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Formand: Anders Kjær Langballevænget 111 tlf. 23 38 21 72  

Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej 20     tlf. 20 43 77 12 

FU-medlem: Anette Poulsen Nymarksallé 128 tlf. 29 20 96 34 

FU-medlem: Simon Axø Testrup Højskole tlf. 86 29 03 55 

FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken 48 tlf. 28 11 65 36 

FU-medlem: Søren Pallesen Langballevej 166 tlf. 24 67 56 48 

Suppleant: Troels Laursen Hørretvej 12 tlf. 86 29 05 00 

Suppleant: Finn Larsen Langballevænget 92 tlf. 40 85 95 00 

    Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.som 

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU) 

 

Mårslet er et sted man flytter til. Nye huse skyder op overalt og nye ansigter 
befolker kassekøerne i byens butikker. 
Et af de nye boligkomplekser, som er ved at blive til skal rumme 28 
medborgere, som gennem tiden har haft mange forskellige navne. Idioter, 
fjolser, tosser, åndssvage, evnesvage og her i de seneste tider 
udviklingshæmmede. Deres liv i samfundet har været lige så omskiftelig og 
modsætningsfyldt, som betegnelsen for dem har været udskiftelig. 
 
På den ene side ser det ud til, at det almindelge syn på udviklingshæmmede 
fortsat er, at man helst vil undgå at lade dem blive født. På den anden side har 
man nedlagt de store mammutinstitutioner, man tidligere opbevarede dem i, 
og sat gruppen fri til at blive integreret i samfundet. Dette har i et vist omfang 
betydet, at den del af befolkningen, som påberåber sig at være normal, har fået 
et helt andet indtryk af dem, efter at man er begyndt at møde dem på gaden, se 
dem i medierne og ansætte dem i butikkerne som flaskeansvarlige og 
opsættere af varer. 
 
Det er næppe længere skamfuldt at have et handicappet barn, og tiden, da der 
var voldsomme protester, når en gruppe udviklingshæmmede skulle flyttes ud 
i et bofællesskab på en villavej i købstaden X, er vist ved at være ovre – og 
heldigvis for det. 
 
Alligevel kan der være grund til at stoppe op og i et tænksomt øjeblik 
filosofere over, om den omsiggribende brug af fosterundersøgelser med 
henblik på at forhindre fødsler af  børn med handicap muligvis er med til at 
fjerne anderledesheden i vores samfund. Og måske er anderledeshed 
forudsætningen for, at vi er lykkedes med at udvikle et samfund, som opfører 
sig anstændigt, ansvarsfuldt og social forpligtet over for sine med borgere, 
uanset hvordan de forholder sig til ’normal’. Det kan være at vi mister noget 
vigtigt, når vi ikke længere bliver konfronteret med den mulige skæbne, som 
kunne have været vores. Overhovedet er det store spørgsmål, om vi faktisk 
fjerner oplevelsen af social forpligtelse og ansvar over for svage og 
udfordrede medborgere ved at sortere potentielle medmennesker med 
funktionsnedsættelse fra allerede på fosterstadiet. – Men det var vist blot et 
tænksomhedens øjeblik, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med byens 
kommende medborgere i huset bag ved kirken. 
 
Dog kan Deres klummeskriver dog ikke undlade at bemærke, at når han 
spørger den del af sin bekendtskabskreds, der går under betegnelsen 
udviklingshæmmede, hvad de kalder sig, så siger de ikke 
’udviklingshæmmet’, men Bent og Camilla og Lars og Louise! 

Ole Hansen 
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Næste nummer af Mårslet Bladet kommer til juni. 
 

Deadline for tekster og annoncer er 10. maj 2019 

På vor årlige generalforsamling 
fremkom bestyrelsen med en æn-
dring til vore vedtægter. 
 
Det er ikke hensigtsmæssigt at vort 
regnskab bliver gennemgået af et 
revisionsfirma, og derefter skal gen-
nemgås af en folkevalgt revisor.  
 
Derfor er forslaget fra bestyrelsen en 
ændring af paragraf 12. 
 
Bestyrelsen foreslår følgende:  
 
Selskabets regnskab løber fra 1. ja-
nuar til 31. december. 
 
Det årlige overskud, der måtte frem-
komme efter forsvarlige afskrivnin-
ger og henlæggelser, kan ikke udbe-
tales til medlemmerne, men fremfø-
res til kommende år. 
 

Bestyrelsen antager en statsautorise-
ret/registreret revisor til review af 
vandværkets regnskab. 
 
Årsregnskabet underskrives af revi-
soren og bestyrelsen. 
 
Da der ikke var fremmødte nok til at 
ændringen kunne vedtages, indkaldes 
til en ekstraordinær generalforsam-
ling, hvor simpelt flertal kan beslutte. 
 
Såfremt forslaget bliver vedtaget på 
en ekstra ordinær generalforsamling 
udgår  
 
pt. 7 på dagsordenen til generalfor-
samlingen, som handler om valg af 
revisor og revisorsuppleant. 
 
Såfremt der er bemærkninger til for-
slaget hører vi gerne fra vore med-
lemmer. 

 
Det blev også på generalforsamlin-
gen orienteret om, at alle målere skal 
udskiftes, da lovgivningen har sat en 
stopper for, at AURA må aflæse vore 
målere. 
 
Hidtil har AURA aflæst målerne og 
sendt resultatet til os, men det slutter 
i midt af år 2020. 
 
Med de nye målere får vi en tidssva-
rende kommunikation og vort eget 
radionetværk. 
 
Derfor har vandværket opsat en flag-
stang bag vandværket. Flagstangen 
fungerer som antenne og vil kunne 
modtage data fra målerne i en vis 
omkreds. Endnu ved vi ikke hvor 
mange målere vi kan aflæse, det fin-
der vi ud af når vi har startet udskift-
ningen.  

Orientering fra Mårslet Vandværk. 

Som sædvanlig vil vores beretning 

starte med de ting, som udefra påvir-

ker vandværket. 

 

Gennem vores forening Danske 

Vandværker, bliver vi løbende orien-

teret om, hvilke tiltag der er i støbe-

skeen. 

 

Skattesag mellem vandværkerne og 

Told og Skat er nu endelig afgjort. De 

to vandværksforeninger gik rettens 

vej i håb om at den måde, som Told 

og Skat værdisatte vandværkerne 

kunne ændres. Men Told og Skat fik 

medhold i første omgang. Vand-

værksforeningerne ankede sagen, og 

retten afgjorde at skat ikke havde 

handlet korrekt. Vi ved endnu ikke, 

hvad afgørelsen kommer til at betyde 

for vandværket. Men vi forventer at 

skulle have en del penge retur. 

 

Der er også kommet nye regler for 

prøvetagningen af drikkevand. Århus 

kommune har sendt en prøvetagnings-

liste for vandværket. Indtil nu har vi 

ikke fundet urenheder i vores drikke-

vand. 

 

Nu til det vi har indflydelse på. 

 

Vi besluttede at bygge et nyt og tids-

svarende vandværk. Vi er med nogen 

forsinkelse nået så langt, at det nye 

vandværk fungerer meget tilfredsstil-

lende. Vi er nu færdig med de sidste 

justeringer. 

 

Det gamle vandværk er jævnet med 

jorden og ombygningen er tilende-

bragt. 

 

Der mangler nu kun at få udenoms 

arealerne reetableret. Det vil ske her i 

foråret. 

 

Det bliver en fornøjelse, at skulle åb-

ne dørene for vore forbrugere, når vi 

er helt færdige med byggeriet.  

Vi har været så heldige, at vi kunne 

levere vand fra det gamle vandværk 

indtil det nye vandværk kunne sættes 

i drift. I visse perioder i forbindelse 

med omlægningen var vi nødt til, at 

købe vand fra Århus Vand via vores 

nødforbindelse. Men det gør vi så 

kortvarig som muligt, da det er en 

dårlig forretning at købe vand til en 

pris på ca. 6 Kr. og sælge det til stort 

set samme pris. 

Beretning til generalforsamlingen 2019. 
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TMG's Hovedbestyrelse 
Forretningsudvalg:  

Formand  Micael Østergaard 40 25 27 11 micael.ost@gmail.com 

Næstformand  Anders Braagaard 50 88 76 73 anbban@gmail.com 

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

FU-medlem Claus Jacobsen  41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com 

Afdelingsrepræsentanter:  

Badminton  Jens Birk 51 30 89 50 jensbirk1973@gmail.com 

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

Cykelmotion  Hans Jørgen Jørgensen 20 84 30 72 jorgensenhansjorgen0@gmail.com 

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

Floorball Henrik B. Schau 51 30 88 96 hbs@nykredit.dk 

Fodbold Helle Foged 20 47 27 20 hellefoged77@gmail.com 

Gymnastik  Pernille Bechsgaard Fast 51 22 85 41 pernille_b_jensen@hotmail.com 

Håndbold  Henrik B. Jensen 40 15 78 67  formand@tmg-haandbold.dk 

Motion Keld Schmidt-Møller   TMGmotion8320@gmail.com 

Pétanque  Kirsten Sørensen 27 59 23 51 kirstenvilly@gmail.com 

Tennis  Henrik Breyen  86 29 83 22 hb@melindascandinavia.dk 

Volleyball  Claus Jacobsen  41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com 

Tennis 

Det røde grus kalder, og vi er klar til en ny sæson. Er du interesseret i at prøve tennis, eller at komme igang igen, er du 
velkommen på vores dejlige tennisanlæg på Gl. Bedervej 9b, Mårslet. Vi har  
 

Standerhejsning, lørdag d. 20.4. kl. 11.00 
 

Tennissportens Dag – åbent hus, lørdag d. 4.5. kl. 10-13. Alle er velkomne. 
 

Kom og få en snak med en fra bestyrelsen, og hør om de muligheder, vi kan tilbyde. Vi har 3 baner, den ene kunststof 
med lysanlæg, hvor der kan spilles året rundt fra kl. 8-22. 
 
I år tilbyder vi træning onsdag og søndag. Onsdag med Camilla, professionel træner fra Århus 1900, og søndag med 
vores formand, Henrik Breyen. 
 
Onsdag kl. 16-17, børn, start d. 8.5. indtil skoleferien. 
Onsdag kl. 17-18, unge/voksne, start d. 8.5. indtil skoleferien. 
Søndag kl. 10-12, voksne øvede/nybegyndere, start d. 5.5. 
Alle tirsdage i maj kl. 19-21 har vi ”Drop-in/find en makker”. Bare mød op. 
 
Planlagte stævner:  Lørdag d. 22.6. kl. 9-12, seniorstævne 60+ 
   Lørdag d. 10.8. kl. 11, sommerstævne, alle medlemmer 
   Lørdag d. 14.9. kl. 11, ”Kampen om den gyldne ketcher” 
 
Vi deltager i ”Spil og Spis” i Multihallen/Mårslet Hallen fredag d. 10.5. kl. 16,30-20, sammen med bl.a. TMG-
badminton. 
 
Vil du vide mere, se vores hjemmeside TMG-tennis.dk,  eller kontakt formand  
Henrik Breyen, formand@tmg-tennis.dk eller kasserer Karl Jørgen Jensen, kasserer@tmg-tennis.dk  
 
Støt vores sponsorer: Djurslands Bank,    Tranbjerg  AURA energi 
    Danbolig, Beder   Testrup Højskole IN Sport, Klostergade, Århus 
    Hagelquist Vine, Balticagade 

mailto:micael.ost@gmail.com
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 Fremtidens teknologi flyttede ind hos 7. årg. og 6.D 

på Mårslet skole i uge 8 og 9 

Skolelederforeningen, IT-branchen og Aarhus Kommune har sat 
et pilotprojekt i gang, hvor børnene i skolen skal arbejde med 
IoT - at gøre ting intelligente. 
 
Visionen med IoT i folkeskolen er at få udbredt teknologien og 
dens muligheder til alle landets folkeskoleklasser. 7. årg. og 6.d 
var så heldige at være mellem de deltagende klasser. Derfor 
blev det normale skema ryddet, og i stedet blev eleverne guidet 
igennem et undervisningsforløb af ”de 32” sammen med klas-
sens lærere. ”De 32” er lærere med særlige IT-kompetencer, der 
er frikøbt en dag om ugen af Børn&Unge.  
 
Forløbet skal lære børnene at forstå teknologierne, så de ikke 
blot bliver brugere af teknologi, men skal lære at designe dem. 
Det skal ske gennem en legende tilgang, der har kreativitet og 
innovation i fokus, og hvor eleverne selv er medskabere ved 
hjælp af delelementer fra IoT teknologien. Undervisningsforløbe-
ne vil indeholde overordnede temaer med elementer af analyse, 
tolkning af data, problemløsning, layout, præsentation, fokus på 
samfundsspørgsmål og etik. 
 
 
Det konkrete forløb i 6.d: 

Eleverne skulle finde en pro-
blemstilling i klassen 
(arbejdsmiljø) eller i kantinen. 
Eleverne skulle programmere 
en microbit, så de kunne sen-
de informationer til hinanden 
og hermed afhjælpe deres pro-
blemstilling. 

 
Efter 4 dages arbejde besøgte klassen virksomheden ”Arrow” og 
præsenterede deres løsninger. Virksomheden stillede med 3 
medarbejdere, som ”legede” dommere som i TV-programmet, 
Løvens Hule, med klassen. En god og lærerig dag blev sluttet af 
med frokost i virksomheden. 
 
Vi har hørt fra virksomheden bagefter, at de var meget impone-
rede over børnene og deres præsentationer. 



MÅRSLET BLADET maj 2019 9 

 

Jeg synes, det var en vildt fed og anderledes uge, som vi havde. 
Jeg synes, at det var fedt, at vi skulle lave en masse produkter af 
forskellige ting, før vi begyndte på vores rigtige projekt. Det var 
også sjovt at lære andre lærere på forskellige skoler at kende, og 
at vi ikke havde de samme lærere hele ugen igennem. 
 
Jeg synes, vi kom rigtig godt igennem med vores projekt. Vi kun-
ne måske godt have haft  lidt mere tid, men alt i alt synes jeg ba-
re, at vores projekt blev godt gennemført. Det,  der gjorde mig lidt 
mere nervøs, var, at vi skulle over til et firma og lave Løvens Hule 
foran dem. Jeg var virkelig nervøs, og det samme var min mak-
ker, men “dommerne” som bedømte vores projekt var helt vildt 
søde. De sagde, vores projekt var rigtigt godt, og at de endda selv 
godt kunne bruge vores ide i deres kantine.

 

Eleverne siger om projektet: 

Jeg synes, at det var en sjov uge, hvor vi lærte en masse om 
kodning og problemformulering. I vores gruppe havde vi en helt 
masse kodning, som var meget tidkrævende. Men det var også 
sjovt, at man skulle udfordre sig selv både i forhold til  koncentra-
tion, men også omkring kodningen. Jeg synes, at jeg fik et andet 
synspunkt på det med at kode i løbet af den uge, vi lavede IoT. 
Da vi startede var kodning ikke ligefrem noget, jeg så frem til, og 
jeg syntes, det var ret svært. Men nu synes jeg at man tænker 
det anderledes. Det var en meget spændende uge, hvor vi skulle 
lave en masse forskellige ting. Og det synes jeg var rigtig fedt.  

Jeg synes, det var fedt, fordi det var noget anderledes end det, vi 
normalt laver, og forløbet gav mig et andet indtryk af  program-
mering. Før syntes jeg, det var meget svært, men nu har jeg en 
lidt bedre forståelse af det. De dommere, vi skulle fremlægge for, 
var også meget søde og forstående overfor, at vi kun er børn, så 
de dømte os ikke så hårdt. Det gjorde også, at man ikke var så 
nervøs over at skulle fremlægge for dem. Jeg synes egentlig, he-
le forløbet var meget sjovt. 
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Vi mødes alle i b-husets fællesrum 
hver eneste morgen og synger to san-
ge. Som noget nyt i dette skoleår har 
vi en gennemgående sang alle ugens 
dage: Ugens sang.  
Det er tydeligt at mærke udviklingen 
fra mandag morgen til fredag morgen. 
Det er fedt at få lov at synge en ny 
sang flere dage i træk og blive god til 
den - både for børn og voksne. Vi 
synger alle slags genrer - alt fra bør-
nesange, dansk-top, salmer, viser, 
årstidssange og pop. Vi har forskelli-
ge tilgange: bevægelser, en lille dans, 
kanon, ekkosang mm.  
En gang om måneden fejrer vi måne-
dens fødselarer. Morgensang er også 
en stund, hvor vi kan gribe fat i aktu-
elle emner og højtider. Det er mere 
end bare at synge. Vi mødes og star-
ter dagen op sammen - kommer godt i 
gang. Alle børn og voksne går fra 
morgensangen med et smil, og sange-
ne kan høres rundt på skolens gange i 
løbet af ugen.  
 
Venskabsklasser:  
Hvert år er 0. årgang og 3. årgang 
venskabsklasser. Klasserne er venner 
med hinanden, f.eks. 0.a og 3.b. Der 
foregår mange forskellige aktiviteter, 
når klasserne mødes. I år har vi fx: 

• haft rundvisning af de store til de 
små i starten af skoleåret 

• skrevet julekort til hinanden 

• lavet påskeløb 

• læsemakkere 

• programmeret Bluebots sammen. 
Bluebots er små robotter 

• samarbejdet omkring kreative 
projekter 
hjulpet hinanden med at være WC-
dukse 
For 0. klasserne er det trygt at have en 
ven fra 3. årgang, og børnene fra 3. 
klasse er meget ansvarsfulde i relatio-
nen. Det skaber et godt og tæt ven-
skab, som også er en styrke, der også 
gavner børnene i pauserne.  
Minibib -hjertet i begynderlæsnin-
gen: 
I midten af b-huset ligger Mini-bib. 
Mini-bib er vores lille bibliotek for 
begynderlæsere i indskolingen. Her er 
bøgerne inddelt i skønlitterære og 
faglitterære genrer og efter sværheds-
grad, så børnene nemt kan vælge de 
bøger, der passer til lige netop deres 
læseniveau. Fra slutningen af 0. klas-
se øver børnene sig i at låne og bytte 
bøger under vejledning fra læreren. 
 

Holddeling: 
3. årgang har i en periode kørt hold-
deling på tværs af klasserne i dansk. 
Klasserne har haft fokus på gramma-
tik og stavning, og eleverne har fået 
mulighed for at dygtiggøre sig inden 
for netop de områder, de har haft sær-
ligt brug for. Eleverne har været ind-
delt efter fagligt niveau inden for om-
rådet stavning.  
Både lærere og elever har udtrykt be-
gejstring for at arbejde på hold på 
tværs af klasserne, og det faglige og 
sociale udbytte har været stort. Der 
har været gennemført ST3-prøver 
(staveprøver) både før og efter forlø-
bet for at følge elevernes udvikling.  

Mårslet Skole 
Morgensang, venskabsklasser, læsning og læring kendetegner stadig indskolingen på 
Mårslet Skole i vores nye rammer Morgensang: 

D. 27. marts besøgte messingblæser-
ne fra Aarhus Symfoniorkester Mår-
slet Skole og gav koncerter for 1. og 
2. årgang. Orkestret bestod af basun, 
horn, tuba og 2 trompeter. De fortalte 
om forskellen på deres instrumenter, 
og hvordan de spillede på dem. De 
spillede jazz, klassisk, børnesange og 
fortalte et musikalsk eventyr.  
 
Børnene var meget lydhøre, medle-
vende og gode til at svare på musi-
kernes spørgsmål. En god oplevelse 
for alle. Musikerne roste børnene for 
deres gode koncentration.  
 
Koncerten var en forberedelseskon-
cert til en større koncert i Musikhuset 
med hele Aarhus Symfoniorkester i 
uge 19. 

Messingblæserne kom til Mårslet 
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Når det i Mårslet drejer sig om kunst, 
er det normalt billedkunst, og så er 
det den lokale kunstforening Stiplet 
man taler om, for det er jo de lokale 
kunstudøvere. 
 
 Noget helt andet er kunsten udenfor i 
naturen, altså den skulpturelle uden-
dørs kunst, som man i 8320 Mårslet 
desværre ikke har meget af, og de få 
skulpturer der er, er gemt godt af ve-
jen, og er ret ukendte for de fleste 
beboere i byen. 

 Lad os begynde med den mest kend-
te, som vi alle har set, nemlig Jørn 
Rønnovs træskulptur på Hørretvej 
foran kirken. En efterårsstorm vælte-
de delvist det gamle lindetræ i 2004, 
og af stubben skar Jørn Rønnov med 
sin motorsav i 2005, så den skulptur 
vi ser i dag. Træskulpturen er nu 14 
år, og er delvis rådden i bunden (man 
kan rokke lidt med den) så den har 
nok desværre ikke mange år tilbage. 
Hvis man ser godt efter, så finder man 
ordene fra Grundvigs sang, 
’Velkommen i den grønne lund’, i 
fjerde vers, citat: ’Kan munden vi få 

ret på gang, - til andet end at spise’. 
Disse ord af Grundvig kan man jo så 
tænke lidt over, hvad angår hans fol-
keoplysning i 1800-tallet. Træskulp-
turen blev indviet 21. august 2005, 
ved en lille ceremoni. 

 Mårslet Skole fik, i forbindelse med 
skoleudvidelsen i 1978, en granit-
skulptur ’Gammelmor’ af skolefor-
valtningen, og opsatte den i gården 
midt i skolen, som naturligvis derefter 
blev kaldt Gammelmorgården. Gam-
melmor blev i sin tid skabt af billed-
huggeren Aage Bruun-Jespersen. Gra-
nitskulpturen har bag sig en besynder-
lig historie, idet hun mistede hovedet 
for år tilbage, angivelig på grund af 
lidt voldsom leg, og blev sat ned i 
skolens kælder, hvor hun har stået i 
adskillige år. Sidste år kom hun op på 
initiativ af Mårslet Egnsarkiv, og fik 
limet hovedet på med epoxy-lim. Nu 
står skulpturen atter i Mårslet Skoles 
Gammelmorgård, forhåbentligt til 
glæde for skolens mange børn. 
 
 Et andet sted i Mårslet står en granit-
fugl, som de færreste kender til, eller 
har set, nemlig imellem Kildevangs 
gule ældreboliger. Ingen kender 
kunstneren. Men fuglen vejer nok 

hundredevis af kilo, om ikke et ton. 
Granitfuglen er meget omhyggeligt 
hugget ud, og burde egentlig stå et 
mere centralt sted. 

  
Også i bebyggelsen Visbjerg Hegn 
står der et par skulpturer, som sikkert 
er købt og betalt af den entreprenør, 
der opførte bebyggelsen, eller måske 
af Boligforeningen af 1983. Den ene 
skulptur forestiller en hest i galop, er 
udmærket udført, og står langt tilbage 
i boligområdet. Den anden skulptur, 
der stå foran Bebyggelsens Fælleshus, 
er desværre ikke meget bevendt. Den 
forstiller ikke noget, men er rent de-
korativ, og efterlader beskueren med 
et ligegyldigt blik i øjet, og måske et 
skuldertræk.  

 
Således set og fortalt af  

Kaj Christensen. April 2019. 

Skulpturer i Mårslet 
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Mårslet Bladets vennekreds 

En gang eller to om året mødes vi til 
en snak om løst og fast. Otte forenin-
ger har været med: Bytoften, Hassel-
hegnet, Karlsminde, Mustrupvej, Ny-
marksvej, Præsteengen, Tanderpar-
ken, men der er flere i byen, og I er 
alle velkomne. 
 
På det næste møde vil vi blandt andet 

tage en snak om … 
Tænker I på at konvertere til lavere 

forrentet lån? 
Kommer der mon nogensinde en ny 

offentlig vurdering? Bruger I va-
luar? 

Nye regler for bestyrelsesansvar. 
 
Nogen dage før mødet kommer der en 

dagsorden ud til jer på mail, og hvis 
nogen af jer, der ikke har været med 
før, gerne vil have den, så send mig 
en mail eller sms. 
 

Henrik Gram Nielsen 
Præsteengen 8, 8320 Mårslet 

hgn@c.dk ~ 22204976 

Forårsmøde for andelsboligforeninger i Mårslet 
mandag d. 20. maj 2019 kl. 17-18 

i Seniorbo Tanderparkens fælleshus, Damgårdstoften 42 
 

Alle andelsboligforeninger i Mårslet er velkomne 

Mårslet Bridgeklub 
Inviterer til sommerbridge på følgende torsdage i maj, juni og august: 
 

Maj:                02.05., 09/05., 16.05., 23.05. 
Juni:                06.06., 13.06., 20.06., 27.06. 
August:          08.08., 15.08., 22.08., 29.08. 
 
Turneringen starter kl. 18.30 på Lokalcenter Kildevang, Langballevej 1 - 3, 8320 Mårslet. Man medbringer 
selv kaffe/the eller fornødenheder. 
 
Pris: 40,00 kr. pr. spiller pr. gang. Der spilles om mesterpoint og vinpræmier, og der spilles med EDB-givne 
kort og bridgemate. 
Betaling senest onsdag kl. 16 via mobilepay nr. 22 64 67 29 (klubbens kasserer Kirsten) eller overførsel 
til konto 7267-1055035. 
 
Der er plads til 60 spillere – så tilmelding efter ”først-til-mølle”-princippet. 
 
Tilmelding senest onsdag kl. 16 til Hanne på mail: hanne@sallingjensen.dk 
 
                                                                             
Hovedsponsor:  
 
Djurslands Bank                                                                                                                                   

mailto:hgn@c.dk
mailto:hanne@sallingjensen.dk
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn — 

Der er forår. I takt med at livet atter 
folder sig ud med blade på træer og 
buske, markeres og fejres overgangen 
fra barndommen til ungdomslivet 
med store fester i mange familier 
rundt om i disse uger. Sidste år blev 
47.193 unge mennesker konfirmeret i 
landets folkekirker. Det svarer til 
70% af alle unge på de klassetrin, 
hvor konfirmation finder sted. Så til 
trods for, at fænomenet non-firmation 
er i fremgang, er det altså stadig et 
overvejende flertal af de unge, der 
aktivt tilvælger konfirmation i kirken. 
Alligevel er det, samtidig med at de 
unge mennesker trækker i festlige, 
hvide kjoler og stilfulde jakkesæt, 
næsten så sikkert som ”Amen” i kir-
ken, at der i medierne dukker historier 
op med tolkninger af deres motiver 
for at vælge konfirmation i kirken. 
Kritiske røster hævder snart sagt hvert 
år, at konfirmanderne i virkeligheden 
ikke tror på Gud, men lader sig kon-
firmere udelukkende for gavernes og 
for festens skyld. Og det kan man ved 
selvsyn forvisse sig om ved gudstje-
nesten søndag formiddag klokken 10, 
for her er det sjældent de unge, der 
slider på kirkebænkene, når først kon-
firmationen er overstået, og gaverne  

er pakket ud.  

Ingen tros-eksamen 

I den kongelige anordning om konfir-
mation bestemmes det, at man for at 
blive konfirmeret skal være fortrolig 
med den kristne børnelærdom og med 
folkekirkens gudstjeneste. Derfor skal 
man gå til undervisning hos præsten 
og komme til gudstjeneste et bestemt 
antal gange forud for selve konfirma-
tionen. For man bliver nu engang 
bedst fortrolig med noget ved at del-
tage og være med. Men der er ingen 
tros-eksamen i folkekirken. Her hand-
ler det nemlig ikke om at præstere en 
bestemt grad af tro eller at tro på den 
helt rigtige måde for at være en del af 
fællesskabet. Hvordan skulle man i 
øvrigt også kunne efterprøve det? Tro 
kan hverken måles eller vejes. Derfor 
kunne jeg heller aldrig drømme om at 
spørge konfirmanderne, hvor meget 
de tror på Gud. Og efter min mening 
sætter det de unge mennesker i en helt 
urimelig situation, hvis de på den må-
de stilles til regnskab for deres tro. Vi 
tror hver især på vores måde. For re-
lationen til Gud er ikke noget, man 
sådan lige bliver færdig med. Det er 
ikke noget man kan krydse af på en to
-do-liste: Så, nu tror jeg tilstrække-
ligt! Nej, troen er en livslang proces; 
en vandring med bakker og dale, med 

bløde kurver og skarpe sving. Når det 
gælder tro, kan vi aldrig være helt 
sikre. Og så er det med troen først og 
fremmest en sag mellem den enkelte 
og Gud.  

 
Guds ”Ja!” 

Det er blevet en udbredt opfattelse, at 
konfirmanderne bekræfter deres tro 
på Gud ved konfirmationen. Ordet 
konfirmation kommer af det latinske 
ord confirmatio, der direkte oversat 
betyder ”jeg bekræfter”. Men hvad er 
det i grunden, man bekræfter, når 
man bliver konfirmeret? Og hvem er 
det, der bekræfter? Svaret skal findes 
i dåben. Teologisk forstår jeg nemlig 
først og fremmest konfirmationen 
som en bekræftelse af det, der allere-
de er sket og sagt i dåben. I dåben 
forkynder Gud sin ubetingede kærlig-
hed til barnet, når han lover at være 
med os alle dage indtil verdens ende. 
Det er altså en kærlighed, der følger 
det lille menneske hele livet igennem. 
Ved dåben er det Gud, der giver. Og 
som et billede på Guds betingelseslø-
se kærlighed rejses der ingen mod-

krav til barnet. Det skal bare tage 
imod. Ja, det lille barn kan slet ikke 
andet. Og det bliver dermed en vigtig 
pointe ved dåben, at man ikke skal 
kvalificere sig til Guds kærlighed el-
ler til at blive medlem af folkekirken. 

En pointe, der også gælder ved kon-
firmationen. For det, der bekræftes 
her, eller gentages, er det løfte, som 
Gud gav ved døbefonten.  

 

Fortsættes på næste side  

Konfirmation – et gudløst gaveræs? 



MÅRSLET BLADET  maj 2019 18 

 

 
 
 
 
 
 
 

Maj 
 
Fredag d. 3. maj kl. 14.15 

Kildevangsgudstjeneste 

Præst: Signe Høg 

 
Lørdag d. 4. maj kl. 10.00 

Dåbsgudstjeneste 

Præst: Trine Nissen 

 
Søndag d. 5. maj kl. 10.00 

2. søndag efter påske 

Præst: Trine Nissen 

 
Søndag d. 12. maj kl. 10.00 

3. søndag efter påske 

Konfirmation 

Præst: Signe Høg 

 
Fredag d. 17. maj kl. 10.00 

Bededag 

Konfirmation 

Præst: Trine Nissen 

 
Søndag d. 19. maj kl. 10.00 

4. søndag efter påske 

Konfirmation 

Præst: Signe Høg 

 
Søndag d. 26. maj kl. 10.00 

5. søndag efter påske 

Præst: Signe Høg 

 
Torsdag d. 30. maj kl. 10.00 

Kristi himmelfarts dag 

Præst: Trine Nissen  

 

Juni 
 
Søndag d. 2. juni kl. 10.00 

6. søndag efter påske 

Præst: Trine Nissen 

 
Søndag d. 9. juni kl 10.00 

Pinsedag 

Præst: Trine Nissen 

Kirketiderne 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Maj 

 
Onsdag den 8. maj kl. 10.30 
Frokostpausen i sognehuset 
 
Onsdag den 8. maj kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde i sognehuset 
 
Torsdag den 9. maj kl. 08.15  ⚫ 
Hyggeklubbens udflugt, afgang fra 
sognehuset  
 

 
Torsdag den 9. maj kl. 19.00 ⚫ 
Indre Mission - Fyraftensmøde med 
Jørgen Bækgaard Thomsen  
 
Mandag den 13. maj kl. 9.30 
Mandagscafé i sognehuset 
 
Onsdag den 15. maj kl. 19.30 ⚫ 
Indre Mission - Foredrag med stud. 
Teol. Thomas Nørgaard Steiner  
 
Onsdag den 22. maj kl. 10.30 
Frokostpausen i sognehuset 
 

Juni 
 

Onsdag den 5. juni kl. 10.30 
Frokostpausen i sognehuset 

 

 

⚫ Se omtale i kirkesiderne  

Aktivitetskalenderfor  
Mårslet Kirke og Sognehus 

Konfirmationen er med andre ord et 
tegn på, at Gud også og stadig er med 
den enkelte, når barndommen lakker 
mod enden og ungdomslivet for alvor 
begynder. Det er derfor ikke konfir-
manden, der siger ja til Gud – men 
omvendt: Gud, der gentager det ”Ja!”, 
der lød dåben. Og så er det ikke givet, 
at vi møder de unge på kirkebænken 
til gudstjeneste om søndagen, når først 
konfirmationen er overstået. Sådan går 
det ofte. Men forhåbentligt er det lyk-
kedes at give dem et sprog og en  
begrebsverden med i den mentale ryg-
sæk, som kan hentes frem og være til 
støtte for dem i tilværelsen i årene, der 
kommer. For det er efter min mening 
meget vigtigere, at de unge tager  
kirken med sig ud og bruger i livet, 
end at de kommer til gudstjeneste om  
søndagen. Ligesom det er vigtigt, at de 
ved, at døren altid står åben den dag, 
de får brug for kirken.  
Det essentielle er med andre ord ikke, 
hvor meget de unge tror på vor Herre 
– men omvendt, at han tror på dem. 

Uanset hvad! Hvis konfirmanderne 
bærer det budskab med sig fra timerne 
i konfirmandlokalet – ja, så er præsten 
glad! 

  

Med venlig hilsen 

Sognepræst, Trine Bredahl Nissen 
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Mandagscafé 
 

Mandag den 13. maj 
kl. 9.30 - 11.00  i Sognehuset 

 
Der bydes på frisklavet kaffe, te og 
rundstykker samt en hyggelig snak i 
et uforpligtende samvær med andre 

fra Mårslet Sogn 
- og så er det tilmed helt gratis 

 
Ingerlise Wendland og Kirsten  

Cramer 
 
 

Her i Mårslet har vi oprettet en sorg– og livsmodsgruppe, 
der henvender sig til sørgende, der mangler nogle at dele 
deres sorg med. Mødernes indhold er en åben og ærlig 
samtale, hvor man i al fortrolighed deler sine erfaringer 
med hinanden. Håbet er, at samtalen, hyggen og det rum-
melige samvær kan være med til at bane vejen for et nyt 
livsmod.  
 
Den nuværende gruppe startede op  
d. 4. februar. Da sorggruppen er en lukket gruppe, er det 
først muligt at deltage næste gang en ny gruppe starter 
senere på året. Yderligere information vil kunne læses på 

Mårslet kirkes hjemmeside samt her i Mårslet Bladet når 
tiden nærmere sig.  
 
Har du lyst til at være med, er du velkommen til at ringe 
eller maile til Susanne Lauritsen, til.: 2532 4657, 
mail: susanne.lauritsen@gmail.com 

 
 

Med venlig hilsen 
Gruppelederne, Susanne Lauritsen  

og 
Kaj Lolholm 

Børneklubber 
 
 
 
 
Mariehønen 
Mariehønen er legestuen for børn fra 
0 år til 0. klasse sammen med deres 
forældre.  
Vi spiser lidt eftermiddagsmad, syn-
ger, hører små fortællinger fra Bibe-
len, leger og laver andre aktiviteter.  
Sognehuset mandag kl. 16.15-17.30.  
 
Vil du vide mere, så kontakt: 
Jette Kristoffersen, 6084 5520 
Susanne Lunderskov, 6086 2617 
 
 
 
 
 
 
 
Lærkereden 
Lærkereden er for alle børn fra 0. 
klasse til og med 3. klasse. 
Vi synger, hører en fortælling fra Bi-
belen, leger og deltager i mange for-
skellige aktiviteter. 
Sognehuset mandag kl. 16.15-17.30 
 
Vil du vide mere, så kontakt: 
Mette Nørgård Pedersen, 4095 4529 
Dorthe Bjerge, 3029 2663 
 
Har du lyst at se om klubberne er no-
get for dig, er du velkommen til at 
møde op og prøve det eller kontakte 
en af lederne.  
 
Børneklubberne er tilknyttet Dan-
marks Folkekirkelige Søndagsskoler 

Kildevangs- 
gudstjeneste 

 
Fredag den 3. maj 

Kaffe kl. 13.45 
Gudstjeneste kl. 14.15 

 
Vi begynder med en kop kaffe kl. 

13.45, hvorefter der kl. 14.15 er guds-
tjeneste med altergang. 

Præst: Signe Høg 

Kirkekaffe 
 

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter 
søndagens gudstjenester. 
 
 
 
 
 
 
 

Her er der mulighed for at hilse på 
hinanden og ønske hinanden  

en fortsat god søndag. 

Frokostpausen 
- et fællesskab for mænd 

Vi holder frokostpause onsdag 
den 8. og 22. maj kl. 10.30-13.00 

i Mårslet Sognehus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vi lægger ud med rundstykker og 
kaffe. Bagefter er der underholdning 
og frokost. Tilmelding er ikke nød-
vendig, men modtages gerne. Vel-
kommen! 
 

På gensyn! 
Jørgen Brandt Andersen, 

Tlf. 2979 0264 
og Knud Lunderskov, 

Tlf. 4011 0175 

Sorg– og Livsmodsgruppen 
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Herregården Gl. Estrup & Det Nordlige Djurs-
land. 

 Torsdag den 9. maj 2019. 

 

 

Kl. 08.15  Afgang fra Mårslet Sognehus. 
         Der serveres kaffe og rundstykker i bussen. 
 
Kl. 10.00  Ankomst til Herregården Gl. Estrup. 
                  Guidet rundvisning & tid på egen hånd. 

Kl. 12.00  2-retters middag i ” Den Gamle Stald”  Gl. Estrup.                           
                  Ex. drikkevarer. 

Kl. 13.30  Afgang fra Gl. Estrup – guidet busrundtur starter ( 2 timer). 
                  Her hører vi om både tiden før og nu. Vi kører langs Randers Fjord og 
                  ser den unikke natur og hører om de flotte godser vi ser på vores tur. 

Kl. 15.30  Eftermiddagskaffe i Hevring Forsamlingshus. 
                 Kaffe/the – boller & lagkage. 

Kl. 16.15  Afgang fra Hevring. 

Kl. 18.00  ca. forventet hjemkomst.  

 

Pris pr. person:   5oo kr.                                                                                                      

Tilmelding senest 1. maj til    

else.svendsen@gmail.com      

Tlf. 86936038 

 
                  
 
 
                 MADSEN´S TURIST ØRSTED APS. 

        TLF. 86488049. 
 

Herregården Gl. Estrup  

Stenalt Gods  

Estruplund Gods 

Den lille færge over Randers fjord 

mailto:else.svendsen@gmail.com
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I den danske folkekirke er det aldrig for sent at blive døbt. 
Derfor er Folkekirken i Aarhus gået sammen om at tilbyde 
DropInDåb. Der inviteres til en dåbsdag, hvor alle kan  
blive døbt på stedet uden tilmelding og planlægning af stor 
fest. Man kan komme når som helst i det tidsrum kirken er 
åben. Alle er velkomne, børn som voksne, også selvom 
man ikke bor i byen. Man er velkommen til at have gæster 
med, men man kan også komme alene – så sørger kirken 
for at stille de nødvendige dåbsvidner til rådighed.  
 
Det eneste der skal medbringes er gyldig billedlegitimati-
on. Børn under 18 år skal have forældre eller værge med. 
 
Ialt 28 mennesker benyttede sig af tilbuddet om DropInD-
åb i Fredenskirken, Viby den 29. marts.  
 
For flere oplysninger om DropInDåb besøg Mårslet 
kirkes hjemmeside eller facebook. Vi opdaterer løbende 
med nye datoer.  
 
 
10. maj kl. 16-20: Skelager Kirke, Skelagervej 49, 8200 

Aarhus 

 

10. juni kl. 12.30-15.30: Møllevangskirken, Møllevangs 
Allé 49, 8210 Aarhus  

 

13. juni kl. 16-20: Skødstrup Kirke, Kirkepladsen 2A, 
8541 Skødstrup, Aarhus 

 

22. juni kl. 11-14: Skt. Johannes Kirke, Skt. Johannes 
Allé 1, 8000 Aarhus  

 

 

DropInDåb 

Babysalmesang 
Næste hold begynder fredag den 26. april 

 
Babysalmesang er et tilbud for forældre og babyer, når 
de er ca. 2-8 måneder gamle. Med sange, salmer, fag-

ter og simple rekvisitter sættes sanserne i spil. Foræl-
dre og børn får et fælles musikalsk repertoire, som 
man kan bruge derhjemme. Babysalmesang er en sjov, 
rolig og musikalsk stund, hvor nærværet og glæden er 
i centrum. Der er efterfølgende kaffe/the, småkager og 
hyggeligt samvær for dem, der har lyst. 
 
Et forløb består af 8 gange, og det koster 200 kr. at 
deltage. Tilmelding på mail til: tbni@km.dk. 
 

 
Venlig hilsen,  

Trine Bredahl Nissen, sognepræst 

Pinse - om himmelsus og 
hjertebanken!  
 
Vi fejrer igen pinsegudstje-
neste under åben himmel!  
Kirkebænken er afløst af det 
grønne græs, medbragte 
tæpper eller stole og i stedet 
for orglets brusen er der fug-
lesang og musik fra Aarhus 
Brassband.   
 
Pinsen er fællesskabets fest. 
Vi fejrer det forunderlige, at 
Gud sender Helligånden til 
verden for at nedbryde skel 
og grænser mellem menne-
sker. For at puste til den 
glød i os, som får tro, håb og 
kærlighed til at blusse. 
 
 
 

Om du kommer alene eller 
med hele familien, så er du 
hjertelig velkommen!  
 
Der vil også være en aktivi-
tet for børn. 
 
Bagefter holder vi pinse-
picnic med dem, der har ta-
get madkurven med. 
Provstiet byder på en soda-
vand/øl til alle, som har lyst. 
 
Vi glæder os til at se jer til 
pinse i Hørhaven! 
 
Venlig hilsen præster og 
medarbejdere ved 
 
Fredens, Skåde, Viby, 
Ravnsbjerg, Malling, Tra-
bjerg, Mårslet og Tiset sog-
ne 

Pinsegudstjeneste i Hørhaven 
2. pinsedag den 10. juni 2019 kl. 11.00 
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 Folkekirkemødet 2019 
Fredag den 31. maj kl. 10.00, Markedspladsen i Herning 

Torsdag den 9. maj er der fyraftensmøde med Jørgen Bæk-
gaard Thomsen, Beder. 
 
Skabelsesberetningen 
Vi skal se på skabelsesberetningen, især de to første kapit-
ler i Bibelen. Hvad vil den sige os? Er det en forkortet dre-
jebog, eller er den først og fremmest et etisk og religiøst 
budskab? Hvordan går skabelsesberetningen sammen med 
evolutions-teorien eller teorien om intelligent design? 
 
Jørgen Bækgaard er tidligere sognepræst i Vorbasse/
Skjoldbjerg og desuden forfatter til flere bøger og bibel-
kommentarer. 
 
Mødet, der er i Mårslet sognehus, starter kl. 19.00 og slut-
ter kl. 20.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag den 15. maj kommer stud. Teol. Thomas Nørgaard 
Steiner, Aarhus. 
 
Johannesevangeliet. 
"Johannesevangeliet er et yderst spændende skrift, der for-
tæller historien om Jesus fra helikopterperspektiv. Det er en 
historie om, hvordan Gud, der i sig selv er kærlighed og 
fællesskab, ønskede at udvide dette fællesskab ved at ind-
optage os mennesker deri. Johannes skrift er derfor fyldt 
med bevægelse. Gud sender sig selv til verden, og gennem 
dette blev kirken født. Kirken sendes ligeså til verden for at 
hjælpe folk i nød og videregive invitationen til dette fælles-
skab. Også Mårslet kirke er en direkte konsekvens af denne 
bevægelse, og derfor vil vi sammen dykke ned i Johannes 
historie og undersøge, hvad den siger os.”  
 
Thomas er gift med Nadia og studerer teologi på 8. seme-
ster. ”At læse og skrive er min primære passion, og studiet 
giver mulighed for at forfølge nysgerrigheden. Jeg har væ-
ret medforfatter til to bøger og underviser i filosofi, hvor 
den viden, de lange studiedage giver, kan anvendes. Selv er 
jeg opvokset i Mårslet, og det er altid et hyggeligt gensyn 
at komme tilbage”.  
 
Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet sognehus.  

Indre Mission 

I forbindelse med Himmelske dage på 
Heden; Danske Kirkedage, der løber af 
stablen d. 30. maj til 2. juni 2019 med 
over 300 arrangementer, afholder en 
bred vifte af folkekirkelige organisati-
oner en spændende dag med fokus på 
emnerne dåb, nadver, mission og dia-
koni.  
 
Folkekirkemødet er et forum for sam-
tale for enhver, der er interesseret i 
kirkelige spørgsmål. Det er gratis at 
deltage, og man behøver ikke at tilmel-
de sig på forhånd. 

Her kan du læse et overordnet resume 
af hele programmet 
 
Formiddagens program omhandler de 
to sakramenter, dåb og nadver. Igen-
nem en række oplæg og foredrag vil 
man belyse og stille spørgsmålstegn 
ved disse. Hvad er deres betydning i 
den moderne verden, skal der skabes 
fornyelse eller er det vigtigt at holde 
fast i tradition? Efter foredragene vil 
der blive en opsamling og debat. 
 
 

Efter en frokostpause starter eftermid-
dagens program der omhandler folke-
kirkens mission og diakoni. Igen vil 
der blive holdt en række oplæg og fo-
redrag om emnet. Dette vil ske ved 
både at belyse det danske, det folkelige 
og det kirkelige. Hvad er de særlige 
nationale træk ved folkekirken? Hvor-
dan er dialogen mellem kirke og stat? 
Igen vil der blive lavet en opsamling 
med en efterfølgende debat. 
 
Dagen bliver afsluttet med sang om-
kring kl 17.15.    
 
For det fulde program samt praktiske 
oplysninger besøg: himmelskeda-
ge.dk /folkekirkemoede-2/ 
 
Hvem står bag? 
Folkekirkemødet er arrangeret af bi-
skopperne, Indre Mission, Grundtvigsk 
Forum, Kirkefondet, Præsteforenin-
gen, Dansk Diakoniråd, Dansk Missi-
onsråd, Folkekirkens Mellemkirkelige 
Råd, FDF, KFUM og KFUK i Dan-
mark og Landsforeningen af Menig-
hedsråd. 

Folkemødet 2017 foregik i Turbinehallen i Aarhus. Fotograf: Henrik Bjerg. 

https://www.himmelskedage.dk/folkekirkemoede-2/
https://www.himmelskedage.dk/folkekirkemoede-2/
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Søndag, den 12. maj 2019, kl. 10.00 

ved sognepræst Signe K. Høg 
 

Aksel Emil Leth Risum  
Anna-Katrine Nikolajsen  

Anne-Sofie Brøndum Padkjær Hedeman  
Asger Munkholm Christensen  
Casper Lindblad Hjortshøj Andersen  

Christian Kuldeep Dahl Reffstrup  
Emil Dahl Gürsoy  
Ester Lysholm Sander  

Gustav Hvass Bargisen  
Laurits Overgaard Ebbesen  
Lukas Emil Søndergaard Kalmeyer  
Magnus Falengreen Kragh Kirk  

Magnus Hjortshøj Christiansen  
Mathilde Lyster Martinsen  
Oline Randrup  

Sidsel Albertine Norup Bringsjord  
Simon Fisker Korfitsen  
Sofie Helbo Lottrup  

Victoria Glad Fernandez  
Viggo Jelling  
 
Store Bededag, fredag den 17. maj 2019, kl. 10.00 
ved sognepræst  

Trine Bredahl Nissen  
 

Anders Brøndum Padkjær Hedeman 
Emil Egelund Rasmussen  

Frederik Birk  
Frederikke Ingemann Harmsen  
Ida Marie Malmose Stapelfeldt  

Ingeborg Nørskau Just  
Isabelle Madeleine Gravenhorst Sosa  

Jonas Bak Nielsen  
Josefine Dahl Surland  
Josefine Mau Svarrer  

Laurits Ryberg Christensen 
Maise Beldam Dahl  
Mathias Skyum Moeslund 

Nicolai Hofman Pedersen  
Noah Bang Udengaard 
Oliver Søndergaard Pedersen 

Rasmus Bak Maigaard  
Sebastian Grønkjær Nymann  
Selma Bach Nielsen 

Siw Thi Tha Filtenborg Lyk  
Tobias Godrum-Overgaard  
 

Søndag, den 19. maj 2019, kl. 10.00 
ved sognepræst Signe K. Høg 
 
Alfred Bedsted Andresen  

Anna Holmstrup Kammersgaard  
Clara Ankerhus Willumsen  
Clara Engsig Karsø  

Jacob Juul Christensen  
Jonas la Cour  
Josefine Meiyun Damsgaard Frank  
Karoline Godrum-Overgaard  

Laura Toft Falkenstrøm  
Mads Leth Høimark  
Magnus Lohmann Davidsen  

Marc Ræbild Komba Kjemtrup  
Naja Rank Langhøj  
Nikolai Møller Vestergaard  

Peter Hagenau  
Puk Sivebæk Skou  
Sarah Jensen  

Sebastian Bragt Nielsen  
Sebastian Oldenburg Andersen  
Simon Gereon Kolling  

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Med tilladelse fra forældrene oplyses her navnene 

på årets konfirmander. 

Konfirmationer i Mårslet Kirke 
2019 
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Kontakt Kirken Kirken er åben 

Mårslet Kirke er normalt åben i dags-
timerne mandag til fredag kl. 9.00 - 
17.00. Alle er velkomne til at slappe 
af fra dagens stress og nyde roen i det 
smukke nyrenoverede kirkerum. 

Kirkebil 

Til gudstjenester kan ældre og dårligt 
gående bestille gratis transport, der 
henter i hjemmet. For bestilling af 
kirkebil ring til kirketjeneren senest 
fredag kl. 8.30 på  
tlf. 8629 8190. 

 
Mårslet Menighedsråd  

Mårslet Kirke er på Facebook 
Find os, følg os og giv os gerne et LIKE!  

Menighedsrådsmøde 
 
Dato for næste menighedsrådsmøde: 

 
Onsdag den 8. maj 

kl. 19.00-22.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menighedsrådets møder er offentlige 

og alle er velkomne til møderne. 

SOGNEPRÆST 
Signe Kølbæk Høg 
Obstrupvej 4 
8320 Mårslet 
Tlf. 8629 0234  
skh@km.dk 
Fridag: mandag 
 
SOGNEPRÆST 
Trine Bredahl Nissen 
tlf. 4041 6401 
TBNI@km.dk  
Fridag: mandag  
 
KORDEGN 
Henny Margrethe Bauning  
Træffes på kirkekontoret i  
Sognehuset, Obstrupvej 4A,   
tirsdag og onsdag  kl. 9.00 - 13.00.  
Tlf. 8629 3440  
hmb@maarslet-kirke.dk 
ellers henvises til sognepræsterne 
 
KIRKETJENER  
Gudrun Samsø Jørgensen 
Telefontid kl. 12.00 - 12.30 
Tlf. 8629 8190 
kirketjener.maarslet@gmail.com 
Fridag: mandag 
 
KIRKE-&KULTUR-
MEDARBEJDER 
Anika Mette Villadsen 
Tlf. 4022 4076 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 
 
 

ORGANIST OG KORLEDER 
Pia Labohn  
Tlf. 8655 6408 
pl@maarslet-kirke.dk 
Fridag: mandag 
 
KIRKESANGER 
Lisbeth Frandsen  
Tlf. 8614 9718 
lf@maarslet-kirke.dk 
Fridag: mandag 
 
GRAVER 
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
Træffes kl. 12.00 - 12.30  
- ellers på kirkegården,  
Ved Kirken 1  
Tlf. 8629 4841 
graver@maarslet-kirke.dk 
 
MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
René Tindbæk Lunderskov 
Tlf. 2131 4827 
rl@maarslet-kirke.dk 
 
KIRKEVÆRGE 
Ole Kleis 
Tlf. 2687 4804 
olekleis@gmail.com 
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
www.maarslet-kirke.dk  
 

Efter mange år på posten har vores kirkevær-
ge Arne Andersen valgt at stoppe. 
  
Menighedsrådet vil gerne takke Arne for et 
fantastisk samarbejde. Kirken og tilhørende 
bygninger har været i trygge hænder hos Ar-
ne, der med sine mange års erfaring, som 
tømrer har 
passet og plejet disse, som var det han eget 
hus. Især de sidste år med kirkerenoveringen 
har der været lagt mange timers arbejde for at 
sikre håndværket og den bedst mulige løs-
ning. 
Med farvellet til Arne har vi skulle finde 
en ny kirkeværge der kunne påtage sig 
ansvaret.  

Det er en opgave Ole Kleis har takket ja 
til. Vi byder Ole velkommen og ser frem 
til et godt og konstruktivt samarbejde 
fremover. 

Mårslet Menighedsråd 

Ny Kirkeværge 
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Hvis du/I har lyst til at understøtte 
bladets økonomi og dermed dets 
fremstilling og eksistens, er du meget 
velkommen til at indbetale et beløb – 

typisk er det på kr. 100,00.  
 
Det kan gøres via netbank: reg. nr. 
5072 konto nr. 1091531, eller via mo-

bile pay: 2047 5889  
 
Ivan Dybvad,  
Mårslet Bladets kasserer 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

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 

Lokalcenterrådets tlf.: (9.00-12.00) 30505817.  
Lokalcenterrådets mail: brugerkildevang@msn.com 

Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i ”lige uger” kl. 15.00 til 17.00. 
Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K. 86290447, 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.  

Fredag d. 3. maj kl. 13.45. 
Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord. 
Fredag d. 10. maj kl. 14.00. 
Vaffelbagning. 
Mandag d. 13. maj  kl. 14.00. 
Lille Banko i Caféen. 
Onsdag d. 15. maj kl. 17.30. 
Kom til månedens ”Spis-sammen” arrangement. 
Aftenens menu: Kylling m. rabarberkompot. Frugt- 
salat m. råcreme. Sædvanlige priser. Tilmelding  
nødvendig senest fredag d.10. maj på tlf. 30505817, 
tlf. 22260147 eller mail: brugerkildevang@msn.com 
Aftenen indledes denne gang med forårssang. 
 

 
 
Torsdag d. 16. maj kl. 14.00. 
Varme hveder i Caféen.. 
Onsdag d. 22. maj kl. 14.00. 
Påske – Pinsetraditioner i gamle dage. 
Onsdag. d. 29. maj kl. 14.00. 
Lille Banko i Caféen. 

 
Dato: Menuplan for Kildevangs Café i maj. 
1. Kyllingesuppe med kokosmælk, brød og ris. 
2. Dampet torsk med sennepssovs og kartofler. 
3. Millionbøf med mos, pasta og råkost. 
6. Irsk stuvning med brød. 
7. Høns i asparges. 
8. Nakkesteg med kartofler og grønt. 
9. Laks med hollandaisesauce. 
10. Hakkebøf med bløde løg og kartofler med sovs. 
13. Brændende kærlighed og rødbeder. 
14. Boller i selleri. 
15. Gammeldags stegt kylling, agurkesalat, rabarberkom-
pot, til dessert er der frugtsalat. 
16. Stegt rødspætte med persillesovs. 
20. Bankekød og kartoffelmos. 
21. Koteletter og kartofler og champignon sauce. 
22. Grøntsagssuppe med mel og kødboller. 
23. Laksetærte, kartoffelbåde og dip. 
24. Spareribs, ovnbagte kartofler og salat. 
27. Gris i gryde med kartofler eller ris. 
28. Indbagt kalkun og flødekartofler. 
29. Mørksej med dagens tilbehør. 
30. Spidskålsrouletter, kartofler, sovs, grønt. 
 
Hverdage: kl. 9.00-13.30. ”Mad ud af Huset” på tlf. 
41855225 ( Kildevangs køkken.) 
Hovedret 45 kr. Dessert 20 kr. Smørrebrød 14 kr. 

 

 
 
 
 
 

Aktiviteter i Maj 2019. 

mailto:brugerkildevang@msn.com
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Kræftens Bekæmpelses 
Indsamlingsresultat 2019 

Søndag den 7. april kl. 10 mødtes 42 indsamlere på lokalcentret Kildevang, hvor vi startede dagen med kaffe og rund-
stykker sponseret af REMA1000. 
 
Derefter gik indsamlerne ud på ruterne for at vise flaget – landsindsamlingens motto var igen i år VIS FLAGET - og 
det lykkedes, idet alle kom tilbage og fortalte, at de var blevet godt modtaget. Med på ruten fik indsamlerne en vand – 
også sponseret af Rema 1000. 
  
Mens Torben og Poul talte bøtterne op, kunne indsamlerne nyde lidt sødt – også sponseret af REMA 1000. 
 
Der blev i år indsamlet 31309 kr i kontanter. Dette beløb er ca. 10% lavere end sidste år 
Denne nedgang skyldes, at rigtig mange vælger at bruge MobilePay til at overføre deres bidrag.  
Det var klart indsamlernes fornemmelse, at brugen af MobilePay var steget markant i år. Vi kan desværre ikke se, 
hvor stort et beløb, der blev givet i Mårslet på MobilePay, da disse beløb går ind på en fælles Århus-konto. 
I hele Århus udgør andelen af MobilePay betalingerne ca. 45% af kontantbetalingerne. Hvis disse tal overføres til 
Mårslet – med den usikkerhed som er forbundet hermed – svarer det til, at Mårslets bidrag til indsamlingen beløber 
sig til 45711 kr. 
 
En stor tak til indsamlerne for den flotte indsats, og også en stor tak til beboerne i indsamlingsområdet for den fine 
modtagelse. 
 
Tak til Hanne, Else, Torben, Ane-Mie og Poul for deres hjælp. Tak til REMA 1000 for deres altid store velvilje.  
Vi håber, vi ses til næste års landsindsamling søndag 29. marts 2020. 
 

Lene Barrett Petersen 
Carsten Lund Petersen 
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Ved general-

forsamlingen 

udnævntes Rie 

Carlsen som 

æresmedlem af 

Lokalhistorisk 

Forening: For 

sit mangeårige 

arbejde på 

Egnsarkivet, 

for sin evne til 

at nå ud til 

mange mål-

grupper og 

fremme den hi-

storiske inte-

resse og for 

sine bestræbel-

ser på at ind-

rette egnsarki-

vet bedst mu-

ligt samt for 

daglig glæde 

og inspiration i 

vores arbejde 

for lokalhisto-

rien . 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Efter det konstituerende bestyrelses-
møde 2019 er bestyrelsen sammensat 
således: 

Kurt Friis, formand 

Anne Marie Dalsgaard, næstformand 

Kirsten Cramer, kasserer 

Carl Gerhard L. Crone, sekretær 

Ingerlise Wendland 

Leo Jelling 

Poul Enevoldsen 

Suppleanter: 

Anders Errboe 

Jørgen Kraglund 

 

Efter det flotte og rekordstore frem-
møde på 86 medlemmer har vi beslut-
tet, at vi vil arbejde på en ny måde for 
kontingentindbetaling. I foreningens 
35 år har man kunnet betale kontant i 
døren, men fremover skal det være 
muligt også at betale med MobilePay 
forinden, så vi undgår den lange kø 
ved indgangen. Det var glædeligt at vi 
fik seks nye medlemmer denne aften. 
Velkommen! 

 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 
 

Egnsarkivets åbningstider: 
  
  Tirsdag den   7. maj kl. 19-21 
  Onsdag den 8. maj kl. 16-17.30 
  Tirsdag den   21. maj kl. 19-21 
  Onsdag den 22. maj kl. 16-17.30 
  
Indgang fra skolens P-plads på Obstrupvej. Alle er velkomne til at besøge os! 
 
Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838 
Mail: maarsletarkiv@gmail.com 
Hjemmeside: www.maarsletarkiv.dk  - søg i arkivets samlinger herfra! 
Facebook: Mårslet - Lokalhistorie 

Besøg Egnsarkivet 
 
Vores åbningstider er normalt den 1. 
og 3. tirsdag i måneden kl. 19-21 og 
den 2. og 4. onsdag i måneden kl. 16-
17.30. 
Der vil altid være medarbejdere tilste-
de til at hjælpe dig og tage imod arki-
valier.  
 
Om tirsdagen er vi ca. 8 frivillige, der 
arbejder i arkivet.  
Om onsdagen er repræsentanter fra 
bestyrelsen for Lokalhistorisk For-
ening tilstede.  
 
Der er kaffe på kanden og tid til en 
lokalhistorisk snak.  
 
Du finder os i kælderen på Mårslet 
Skole med indgang fra Obstrupvej. 
 
Vi åbner også gerne arkivet på andre 
tidspunkter efter forudgående aftale. 
 
Hjertelig velkommen! 
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening inviterer sine medlemmer til en 
vandretur gennem den forårsgrønne 
Vilhelmsborg Skov.  
Vi mødes på Vilhelmsborg, hvor der 
er mulighed for at parkere. Vores mål 
for turen er at besøge den gamle 
skovriderbolig Frederiksdal, som lig-
ger i den østligste ende af skoven.  
På Frederiksdal tager ejer og arkitekt 
Ib Møller imod os og fortæller  om 
Frederiksdals historie indtil nu.  
Vi er inviteret ind at se en lang række 
flotte miniaturemodeller af hestekøre-
tøjer, som er fremstillet af Ejnar 
Meldgaard Christensen, én af Ib Møl-
lers tidligere ansatte i arkitektfirmaet. 
Ib Møller vil naturligvis også fortælle 
os om hestekøretøjerne. Dog er der én 
af modellerne, som vi kun ser et bille-
de af, men det er der en særlig grund 
til. Ib Møller har også skrevet en ræk-
ke bøger, som der er mulighed for at 

købe denne aften, bl.a. om Vilhelms-
borgs 500 års historie med forord af 
Prins Henrik.  
Når vi er mætte af indtryk og gode 
historier vandrer vi tilbage til Vil-
helmsborg af en ny sti med lidt for-
tælling undervejs. 
Der er ingen servering denne aften, så 
husk evt. en drikkedunk eller termo-
kande.  Der er ingen tilmelding og 
turen er gratis for medlemmer.  

 
 

Lokalhistorisk skovtur til Frederiksdal 
Mandag den 6. maj 2019 kl. 18.30 

Formand Kurt Friis bød velkommen 
og berettede om foreningens virke det 
seneste år:  
”Det er min første generalforsamling 
som formand. Jeg blev valgt ind i 
bestyrelsen sidste år og ved det kon-
stituerende bestyrelsesmøde blev jeg 
tilmed valgt til formand, da Anne 
Marie Dalsgaard efter 8 år ikke øn-
skede at være formand, da hun er ble-
vet arkivleder.   
Vi har i bestyrelsen indkøbt trafikve-
ste med Egnsarkivets logo printet på, 
dem vil vi anvende, når vi som arki-
vets frivillige medarbejdere går rundt 
i byen og fotograferer huse eller ar-
rangementer. 
Den årlige udflugt i forbindelse med 
byfesten var planlagt til Kollerup 
gods, men blev pga. sygdom i sidste 
øjeblik ændret til en tur til Den Gen-
fundne Bro. På busturen kom vi forbi 
herregårdene Urup og Julianelyst, 

hvor vi fortalte historien om deres 
tilknytning til Vilhelmsborg og Mo-
esgaard.  
På Arkivernes Dag holdt vi åbent hus 
i vores lille arkiv, hvor vi også havde 
lavet udstilling i gangen. Der var et 
flot fremmøde i hele åbningstiden og 
for flere blev der fundet dokumenter 
og fotos frem ligesom der blev truffet 
aftale om opfølgende besøg og scan-
ning af materiale.  
 
Den 15. november havde vi arrange-
ret lokalhistorisk aften i november, 
hvor Vilhelm Rosendal fortalte om et 
liv med gartneri og spejderi. Det var 
et meget interessant foredrag krydret 
med mange ældre fotos, om gartneri-
erne Birkedal og Rosenfryd og til-
knytningen til Vilhelmsborg samt de 
grønne spejdere som familien Rosen-
dal havde startet her i 1928. 
Det var vidst fremmøde-rekord med 
over 90 tilhørere. En virkelig god og 
indholdsrig aften. 
Bogen, Mårslet...her hvor vi bor, som 
blev udgivet 2014 var udsolgt og vi 
har derfor lavet et genoptryk som vi 
bl.a. har solgt til Borgerhusets Jule-

stue, hvor vi traditionen tro er repræ-
senteret. Det er glædeligt at se, at fle-
re unge nytilflyttede familier købte 
bogen. 
I efteråret har der været arrangeret 
krønikeskrivning med input til at be-
gynde at samle og skrive sin egen 
familiehistorie. Der var ca. 14 interes-
serede mødt op til de tre mødeaftener 
og hver gang fik vi gode anvisninger 
med hjem.  
Desværre blev egnsarkivet ramt af 
vandskade i sommerferien pga. et 
utæt fjernvarmerør. Det gav en masse 
arbejde og en tid, hvor lokalet ikke 
kunne anvendes.  
Som støtteforening kan vi glæde os 
over at Egnsarkivet er blevet tildelt 
støtte i form af en donation på 2.500 
kr. fra Group 8320 til nye reoler, 
20.000 kr. fra Velux Fonden til nye 
pc’er og nu for nylig  5.000 kr. fra 
Jens Erik Præstegaards dødsbo til 
udstyr til digitalisering af materiale 
fra Revygruppen 105 gram Blandet. 
Tak til alle i bestyrelse og egnsarkiv 
for jeres tålmodighed og samarbej-
de!” 

Mødested:  
Kl. 18.30 ved P-pladsen nær Vil-
helmsborgs hovedbygning. 
Kl. ca. 19 besøger vi Frederiksdal, 
Beder Landevej 4. Dårligt gående 
har mulighed for at møde os her. 
Kl. 20 - 20.30 vandrer vi tilbage 
Kl. ca. 21 forventet ankomst til Vil-
helmsborg. 
Der er ca. 1 km hver vej. 

Uddrag af beretningen til generalforsamlingen i M.S.L.F. 
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Mine billeder skildrer lyset og glæ-
den på forskellige måder. 

 
I blomstermalerier er det den sarte 
karakter og fornemmelse af blom-

sten, jeg har skildret.  
I monotypierne er det et abstrakt, 
næsten kalligrafisk udtryk for glæde. 
 
Desuden vises en serie oliemalerier 
fra en Islands rejse. 
 
Jeg er uddannet Billedkunstner fra 
Århus Kunstakademi i 2012, og har 
desuden gået på en række andre kur-
ser . Se mere på min hjemmeside 
evadahlkunst.wordpress.com 
 
Udstillingen åbnes Kristi Himmel-
fartsdag den 30.5 med fernisering kl 
12.30 og kan ses den dag frem til 
klokken 19.00.  
Øvrige dage frem til torsdag den 20.6 

kan billederne ses fra tirsdag til fre-
dag i Sognegårdens åbningstid som 
er som udgangspunkt mellem klok-
ken 10-15. 
 

Venlig hilsen Eva Dahl, Mårslet 

Billedkunstner Eva Dahl fra Mårslet 
udstiller i Beder Sognegård 

http://evadahlkunst.wordpress.com
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Skal der være fest 
- så hold den i 

Mårslet 
Borgerhus 

Banevej 2, 8320 Mårslet 
Henvendelse om leje sker 

via borgethusets hjemmeside 
 

www.borgerhus.dk 
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En status på genopretningen af Giber 
Å. 
”Vil du med ud en tur? Hvor skal vi gå 
hen? Til Vilhelmsborg, naturligvis!” 
Disse er ofte hørte sætninger i de Mår-
sletske hjem gennem de sidste par år. 
Og sandt er det, at hele området om-
kring den tidligere sø er blevet et yndet 
udflugtsmål. Trafikken på stierne er 
steget betydeligt. 
 
Redaktionen har sat sig for at gøre en 
slags status på genopretningen af Giber 
Å. I den anledning har vi fået hjælp fra 
projektleder Henning Hermansen og 
landskabsarkitekt Susanne Dyrlund, 
begge fra Teknik og Miljø. De har 
givet følgende svar på vore spørgsmål: 
 
Hvem satte idéen om å-
genopretningen i gang? Natten til den 
5. september 2015 resulterede et kraf-
tigt regnvejr i, at dæmningen ved Vil-
helmsborg blev oversvømmet og der 
blev ødelagt et forløb på over 40 m. 
Teknik og Miljø-magistraten udarbej-
dede herefter et notat, som beskrev fle-
re forskellige muligheder for retable-
ring af området incl. dæmningen. Efter 
en offentlig høring besluttede Byrådet i 
november 2016, at Giber Å skulle føres 
tilbage til et mere naturligt forløb. 
 
Hvad kostbart er sådan et projekt? 
Den samlede anlægsbevilling er på 6,9 
millioner kroner. 
 
Hvad mangler der nu? Det skal vi 
finde ud af, bl.a. ved at arbejde videre 
med det i arbejdsgruppen, omkring ud-
viklingen af området som et godt ud-
flugtssted. I år vil den deponerede jord 
ved Hovstien blive udlagt på det ind-
hegnede område mellem Hovstien, og 
opholdspladsen vest herfor. Hegnet vil i 
den forbindelse blive fjernet og arealet 
gjort tilgængeligt. Området har været 
frahegnet, fordi arealet skulle have mu-
lighed for at sætte sig, og blive fast, 
inden der kunne lægges ren overjord 
på. Derudover vil der blive opsat nye 
stigborde ved det gamle udløb. (Et stig-
bord er en lem eller plade af træ eller 
jern, som kan forskydes op eller ned og 
dermed helt eller delvist aflukke for 
gennemstrømningsåbningen. Red.) 

Stigbordene skal markere den histori-
ske anvendelse, samt afskærme for pas-
sage under broen frem til det stejle, 
gamle vandfald. Hegning af området vil 
blive afslutte i år (se nedenfor). Til ori-
entering har vi i 2018 desuden fældet 
en del træer langs stien, som var vurde-
ret til at være risiko-træer, altså træer, 
som i forbindelse med f.eks. stormvejr 
kunne udgøre en risiko for gående på 
stien. 
Får vi et fugletårn? Vi vurderer ikke, 
at arealerne langs Giber Å ved Vil-
helmsborg er velegnede til et egentligt 
fugletårn, hvorfor der ikke er planer om 
at opsætte sådan et. 
 
Hvad gør man for laksen/fisk i åen? 
Gydepladser/hvile-sten? Sideløbende 
med genskabelsen af Giber Å har loka-
le kræfter allerede gennemført to vand-
løbsprojekter, med udlægning af gyde-
grus og skjulesten opstrøms den tidlige-
re sø. Det er sket hos private lodsejere 
kort nedstrøms og opstrøms Mårslet by. 
Projekterne er udført af frivillige kræf-
ter, efter aftale med de enkelte lodseje-
re, og med Aarhus Kommune som sam-
arbejdspartner. Derudover har studeren-
de på Jordbrugs-teknolog-uddannelsen, 
som en del af deres undervisning, gen-
nemført et projekt med udlægning af to 
gydebanker i Mårslet by ved fritids-
klubben. I de kommende år vil Teknik 
og Miljø i samarbejde med Østjyske 
Lyst- og Fritidsfiskere (ØLF) fortsætte 
med mindre restaureringsprojekter de 
steder, hvor de fysiske forhold i åen 
forudsætter forbedringer for at kunne 
opfylde de miljømæssige målsætninger. 
 
På strækningen i Mårslet by undersøgte 
DTU Aqua ørredbestanden i efteråret 
2018. Her fandt man 9 stk. ørredyngel 
pr. meter vandløb. I 2014, inden gen-
skabelsen, var der på den samme stræk-
ning 0,2 stk. ørredyngel pr. meter vand-
løb, så bestanden er øget med en faktor 
45, efter at fiskene har fået fri passage i 
vandløbet. 
 
Må der fiskes, som da der var sø? 
Aarhus Kommune har givet adgang til 
frit fiskeri langs mange af de kommu-
nalt ejede arealer. Herunder ca. 300 m 
af Giber Å opstrøms Bispelundsvej. 
Områderne fremgår af kommunens 
hjemmeside https://aarhus.dk/borger/
kultur-natur-og-idraet/ud-i-naturen/
sejlads-og-lystfiskeri/vil-du-ud-at-fiske/
#4. Vi har umiddelbart ikke planer om 
at frigive fiskeriet andre steder langs 
Giber Å. 
 

Kommer der skiltning vedr. cykling/
ridning/fiskeri? Og info om områdets 
fugle, fisk og dyr? Der kommer skilte 
op i form af piktogrammer på røde pæ-
le, hvor der er behov. Vi har en praksis 
om, at der i videst muligt omfang ikke 
anvendes forbudsskiltning. Der vil dog, 
hvor det er hensigtsmæssigt, blive an-
vendt f. ex. ridning forbudt-
piktogrammer på stier. 
 
Ved den nye parkeringsplads ved Hov-
stien kommer der en informationstavle, 
(-samme type, som kan ses ved stien 
ind til Hørret Skov, ved Hovstien nord 
for Langballevej) Der er plads til et kort 
over Vilhelmsborg-området og et kort-
udsnit, der viser ruter og øvrige attrakti-
oner i området. Under de store korttav-
ler er der 12 A4-rammer, hvor der bl.a. 
kommer korte fortællinger om projektet 
”fra sø til å”, et kort historisk rids, lidt 
om de mest specielle dyr, fugle og fisk. 
Der er også mulighed for, at nabofæl-
lesrådene kan byde ind med informati-
on til gæster i området. Er der i øvrigt 
forslag til gode historier, der kan være 
nyttig viden for gæster i området, er I 
velkomne til at byde ind. 
 
De øvrige kortborde/informationstavle i 
området omkring Skalbjerg og Vil-
helmsborg vil også blive udskiftet med 
nye tavler med generel information og 
mere specifik info, for det konkrete 
område. 
 
Hvorfor er der indhegnet? Køer? 
Arealerne er indhegnede for at lukke 
for adgang til de arealer, hvor det gam-
le sø-sediment ikke er dækket med ren 
jord. Teknik og Miljø ønsker desuden 
at holde det størst mulige areal lys-
åbent. I 2019 vil hegningen derfor blive 
gjort helt færdig med henblik på, at 
arealerne fra 2020 vil kunne afgræsses. 
Indtil arealerne kan afgræsses, vil Tek-
nik og Miljø to gange om året slå area-
lerne for at undgå opvækst af bl.a. pil 
og ahorn. Slåningen er også med til at 
nedbryde/fylde de store revner, der er 
dannet på den gamle søbund pga. udtør-
ringen. Der kan ikke sættes dyr på den 
gamle søbund før overfladen er stabil 

En status på genopretningen af Giber Å. 
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Oplev skolen og hør om alle de grøn-
ne erhvervsuddannelser, EUX og 
EUD10. Mød elever, lærere og stu-
dievejledere, og få dit helt eget ind-
tryk af, hvad det vil sige at gå på JU 
Århus. 
 
Find spændende sommerblomster til 
gode priser i Planteskolen og Vækst-
huset. Bliv inspireret af anlægsgart-
nernes flotte svendeprøver på an-
lægspladsen. 
 
Klap en ko og prøv kræfter med nog-
le af landbrugets mange maskiner. Få 
gode tips til de flotteste sommerbu-
ketter hos vores blomsterbindere. 
 
Der er gang i grillen og is til salg i 
JU's butik. 

Letbanen går lige til døren, og der er 
gratis adgang til arrangementet. Sko-
lens elever, kursister og medarbejde-
re glæder sig til at byde dig velkom-
men til en hyggelig dag. 
 

Hvor: 
Damgårds Allé 5, 8330 Beder 
 
Hvornår: 
Torsdag d. 23. maj  
fra kl. 14.00-20.00 

Åbent Hus på JU Århus 

Ny sommercamp får unge tættere på naturen 
 
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Århus) lancerer et nyt sommerlejr-koncept for de 12-16 årige. 
Her får de unge chancen for at komme helt tæt på naturen i fire dage og samtidig knytte nye venskaber. 
 
JU SOMMERCAMP er navnet på den nye sommerlejr, som JU Århus for første gang tilbyder i juli måned. Der er 
efterhånden mange sommerlejre at vælge imellem, når børn og forældre sammen skal beslutte, hvad de syv ugers 
skoleferie skal fyldes ud med. JU Århus er en grøn erhvervsskole, som uddanner bl.a. landmænd, dyrepassere og gart-
nere. 
 
De driver også Naturskolen med korte undervisningsforløb for elever fra alle folkeskolens klassetrin. Sommerlejren 
ligger i naturlig forlængelse af aktiviteterne i Naturskolen. Forløbet varer fire dage og deltagerne skal bo og overnatte 
på Bredballegård, hvor de kommer til at tilbringe tiden med en masse sjove dyr, store maskiner og får mulighed for at 
knytte nye venskaber. 
 
Skolen har mange forskellige slags dyr; alt lige fra køer, grise og heste til zoologiske dyr som slanger og aber, som 
sommercamp-deltagerne får lov at opleve på tætteste hold. Én af aktiviteterne er blandt andet at sove sammen med 
køerne, hvor en af staldens bokse bliver indrettet med soveposer. Marie Louise Hørup Hansen, som er projektleder på 
camp’en og til dagligt underviser på JU Århus siger: “Deres sanser kommer i spil på en helt ny måde, når de skal fin-
de sig til rette med lugte og lyde, som for de fleste er meget fremmede.” Andre aktiviteter er malkning, traktorkørsel, 
besøg på Landsskuet, madlavning og bålhygge plus en helt masse andet. 
 
Tidspunkt: 2.-5. juli, 2019 (uge 27) 
Adresse: Bredballegård, Nymarksvej 65, 8320 Mårslet 
Kost og logi: Deltagerne bor, spiser og sover på Bredballegård 
Pris: 1.500 kr. 
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Vil du være med til at lave lay-out på Mårslet Bladet? Bladet laves i Microsofts Publisher program, som du måske ikke 
har prøvet, men hvis du bruger Word, så genkender du alle kommandoerne i Publisher.  Ring til Ole på 2266 0795 
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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 via firmaet. 

Service kan bestilles på 70101005 eller http://

www.ahs.dk  
Martin Simonsen, Tværskiftet 4, 8330 Beder 

MRP-Regnskabshjælp 

Led og ked af at lave regnskab 

aften og weekend 

Så er hjælpen ikke langt væk!! 

 

Al regnskabbsassistance udføres 

Mads Reffstrup Pedersen 

Ovesdal 25 - 8320 Mårslet 

tlf 20 13 09 91 

Mail: mrpregnskab@profibermail.dk 

http://www.ahs.dk
http://www.ahs.dk
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Send et indlæg til Mårslet Bladet 
indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 
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MRP-Regnskabshjælp 

Led og ked af at lave regnskab 

aften og weekend 

Så er hjælpen ikke langt væk!! 

 

Al regnskabbsassistance udføres 

Mads Reffstrup Pedersen 

Ovesdal 25 - 8320 Mårslet 

tlf 20 13 09 91 

Mail: mrpregnskab@profibermail.dk 

Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 
Alle henvendelser til: Vandværket 
tlf. 86298688 
 
Automatisk aflæsning af årsfor-
brug sker d. 31. dec. og 30. juni 
Opgørelserne udsendes herefter og 
seneste betalingsdato er 10. febru-

ar og 10. august 
 
SKJULTE RØRSKADER: 
For at opdage evt. skjulte rørska-
der i tide, husk da at aflæse vand-
måleren 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 

MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. 

http://www.maarsletvand.dk
mailto:vandvaerk@maarsletvand.dk
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Har du lyst til at prøve dine evner 
som journalist? At lave interviews 
med spændende mennesker, eller må-

ske synes du, vi mangler en sports-
journalist, der kan reportere fra nogen 
af Mårslets mange sportsarrangemen-

ter med børn og voksne. Er du inte-
resseret, så kontakt redaktør Ole Han-
sen,  tlf. 2266 0795, 

En tætpakket trailer med affaldssæk-
ke blev det til, igen her i 2019, da 
Mårsletterne for 21. år i træk gjorde 
vores by renere at leve og bo i. 48 
unge og ældre Mårslet-folk deltog i 
indsamlingen. 
 
I år har Danmarks Naturforening 
bedt os om særligt at have fokus på 
indsamling af cigaretskod - og det 
viste sig at være en god ide. Alle ind-
samlerne gik på med krum hals og 
skønsmæssigt opsamlede vi over 
3.000 skod! 

 Vi opfordrer alle rygere til at gå 
ind på www.skodfrit.nu, for der kan 
man købe lommeaskebægere, og 
med sådan ét i lommen bliver man 
ikke så let fristet til blot at kaste 
skoddet i naturen. Du kan, som ry-
ger, så let som ingenting skodde i et 
smart og handy askebæger og samti-
dig have god samvittighed overfor 
miljøet. På den måde kan du og an-
dre rygere gøre Mårslet skodfrit - en 
god tanke. 

Mårslet er helt sikkert i en rigtig god 
udvikling med hensyn til affald, der 

flyder. Vi ”taber” mindre og mindre 
affald på gaden. Og når så flere og 
flere også samler affald ind i løbet af 
året, så har vi forklaringen på den 
mindre mængde. 
 
Teamet bag HOLD MÅRSLET REN 
er meget tilfreds med dagens forløb, 
og vi er så glade for den opbakning, 
der er til projektet. 
 
Vi vil igen fremhæve Superbrugsen, 
som sponsorerer forbruget denne 
dag. Det er dejligt og hyggeligt, at vi 
kan starte med et rundstykke og slut-
te dagen af med en øl eller vand. 
 
Vi glæder os til næste års HOLD 
MÅRSLET REN, og til at se jer 
igen. Pas godt på hinanden og på 
vores dejlige område. 
 
Emma, Else, Lene, Peer, Karl Jørgen, 
Svend-Erik og Jørgen 

Tak for en hyggelig ’Hold Mårslet Ren’ 
-forårsdag, den 31. marts. 

http://www.skodfrit.nu
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