web. 

 
 
 
 

MÅRSLET FÆLLESRÅD   
JANUR 2018    

 

mailto:Maarsletfu@gmail.com
http://www.maarslet.net
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Råb om fornuft fra det tavse flertal 

 - er 40 km/t nu også det rigtige.?? 
 
Normalt er jeg ikke en del af den offentlige debat / me-

ningsdannelse, så derfor kan jeg være lidt i tvivl om, hvil-
ken kasse, jeg passer ned i! Men jeg kan mærke på min 
daglige færden i Mårslet, at én beslutning vedbliver at 
påvirke mig, som en rød klud for næsen af en olm tyr. 

40 km/t begrænsningen 25 m efter man møder byskil-
tet, kommende fra enten Hørret eller Jelshøj, virker på 
mig som rent formynderi. Med fare for at blive udråbt til 
hensynsløs, fartgal vanvidsbilist, hvis det skulle ske, at jeg 
formastede mig til at frembruse med helt op til 53 km 
( som jo er grænsen for at erhverve sig et klip i kørekortet) 
i timen frem mod rundkørslen flere hundrede meter frem-
me.  

Jeg må bare konstatere, at de angivne max. 40 km/t – 
for det er jo en max. grænse - virker totalt unaturlig. Yder-
ligere kan jeg så, ved at følge trafikken frem mod bemeld-
te rundkørsel, konstatere, at jeg vist ikke i praksis er den 
eneste, der har det sådan! 

Faren ved at indføre unaturlige ( uhensigtsmæssige?) 
fartbegrænsninger er jo blandt andet, at man kan risikere, 
at personer med mit fart-gen mister troen på og tilliden til, 
at nu er der en ”gyldig” grund til at sænke farten og skær-
pe opmærksomheden!  

Jeg må desværre også konstatere, selv om jeg forsøger at 
gøre mig umage, at min færden inden for "bymuren", alle-
rede inden jeg skifter til 3.gear, næsten uundgåeligt passe-
rer den nye fartgrænse ( det sker i en lille Audi med ma-
nuelt gear, der garanteret også forurener alt for meget på 
grund af snydesoftware).  

Hvad var egentlig argumentet eller argumenterne for 
at ændre den generelle hastighedsgrænse fra de tidligere 
50 til nu max. 40km/t.? 

Så vidt jeg husker, hævdes det i en tidligere artikel her i 
Mårslet Bladet, at de 40km/t skulle give større tryghed og 
byen fremstå/opfattes mere sammenhængende? 

Med hensyn til det sidste er det jo fuldstændigt ligegyl-
digt om man kører 40 eller 50 km/t. 

Det er jo den nye og "lovpriste" letbane, der skiller 
byen, og ikke de asfalterede vejes (mis-)brugere. 

Med hensyn til tryghed - jeg er også fodgænger og cyk-
list - er jeg så heldig i disse forklædninger ikke at have 
følt utryghed på grund af hastigheder, men mere på grund 
af dårlige vejbaner og for dårlige eller manglende fortove. 

Jeg kender ikke til ulykkesstatistikken i Mårslet for 
uheld , hvor hastighed har spillet ind. Jeg kender naturlig-
vis til den tragiske ulykke år tilbage, hvor unge uden køre-
kort med høj hastighed ved indkørslen til Mårslet forulyk-
kede tæt jaget af politiet.  

Og så er jeg bekendt med en højresvings-ulykke i 2015 
eller 2016 ( der ikke har noget med hastighed at gøre) 
mellem en bilist og en cyklist på Mårslet Byvej nær Re-
ma 1000. 

I den forgangne uge (uge 46) kunne jeg så i en artikel i 
Århus Stiftstidende læse, at der nu var lavet en borger-
undersøgelse om det nye trafiktiltag. Jeg er måske en 
anelse mistroisk over for den konklusion, som nogen / 
man (Rådmand Chr. Würth inde på Århus Rådhus) må-
ske kunne drage af det oplyste resultat.  

Ca. 430 besvarelser skal iflg. artiklen være indkom-
met, og af disse mener 44% (altså under halvdelen!), at 
den nye hastighedsregulering skaber større tryghed. Her 
kunne jeg så fremføre nogle betragtninger om flertalsde-
mokrati kontra mindretalsdiktatur, men det skal jeg nok 
afholde mig fra. 

Sådan noget som tryghed jo svært at måle - det er 
mest en følelse. Og hvis man spørger rigtigt – og spørger 
de rigtige-, kan man i nogle tilfælde fremprovokere den 
”rigtige” følelse og få det svar, man ønsker.  

Min mistrohed skyldes jo nok bare, jeg ikke har set 
det omtalte spørgeskema. Kommunen har været så uhel-
dig IKKE at ramme min postkasse eller E-Boks med 
spørgeskemaer; hverken ved hastighedsforsøgets indled-
ning eller ved denne efterfølgende evaluering- ! 

Men det er nok bare en tilfældighed?! 
Nu skal man jo ikke få den opfattelse, at jeg bare er 

en halvgammel, sur mand, der fuldstændig har glemt, 
hvordan det er at sende ens poder gennem trafikmylderet 
til skolen. For det er selvfølgelig fint med de 30 Km/t 
omkring skolen, når elever møder ind eller ud. Det føles 
naturligt. ( Og så er der endda nogen, der er så heldige at 
have en bil, der selv bremser op!) 

En rigtig god ide ville det være at lade fartbegræns-
ningen gælde i de tidsintervaller, hvor eleverne kommer 
til og er på skolen. 

Det føles derimod ikke naturligt at køre 30 km/t f.eks. 
kl. 22.30 (der er over 9 timer til de første skoleelever 
melder sig i trafikken). 

Det ville heller ikke føles naturligt, hvis man i sikker-
hedens besnærende navn fastsatte en max. hastighed for 
cyklende på 8 km/t uagtet hvor meget omfang af alvorli-
ge styrt-skader ville falde .  

Og for mig føles det ikke naturligt med 40 km/t som 
generel max. hastighed. 

Men jeg modtager naturligvis gerne de politisk korrek-
te skideballer, denne holdning måtte aflede. 

 
Med venlig hilsen 
 

Jan Høgh Kristensen 
Mårslet Byvej 14 

Læserbrev - om den "ulovlige" hastighed i Byen 

Mårslet Vandværk 
Der afholdes generalforsamling tirsdag d. 20. marts 

2018 i Mårslet Borgerhus kl. 19.00. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Mvh.  Bestyrelsen. 
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   Det var undertegnede, der 
gennem hele december måned i 
år holdt øje med byens juletræ 
foran kirken. Jeg så til min glæ-
de, at rundt om træet kom der 
tydelige spor i græsset af, at 
nogle havde danset rundt om 
træet julenat. Samtidig, eller 
nogle dage efter, viste min kone 
mig et indlæg på Facebook, 
hvor en kvinde efterlyste mår-
sletborgere, under overskriften 
”Hvor bliver I af? ” 

Ja, hvor var vi blevet af? For 
mit eget vedkommende er jeg 
nu blevet så gammel, at min 
kone og jeg holder juleaften hos 
vore voksne børn, der ikke bor i 
8320. Så derfor er ikke længere 
muligt for os at være i Mårslet 
julenat, hvor gerne vi end ville.  

Traditionen med Mårslets sto-
re juletræ startede i år 2000, da 
Mårslet gennemlevede Væreby/
Leveby-projektet. Gruppen 
’Egne begivenheder’ blev sene-
re til Mårslet Juletræslaug, bl.a. 
fordi vi i år 2000 etablerede by-

ens første store juletræ foran kir-
ken. Allerede året efter beslutte-
de vi i Juletræslauget, at vi hver 
julenat kl. 24 (midnat) mødes 
med familien ved træet, for sam-
men at danse om den store jule-
gran.  

Første år (2001) var vi vel ca. 
25 med familie og julegæster. 
Men sådan noget rygtes jo, og i 
2002 var vi næsten 50, så vi 
kunne klare 2 ringe samtidig, - 
og siden gik det slag i slag indtil 
2006, hvorefter undertegnede 
som sagt ikke længere var i byen 
juleaften, og altså ikke mere 
kunne deltage i dansen julenat. 
Det er derfor en glæde for mig, 
at nogle stadig synes, at det er en 
god ide at mødes ved midnat, 
for, sammen med andre mårslet-
tere, at danse og synge julen ind. 

Nu burde alle vide det, så mød 
op næste julenat, og glæd jer 
sammen med andre. 
 

Mårslet Juletræslaug / KC 

Dans en  
j u l enat  

Prisen blev givet til Lone Aburas for hendes nyeste 
roman Det er et jeg der taler (regnskabets time): agitprop.  

Det skete ved et storstilet arrangement på Testrup Højskole 
onsdag d. 10. januar. 

Uddeling af  Montanas litteraturpris 2017  
på Testrup Højskole 

 Lone Aburas fik også publikumsprisen, 
som hun blev udvalgt til af kursisterne.  

 
Mårslet Bladet var med for at få et inter-

view med prisvinderen og en snak med to af 
Testrups lærere om arrangementet, der er 
kulminationen på skolens traditionelle januar 
kursus ”Tag og læs”.  

 
Hvad der kom ud af det, kan I læse i næste 

nummer af bladet 
 

Henrik. 

Foto: Mogens Engelund 

Foto: Henrik 
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December måned har vist 
været en af de vådeste i 
mands minde. En tur over 
græsplænen måtte foregå i 
gummistøvler, og det spar-
somme dagslys forsvandt i 
regndis og mørke skyer. 

 
Nytårsmorgen startede dog 

med lidt mere sol. Fuglene 
omkring foderbrættet virkede 
helt oplivede. Selvom vinter-
fodring af eksperter betragtes 
som unødvendigt uanset 
vejrliget, så er det nu en god 
måde at få mønstret havens 
fugle på. Om sommeren hø-
rer man dem, - men omkring 
vinterens foderbræt ser man 
dem. 

 
Vi fik besøg af skovskaden. 

Den er en tilbagevendende 
kilde til forundring. Tænk, at 
vi har så smuk og farverig en 
fugl! Men den er sky og la-
der sig sjældent se. Musvit-
terne og blåmejserne er fo-
derbrættets gadedrenge. Hur-
tige og altid klar til at drille 
en tyk solsort. Fasanerne, 
både fruerne og herrerne, 
vandrer ofte rundt i haven for 
at hente korn på jorden, 
mens duerne vrikker flegma-
tisk rundt og nipper lidt her 
og lidt der. 

 
Husskaden sluttede morge-

nens fouragering. Skinnende 
i sort og hvidt, selvsikker i 
nytårets sollys og helt ulig 
sin slægtning fra skoven, 
ryddede den med et slag 
brættet for småfugle. Den 
ville tydeligvis have madro. 

 
Overordnet set har vinteren 

indtil nu været så usædvanlig 
varm og grøn, at der er knop-
per og spirer, hvor der næppe 
burde være det. I min barn-
dom var det decembers op-
gave, med kulde og natte-
frost, at berede jorden til sne 
på kælkebakkerne og sne-
boldkampe, og ikke mindst 
at nedkøle vandet, så der 
blev arbejde til isbryderne og 
stivnede søer til skøjteløber-
ne. Men dette års januar ser 

ud til at blive som sidste års januar og 
februar. Lidt barfrost – og det var så det 
vintervejr. 

 
For 180 år siden kunne St. St. Blicher i 

sin digtcyklus ’Trækfuglene’ skrive: 
Det er hvidt herude 
Kyndelmisse slaar sin Knude 
overmaade hvas og haard 
hvidt forneden, hvidt foroven 
pudret tykt staar Træ i Skoven 
som udi min Abildgaard.(1838) 
 
Kyndelmisse er 2. februar, en festdag 

for lyset, og oprindeligt en katolsk hel-
ligdag, som Struensee sammen med 12 
andre helligdage afskaffede i 1770, for at 
få danskerne til at arbejde mere. Dagen 
beholdt dog sin position som den midter-
ste – og koldeste - dag i vinteren, helt 
frem til begyndelsen af sidste århundre-
de. Så gik den i glemmebogen – men 
dukker nok op igen som en ’fejringsdag’. 

Mange forskellige vejrvarsler knytter 
sig til den, så det er fornuftigt at holde 
øje med 2. februar, hvis man vil vide 
noget om det kommende forårsvejr. For 
eksempel varsler solskin til Kyndelmis-
se vintervejr helt hen til påske, mens 
sne eller ligefrem uvejr giver et tidligt 
forår. Alt sammen god og troværdig 
viden, hvis man er lidt skeptisk over for 
de meteorologiske institutters langtids-
prognoser. 

 
Men uanset hvad, så er det nu lidt ve-

modigt, at barndommens eventyrlige 
vinterlandskaber og hylende snestorme 
tilsyneladende er flyttet til andre steder 
på kloden, mens vore børns og børne-
børns vintre bare bliver mere og mere 
grå og våde. 

 
Tekst og foto: 
Ole Hansen 
Redaktøren 

En klumme om små ting 
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Skolesiderne 

I uge 48-49 har skolens 9. årgang haft pro-
jektuge, der er elevernes første eksamen. Pro-
jektopgaven i 9. klasse tager udgangspunkt i 
elevernes linjefag, og her har vi på Mårslet 
skole tre spændende linjer, som eleverne skal 
vælge sig ind på i de store klasser:  

 Banebryderne, hvor undervisningen ta-
ger afsæt i det naturfaglige og innovation 

 Design og medier, hvor eleverne også 
arbejder med innovative processer, med 
kunst, arkitektur og IT – og  

 Kulturpiloterne, der er en humanistisk-
samfundsfaglig linje, hvor eleverne ar-
bejder med globalisering, entreprenør-
skab, mm.  

Hovedtemaet for årets projektopgave har væ-
ret ”En verden i forandring”. Det er der kom-
met et væld af spændende projekter ud af; te-
maer omkring globale konflikter, teknologi, 
klima, danskhed, identitet, mm. Eleverne har 
arbejdet alene eller i grupper. Kulminationen 
på det hele var præsentationen af deres projek-
tet foran klassekammeraterne og deres vejlede-
re, og det produkt, hver enkelt har arbejdet med 
i løbet af ugen.  

Vi har på vores 9. årgang en flok dygtige, 
ihærdige, kritisk tænkende og selvstændige 
unge mennesker, og det har været en fornøjelse 
at følge deres arbejde! 

 
Hele udskolingen deltog den 6. december i 

DM i fagene, et projekt i Den åbne Skole, hvor 
vi samarbejder med ungdomsuddannelserne. 
Eleverne var samlet i Mårslethallen, hvor de 
arbejdede med forskellige temaer vinklet ud fra 
skolens fag. Her skulle eleverne vise samar-
bejdsevne, kritisk tænkning, opfindsomhed, 
snarrådighed og selvfølgelig dygtighed i fage-
ne.  

Det var dejligt at se, hvordan der blev arbej-
det ihærdigt og med højt humør – så mon ikke 
Mårslet skole er med i opløbet om sejren? 

 
Morten Lomborg 

Pædagogisk leder, udskolingen 

 

Projektopgave og DM i fagene  
på Mårslet skole 
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 Den sidste uge i november havde Mårslet 
Skole traditionen tro Åben Skoledag og 
juleklippedag, hvor forældre – og hvis de 
var forhindrede – bedsteforældre, var invi-
terede med i skole.   

Forældrene kunne opleve undervisning i 
deres barns/barnebarns klasse, de kunne 
deltage i nissebal 
i hallen, hvor 
skolens musiklæ-
rere spillede op 
til dans, og de 
kunne være med 
til at pynte sko-
len op til jul, så 
skolen kunne 
blive rigtigt de-
cember-klar. 

 
Kantinen havde 

åbent det meste 
af dagen med 
salgsboder flere 
steder. Vores 
valghold, Kultur-
piloterne, stod 
for æbleskiverne 
og hjalp kantinen 
med salg. Der 
blev langet ad-
skillige grovbol-
ler, tortillas, kopper kaffe og meget mere 
over diskene i løbet af dagen. Overskuddet 
fra salget støtter Kulturpiloternes tur til 
København i foråret. 

 
Åben Skoledag var igen i år meget vel-

lykket. I de første to timer fik forældrene 
mulighed for at få indsigt i, hvordan deres 
børn arbejder i dagligdagen. Ikke ved at 
kigge på, men ved at deltage i børnenes 
undervisning: Der var klasser, der foldede 
julehuse og på den måde arbejde med for-
mer. På en årgang skrev børn og forældre 
digte eller julehistorier sammen med foræl-
drene, som så læses op i klasserne hver dag 
i december. Der blev arbejdet med læse-
mappen, så forældrene kunne få indsigt i, 

Åben  Sko ledag  
hvordan vi arbejder med læsetræning i skolen og i 
vores Minibibliotek, hvor børnene har nem adgang 
til at bytte de små bøger, der bruges i den første 
læsning.  

Nogle klasser arbejdede med de120 mest almin-
delige ord på forskellige måder, med matematik-
spil – fx julebanko – nogle var på et løb rundt på 

skolen. De fleste havde 
bevægelse med i under-
visningen, som jo er ble-
vet en del af vores hver-
dag. 
En klasse var i hjem-
kundskab, hvor de bagte 
småkager, som de senere 
solgte, og hvor over-
skuddet gik til SOS-
børnebyerne. I en klasse 
lærte børnene deres for-
ældre ”kodning”, som er 
et særligt sprog til pro-
grammering af compute-
re.  
Der var altså nok af for-
skellige læringsaktivite-
ter at få indsigt i, og 
mange forældre og bed-
steforældre kunne for-
tælle, at de også var ble-
vet klogere :-) 
 

I hallen spillede vores dygtige band af musiklæ-
rere en god gang juleboogie-woogie med et bredt 
repertoire af julesange. Og Inge ønskede forældre-
ne en god jul med opfordring til at møde endnu 
mere talstærkt op næste år – også i udskolingen, 
selvom nogle af de unge kunne mene, at det behø-
ver de ikke. Næste år bliver Åben Skoledag en 
lørdag. Vi har aftalt, at det hvert andet år vil være 
fredag og hvert andet år en lørdag, så alle vil have 
mulighed for at deltage over tid. 

 
Resten af dagen gik med juleklip. Elevrådet hav-

de i år lavet en konkurrence med forskellige kårin-
ger, blandt andet det pænest pyntede dør, det mest 
farverige klasselokale, det fineste stykke julepynt 
m.v. Elevrådet udpegede selv vinderne, og der var 
stor jubel, da vinderne blev offentliggjort i hallen. 

Forældrene kunne 
opleve undervisning 
i deres barns/
barnebarns klasse, 
de kunne deltage i 
nissebal i hallen, 
hvor skolens musik-
lærere spillede op til 
dans, og de kunne 
være med til at pyn-
te skolen op til jul, 
så skolen kunne bli-
ve rigtigt december-
klar. 
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Johannes Langkilde  
i Mårslet  

Den 26. februar holder journalist Johannes Langkilde foredrag i Mårslet. Det foregår i skolens kantine fra 

kl. 19-21.  
Overskuddet går til Multihallen. 

købe bogen og få den signeret. 
Til foredraget åbner dørene kl. 18.00. Det vil være 

muligt at købe kaffe/the, øl/vand og kage. Billetterne 
koster 200 kr. + gebyr og købes online på 
www.billetto.dk.  

 
Mvh. Fonden Mårslet Multihal 

Han landede i 
USA som ny 
korrespondent 
for DR, da Ba-
rack Obama net-
op havde taget 
hul på sin anden 
periode som præ-
sident. I løbet af 
sine år som USA
-korrespondent 
rejste han i 42 af 
USAs stater og 
har beskrevet 
udviklingen i 
landet gennem 
personlige møder 
og oplevelser. 
Det har givet 
ham et unikt ind-
blik i, hvorfor 
amerikanerne i 
2016 brød med 
den politiske sta-
tus quo. 

Nu har han for-
ladt et forandret land med Donald Trump i Det 
Hvide Hus, og i foredraget tager han os med gen-
nem de fire hæsblæsende år i USAs historie og 
fortæller om sine personlige erfaringer, som også 
har dannet grundlag for den anmelderroste bog 
“Da amerikanerne gik hver til sit.,” der udkom d. 
27. oktober 2017. Efter foredraget er det muligt at 

hvordan vi arbejder med læsetræning i skolen og i 
vores Minibibliotek, hvor børnene har nem adgang 

Nogle klasser arbejdede med de120 mest almin-

nogle var på et løb rundt på 
skolen. De fleste havde 
bevægelse med i under-
visningen, som jo er ble-
vet en del af vores hver-

kundskab, hvor de bagte 
småkager, som de senere 

børnebyerne. I en klasse 
lærte børnene deres for-

som er 

grammering af compute-

Der var altså nok af for-
skellige læringsaktivite-

mange forældre og bed-

tælle, at de også var ble-

I hallen spillede vores dygtige band af musiklæ-
woogie med et bredt 

repertoire af julesange. Og Inge ønskede forældre-

selvom nogle af de unge kunne mene, at det behø-

lørdag. Vi har aftalt, at det hvert andet år vil være 
fredag og hvert andet år en lørdag, så alle vil have 

Resten af dagen gik med juleklip. Elevrådet hav-
de i år lavet en konkurrence med forskellige kårin-
ger, blandt andet det pænest pyntede dør, det mest 
farverige klasselokale, det fineste stykke julepynt 
m.v. Elevrådet udpegede selv vinderne, og der var 
stor jubel, da vinderne blev offentliggjort i hallen. 

Notits 
Mårslet-Bladet bragte sidste år en serie 

af artikler om børnepasningsmuligheder 
her i byen (8320). 

Artikelserien afdækkede en række 
forhold – med børnene i centrum – der 
kan lokke nye børneforældre til byen, 
thi det meste var i den skønneste orden 
og ingen udtrykte utilfredshed – udover 
enkelte facts vedrørende placering og 
dermed måske mere præcist udtrykt, 
bekymring for det enkelte barns oplevel-
ser på vej til og fra børnehus/-have/-
skov. De vi læsere så oversætter til for-
ældrenes besvær med at komme til bør-
nehaven om morgenen eller hente igen 
om aftenen/eftermiddagen. 

Selv om kommentarerne til dette em-
neområde (oftest omtalt som 
"skolevejen") har kunnet læses i forbin-
delse med de enkelte artikler, vil et sam-

mendrag nok være på sin plads, en ana-
lyse og lidt beskeden anbefaling. Be-
skeden fordi Fællesrådet jo pt. arbejder 
intenst med en helhedsplan for 8320 
Mårslet. 

De konstaterede fejlplaceringer – dvs. 
placeringer hvor børnehaven ikke er 
placeret midt i den relevante bebyggel-
se eller ved et lettilgængeligt knude-
punkt – er heldigvis kun aktuelt ved 
nogle af institutionerne.  

Som artiklerne udsiger er Valnødden, 
Bomhaven, Valhalla, Nymarken an-
bragt ideelt i forhold til de omgivende 
bebyggelser, medens Solhuset og Græs-
bakken, Sneglehuset har placeringer, 
som kan opleves problematiske.  

Hvis vi tager de to første er begge 
placeret indenfor rammerne af en lokal-
plan fra 1982 og sammen med Borger-
husets børnehave, Valnødden. Dvs. at 

vi har tre store børnehaver indenfor sam-
me center. Med de tilkørselsforhold, der 
nu har forårsaget butiksdød, må man vist 
nok betegne disse placeringer som min-
dre hensigtsmæssige. At der yderligere 
vil blive placeret en bager-fabrik i den 
nordøstlige del af den største parkerings-
plads af de tre centeret indeholder, samt 
at letbanestationen må forventes at blive 
eget travl med behov for mange afsæt-
ninger/parkeringer gør problemstillingen 
ekstra aktuel. 

På kortet gengivet på forsiden af dette 
blad kan man danne sig et indtryk af til-
standen, som ovenfor beskrevet. I fremti-
dige artikler med beskrivelser af de ind-
tryk vi modtager her, og hvad der af og 
til fremgår af de sociale medier, kommer 
vi mere i detaljer - som input til Helheds-
planen, der er beskrevet i formandens 
leder på side 3.   SV 

http://www.billetto.dk
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       Ret til ændringer forbeholdes. 
 

 
 

OBS! Flere nye lokaltelefonnumre til 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.uge dk/OmraadeSyd. 
Lokalcenterrådets tlf.: (9.00-12.00) 87 13 44 34.  

Caféens daglige madplan kan altid findes på www.moldt.net/netcafe/ 
Cafeéns tlf.: 41855225. 

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 W. Jørgensen, Forstander tlf.: 29209651. 
Gitte Sand, De forebyggende Hjemmebesøg, tlf.: 51180629. Ma.- tors. 8.30-9.00 

Sundhedsenheden  - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 16 00. 

Søndag d. 11. febr. kl. 14.00. 
Vi spiller Store Banko i Cafeén. 
 
Mandag d. 19. febr. kl. 14.00. 
Kom og syng med Solvej. 
 
Onsdag d. 21. febr. kl. 14.00. 
Rejseforedrag med titlen: 
”Fremmede Himmelstrøg.” 
 
Mandag d. 26. febr.  kl. 14.00. 
Hanne Torp læser eventyr. 

 

Venneforeningen 
 på  

Kildevang ønsker alle et godt nytår 
 

Hermed vores program for foråret: 
Vi afholder fire BANKO spil på følgende søndage:  

28. januar, 25. februar, 25. marts og den 22. 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  

Arrangementerne foregår i Cafeén på Kildevang kl. 14,00. 
ALLE er velkommene. 

 

Kender du /I ikke Venneforeningen, kan jeg fortælle, at vi er en støtteforening til Kildevang. 
Vi vil gerne have mange medlemmer. Vi har for tiden 124, og vi glæder de ældre på Kildevang  

med hyggelige middage og underholdning. Det er en stor fornøjelse både for de ældre og os selv.  
I skrivende stund er dagen for beboermiddag ikke planlagt, da vi mangler en køkkendame på Kildevang 

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

Inger Christiansen 
 Formand 

Aktiviteter i 
Februar 2018 

Det nye Lokalcenterråd ved Kildevang 
 har konstitueret sig som følger: 
 

Formand: Hanne Torp 
Næstformand: Tom Jakobsen 
Kasserer: Helle Brøndum 
Sekretær: Henny Iversen 
 
Menige medlemmer: 
Grethe Sørensen 
Else Andersen 
Karen Hedegaard 
Villy Pedersen 
Finn Smerup. 

mailto:omraade-syd@mso.aarhus.dk
http://www.aarhus
file:///F:/www.moldt.net/netcafe/
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En del af net-
værket 

 
Kælderen under Lokalcenter Kil-

devang er samlingssted for de lidt 
ældre mandspersoner, 

der har nogen interesse for billard, 
det være sig det amerikanske pool-
billard eller keglebillard, men for 
dem alle gælder det at man plejer 
netværket, og hygger sig sammen.        
Det med det sociale aspekt er vig-
tig, specielt ældre mænd kan godt 
tulle rundt alene, når der så er bil-
lard i kælderen, møder man op med 
en dåseøl i lommen. 

Det er også vigtigt,  hvordan man 
taler til hinanden. Tonen kan til ti-
der være en smule hård, men for 
langt det meste af tiden, er om-
gangstonen udpræget gemytlig og 
drilagtig. Mobning er ikke tilladt. 

Forrige mandag mødte 14 – 15 
mænd op, så der blev slået livligt på 
klokken, der jo i kælderen betyder 
at en af spillerne har droppet den 
hvide stødbal i hul, og den er der-
med ude af spil, selvom selve spillet 
forsætter, men det koster altså 1 kr. 

Denne 1 kr. bliver til cirka 25 – 30 
kr. på sådan en billardmandag, og 
det finansierer vores to årlige froko-
ster, en i forsommeren, og en jule-
frokost. 

Der er en fin stemning i Underhu-
set”, som lokalet bliver kaldt på 
Kildevang.  

Der har vi to billardborde, som 
bliver flittigt brugt. Det ene har År-
hus kommune betalt og det andet 
har Genbrugsen, under den nye del 
af Kildevang, betalt. 

Jeg har talt med nogle 
stykker, der har deres 
gang i lokalet, når der 
er pool på programmet. 

Den ”måske” mest 
betydningsfulde blandt 
os alle er Kaj Greger-
sen, støvsugermontør af  
erhverv, men nu sidder 
han på blikkassen hos 
os. Han kradser penge-
ne ind , så der bliver råd 
til både brændevin, øl 
og mad, når vi samles 
til de to frokoster. 

Han styrer også spillet 
på bordene, så alle får 
lige mange kampe. 

Han er fornyelig flyt-
tet til Odder, men mø-
der alligevel troligt op. 
Han hygger sig med 
det, siger han da, og vi 
tror ham. 

En af byens nyeste 
indbyggere er Jørgen 
Petersen. Pensionist, 
forhv. murer. Han og 
hans nabo læste i Mår-
sletbladet om poolkæl-
deren,og mødte op an-
befalet af en anden 
håndværker.   

Han fik så den sociale 
kontakt og et netværk. 
Han er altid i godt hu-
mør, og er rigtig god til 
det sjove og lidt drilleri. 

 
Jeg har også talt med 

Willy Sørensen, forhv. 
tømre. Willy ser faktisk 
ikke godt, 10 – 16 % 

siger lægerne, men 

han hygger sig med spillet og vennerne, og det sker 
da også han vinder et parti poolbillard. Så danser han 
en krigsdans om bordet, og vi andre er glade med 
ham. 

 
Man kunne selvfølgelig blive ved at berette fra kæl-

deren, men det får da en ende. Men skulle der findes 
nogle lidt ældre pensionerede mænd i Mårslet, som 
mangler lidt netværk, og måske har lidt interesse for 
billard, så er man altid velkommen i ”Underhuset”. 

Ind i gården, ned af trappen, og gå så efter lyden. 
 
        
 

       KC 
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Hvad er så sportsdelen af det? 
Det er det med, at man spiller kam-
pe, og har et hold, man samarbejder 
med, har et godt venskab med, sam-
menhold. 
 
Gider piger det ikke? Jo, der har 
nogen fra min gamle klasse, jeg spil-
lede Call Of Duty med en gang imel-
lem, så, jo der er nogen, der godt vil 
spille det. Man ser jo også, at der er 
professionelle piger, som er rimeligt 
gode. 
 
I betaler 100 kr. om måneden i kon-
tingent. Synes dine forældre, at det 
er passende? Det var min far, der 
sendte en besked til mig, om jeg ikke 
lige skulle gå ned og se på det der e-
sport. Jo, det kan jeg da godt, og så 
gik jeg ned og kiggede på det, og det 
var bare sjovt, så blev jeg ved. 

I skal jo have jeres eget udstyr med, 
er der så noget konkurrence på ud-
styr? Nej, det tror jeg ikke, ikke så-
dan. Ja, der er selvfølgelig forskel på 
skærmene, og jeg ville da heller ikke 
have noget imod en lidt bedre 
skærm, men sådan er det jo. 
 

Interview med  
Alexander Rostgaard, 11 år 

 
Hvor længe har du været med i 
klubben? Fire måneder, og det er 
gået meget bedre, siden jeg startede 
med at spille, så det er et sted, hvor 
man både lærer, og hvor man kan 
hygge sig. 

 
Her spiller I Counter Strike, hvor-
for er det så populært? En af grun-
dene er nok, at da det kom ud, var 
det blandt dem, der havde det aller-
bedste grafik af alt, man kunne spille 
dengang. Så tænkte man, der her 
spil, det er rigtigt fedt, der må laves 
et eller andet omkring det. Så kom 
der store mesterskaber i det, man 
kunne vinde mange penge og poka-
ler, og så kunne man lave forskellige 
landshold. 
 
Betyder det noget for dig, at man 
kan vinde noget, et Danmarksme-
sterskab måske engang. For mig 
betyder det bare at hygge sig, jeg er 
ikke herinde for præmier, jeg er her 
for at hygge mig. 
 

Her sidder I jo og spiller med hin-
anden i lokalet og ikke på nettet, 
men er det sjovere at spille på net-
tet? Ja nogen gange, og nogen gange 
kan det også blive lidt for meget, for 
det kan ske, at der kommer rimelig 
meget larm, og det kan godt være ret 
irriterende. Men når man spiller på 
nettet, kan man klage over folk, der 
spiller derinde, hvis man er ved at 
tabe. 
 
I er med i DGIs e-sport liga, ser du 
det som sport? Det kommer lidt an 
på, hvordan, du ser på det. Her er du 
er indenfor, og du hygger dig i stedet 
for at løbe rundt, men her er der ikke 
så stor forskel på, hvem der er de 
bedste, og hvem der er de dårligste. 
Til fodbold er det typisk sådan, at det 
var de allerbedste, der kun blev spil-
let til. Her kan du ikke rigtigt blive 
spillet til, det handler bare om at gå 
all-in. 
 
Betyder det noget for dig, at der kan 
komme nogen turneringer, I kunne 
vinde, et mesterskab? 
Det ville da være superdejligt, hvis 
man kunne være med til det. Men det 
er lige så sjovt bare at sidde og spille 
med hinanden og være sammen, det 
er det der hyggeligt ved det. 
 
 

Interview med  
Magnus Kølbæk, 16 år 

 
I er med i DGIs e-sports liga, hvad 
synes du om det? 
Normalt, så ser man jo, det er fod-
bold eller håndbold og tennis, eller 
hvad man nu spiller, og det foregår 
udenfor, men det er fedt, at det her er 
blevet til e-sport, hvor man kan      
spille computer som en sportsgren. 

Af Henrik Gram Nielsen 

Fotos v/Henrik og Mårslet e-sport 
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Laila,  
fortæl om arbejdet med MÅR-
SLET ESPORT. Foreningen hen-
vender sig til børn og unge i skoleal-
deren, det betyder at vi siger 7 til 17 
år, vores medlemmer nu er fra 9 til 16 
år. Vi spiller hver mandag aften, og de 
møder meget stabilt op, 10-12 drenge, 
det er dejligt.  

Der er ingen piger blandt spillerne. 
Har det med spillet at gøre, tror du? 
Nej, der er ikke nogen i klubben, men 
vi vil rigtigt gerne have dem. Jeg ved, 
at der faktisk er rigtigt mange piger, 
der spiller CS Global Offensive. Vi 
har også en fantastisk dygtig kvindelig 
CS GO spiller i Danmark, så det er 
ikke fordi, der mangler forbilleder. 
 
Hvad er din baggrund for at være 
her? Jeg har en dreng, der er helt vild 
med at spille computerspil. Han var 
medlem her, men er nu meldt ud, så 
nu er det mor, der tager afsted til e-
sport. Jeg startede foreningen op med 
det formål at skabe fællesskab om e-
sport for drenge og piger her i byen 
 
Spillerne betaler kontingent, bærer 
det økonomien? Ja, vi har jo heldigvis 
ikke de store udgifter lige nu, fordi vi 
er en folkeoplysende forening, og der-
med kan låne lokalerne gratis her på 
skolen. Så har vi skullet investere lidt 
i nogle kabler og lidt elektronik, men 
ellers kommer drengene jo med udsty-
ret, og vi stiller gratis arbejdskraft til 
rådighed, så det er jo i høj grad båret 
af frivillige kræfter. 
 
Det kunne jo lige så godt spilles der-
hjemme. Det kan det sagtens, men det 
plus, man får her, er at man kommer 
ud og er sammen med nogen andre 
omkring en fælles interesse, her mø-

Mårslet Esport spiller hver mandag kl. 18 - 21.30 i A-huset på Mårslet Skole. 

Mårslet Bladet tog på besøg og fik en snak med spillerne, Alexander Rostgaaard og Magnus Kølbæk,  

instruktøren Simon Plejdrup Kristensen og klubleder Laila Tolstrup 

des man ansigt til ansigt og kan grine 
og give sjove bemærkninger til hinan-
den og klappe hinanden på skulderen, 
når det går godt. Der bliver en hold-
ånd herinde, som man ikke kan få 
derhjemme, inde på værelset. 
 
E-sport hedder det, men mange tæn-
ker sport som noget med friluft i kor-
te bukser. Ja, vi kalder det ikke en 
idræt, fordi der ikke er bevægelse på 
den måde. Det er en sport, fordi kon-
kurrenceelementet er der, samt hold-
ånden, - man skal samarbejde. Vi har 
lagt megen vægt på spillet og evnen 
til at at kommunikere og samarbejde. 
Vi vil også gerne have den sunde livs-
stil med, så vi meldte os ind i DGI. 
Hos os hedder det ikke cola og pizza, 
men frugt og vand til træningerne. Vi 
skal have mere bevægelse, så vi har 
gjort brug af multibanen i indlagte 
bevægelsespauser, så pulsen også 
kommer op på den måde. 
 

Simon,  
du er instruktør med træner-
uddannelse? Ja, jeg har et kursus 
fra DGI, hvor man bliver certificeret e
-sports instruktør. Det er helt nyt, at 
de er begyndt at fokusere på det. Ikke 
på det tekniske i spillet, men meget 
på, hvordan man videregiver viden, 
og hvordan man håndterer at lære 
børnene de spil her.  
 
Har du en ambition om at I skal vin-
de et mesterskab på et eller andet 
tidspunkt? Nu er vi jo lige gået ind i 
DGIs e-sports liga. De har lavet et 
samarbejde, så vi kan konkurrere med 
de andre klubber, og så kan vores 
spillere få noget erfaring fra det kon-
kurrenceelement også, og det kunne 
da være sjovt, at det går godt med det, 
men for mig er drengene her mest for 
at have noget godt samvær, noget 
godt samarbejde og lære at kommuni-
kere godt sammen i spillet. 
 
Mange vil sikkert 
sige, at e-sport 
ikke er rigtigt 
sport  Det er 
sjovt, hvad man 
kalder sport, fordi 
skak er jo også en 
form for sportsgren, og det er jo ikke 
fordi der er meget fysisk aktivitet i 
det, og nogen af de her computerspil 
kan man kalde for en slags hyper-
skak, det går meget hurtigt og meget 

voldsomt, det er simpelthen taktisk 
bevægelse i forhold til hinanden, der er 
meget kommunikation og samarbejde 
på den måde, teambuilding. 
Det er Counter Strike, I spiller. Hvor-
for er det så udbredt? Jeg tror, Coun-
ter Strike er meget udbredt, fordi det er 
meget let at gå til, du kan også som 
tilskuer forholdsvis hurtigt få et over-
blik over, hvad der foregår, altså der er 
nogen, der skyder nogen, og når de alle 
sammen er døde, så har man vundet, 
eller hvis man har plantet bomben, så 
har man vundet, det er meget nemt og 
se, hvad der foregår. Det tror jeg helt 
klart er det, der gør at det vokser lige 
nu.  

 
Hvad er din baggrund for at tage træ-
nerkursus?  Jeg spillede meget da jeg 
var barn og fortsat op gennem hele min 
ungdom, så jeg tænkte, at det kunne 
være sjovt at være med til at give no-
gen drenge et sted, hvor de kan være 
sammen om det. Det savnede jeg lidt 
dengang, jeg var dreng. Da var det 
mere niche-agtigt og meget småt.  
Selvom det stadigt er sådan  til en vis 
grad stadig, men jeg kunne godt tæn-
ke mig at give den der anerkendelse 
og forståelse hos de voksne. Der er 
mange af børnene, der ikke rigtigt 
kan involvere deres forældre i det, 
fordi de jo ikke ved, hvad det er. Far 
ved godt, hvad det betyder, når du 
har scoret et mål i fodbold, men når 
du har lavet et ACE i Counter Strike, 
ved han ikke, hvad det er. Men så 
kan vi komme her, så er vi flere, der 
er sammen om succeserne, så jeg 
tænkte at prøve at gå ind og give 
spillerne et fællesskab omkring det, 
som jeg godt kunne have tænkt mig, 
at jeg havde, da jeg spillede som 
barn. 
    Henrik 
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Generalforsamlinger i  
TMG 2018 

 

 

 
Petanque:   tirsdag   6/2  kl. 18.00 i fælleshuset, Tanderparken 
Dart:   tirsdag   6/2  kl. 19.00 i Flash, Obstrupvej 
Håndbold:  mandag  19/2  kl. 19.30 i Mårslet skoles kantine 
Cykel Motion:  mandag   19/2  kl. 19.30 i Borgerhuset 
Gymnastik:  tirsdag  20/2  kl. 19.30 i Mårslet skoles kantine 
Badminton:  tirsdag  20/2  kl. 19.30 i Mårslet skole - mødelokale 3 
Tennis:   tirsdag   20/2  kl. 19.00. Sted: se hjemmeside 
Motion:   torsdag  22/2  kl. 19.00 i Mårslet skoles kantine 
Volley:   mandag  26/2  kl. 19.00 i Mårslet skoles kantine 
Fodbold:   tirsdag  27/2  kl. 19.00. Sted: se hjemmeside 
Basket:   mandag  27/2  kl. 19.30 i Mårslet skoles kantine 

 
Forslag til de enkelte afdelingers generalforsamling skal være formanden i hænde  

senest en uge før. 

 
Se mere om TMG og de enkelte afdelinger på: tmgsport.dk 

 

jensbirk1973@gmail.com 
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Vigtigt om Mårslet-Bladet 

Annoncer indsendes til: annoncer@maarslet-

bladet.dk 

Indlæg indsendes til: indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Husk deadline indlevering af stof og  

annoncer + annonceændringer senest den 10. i 

hver måned 

Giv en HUND til 

Mårslet-bladet 

mailto:annoncer@maarslet-bladet.dk
mailto:annoncer@maarslet-bladet.dk
mailto:indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Giber Å Gruppe 
– donation fra 
 Group8320 
 
De blå spejdere i Mårslet – Gi-

ber å Gruppe – har i januar mod-
taget en donation på 5.000 kr. fra 
Group8320. Pengene vil blive 
brugt til fornyelse af noget af vo-
res materiel. Da vi startede for 11 
år siden, overtog vi en del materi-
el fra en nedlagt spejdergruppe i 
Hasselager. Meget af materiellet 
var allerede dengang meget slidt 
og gammelt. Derfor er vi rigtig 
glade for den lokale donation på 
5.000 kr. fra Group8320. 

Noget af det materiel, som vir-
kelig trænger til udskiftning, er 
vores pionerings- og kulsøudstyr, 
som fx taljer, reb, strammere, øk-
ser, specialsave, stemmejern, bor, 
kiler mv. Det er særligt de ældste 
spejdere i gruppen, som får glæde 
af det nye materiel, da kulsø- og 
pionerarbejde primært laves med 
de lidt ældre børn. 

NB. Kulsøpionering er navnet 
på træsløjd, hvor der bruges søm, 
skruer eller tovværk til at samle 
træet. I kulsø arbejder man ofte i 
grønt træ, dvs. friskt og utørret 
træ. 

 
Vi takker mange gange for do-

nationen. 
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Familiespejdertur i skoven 
 
Den 7. januar startede de yng-

ste spejdere op igen efter julen. 
Vi tog fat på forløbet ”Skovens 
Dyr” og startede ud med at tage 
i Hørret Skov, for at se om vi 
kunne møde nogle dyr og/eller 
finde spor efter dyrene i sko-
ven. 

Det var en flot dag med høj 
sol og frostgrader. Der var mas-
ser af spor, så det var bare om 
at komme i gang med gipsen og 
lave afstøbninger. Vejret var 
godt, men temmelig koldt. Hel-
digvis havde lederne taget tran-
gia med, så vi kunne lave varm 
kakao og spise medbragte bol-
ler og kage. 

Mvh 
Claus Bork 

Giber Å Gruppe 
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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 

 
Vi har en fysisk butik i Beder, Tværskiftet 4, som har åben mandag til fredag imellem 8 og 16, dog 15 om 

fredagen. Der er også mulighed for at leje maskiner igennem firmaet. 
Service kan bestilles på 70101005 eller http://www.ahs.dk  

Martin Simonsen 
Aktiv Hvidevareservice 

Tværskiftet 4 
8330 Beder, 70101005 

www.ahs.dk 

Your  

tube 

http://www.maarsletvand.dk
mailto:vandvaerk@maarsletvand.dk
http://www.ahs.dk
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9.30-17.30 
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danbolig Beder er vokset! 

Vi er nu fire butikker beliggende i 
Ry, Galten, Skanderborg og Beder 
som samarbejder om at sælge din bo-
lig.  

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 uforpligten-
de salgsvurdering af din bolig. 

Kontakt danbolig Beder på 86936566 
eller kig forbi vores butik på  

Kirkebakken 22, 8330 Beder. 
 

*Jf. Boligsiden d. 10/04-2017 
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Husk  

Deadline 

den 

10.  

i hver måned 
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