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LEDER

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)

Rettidig omhu
Som alle kommuner i landet reviderer Aarhus sin Kommuneplan hvert 4. år, følgende byrådspe-
rioderne.
Aarhus vokser med ca 5.000 indbyggere om året, svarende til Mårslet indbyggertal.
Kommuneplanrevisionerne indeholder altid en plan for, hvordan dette kan ske med rettidig 
omhu.

I de seneste par revisioner har der ikke været fokus på udvidelse af oplandsbyerne. I revisionen 
i 2013 var hovedtemaet, at den fremtidige udvikling skulle koncentreres i helt nye byer, bla. Ny 
Malling og Nye.
I revisionen fra 2017, var et af temaerne fortætning, og fokus var på Århus midtby.
Én af de få undtagelser var, at der i Mårslet blev udpeget et område ved Eskegården som fremti-
digt byområde.

Proceduren er, at der udarbejdes en Planstrategi i løbet af byrådsperioden. Den får en betegnelse 
med et årstal midt mellem kommuneplanerne. Aktuelt Planstrategi 2019.
Planstrategien sendes i offentlig høring, viderebearbejdes til et kommuneplanforslag, der også 
sendes i offentlig høring og vedtages som Kommuneplan 2021 sidst i byrådsperioden, så den er 
klar til det nye byråd i 2022.

Planstrategi 2019, der har været i offentlig høring side foråret, har flg. emner:
- Arealer til alle boligtyper
- Grøn energi, vedvarende energi, vindmøller og solenergianlæg
- Sammenhæng mellem naturområder
- Landskabet
- En by med mere blåt
- Erhvervsarealer og detailhandelsplanlægning
- Oversvømmelse og erosion

Som det fremgår af listen, er der denne gang fornyet fokus på placering af boliger.
Repræsentanter for både embedsværket og Byrådet har ved flere lejligheder nævnt, at Mårslet 
med sin beliggenhed ved Letbanen er et af de oplagte steder at placere fremtidig byudvikling. 
Så det er ikke utænkeligt, at det kommende kommuneplanforslag vil indeholde forslag til nye 
boligområder i 8320, vi som lokalsamfund skal forholde os til.   

På borgermødet vedr lokalplanen for Eskegårdsområdet blev det nævnt, at mange ikke var klar 
over, at arealet allerede var udlagt til fremtidigt byområde.  Men dette skete som nævnt i forbin-
delse med vedtagelsen af kommuneplan 2017. Så hvis vi vil have indflydelse på, om og i givet 
fald hvor hvor fremtidens nye boligområder i vort område skal placeres, så er det i de næste knap 
2 år, vi skal give vores mening til kende.

Vi vil i fællesrådet gennem Mårsletbladet og hjemmesiden gøre opmærksom på orienteringsmø-
der, tidsfrister mm i kommuneplanrevisionsforløbet.

Poul Hakon Poulsen
Medlem af FU

Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.com
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

1. Møde med Rådmand  
Bünyamin Simsek 
 
• Mødet har fundet sted 9. de- 
 cember i Borgerhuset, FU  
 noterer sig positivt fremmødet  
 af embedsfolk fra kommunen 
 
• FU har gennemgået Helheds 
 planprocessen samt præsen- 
 teret synspunkter fra de   
 seneste borgermøder med  
 særlig vægt på borgerinddra 
 gelse 
 
• Mødet var en ideudveksling  
 og drøftelse over følgende  
 tre punkter: 
 
 • Status for tidlig lo- 
  kal ind dragelse i  
  kommunens plan  
  lægningsprocesser 
 
 • Erhvervsmæssig udvi 
  kling i Mårslet 
 
 • Udbygning af grøn- 
  ne og blå   
  kvaliteter i Mårslet 
• FU arbejder fortsat på at  

 indarbejde Helhedsplanens  
 elementer i det kommunale  
 plangrundlag.  

2. Ny hjemmeside 
• ny hjemmeside i   
 næsten færdig udgave. 
 
• Drøftelse af funktioner,   
 herunder kalender og billedka 
 russel 
 
• Lancering fastsat til d. 10.  
 januar 2020 
 
• FU har besluttet at frigive  
 12.000 kr. til at oprette og 
       designe siden samt besluttet  
       at afsætte beløb næste år på             
 6.000 kr. til drift af siden. 

3. Mårslet Bladet 
 – Dette referat fremsendes til 
Mårslet Bladet 

4. Næste års møder 
 – mødet 14. januar flyttes til 15. 
januar på Langballevej 166 – kl 
1900. Carsten Thomsen inviteres 
til dette møde for at drøfte videre  
arbejde med stier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Nedsætte Følgegruppe 
 – FU har d. 2. december afholdt 
workshop på Sognegården om-
kring borgerinddragelse i forbin-
delse med lokalplanforberedelse 
vedrørende Eskegården – Søren 
Pallesen, Finn Larsen, Per Ene-
voldsen, Vibeke Hulemose og 
Jens Christian Kudahl har meldt 
sig til gruppen. Følgegruppens 
opgave vil være at sikre, at der 
kommer forvaltningsmæssige 
svar på lokalt fremsatte spørgsmål 
samt holde løbende forbindelse til 
FU vedrørende forløbet af følgeg-
ruppens arbejde og den kommuna-
le planlægningsproces. 

6. Evt: 
• GDPR politik forberedes til  
 repræsentantskabsmødet

Stort og småt fra Fællesrådet

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 
I MÅRSLET FÆLLESRÅD

Indkaldelse til alle medlemsgrupper og enkeltmedlemmer.
TIRSDAG, DEN 25. FEBRUAR 2020 KL. 19.00

i BORGERHUSET, BANEVEJ 2, 8320 MÅRSLET.

Foreløbig dagsorden jf. vedtægter:
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 (FU) forslag til arbejdsområder i det kommende år:

a. Behandling af indkomne forslag
b. Resume og bemærkninger fra FU’s arbejde med Helhedsplan for 8320
c. FU fremlægger arbejdet med ny udgave af Mårslet.net

Fortsættes side 4
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Trafikvagt?
Vi er en gruppe på fem personer, der i 
årevis har været så heldige at stå mor-
gentrafikvagt i midtbyen på Tandervej 
- der hvor der netop er lavet ny fod-
gængerovergang. Selvom det kun er 
20 minutters bijob én gang om ugen, 
er det vellønnet – i form af mødet med 
små og store børn på vej til skole.

Gruppen bliver udfordret i det nye 
år, da en af os har fået nyt job, hvor 
mødetiderne ikke kan forenes med et 

7:40 – 8:00 bijob i Mårslet. Så vi vil 
gerne have nye folk på banen.

Rent praktisk gennemgår kommende 
trafikvagter en kort instruktion fra en 
politibetjent – og evt. et parløb med 
en af os gamle et par morgener. Så er 
man klar – og sværere er det så heller 
ikke.

Er man forhindret i at passe sin vagt 
pga. sygdom, ferie eller andet, så 

bytter vi indbyrdes vagt. Det har hidtil 
(over tyve år) fungeret upåklageligt.

Hvis du har mod på at blive trafikvagt 
(måske af reserven) – eller måske 
gerne vil høre nærmere om det, så 
kontakt mig på kurt.soe@gmail.com

Med venlig hilsen
Trafikvagterne på Tandervej

Fortsat fra side 3

8. Valg til forretningsudvalget (FU)
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for det kommende år
10.  Eventuelt

Ikke på valg til FU i 2020: 
Poul Hakon Poulsen, Anette Poulsen, Simon Axø, Finn Larsen samt 1. suppleant Troels Laursen. 2. suppleant 
posten er pt. ubesat og derfor også på valg.

På valg til FU i 2020:
Jens Thomsen, Anders Kjær, Søren Pallesen, 2. suppleant posten er pt. ubesat og derfor også på valg.

Forslag fra medlemsgrupper (pkt. 7) indsendes senest 18. februar til fællesrådets mail: Maarsletfu@gmail.com

Den skriftlige beretning kan fra den 8. 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. Derfor beder vi medlemsforeningerne opdatere deres mailadresser hos os, hvis kontaktpersonerne er 
skiftet.

MÅRSLET FÆLLESRÅD
JANUAR 2020

Send et indlæg til indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Mennesker i Mårslet - Camilla Lovén

Camilla Lovén har de sidste fem år 
været ansat som omsorgsarbejder på 
plejehjemmet Kildevang og har i den 
relativt korte tid sat gang i en mæng-
de tiltag, der alle har til henblik at 
forbedre livskvaliteten for beboerne. 
Hver anden mandag får beboerne på 
1.sal Kvisten for eksempel besøg af 
dagplejeren Mette og hendes 4 dag-
plejebørn. Af og til kommer endnu en 
dagplejer og endnu flere børn forbi. 
For Camilla er det særlig vigtigt, at 
samværet mellem børn og ældre er på 
alles præmisser - at det ikke foregår 
på nogens bekostning, og at alle føler 
sig som en del af fællesskabet. Der 
bliver hygget med billedlotteri, legetøj 
og børnesange, og børnene må larme 
og give den fuld gas på scooter - det 
skaber liv på Kildevang. Plejehjem-
met har siden d. 13.11 2014 været et 
Eden-registreret plejehjem. Eden-Ple-
jehjem har som målsætning at bekæm-
pe ensomhed, kedsomhed og hjæl-
peløshed. Hvad man kan selv, skal 
man selv. Alle deltager i forskellige 
opgaver som at dække bord, skrælle 
kartofler eller lægge vasketøj sammen. 
Ved at være aktiv deltager i de hus-
lige gøremål, gør man en forskel, og 
samtidig bliver det nemmere at føle 
sig hjemme. De mandage, hvor der 
ikke er børn på besøg, afholder Camil-
la sammen med kollegaen Marzena 
mindfulness, hvor der blandt andet 
anvendes dufte som kaffe, Chanel no. 
5 og vanilie, der kalder erindringer 
frem. Onsdag arrangerer Camilla sto-
legymnastik for alle. Det mest popu-
lære indslag er ballonspil i rundkreds 
med Camillas hjemmeoversavede 

bat af isoleringsrør fra Bauhaus. I al 
sin enkelhed handler det om at holde 
en ballon fri af jorden så længe som 
muligt, og alle kneb gælder. Husrekor-
den, der ofte tales om, er i skrivende 
stund 220 slag!

Gennem knap tyve år har Camilla boet 
i Mårslet med sine to børn på nu 18 
og 21. De første mange år i Visbjerg 
Hegn, hvor børnene er vokset op, og 
hvor de åbne døre i et stærkt naboskab 
med madklubber og socialt fælles-
skab har givet Camilla et mangetrådet 
netværk. For tre år siden flyttede fami-
lien til Damgårdstoften, hvor Camilla, 
sammen med sin mangeårige kæreste 
Ole, har skabt et nyt fælles hjem med 
plads til de voksne i stueetagen og 
de store børn på førstesalen. Efter en 
trafikulykke i 2009, og et deraf føl-
gende piskesmæld, stod valget mellem 
førtidspension eller et fleksjob. Fysisk 
var hun ikke længere i stand til at 
klare jobbet på en institution for unge 
udviklingshæmmede, og en stærkt 
forøget lyd- og lysfølsomhed gjorde 
eventuelt arbejde i en børneinstitution 
umuligt. Træning af fodboldpiger i 
TMG, løb og en aktiv tilværelse var 
pludselig fortid. I stedet skulle hun 
forlige sig med træthed, smerter og en 
udholdenhed, der med lægernes ord er 
som en 70-årigs. Det tog tid at erken-
de de nye begrænsninger, men hun 
har hele tiden været fast besluttet på, 
at eftervirkningerne af ulykken ikke 
skulle være hendes identitet.

Camillas store berøringsflade i byen 
betyder, at nye beboere på Kildevang 

næsten altid er hende bekendte i et 
eller andet omfang. I sit arbejde med 
de demensramte beboere oplever 
Camilla, at det er en stor fordel, at hun 
er et skridt foran i forhold til at kende 
og fortælle beboernes livshistorier. 
At blive mindet om hvem man er, 
hvad man har lavet, hvem man har 
været gift med mange gange dagligt, 
giver den demensramte sin identi-
tet tilbage for en stund - og dermed 
færre frustrationer og mere ro i sindet. 
Beboerne kan holde sig orienterede 
om ugens faste indslag på ugeplanen i 
dagligstuen, der i løbet af de sidste par 
år er blevet gennemgående renoveret 
med nye gulve, nye møbler og farver 
på væggene for at gøre rummet så 
hjemligt som muligt. Dertil kommer 
ekstraordinære begivenheder, som 
kræver en del opsøgende arbejde af 
Camilla, der oplever en stor velvilje 
i jagten på gode oplevelser for Kil-
devangs beboere. Superbrugsen i 
Mårslet har for eksempel afholdt både 
vin- og ølsmagning uden beregning 
og sponsoreret frugt og grøntsager til 
en juice-dag, hvor Bastholm Juice-
bar rykkede ind med vogn og det 
hele. Det var så populært, at der blev 
indkøbt en juicer, så der nu serveres 
friskpresset juice tre gange om ugen.

Fredage er noget særligt - også på 
Kildevang. Hver anden uge kommer 
spillemanden Christian Foged og un-
derholder, og hver anden uge synges 
der fællessang fra Højskolesangbogen 
med en eller flere Baileys til. Sker 
det, at der af den ene eller anden 
grund ikke er musik på programmet, 
bliver der kælet særligt for damer og 
herrer på skift. Camilla giver da-
merne manicure med neglefiling og 
neglelakering i farve efter eget valg. 
Herrerne får en klipning ledsaget af en 
fredagsbajer og godt med herresnak. 
Det er planen, at en af forårets udflug-
ter skal gå til barberen i Solbjerg, hvor 
bussen fra Kildevang skal fyldes med 
herrer og - ikke mindst - en god flaske 
whisky.

Skrevet af
Cecilie  Schmidt Dam
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Lørdag d. 8. februar  kl. 14.00 – 16.00.
Lilian Hjort, tidligere højskoleforstander, holder foredrag 
om Edith Piaf. Gå ikke glip af denne fortræffelige fore-
dragsholder.

Søndag d. 9. februar  kl. 14.00.
Kom til Store Banko.

Mandag d. 17. februar  kl. 14.00.
Fællessang med Josser Herold.

Onsdag d. 19. februar  kl. 17.30.
Spis-Sammen-Aften på Kildevang. Sædvanlige priser 
65/30 kr. Tilmelding nødvendig senest onsdag d. 12. 
februar på tlf: 22260147 eller
mail: brugerkildevang@msn.com
Aftenens menu: Mørbrad med champignon a` la creme, 
agurkesalat, kartofler, citronfromage, kaffe.

Torsdag d. 20. februar kl. 14.00-16.00.
Jimmy fra Smartex kommer på Kildevang for at vise os 
forårets mode.

Menuplan for Café Kildevang i februar.
Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket.

Dato:
3. Wienerschnitzel m. tilbehør, brasede kartofler.
4. Cremet champignonsuppe m. bacon og brød.
5. Dansk bøf  m. bløde løg, sovs og kartofler.
6. Steg laks m. citronsovs, kartofler og grønt.
7. Kylling i karry m. kartofler og grønt.. 
10. Biksemad m. spejlæg. 
11. Stegt lever m. bløde løg, sovs og kartofler.
12. Daude  af oksekød m. kartoffelmos og grønt.
13. Stegt torskerogn m. bådkartofler og rodfrugt.
14. Gullash m. kartoffelmos og grønt.
17. Kødboller i tomatsovs m. spaghetti og grønt.
18. Kylling i fad m. paprikasovs og kartofler.
19. Frokost: Smørrebrød.  Aften: Mørbrad a la creme.
20. Fiskedag
21. Glaseret hamburgerryg  m. grønlangkål.
24. Koteletter  i fad med ris og grønt. 
25. Karbonade m. gulerødder, ærter og kartofler.
26. Chili con carne m. ris og kartofler.  
27. Fiskedag.
28. Kogt oksespidsbr. m. kartofler, peberrod og grønt.

Hverdage: Åbent  8.00-14.00. ”Mad ud af Huset” på tlf. 
41855225 ( Kildevangs køkken.)
Hovedret 45 kr. Dessert 20 kr. Smørrebrød 14 kr. Lun ret 
25 kr.

Aktiviteter i Februar 2020.

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.: (Onsdag 9.30-13.30) 41858670. 
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.
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TMG

Forretningsudvalg: 
Formand Micael Østergaard 40 25 27 11 micael.ost@gmail.com
Næstformand Anders Braagaard 50 88 76 73 tmg.andersbraagaard@gmail.com
Kasserer Gerda Svendsen 40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com
FU-medlem Claus Jacobsen 41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com

AfdelingsrepræsentanterAfdelingsrepræsentanter: 
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 soerenhoulberg@gmail.com
Floorball Henrik B. Schau 51 30 88 96 hbs@nykredit.dk
Fodbold Helle Foged 20 47 27 20 hellefoged77@gmail.com
Gymnastik Jane Midtgaard Madsen 61 33 66 08 jane@tmggymnastik.com
Håndbold Henrik B. Jensen 40 15 78 67 formand@tmg-haandbold.dk
Motion Andreas Sondrup 91 31 44 02 and.sondrup@gmail.com
Pétanque Kirsten Sørensen 27 59 23 51 kirstenvilly@gmail.com
Tennis Henrik Breyen  formand@tmg-tennis.dk
Volleyball Claus Jacobsen 41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com

TMG’s afdelingers generalforsamlinger 2020:
Afdeling Dato Klokkeslæt Sted

TMG Hovedafdeling 23. marts    2020 19.30 Multihallens Sal B
TMG Badminton 18. februar 2020 20.00 Multihallens Fællesrum
TMG Basketball 19. februar 2020 20.00 Mårslet Skole mødelokale 3
TMG Cykelmotion 24. februar 2020 19.00 Multihallens Sal A
TMG Dart 25. februar 2020 19.00 Darts klublokale
TMG Floorball 18. februar 2020 18.30 Multihallen
TMG Fodbold 25. februar 2020 19.00 Multihallens Sal A
TMG Gymnastik 04. februar 2020 19.30 Multihallens Fællesrum
TMG Håndbold 20. februar 2020 20.00 Multihallens Sal B
TMG Motion 26. februar 2020 19.00 Motions kontor på 1. sal
TMG Petanque 05. februar 2020 17.00 Mårslet Skole mødelokale 3
TMG Tennis 18. februar 2020 19.00 Multihallens Fællesrum
TMG Volleyball 27. februar 2020 19.00 Baneleddet 2, Mårslet

Nye faciliteter snart klar i MultiHallen
Sammenbygningen med skolen forventes at 
stå færdigt primo marts 2020. 
Afleveringen er blevet udsat i forhold til den 
oprindelige tidsplan, da projektet er blevet 
ramt af en del uforudsete udgifter pga. store 
mængder forurenet jord, som de første jord-
prøver ikke havde afsløret.Ekstraregningen 
løber op i ca. 1 mio. kr., som de to involve-
rede kommunale forvaltninger heldigvis har 
fordelt imellem sig.   

Byggeriet indeholder en ny mellemgang, 
som forbinder MultiHallens fællesrum og 

skolens kantine, et mødelokale, to nyreno-
verede udeomklædningsrum, toiletter og 
et køkken (som er MultiHallens alene), et 
salgsområde samt en industriopvask, som vi 
deler med skolen.

Vandskaden: Hovedentreprenøren Dansk 
Halbyggeri er gået konkurs her i starten af 
januar, og vi står derfor stadig i en uafklaret 
situation omkring vores krav i forbindelse 
med vandskaden. 

Drift: Vedrørende driften så følger vi vores 

budget rigtig fint, og vi kan se, at antallet af 
bookinger stiger stille og roligt. 
Konstituering i fondsbestyrelsen: Pr. 1. 
januar 2020 har Kristjan Friis overtaget 
formandsposten fra Kurt Kirkedal Laur-
sen. Kurt forsætter som menigt medlem af 
bestyrelsen, indtil hans afløser er fundet. Pia 
Eskildsen er tiltrådt som næstformand, Kas-
per Thordal er kasserer og Marie Bendix, 
Niels Ole Christiansen og Claus Dietz er 
menige bestyrelsesmedlemmer.

/Fondsbestyrelsen  
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Foreningsudviklerens opstart

Så er de første tre måneder gået, og 
sikke tiden er fløjet afsted. Jeg har fået 
en god og travl start, og det er det, 
jeg vil fortælle jer om i denne artikel. 
Arbejdsopgaverne har allerede været 
mange, og nedenfor vil jeg give et 
udsnit af, hvad jeg bruger min tid på.

•	 Vi er nu klar med vores første 
aktivitet i TMG Sport: Aktiv 
mandag, der er et tilbud til 
seniorer hver mandag for-
middag. Her starter de med 
morgenmad og sang, fælles 
opvarmning og efterfølgende 
vil der være aktiviteter tilpas-
set til seniorer i MultiHallen 
og i salene. Vi startede d. 13/1 
kl. 10-11 med et infomøde, og 
vi kører så indtil d. 3/2 med 
gratis deltagelse. Herefter 
fortsætter man mod betaling, 
mere info kan findes på http://
www.tmgsport.dk/sportsgre-
ne/Sport/tilmelding.

•	 TMGs dame floorballhold og 
ViKuViKa gymnastikholdet 
for øvede kvinder deltog til-
bage i november i en video, 
som skal være startskuddet 
for en ny national DGI-kam-
pagne for kvinder. Kampag-
nen skal motivere kvinder 
mellem 16-40 år til at dyrke 
foreningsidræt, fordi det er 
sundt, sjovt og et fedt fælles-
skab. Filmen bliver lavet af 
et professionelt filmhold, så 
vi er stolte over, at TMG er 
repræsenteret med to hold, 
og hvor damefloorballholdet 
spiller en af hovedrollerne i 
filmen. Kampagnes skydes 

efter sigende i gang i august 
2020. 

•	 Jeg har deltaget i en temaaf-
ten om frivillige hos BMI d. 
21/11, hvor jeg skulle være 
leder af workshoppen “Styrk 
Fællesskabet”.  Det skabte 
mange idéer til et frivilligt 
netværk i Mårslet, der går på 
tværs af foreninger, virksom-
heder og institutioner. 

•	 TMG er gået ind i et nyt stort 
samarbejde med overskriften 
“Sammen om Mårslet – på 
tværs af generationer”. 
Formålet er at høre jer Mår-
slettere om, hvad I mener, 
vi mangler af tiltag i byen. 
Samarbejdet er mellem TMG, 
Aarhus Kommune, Kirken, 
Fællesrådet, Kildevang se-
niorfitness, DGI, DAI og 
Fonden for Mårslet MultiHal. 
Startskuddet er et åbent bor-
germøde d. 27/2 kl.16.30-
19.00 i MultiHallen. Inden 
mødet vil der være ”telefon-
bokse” stillet op to steder i 
Mårslet, hvor I kan indtale, 
hvad I synes, byen mangler af 
tiltag.

•	 Facebooksiden TMG Sport 
er blevet oprettet, og den vil 
jeg bruge til løbende at in-
formere jer om, hvilke tilbud 
TMG tilbyder. Siden er til-
tænkt som en del af en større 
promotion-kampagne, hvor 
vi samler de tilbud, TMG ud-
byder på én platform - og om 
muligt i en kalenderform - så 
det bliver mere overskueligt 
for interesserede og nye po-
tentielle medlemmer at følge 
med. 

•	 Jeg opdaterer løbende hjem-
mesiden TMGsport.dk. Her 
kan I også læse nyheder fra 
TMG samt finde kontaktin-
formationer og alle tilbuddene 

fra de enkelte afdelinger.

•	 Rekruttering af et nyt kom-
munikationsudvalg er også 
på bedding. Udvalget skal 
samarbejde om at kommuni-
kere de gode historier om alle 
de gode tilbud og tiltag, TMG 
tilbyder, til borgere i Mårslet 
og omegn.

•	 Jeg er eller har været på for-
eningsbesøg rundt i TMGs 
12 afdelinger, som er delt op 
efter hver enkelt idræt. Her 
snakker jeg med bestyrelserne 
om, hvad de laver, som er en 
succes, og hvad de har af ud-
fordringer. Derudover brain-
stormer vi sammen på at finde 
nye tiltag til udvalgte mål-
grupper eller udvide nuvæ-
rende tiltag. Vi kigger blandt 
andet på, om tiltagene skal 
være i et bredt samarbejde, så 
flere idrætter er repræsenteret 
på én gang, eller om det skal 
være tiltag, som er målrettet i 
de enkelte afdelinger.

•	 Hver onsdag tager jeg ind til 
DGI Østjylland i Aarhus for 
at få sparring med mine kol-
legaer derinde. For at jeg kan 
lykkes i dette arbejde, er det 
vigtigt, at jeg har nogle kol-
legaer, som er dygtige på for-
eningslivet, procesopsætning 
og ledersparring. Alt dette får 
jeg gennem DGI Østjylland.

•	 Mårslet skole og jeg er ved 
at aftale et møde omkring et 
skole- og foreningssamar-
bejde, hvor vi skal brainstor-
me på, hvordan vi kan bruge 
og styrke hinanden. Vi bliver 
snart sammenkoblet gennem 
kantinen, og det glæder vi os 
begge til. Vi har dog i mange 
år samarbejdet om den gamle 
hal og gymnastiksalen og 
har haft flere foreningsbesøg 
i skoletiden, så begge parter 
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er ikke helt grønne omkring 
samarbejdet, men vi ønsker at 
lave endnu mere sammen.

•	 Inden jul blev jeg indbudt af 
alle dagstilbudslederne til at 
deltage på deres næste møde i 
2020. Dette skete på baggrund 
af et møde med Birgitte Ras-
mussen, som er områdeleder 
for dagtilbuddene i Mårslet. 
Her talte vi om, om vi kunne 
arrangere noget for stor-
børnsgrupperne i Mårslets 
børnehaver (de børn, som 
skal starte i skole til august). 
Kan vi lave aktivitetsdage for 
børnene, så de bliver mere 
skoleparate ved at møde deres 
kommende skolekammerater i 
en fælles aktivitet? Dette pro-
jekt arbejder vi videre med.

•	 Jeg sidder oftest og arbejder 
i Multihallens fællesområde, 
og her har jeg mulighed for at 
møde de borgere, der bruger 
faciliteterne i dagtimerne. 
Jeg møder også medlemmer 
af TMG, som kommer og 
træner, hvilket giver god an-
ledning til at høre om, hvad 
de synes TMG er gode til, 
og hvad kunne vi gøre endnu 
bedre. Det giver nogle skøn-
ne snakke og mange idéer til 
tegnebrættet.

I den første måned efter min ansættel-
se satte jeg mig ned med den nyopret-
tede styregruppe, som skal hjælpe mig 
med at navigere i, hvad vi skal sætte 
fokus på nu, og hvad vi kan arbejde 
med på et senere tidspunkt. 

Styregruppen er sammensat af Flem-
ming Poulsen (Direktør for DGI 
Østjylland), Marlene Bjerre (Står 
for kommune-samarbejdet “Bevæg 
Dig For Livet” hos DGI Østjylland), 
Anders Braagaard (næstformand for 
FU i TMG), Hans Jørgen Jørgensen 
(TMG-repræsentant) og Pia Eskildsen 
(Mårslet Multihals repræsentant). Vi 
satte os ned og definerede, hvad måle-
ne er for mit arbejde, og hvad TMGs 

udvikling skal være. 

Helt overordnet er det at skabe nye 
aktiviteter, hverve flere medlemmer 
og skabe fællesskab i TMG og Mår-
slet. Herunder er nogle mere konkrete 
handlepunkter.

Målene skal opnås ved:

•	 At fastholde og videreudvikle 
nuværende aktiviteter 

•	 At igangsætte nye aktiviteter 
•	 At videreudvikle frivillighe-

den og dermed styrke orga-
nisationen og samarbejdet 
mellem afdelingerne internt 
i TMG og med Mårslet Mul-
tihal

•	 At gøre TMG endnu mere 
kendt i lokalområdet 

•	 At samarbejde med andre ak-
tører som skolen, børneinsti-
tutioner, fællesrådet mv.

•	 At bruge DGI Østjyllands 
medarbejdere aktivt

•	 At gøre det attraktivt at blive 
medlem og/eller være frivillig 
i TMG.

Derudover kiggede vi på TMGs med-
lemstal opdelt efter aldersgrupper og 
sammenlignede med Mårslets demo-
grafi. På den måde har vi afdækket de 
alderstrin, som har størst potentialer 
(altså aldersgrupper, hvor der er flest 
borgere, som ikke allerede er med-
lemmer af TMG). Det har dannet 
grundlag for at lave primære målgrup-
per, som vi vil arbejde med i 2020 og 
sekundære målgrupper for 2021 og 
2022. Det har også resulteret i struk-
turerede arbejdsplaner for 2020 og en 
prioritering af, hvad vi kan vente med 
til 2021 og 2022. 
 
 
Arbejdsplanen indeholder følgende 
fokuspunkter og målgrupper:

•	 Mårslet er sammensat af 
mange børnefamilier og 
seniorer. Derfor vil de nye 
tilbud, der bliver sat i gang 
for de 0-6-årige, tænke fami-

lierne med ind i aktiviteterne. 
Der kommer samtidig nye 
dagsaktiviteter for de mange 
seniorer.

•	 Fokus på “Ung til Ung”. De 
unge skal have et talerør, hvor 
de kan foreslå nye til aktivi-
tetstilbud til deres aldersgrup-
pe. Vi ser det gerne som et 
udvalg.

•	 Vi har også valgt børn med 
særlige behov som en primær 
målgruppe. Vi vil gerne for-
søge at tage et socialt ansvar i 
foreningen ved at understøtte 
disse børn. I den forbindelse 
skal vi have en dialog med 
sundhedsplejersken og Kridt-
huset på skolen om, hvilke 
målgrupper af børn med sær-
lige behov, der er mest oplagt 
at tage fat i først. 

	○ Primære målgrupper:
•	 Børn 0-6 år
•	 Unge 13-18 år
•	 Seniorer 55+ år
•	 Børn 7-12 år med 

særlige behov

o Sekundær målgruppe
•	 Børn 7-12 år
•	 Unge 18-24 år
•	 Forældregruppen 25-

59 år

Jeg glæder mig til at arbejde med 
ovenstående og forhåbentligt se jer i 
Mårslet MutiHal til en af TMGs man-
ge aktiviteter. Hvis har I spørgsmål, 
gode idéer eller andet I gerne vil 
dele med mig, er I meget velkomne 
til at skrive til mig på pernille.
bechsgaard@dgi.dk eller ringe til mig 
på tlf. 51228541

/Pernille Bechsgaard Fast
Foreningsudvikler for TMG
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Spørgsmål 

Vi arbejder med at udvikle Mårslet 
og vil gerne høre, hvad du synes. 
Derfor stiller vi disse spørgsmål: 
 

• Hvad er vigtigt for dig?  

• Hvad ville du forandre i Mårslet, 
hvis du kunne? 

• Hvad synes du, Mårslet 
mangler?   

 

GRIB RØRET, lyt og giv dit input 
Du bliver guidet undervejs  

AAffsseennddeerree::  

HHvvaadd  eerr  
vviiggttiiggtt  
ffoorr  ddiigg??  

  

HHvvaadd  
mmaanngglleerr  vvii  
ii  MMåårrsslleett??  

Mårslet Fællesråd 

Hvorfor? 

Mårslet er et dejligt sted at bo, men kunne vi rykke 
tættere sammen på tværs af generationer, 
foreninger og organisationer? 

D. 27/2 kl. 16.30-19.00 er der fyraftensmøde under 
overskriften Sammen om Mårslet - På tværs af 
generationer. Her kan du som Mårsletter fortælle, 
hvad der er vigtig for dig, og hvad du synes, vi  
mangler. 

På mødet tager vi input med fra denne telefon. Du 
kan dele din mening via telefonens optager fra d. 3. 
til d. 14. februar. 

Vi glæder os til at høre, hvad du synes kunne gøre 
Mårslet endnu bedre. 

Mårslet  

Multihal 
Kildevang 
Seniorfitness 
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Hvorfor? 

Mårslet er et dejligt sted at bo, men kunne vi rykke 
tættere sammen på tværs af generationer, 
foreninger og organisationer? 

Kom og hør om Mårslets mange tilbud og sæt dit 
præg på fremtidens Mårslet. 

Arrangementet er for alle aldre. 

Vi prøver at gribe idéerne sammen og har også 
nogle puljer, vi kan søge støtte fra. 

Kom og giv dit besyv med! 

Sammen om Mårslet  

Program 
16.30 Drop-in og mulighed for rundvisning 

17.00 Velkomst 

17.10 Mårslets mange tilbud i dag 

17.20 Hvad mangler Mårslet? 
 Sandwich og brainstorm 

18.25 Opsamling på idéer til 
 fremtidens Mårslet 

18.45 Fra idé til handling 

19.00  Tak for i dag og på gensyn 

Sæt dit præg på Mårslet på fyraftensmødet 
D. 27. februar 2020 kl. 16.30-19.00 

Mårslet Multihal, Testrupvej 6, Mårslet 

VVii  ggllææddeerr  ooss  ttiill  aatt  ssee  ddiigg!!  

HHvvaadd  eerr  
vviiggttiiggtt  
ffoorr  ddiigg??  

PPåå  ttvvæærrss  aaff  ggeenneerraattiioonneerr  

  

HHvvaadd  
mmaanngglleerr  vvii  
ii  MMåårrsslleett??  

Kildevang 
Seniorfitness 

Grib røret 

...inden mødet og fortæl, 
hvad der er vigtig for dig.  

Den gule og røde borger-
telefon står fra d. 3.-14. 
februar ved 
 

  Super Brugsen 

  Rema 1000 

Mårslet Fællesråd 

Mårslet 
Multihal 
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 TMG Gymnastik byder velkommen til 

Gymnastikopvisning
Lørdag d. 21. Marts
Kl. 13.30 

Mårslet Hallen, Testrupvej 6Dørene åbner kl. 12.45

TMG Gymnastiks bestyrelse inviterer alle interesserede til nytårskur 
og generalforsamling. Kom og hils på os, drik et glas bobler og bliv 
klogere på hvad vi laver og hvad vi kan tilbyde dig og din familie. 

Ses vi 4, februar kl.19.30-20.30 i Multihallens fællesrum?

Tag hele familien med til en hyggelig 
eftermiddag, og se hvad små og store 
gymnaster i TMG har øvet sig på hele 
sæsonen.

Vi får også besøg af  Sportsacrobatik 
Viby IF.
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Bladets hverdag og vennekreds
Bladet du sidder med er det første 
af en række på ti blade her i 2020. 
Vi som arbejder med bladet er stolte 
over, at det hver måned lykkedes at få 
fremstillet et – syntes vi - læseværdigt 
blad der leveres i din postkasse. 

Samtidig er vi taknemmelige overfor 
dem som er med til at gøre det økono-
misk muligt. Det er primært de mange 
annoncører og storbrugerne. Mange 
tak for opbakningen. Ligeledes en stor 
tak til bladets vennekreds som i løbet 
af 2019 indbetalte kr. 4.200 og til for-
eninger der har støtte med omkring 
kr. 4.000. Det er foreningen på Kilde-
vang, Lokalhistorisk forening, Mårslet 
Aftenskole, Parcelhusforeningen Ny-
marksvej Nord og Grundejerforenin-
gen Ovesdal. 

Bladet havde i 2019 indtægter for 
godt kr. 222.000 og udgifter på 
omkring kr. 228.000, hvilket betyder 
at vi kommer ud med et underskud på 
godt kr. 6.000. Resultatet er påvirket 
af, at vi har investeret i nyt IT-udstyr 
for omkring 12.000. På indtægtssiden 
bidrager annoncører med kr. 153.000 

og storbrugerne med kr. 60.400. På 
udgiftssiden udgør fremstillingen kr. 
129.000 og distributionen omkring kr. 
74.000. Vi er fortsat økonomisk ro-
bust polstret og har en egenkapital på 
kr. 150.000 at stå imod med her ved 
årsskiftet. Det reviderede regnskab 
fremlægges på Fællesrådets repræsen-
tantskabsmøde i februar måned 2020. 

Også i 2019 er omdelingen af bladet 
blevet foretaget af TMG’s håndbold-
afdeling og fodboldafdeling i Mårslet 
by og Poul-Erik Salling Jensen har 
omdelt i Mårslets opland. Det er me-
get få henvendelser jeg i årets løb har 
modtaget, pga. at bladet er udeblevet 
– så det fungerer så perfekt som det 
overhovedet kan. Tak for det. 

En stor tak til jer alle og som gammel 
foreningsmand glæder det mig, at to 
af TMG’s afdelinger nu har en indtægt 
på 60.000 om året til foreningsarbej-
det. Pengene kommer jo ikke af sig 
selv. Forældre, mange fodboldpiger 
og håndbolddrenge løber Mårslet 
tyndt hver måned for at aflevere bla-
dene. Og Poul-Erik kører rent faktisk 
88 km. hver måned for at nå ud til alle 

kroge af sognet. Det glæder mig me-
get, at aftalerne fortsætter uændrede i 
2020.  

Her i 2020 sker der et par nye tiltag, 
idet Cecilie Schmidt Dam bliver til-
knyttet bladet og vil skrive en artikel 
til hver udgivelse – se andet sted i 
bladet. Til at skrive bladets LEDER 
har vi indgået aftale med ti personer, 
som hver især vil bidrage med en le-
der i løbet af året. Personkredsen er 
karakteriseret ved, at deres kontaktfla-
de med lokalområdet er større end de 
flestes. Jeg håber at bladets læsere vil 
tage godt imod disse nye tiltag. 

Og til slut det lidt mere alvorlige. Som 
kasserer for bladet vil jeg gerne anmo-
de hver enkelt husstand om at blive 
en del af bladets vennekreds, ved at 
indbetale f.eks. kr. 100. Ligeledes er 
byens foreninger også meget velkom-
men til at indsende et bidrag. Det kan 
gøres via netbank: reg. nr. 5072. kon-
to nr. 1091531, eller via mobile pay 
2047 5889 (så vil jeg løbende overfø-
re modtagne beløb til bladets konto. 

Ivan Dybvad
Mårslet bladets kasserer

Bladets hverdag og vennekreds

Bredde x Højde i cm Pr. nr.    Året (10)  moms       Incl moms
6x2,5   kr. 113,00   1.130   283        1.413
6x5,5   kr. 168,00   1.680   420        2.100
6x8,5   kr. 206,00   2.060   515    2.575
6x11,5   kr. 252,00   2.520   630    3.150
6x14,5   kr. 294,00   2.940   735    3.675
9,25x2,5  kr. 151,00   1.510   378    1.888
9,25x5,5  kr. 206,00   2.060   515    2.575
12,5x2,5  kr. 168,00   1.680   420    2.100
12,5x5,5  kr. 260,00   2.600   650    3.250
12,5x8,5  kr. 336,00   3.360   840    4.200
12,5x11,5  kr. 399,00   3.990   998    4.988
12,5x14,5  kr. 445,00   4.450   1.113    5.563
19x2,5   kr. 202,00   2.020   505    2.525
19x5,5   kr. 336,00   3.360   840    4.200
19x8,5   kr. 412,00   4.120   1.030    5.150
19x11,5   kr. 489,00   4.890   1.223    6.113
19x14,5   kr. 605,00   6.050   1.513    7.563
19x26   kr. 1.079,00   10.790   2.698                 13.488

Annoncer afleveres reproklare og i den ønskede størrelse, i pdf format, på mail-adresse: annoncer@maarslet-bladet.dk
Deadline for nye annoncer og ændringer til bestående er den 10. i måneden, før næste blad udkommer.
Bladet udkommer 10 gange (ikke pr. ultimo juli og ultimo december) om året til alle hustande i postnummer 
8320, der pr. 1.12.2018 er opgjort til ca 2.450 husstande, med knap 6.000 indbyggere.
Henvendelser vedr. betaling rettes til: Ivan Dybvad, 2047 5889 eller okonomi@maarslet-bladet.dk
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KORTE KURSER PÅ TESTRUP 
HØJSKOLE I 2020

Tag og læs! – Planteriget 05.01-11.01 
2020

ietzsche – Viljen til livet 
12.01-18.01 2020

Livsfilosofi: Åndens liv 21.06-27.06 
2020

Leg for livet! – Tilbage til naturen 
28.06-04.07 2020

 Julefreden sænker sig langsomt over Testrup. 
Der er julelys omkring i landsbyens haver, og 
på højskolen gør medarbejderne klar til et vel-
fortjent hvil inden litteraturkurset Tag og læs! 
åbner et nyt højskoleår søndag den 5. januar.

Vi kan se tilbage på et begivenhedsrigt år med 
det største forårshold i skolens 153-årige histo-
rie, indvielse af to arkitekttegnede elevboliger, 
ny viceforstander, ny filosofilærer og meget 
mere. Vi glæder os samtidig over, at så mange 
mennesker bakker op om de åbne arrange-
menter, som skolen er vært for, og som er med 
til at vedligeholde samtalen om vores fælles 

samfund. Over 800 mennesker lagde eksempel-
vis vejen forbi Testrup Højskole til Grundlovs-
arrangementet.

Med et berigende 2019 i ryggen glæder vi os til 
at tage imod et udsolgt forårshold torsdag den 
23. januar. Inden da afholder vi vores to uge-
kurser, hvor du kan tage livtag med henholds-
vis Nietzsche og litteraturen. Men allerførst 
lader vi kaffejunger, sangbøger og medarbejde-
re hvile en stund.
Glædelig jul og godt nytår

Simon Axø
Forstander på Testrup Højskole

Musik 05.07-11.07 2020

Dans! – Performance 12.07-18.07 
2020

Tag og skriv! – Litteratur, politik og 
dannelse 19.07-25.07 2020

Auguku 25.07-31.07 2020

 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
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kkiirrkkeessiiddeerrnnee    
--  mmeedd  nnyytt  ffrraa  mmåårrsslleett  kkiirrkkee  oogg  ssooggnn  ——  

”Det er beskæmmende, når antisemi-
tismen stikker sit grimme ansigt 
frem…” sådan lød det i Dronningens 
nytårstale. Sidst på året blev jeg flere 
gange stillet spørgsmål omkring krist-
nes syn på jøder. Da det er nytår, 
imens jeg skriver her, har jeg dronnin-
gens udtalelse om emnet helt present: 

Antisemitisme i Danmark 
Majestæten valgte i sin nytårstale at 
fremhæve glæden over befrielsen i 
1945, hvorefter hun nævnte, hvad der 
for nyligt bragte skår i den glæde: D. 
9. november er årsdagen for Krystal-
natten, og i 2019 blev det desværre 
markeret enkelte steder med davids-
stjerner på jødiske familiers postkas-
ser, og gravstene blev på den jødiske 
kirkegård i Randers skændet. Ingen 
mennesker kom til skade, men det  
mosaiske samfund i Danmark har  
registreret et stigende antal anti-
semitiske hændelser gennem de  
seneste par år. Samtidigt oplever man 
heldigvis en udtalt støtte fra myndighe-

derne og det civile sam-
fund i øvrigt. 
 
Jeg tror, mange blev 
ramt på deres stolthed 
som danskere, da vi 
hørte om hændelserne i 
november. En del af 
vores kollektive selvfor-
ståelse er, at vi som  
ingen anden nation stod 
sammen om at redde 
vores jøder under  
besættelsen. Så når  
antisemitismen dukker 
op herhjemme, kommer 
der flænger i det pæne 
selvbillede. Det er et 
anslag mod vores  
demokrati og friheds-
tænkning, og man  
spørger sig selv, om vi 
har gjort nok for at  
fortælle de yngre  

generationer om 2. verdenskrig og  
nazismens grusomheder.  
 
Antisemitisme har været et kendt  
fænomen helt tilbage i antikkens gamle 
Ægypten, hvor man fandt det underligt 
at tilbede en monoteistisk gud.  
Historisk har hver tid haft sine mærke-
lige grunde til at pege fingre af det  
jødiske folk, og sammenholdt med 
nogle efterhånden sejlivede falske og 
bevidst producerede myter omkring 
jøders forhold til penge og magt, er de 
ofte blevet udpeget til syndebukke. 
 
Under 2. verdenskrig kunne man i høj 
grad anse Danmark som et homogent 
kristent samfund, hvor man havde et 
fælles værdisæt om at hjælpe sin  
næste, uanset hvem den næste er, og 
måske var det derfor, at det lå lige for 
at hjælpe sine jødiske landsmænd mod 
vold og død. Jødehad udspringer ikke 
fra et kristent tankesæt.  
 
De første kristne var jøder 
Går man længere tilbage i historien, 
tilbage til de første århundreder af  

kristendommens tilblivelse, opstod 
kristendommen blandt en lille jødisk 
gruppe af mennesker, der anså Jesus 
som Guds søn og som repræsentant for 
en ny forståelse af, hvem Gud er. Her 
blev der et større modsætningsfuldt 
forhold mellem jøder og kristne. Man 
definerede sig efterhånden fra kristen 
side i modsætning til jødedommen. 
Både i den katolske og den  
protestantiske kirke har der lydt lidet 
pæne ord mod jøderne, som man i  
århundreder syntes at have et  
velbegrundet had imod, da det var 
dem, der slog frelseren ihjel.  
 
Man finder næppe nogle præster i den 
danske folkekirke i dag, der vil klandre 
jødedommen for at være årsag til Kri-
sti død på korset. Man vil i stedet højst 
sandsynligt høre det synspunkt, at Jesu 
forkyndelse var og er så kontroversielt, 
at mennesker som sådan vender det 
ryggen, måske med evangelisten  
Johannes´ ord, at lyset var kommet til 
verden, og mørket greb det ikke.  
Hvilket vil sige, at det vækker uvilje, 
når Kristus påstår, at han er sandhed 
og kærlighed, som skal få os til at ven-
de os bort fra os selv og væk fra egois-
men. Over for det budskab kommer det 
ikke an på at være jøde eller græker, 
mand eller kvinde, som evangelisten 
Paulus siger det. Det ligger altså ikke i 
kristendommens DNA at tage stilling 
til, hvem der hører ordet og følger det, 
og hvem der ikke gør. Ordet tales til 
alle, og enhver må selv beslutte sig for, 
hvordan det skal modtages.  
 
Den nye pagt forstås på baggrund af 
den gamle pagt 
Jesus og hans disciple var jøder, og de 
mennesker, Jesus talte til og med, var 
fortrolige med Det Gamle Testamentes 
skrifter. Jesus giver blot en ny udlæg-
ning af, hvordan Gud er og virker. Den 
lov, som i Det Gamle Testamente var 
skrevet på sten, blev med Kristi dåb 
skrevet i vore hjerter. 
 

Fortsættes på næste side 

Den jødiske arv i det kristne Danmark 

”White Crucifixion” af Marc Chagall 1938 



18 februar 2020

 MÅRSLET-bladet februar 2020  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Februar 
 

 
Søndag d. 2. februar kl. 10.00 
Sidste søndag efter helligtrekonger 
Præst: Trine Nissen 
 
Onsdag d. 5. februar  kl. 17.00 
BørneBamse gudstjeneste 
Præst: Signe Høg 
 
Fredag d. 7. februar  kl. 14.30 
Kildevangsgudstjeneste 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 9. februar kl. 10.00 
Septuagesima 
Præst: Jette Christiansen, fælles  
gudstjeneste med Tiset sogn 
 
Søndag d. 16. februar kl. 10.00 
Seksagesima 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 23. februar kl. 10.00 
Fastelavn 
Præst: Signe Høg 
 
 

Marts 
 

 
Søndag d. 1. marts kl. 10.00 
1. søndag i fasten  
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 8. marts kl. 16.00 
2. søndag i fasten 
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 15. marts kl. 10.00 
3. søndag i fasten 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 22. marts kl. 10.00 
Midfaste 
Præst: Signe Høg 

Kirketiderne 

 
Februar 

 
Lørdag d. 1. februar kl. 9.30  

Studiedage - Foredrag med Peter Lod-
berg i Tiset Sognehus 

 
Torsdag d. 6. februar kl. 19.00 

Indre Mission - Fyraftensmøde med  
Jørgen Bækgaard Thomsen i  

sognehuset 
 

Mandag d. 10. februar kl. 9.30 
Mandagscafé i sognehuset 

 
Tirsdag d. 11. februar kl. 14.00 

Hyggeklubben - ”Århus  
Seniororkester ” i sognehuset 

 
Onsdag d. 12. februar kl. 10.00 

Frokostpausen i sognehuset 
 

Onsdag d. 19. februar kl.19.00 
Menighedsrådsmøde i sognehuset 

 

Søndag d. 23. februar kl. 11.00 
Fastelavnsfest i sognehuset 

 
Tirsdag d. 25. februar kl. 14.00 
Dåbsklud strikkecafe i sognehuset 

 
Onsdag d. 26. februar kl. 10.00 

Frokostpausen i sognehuset 
 

Lørdag d. 29. februar kl. 9.30 
Studiedage - Biskop Tine Lindhardt 

i sognehuset 
 

Marts 
 

Søndag d. 8. marts kl. 10.00 
Sogneindsamling med Folkekirkens 

Nødhjælp 
 

Mandag d. 9. marts kl. 9.30 
Mandagscafé i sognehuset 

 
  

 Se omtale i kirkesiderne  
 

Aktivitetskalender for  
Mårslet Kirke og Sognehus 

Lige før Jesus skal til at virke og  
fremstå som billedet på Guds  
kærlighed, fristet han af djævelen i 
ørkenen, ifølge Mattæusevangeliet. 
Jesus består prøven, og derfor kan han 
vise os, at han er mere end Adam, der 
jo spiste af æblet, efter at han og Eva 
var blevet fristet af slangen.  
Mennesket har siden stået uden for 
paradiset, og nu viser Jesus os, at der 
er håb for os alligevel. Den paradis-
port Adam fik smækket bag sig, har 
Jesus med sin død åbnet for os, så vi 
atter har adgang til Gud og Gud til os. 
Vi er ikke bare overgivet til synd og 
fortabelse. Han har styrken og baner 
vejen til Gud for os. Og når der i Det 
Gamle Testamente skal ofres et lam til 
påske, indstifter Jesus en ny pagt, hvor 
han af kærlighed ofrer sig selv.  
Lammet bliver et billede på Kristus, 
og Det Gamle Testamentes fortællin-
ger om hyrder overtager Jesus og  
kalder sig selv for hyrden, hvis opgave 
det er at drage omsorg for de fortabte 
får. Så uden Det Gamle Testamente 
som udgangspunkt, mangler vi en  
væsentlig klangbund for den kristne 
symbolik og fortælling. Derfor læser 
vi ved gudstjenester også tekster fra 
Det Gamle Testamente. Velsignelsen, 

der er et af gudstjenestens højdepunk-
ter, er i øvrigt også ord fra Det Gamle 
Testamente. 
Religioner, tro og livstydning ændrer 
sig i forhold til den kultur, vi lever i. 
Den tidligere chefredaktør for Politi-
ken, Herbert Pundik, der døde for  
nyligt, fortæller i sin selvbiografi ”Det 
er ikke nok at overleve” med en varm 
humor om sit liv som jøde i Danmark. 
Skulle man være i tvivl, så kan man 
ved at læse den bog blive forvisset om, 
at vi har meget tilfælles og alt at vinde 
ved fortsat sammen at værne om  
ånds- og trosfrihed i Danmark.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med venlig hilsen  

Signe Høg, sognepræst 
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Mariehønen 
Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. klasse 
sammen med deres forældre.  
Vi spiser lidt eftermiddagsmad, synger, hører små fortæl-
linger fra Bibelen, 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 Bibelen, leger og delta-
ger i mange forskellige 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 noget for dig, er du vel-
kommen til at møde op og prøve det eller kontakte en af 
lederne.  
 
Børneklubberne er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler. 

Børneklubben 

Gudstjenesterne på Kildevang er 
under forvandling: 
 
Fremover vil vi begynde vores andagt 
kl 14.30. vi vil være bænket omkring et fælles bord 
med kaffe og brød. Vi taler om salmevalg. Dem, der vil 
modtage nadver, tilmelder sig. 
Så går vi i gang, stadig siddende med kaffekopperne 
foran os: 
Sang, præsten læser søndagens tekst, oplæg til  
forundring, sang, nadver, bøn, velsignelse og 
sang 
 
Vi begynder fredag d. 7. februar kl 14.30, hvor  
sognepræst Signe Høg vil lede os igennem en  
refleksion over lignelse om De betroede talenter. 

Mandagscafé 
 

Mandag den 10. februar 
kl. 9.30 - 11.00  i Sognehuset 

 
Der bydes på frisklavet kaffe, te og rundstykker samt en 
hyggelig snak i et uforpligtende sam-

vær med andre fra Mårslet Sogn 
- og så er det tilmed helt gratis 

 
Ingerlise Wendland og Kirsten  

Cramer 

Kirkekaffe 
 

Der er kirkekaffe i våben-
huset 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 12. og 26.  
februar kl. 10.00-12.30 i Mårslet Sognehus. 

 
Vi lægger ud med rundstykker og kaffe. Bagefter er der 
underholdning og frokost. Tilmelding er ikke nødvendig, 
men modtages gerne. Velkommen! 

 
På gensyn! 

Jørgen Brandt Andersen, 
Tlf. 2979 0264 

og Knud Lunderskov, 
Tlf. 4011 0175 
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Børne-bamsegudstjenester i Mårslet Kirke foregår sådan: 
 
Børnene ankommer med deres bamser under armen lidt før 
kl. 17.00. Vi tæller de 9 bedeslag, organisten spiller et  

stykke dejligt musik på klaveret, og herefter går præsten 
rundt og siger goddag til alle bamserne.  
Så fortæller præsten, hvad det handler om i dag. Vi synger 
første salme. Gerne med nogle fagter til, som børnene hjæl-
per med at finde på. Præsten samler børnene foran alteret 
og fortæller en historie, ofte med hjælp fra børn og bamser. 
Vi synger 1-2 vers af en salme. Vi beder Fadervor, og præ-
sten lyser velsignelsen. 
Vi synger 1-2 vers af en salme.  
Børnene lægger sig ned, og organisten spiller et stykke af-
slappende musik. 
 
Klokken er nu tæt ved 17.30, og vi går hen i sognehuset og 
spiser aftensmad sammen. Maden koster 10 kr. pr. barn og 
20 kr. pr. voksen, og det er muligt at betale med mobilepay. 
Man skal ikke melde sig til på forhånd. 
 
Vi håber at se en masse bamser, børn og voksne til en hyg-
gelig aften. 
 
 

Med venlig hilsen 
Sognepræst, Signe K. Høg 

BørneBamse gudstjeneste 
Onsdag d. 5. februar kl. 17.00 

 

 

Fastelavn er mit navn boller vil jeg have…. 
Skal I med til fastelavnsfest i sognehuset? 

Søndag d. 23. februar er der Fastelavnsgudstjeneste i Mårslet Kirke  
kl. 10.00. 
 
Til gudstjenesten vil der være barnedåb, så man kan deltage som almindelig 
kirkegænger, hvad enten man kommer udklædt eller ej. Vi håber især at se 
mange udklædte børn, da vi bagefter holder en stor fest i sognehuset med tøn-
deslagning, fastelavnsboller og gamle fastelavnslege. 
 
Alle er meget velkomne og arrangementet er gratis. 
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Indre Mission 
 

Torsdag den 6. Februar kl. 19:00 er der fyraftensmøde i 
Mårslet sognehus. 
Jørgen Bækgaard Thomsen vil fortsætte gennemgangen 
af 1. mosebog.                                                               
Denne aften skal vi se på 1 Mos 6-9.  
Syndfloden og Noas ark.  
 
I mange kulturer berettes der om en altødelæggende 
vandflod. Hvad er det specielle ved Bibelens beretning? 
Og hvorfor slap Noa og hans familie? 
Findes resterne af arken? 
Jørgen Bækgaard er tidligere sogne-
præst i Vorbasse/Skjoldbjerg og desu-
den forfatter til flere bøger og bibel-
kommentarer. 
Mødet slutter kl. 20:15 og alle er meget 
velkommen. 

Hyggeklubben 
 

Tirsdag d. 11. februar kl. 14.00 
ÅRHUS SENIORORKESTER 

 
Under ledelse af Poul Bech Christensen kommer Århus 
Seniororkester igen og spiller god musik, som passer til 
vores aldersgruppe. Ca. 14 musikere vil underholde os med 
weinermusik, folkemusik, schlagere og andet iørefaldende 
musik. 

 
 
Arrangementet inklusiv 
kaffe og hjemmebag 
koster 40 kr. Alle  
pensionister og  
efterlønsmodtagere er 
velkomne! 

 Folkekirken mellem tradition og fornyelse 
 

Hvad betyder det egentligt? Der afholdes i folkekirken 
mange forskellige slags gudstjenester. Nogle kirkegængere 
holder mest af den velkendte højmesse, og andre efterspør-
ger nye gudstjenesteformer. Biskopperne har nedsat et ud-
valg, der har arbejdet med gudstjenestens liturgi og to ud-
valg, der har arbejdet med henholdsvis dåbs- og nadverritu-
alet. Rapporterne, der er kommet ud af det, drøftes nu bredt 
i folkekirken. 
Med fire spændende studiedage tager vi drøftelsen op – 
hvad betyder det egentligt med folkekirkens gudstjenester 
og ritualer? 
 
 
Tiset Sognehus  
Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg 
Lørdag den 1. februar 2020: 
Peter Lodberg, professor, dr. theol.,  
Aarhus Universitet. 
Hvorfor spiser vi sammen i kirken - om 
nadveren og dens teologi. 
 
Måltidet indtager en central placering i kirkens teologi og 
historie. De allerførste kristne mødtes for at spise sammen, 
og i Det Ny Testamente læser vi om nadverens indstiftelse i 
forbindelse med beretningerne om lidelse, død og opstan-
delse: "Tag det, spis det: det er mit legeme, det er mit 
blod." I dag ved vi, at den kristne nadverfejring hænger tæt 
sammen med det kulturelle og religiøse miljø, som de før-
ste kristne levede i. Derfor blev det også diskuteret indgå-
ende, hvad de skulle spise og drikke. Var det kun brød eller 
vin, eller kunne det også være ost, fisk og grøntsager? Og 
hvad med vinen? Kunne den være både hvid og rød? Vi 
skal begynde med at anlægge et kulinarisk perspektiv på 

nadverens udvikling for at drøfte nadverens betydning, og 
hvordan vi kan forstå den som et måltid med gyldighed for 
os i dag. 
 
 
Mårslet Sognehus 
Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet 
Lørdag den 29. februar 2020: 
Tine Lindhardt, biskop Fyns Stift 
Dåben til debat. 
 
Skal vi have et nyt dåbsritual? Skal vi bevare det vi har? 
Skal vi have flere forskellige dåbsritualer som man kan 
vælge imellem? Hvad betyder det for et menneske at være 
døbt, - ja, hvad sker der i dåben og giver det mening for 
mennesker i dag? Og hvad er det med drop-in dåb og særli-
ge dåbsgudstjenester om lørdagen? 
Tine Lindhardt har været formand for det udvalg, der har 
arbejdet med dåb og dåbsritual. Med udgangspunkt i det 
arbejde og de mange spørgsmål udvalget har været om-
kring, vil Tine Lindhardt fortælle om, hvad der er på færde 
i dåben og hvorfor hun synes det giver mening at være døbt 
også for mennesker i dag. 
 
 
 
Kirkens studiedage er et samarbejde mellem Astrup/
Tulstrup/Hvilsted, Tiset, Mårslet og Tranbjerg sogne.  
Alle foredrag er lørdage kl. 9.30-12.00 
Pris for deltagelse er kr. 25,- for et enkelt foredrag og kr. 
75,- for deltagelse i alle fire. 
I prisen er inkluderet formiddagskaffe og brød. 
Tilmelding og betaling sker ved fremmøde. 
 
Alle er velkomne til at deltage, og der kræves ikke særlige 
forudsætninger for at være med. 

 

Kirkens studiedage 
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Her i Mårslet har vi oprettet en sorg- og livsmodsgruppe, 
der henvender sig til sørgende, der mangler nogle at dele 
deres sorg med. 

Gruppen mødes i Mårslet Sognehus. Et møde varer ca. to 
timer, og der afholdes møde hver anden mandag, i alt 8 
gange.  
”Som jeg har det lige nu, er det godt at være sammen med 
andre og at blive hørt og forstået”. Det er et af de udsagn, 
vi har hørt i tidligere grupper. 
Det kan være svært at finde personer i ens omgangskreds, 
som i længden kan rumme og forstå den smerte, som sor-
gen over at have mistet en af sine nærmeste, indebærer. 
Et andet udsagn er: ”Min omverden synes, jeg  

hurtigt skal se at komme videre, men så hurtig er sorg ikke, 
skal jeg hilse og sige”. 
I gruppen er der tavshedspligt, men deltagerne lærer  
selvfølgelig hinanden at  
kende. Det kan give  
mulighed for at få en  
kontakt, som man også efter forløbets afslutning kan  
have glæde af. Gruppen  
ledes af Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm.  
 
Nuværende gruppe startede op den 27. januar og da det er 
en lukket gruppe, er det først muligt at deltage i næste 
gruppe som starter op til august/september 2020. 

 
Har du brug for, eller kender en, der har brug for at deltage 
i gruppen for voksne, kan henvendelse ske til Susanne Lau-
ritsen, tlf.nr. 2532 4657 eller mail  
susanne.lauritsen@gmail.com   
 

 
 
 

 
Med venlig hilsen 

Gruppelederne 
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm  

Sorg- og Livsmodsgruppen 

Mit navn er Kasper. Jeg er 30 år og er opvokset i Aarhus, 
hvor jeg også nu bor med min kæreste. Jeg er uddannet fra 
musikvidenskab i Aarhus og studerer nu på kirkemusiksko-
lens organistlinje. Jeg har indtil nu undervist i sang og kla-
ver på en musikskole, og derudover er jeg korleder for ko-
rene Siim City Singers og Aarhus Ældrekor. Jeg holder 
desuden af selv at synge i kor og at spille med mit band 
Luftens Helte. Jeg glæder mig meget til arbejdet som orga-
nist i Mårslet Kirke! 
 
Mange hilsner den nye organist 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mit navn er Kirsten Margrethe Bach. Jeg er 36 år og bosat i 
Beder med min mand og vores tre piger på 9, 6 og 1 år. Jeg 
har taget to uddannelser - en cand. mag i musikvidenskab 
og dansk ved Aarhus Universitet og en bachelor i sang og 
musikpædagogik fra musikkonservatoriet. Jeg har tidligere 
arbejdet som gymnasielærer, musikskolelærer, sognemed-
hjælper og kirkesanger og derudover har jeg lavet en masse 
musik, sang og leg med førskolebørn i forskellige sammen-
hænge. Jeg glæder mig meget til de forskellige opgaver der 
nu venter forude i stillingen som kirke-kulturmedarbejder. 
Mårslet kender jeg som en smuk by med gode lokale kræf-
ter og et stærkt fællesskab. Jeg ser meget frem til at blive 
en del af dette og møde jer alle, både børn og voksne i 
Mårslet Sogn.  

Nye medarbejdere i Mårslet Kirke 
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I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret 
til de mennesker, der lider under klimaforandringerne. Til 
de millioner af mennesker i primært Afrika, der sulter, for-
di regnen er udeblevet, og høsten derfor igen er slået fejl. 
Til de mange mennesker i Sydøstasien, hvor livsgrundlaget 
forringes eller helt forsvinder, fordi voldsom regn skyller 
jorden væk, eller fordi floderne går over deres breder.  
 
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til mennesker i 
næsten 100 år, og også længe før CO2 og klimaforandrin-
gerne kom på dagsordenen. Derfor er det velkendt, at der 
altid har været naturkatastrofer rundt omkring på kloden, 
men aldrig i det omfang, vi oplever nu. 
 
Skal der gøres noget ved dette må CO2-udledningen over-
alt på kloden reduceres kraftigt, men ikke nok med det! I 
verdens fattigste lande er der brug for konkret hjælp til at 
håndtere tørke og oversvømmelser samt hjælp til at over-
komme de stadig voldsommere orkaner. 
 
Vi bliver derfor nødt til at ændre vore egne vaner og rutiner 
og komme vore medmennesker og de næste generationer til 
undsætning med konkret hjælp. Dette kan vi - blandt andet 
- gøre ved at deltage i Sogneindsamlingen, hvor de indsam-
lede midler i år vil gå til:  
 
 Træplantning for at hindre erosion 
 Bygning af diger og dæmninger, så oversvømmelser-

ne kan standses 
 Sikring af huse og veje, så de kan modstå vandmas-

ser og jordskred 
 Systemer og apps, der kan advare befolkningen før 

et forestående uvejr 
 Vandpumper og vandrensningsanlæg, der kan sikre 

rent drikkevand 
 Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskif-

telighed  

Sammen kan vi hjælpe og give håb og 
fremtidsmuligheder!!  
 
Derfor deltager Mårslet Kirke og Sogn 
også i år i den landsdækkende indsamling.                         
 
Indsamlingen finder sted søndag den 8. 
marts 2020 mellem kl. 10.00 og 13.00 
 
Samtlige husstande i Mårslet Sogn  
aflægges et besøg. 
Håber, du har lyst til at være indsamler og 
dermed være med til at gøre en aktiv  
forskel. 
 
Indsamlingen sættes i gang kl. 10.00 i 
Sognehuset, Obstrupvej 4 A. 
 
Sæt X i din kalender allerede nu og meld 
dig som indsamler på tlf. 4011 0175 eller 

på e-mail: k.lunderskov@gmail.com.  
 

 
På vegne af Mårslet Kirke og Menighedsråd 

Knud Lunderskov 

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 2020 
Vær med, når vi går for klimaet den 8. marts! 
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Kontakt Kirken Kirken er åben 

Mårslet Kirke er normalt åben i dags-
timerne mandag til fredag kl. 8.00 - 
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 19. februar 

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 
Mette Østgaard Henriksen 
Personregistrering Syd 
Tlf: 8733 4477 
Telefontid:  
Man - fre: 10.00 - 13.00 
Tors: 10.00 - 17.00 
moh@km.dk 
 
KIRKETJENER  
Gudrun Samsø Jørgensen 
Telefontid kl. 12.00 - 12.30 
Tlf. 8629 8190 
kirketjener.maarslet@gmail.com 
Fridag: mandag 
 
KIRKE-&KULTUR-
MEDARBEJDER 
Kirsten Margrethe Bach  
Tlf. 4022 4076 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 

ORGANIST OG KORLEDER 
Kasper Fonnesbæk Andersen 
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 
Erik Lund Sørensen 
Tlf. 2872 9395  
eriklundsoerensen@mail.tele.dk  
 
KIRKEVÆRGE 
Ole Kleis 
Tlf. 2687 4804 
olekleis@gmail.com 
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
www.maarslet-kirke.dk  
 

 

Påskemåltid 
 
Traditionen tro holder vi Påskemåltid  
forud for påsken. I år bliver det fredag  
d. 20. marts. Igen vil vi byde på et  
overdådigt måltid for alle sanserne.  
 
Så sæt kryds i kalenderen og 
læs med i næste blad om  
aftenens tema, tilmelding og 
pris.  
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 Live-stream fra Aarhus Universitet. 
Alle dage fra kl.19.00. Alle er vel-
komne. Ingen entre.

Tirsdag 04-02-2020  Titel: Einsteins 
relativitetsteori
Foredrag ved professor i relativistisk 
fysik Ulrik Uggerhøj, Institut for Fy-
sik og Astronomi, Aarhus Universitet.
I foredraget vil du, ved hjælp af simp-
le animationer, få indsigt i nogle af 
relativitetsteoriens mest overraskende 
konklusioner: at tid, længde og sam-
tidighed ikke er absolutte begreber, 
men afhænger af bevægelsen af den 
der beskriver de fysiske størrelser, at 
lysets bane gennem rummet er krum 
og at tyngdekraften påvirker lysets
 farve.

Tirsdag 18-02-2020  Titel: Kvante-
computeren
Foredrag ved professor i kvantefysik 
Klaus Mølmer, Institut for Fysik og 
Astronomi, Aarhus Universitet.
Hvis du tror at kvantecomputere kun 
er fremtidsdrømme og tankespin, så 
duk op til dette foredrag. Efter en 
intro til kvantefysikkens verden, vil 
du høre om en ny ”kvanterevolution” 
som udvikler teknologier der bygger 
på de mest paradoksale kvantefæno-
mener.

Tirsdag 03-03-2020  Titel: Det er bare 
en virus
Foredrag ved overlæge og virus-
forsker Anders Fomsgaard, Statens 
Serum Institut.

De er overalt, virus: det mindste 
smitstof som trænger ind i og udnytter 
levende celler til at formere sig. De 
fleste af dem er fredelige, men en del 
af dem giver sygdom og det er nogle 
af dem du vil høre om: ”de grove”, 
”de utilpassede”, ”de klamme” og ”de 
virkelig syge”. Dem der rammer os 
mennesker. Dem vi bør kende. Hør de 
vigtigste kendetegn for virus, hvordan 
de opfører sig, hvordan de ”tænker” 
og hvordan virusforskerne tænker.

Reserver også følgende datoer:
Tirsdag 10-03-2020 Fremtidens natur
Tirsdag 31-03-2020 Dybhavet – nyt 
fra en ukendt verden
Tirsdag 14-04-2020 Ig Nobel Prize: 
first laugh, then think
Tirsdag 21-04-2020 Rask og glad – 
tak dine unikke mikrober
Nærmere om disse foredrag i kom-
mende numre af MårsletBladet

Bierne på Mårslet Kirkegård
I foråret 2019 var graverne fra Mår-
slet Kirkegård på inspirationskursus 
på Ribe Kirkegård. Der har man bl.a. 
bistader stående, og det kunne de også 
godt tænke sig at have i Mårslet. Vi 
lavede en aftale om at sætte to stader 
op i et hjørne med sol og læ, langt 
fra gravområdet, men i sammenhæng 
med den del af kirkegården, hvor der 
er anbragt et bord-bænkesæt og plan-
tet frugttræer. Det var første skridt, og 
det gik jo fint. 

Næste skridt var at gøre denne lille bi-
gård til en såkaldt besøgsbigård. Den 
figurerer på Danmarks Biavlerfor-
enings oversigt over besøgsbigårde, 
og det er meningen, at den skal tjene 
til information om bier og blomster 
og om fødegrundlag for bier i bred 
forstand mm. På den nyindstiftede 

internationale Biernes Dag den 20. 
maj inviterede vi for første gang inte-
resserede børn og voksne til at kigge 
forbi, smage på sidste års honning, 
trække i en bidragt og gå med en af 
biavlerne hen til staderne eller forsøge 
at finde dronningen i det opstillede 
observationsstade, hvor bierne går bag 
en glasrude. Der blev også disket op  
med kaffe og te og mange kom forbi 
og fik en bisnak. 

Graverne, Anne Marie og Astrid, er 
gået all in på tanken og har senere på 
året ladet græs og andre vilde planter 
vokse vildt i et område af kirkegår-
den. De har også tilmeldt kirkegården 
til gruppen af ”Bivenlige kirkegårde” 
(se https://www.biavl.dk/bivenlig/ ) 
, og for tiden har vi lagt hovederne 
i blød for at planlægge bi-relaterede 

aktiviteter for den kommende som-
mer. Den internationale bidag, den 20. 
maj, vil blive markeret igen. Så tidligt 
har vi endnu ikke slynget honning, 
så der kommer et arrangement om 
honning engang i juni, når den første 
honning er blevet slynget. Lige nu 
studeres udvalget af bivenlige planter, 
som kan være relevante fremover. 
Ud over de mange blomster byder 
kirkegården også på mange smukke 
gamle lindetræer, og deres blomster 
giver i en varm sommer en fantastisk 
honning. Hvis nogen har lyst til at 
vide endnu mere om bier og biavl, er 
der mulighed for at gå på et kursus 
på fire aftener i marts hos Moesgård 
Biselskab. Mere information findes på 
www.moesbi.dk. 

Forårets offentlige foredrag i Mårslet MultiHal
 

 

 
 

Mårslet 
MultiHal 

Næste Mårsletblad kommer til marts Deadline for tekster og annoncer er 10. feb 2020
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Mårslet Skole har i dette skoleår 
søgt Teknologipagten om penge til at 
lære børnene om teknologiforståelse 
lige fra 0. klasse. Vi har modtaget 
100.000 kr, og det betyder, at en ind-
skolingslærer, Sara Petrat-Melin, hver 
onsdag formiddag kan undervise en 
klasse sammen med deres faste lærer i 
robotteknologi.  
Alle klasser i indskolingen vil i løbet 
af skoleåret komme igennem et under-
visningsforløb på 3 uger, hvor de skal 
arbejde med robotbyggesættet Lego 
WeDo. Sara samarbejder med to lek-
torer fra Aarhus Universitet om at ud-
vikle og gennemføre undervisningen. 

Den gode historie 
Fællesrummet i indskolingen er fyldt 
af en flok spændte børn. I midten af 
rummet står et stort, aflangt stativ 
dækket af tæpper. Et barn står med et 
par pinde og spærrer for indgangen. 
Nogle er klædt ud, andre sidder med 
små computere foran sig langs hulen.  
Børnene er fra 2.a. De venter spændt. 
De har nemlig bygget en forlystelse 
– en Juleuhyggehule – som de nu har 
inviteret 1.a til at komme og afprøve. 
Alle er klar på deres pladser, da 1.a 
kommer. Nu skal 1. klasserne  én efter 
én igennem hulen, hvis de da kommer 
levende ud. Hulen er nemlig fyldt med 

uhyggelige ting, som edderkoppe-ro-
botter, lyde, sære væsener og meget 
mere.  
2. klasserne sætter gang i uhyggen, 
da den første elev fra 1. klasse kravler 
igennem hulen. Heldigvis kommer 
alle ud igen med smil på læben. Bag-
efter samles begge klasser på trappen. 
1. klasserne skal fortælle, hvad de 
syntes om oplevelsen. ”Det var godt 
nok uhyggeligt”, siger den første elev 
og alle smiler tilfredse – for det var jo 
det, der var meningen. 

Story-line som ramme 
2.a har lært teknologiforståelse ved at 
arbejde med en historie – en story-li-
ne – med titlen ”Juleuhyggehulen”. 
Historien startede med, at klassen fik 
en mail fra en Walter Worm, som ejer 
et Tivoli. Walter Worm fortalte, at 
han mangler gæster i sit tivoli, fordi 
forlystelserne var blevet for kedelige 
og gammeldags. Walter Worm bad 
derfor eleverne i 2. klasse om hjælp til 
at udvikle en ny, spændende og uhyg-
gelig forlystelse. Det var den opgave, 
børnene fra 2.a meget gerne ville være 
med til at løse!

Skraldeøen 
3. klasserne har i efteråret arbejdet 
med historien ”Livet under skralde-
øen”. Først hørte de om de store øer 
af plastikaffald, som findes i havene. 
De hørte om, hvordan dyrene er på-
virket af skraldet, og hvordan dyrene 
kan forandre sig (mutere) på grund af 
skraldet. 

Derefter tegnede børnene deres fore-
stilinger om, hvordan livet er under en 
sådan skraldeø, og de byggede deres 
egen skraldeø af plastaffald, som de 
havde med hjemmefra. Øen blev op-
bygget på et træstativ, - en kube på 
cirka 150x200x150 cm. Øverst var 
øens overflade med plastposer, ketchu-
pflasker og plastbakker m.v.. Under 
øen, i ”vandet”, hang eleverne væsner 
op bygget af plast. Væsnerne gjorde 
børnene levende ved at  bevæge dem 

som marionetdukker i snoretræk. 

Programmering på en sjov måde 
Senere skulle eleverne i gang med at 
programmere. Børnene fik en mail fra 
en beboer på øen, professor P. Frost. 
Hun bad børnene lave alarmer til at 
advare skibe og dyr mod at bevæge 
sig ind i plastaffaldet. Børnene gik i 
gang med at programmere med WeDo. 
De skabte bl.a. en motoriseret vimpel, 
som de programmerede til at dreje 
rundt samtidig med, den gav en advar-
selslyd. Senere fik børnene endnu en 
mail fra P. Frost om, at der nu var for 
meget støj på øen. Så måtte eleverne 
lave deres advarselssystem om. De 
lavede en sensor, der kunne registrere, 
når nogen kom tæt på øen, så advar-
selsvimplen og lyden kun blev aktive-
ret, når det var nødvendigt.  
Som afslutning på aktiviteten fik ele-
verne endnu en mail fra P. Frost. Ele-
verne skulle nu lave robotkøretøjer, 
som skulle bevæge sig på havbunden 
og finde vej ud til øen. Når køretøjer-
ne kom frem, skulle tilskadekomne 
dyr hjælpes ud af liner, plastikposer 
og fiskenet. 

At udvikle undervejs … 
Forløbet er børnenes første møde 
med programmerbar robotteknologi. 
Fortællingen om ”Skraldeøen” har 
været udgangspunkt for samtaler om, 
at robotter kan klare sådanne opgaver 
”i virkeligheden”.  Med blot en gan-

Teknologiforståelse på skoleskemaet fra 0. klasse



 27februar 2020

ske kort indføring i robotteknologi og 
programmering af robotter, er børnene 
i stand til både at lave simple robotter 
og at identificere vanskeligheder, som 
robotter vil have under en sådan tur på 
havbunden.

3. klasserne byggede i forløbet videre 
på hinandens arbejde og har kunnet 
følge med i, hvordan deres Skraldeø 

har udviklet sig, når en ny klasse har 
taget over. Forløbet har udviklet sig 
undervejs i processen ud fra input og 
idéer fra både børn og voksne, som 
Sara har omsat til nye, sjove udfor-
dringer sammen med samarbejdspart-
nerne fra Aarhus Universitet. Der er 
blevet arbejdet intenst, og både børn 
og voksne har leget og lært en mas-
se. I foråret skal resten af klasserne i 

indskolingen så igennem deres forløb. 
Det bliver spændende, hvad det udvik-
ler sig til!

 
Af Inge Pedersen 

skoleleder Mårslet Skole

Venneforeningen på Kildevang.
Så er vi klar med vores forårs pro-
gram.
BANKO SPIL
Søndag den 23.februar.
Kaffe og  æblekage til kr. 25,00, øl og 
vand kan købes,
desuden sælger vi amerikansk lotte-
ri, vi glæder os til at se rigtig mange 
ALLE er velkommen.
Arrangementerne foregår i Cafeén på 

Kildevang kl. 14,00.
Venneforeningen inviterer beboer på 
Kildevang og beboer i de beskyttede 
boliger til en middag tirsdag den 18. 
februar kl. 12.00
Det er kun for beboerne der er ikke 
plads til gæster
Kender du /I ikke Venneforening, 
kan jeg for fortælle, at vi er en støt-
teforening til Kildevang, der samler 
på medlemmer, så vi kan glæde de 

ældre på Kildevang med en hyggelig 
middag og underholdning det sker i 
oktober i år, det er en stor fornøjelse 
både for os og for de ældre.
Et medlemskab koster kr. 50,00 om 
året pr. person
Formand Inger Christiansen   Mobil 
2292 3016
Kasserer Birte W. Pedersen    Mobil 
4226 1992

Venneforeningen på Kildevang 2020
Så er vi klar med vores forårs program BANKOSPIL

Så er Stiplet på banen igen.
Efter en del misforsttåelser, og gået 
fejl af hinanden, så er Stiblet klar til at 
genoptage traditionen, med en forå-
rudstillig ipå Testrup Højskole.

I skrivende stund er der ikke taget 
stilling til det tema, som Stiplets ud-
stilling skal bygges op omkring. Men 
en ting er i hvert fald sikkert, og det er 
datoerne.

Forår/påskeudstillingen har åbent for 
publikum...

Påskesøndag 1. påskedag d. 12 april 
2020 fa 11 – 17. og igen 2 påskedag, 
og igen fra kl. 11 – 17.

Vi håber mange finder vej til Musik-
huset på Testrup Højskole.

KC

Der afholdes generalforsamling 
tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 19.00.
Dagsorden ifølge med vedtægterne.

Mvh. Bestyrelsen

Generalforsamling Mårslet vandværk
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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

Næste Mårsletblad kommer til marts Deadline for tekster og annoncer er 10. feb 2020
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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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Send et indlæg til Mårslet Bladet 
indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 
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Den lokale
talmand

www.revisor-nielsen.dk • 2082 1810 • Mårslet

Gunnar Broholm
Ejendomsmægler, MDE

Birgitte Leander
Ejendomsmægler, MDE

Kasper Jensen
Salg & vurdering

KONTAKT OS
Harald Jensens Plads 1

8000 Aarhus C
8617 5000 - info@broholmbolig.dk

www.broholmbolig.dk

FÅ EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING 

• Spar omkostninger til kædesamarbejde
• Vi er uafhængige og bestemmer selv - sammen med dig
• Ejendommen udbydes til salg via intelligent online markedsføring
• Flid, etik og godt købmandsskab

Er du i tvivl - kom ind og få en kop kaffe og en snak om dine ønsker.
DU FINDER OS PÅ HARALD JENSENS PLADS 1 OG PÅ www.broholmbolig.dk

VI GIVER
2 GRATIS

BIOBILLETTER
VED SALGSVURDERING

OVERVEJER DU AT SÆLGE DIN BOLIG?

Send et indlæg til indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Vi er den mest sælgende 
mægler i lokalområdet.*

Vi kan også sælge din bolig.

Ring 86 93 65 66 og få en 
gratis vurdering af din bolig

danbolig.dk

Kontakt danbolig Beder på tlf. 86 93 65 66 og få en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering.

danbolig Beder
Kirkebakken 22

8330 Beder
Tlf. 86 93 65 66

Alle boligtyper solgt i Beder, Mårslet, Malling og Solbjerg de seneste 12 måneder*

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

160
solgte

54
solgte 28

solgte
24

solgte 19
solgte 13

solgte

danbolig Beder

*Kilde: boligsiden.dk pr. 08.01.2020 inkl. projektsalg
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet
Alle henvendelser til: Vandværket 
tlf. 86298688

Automatisk aflæsning af årsforbrug 
sker d. 31. dec. og 30. juni 
Opgørelserne udsendes herefter og 
seneste betalingsdato er 10. februar 

og 10. august 
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader 
i tide, husk da at aflæse vandmåle-
ren 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

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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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 
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

 
Egnsarkivets åbningstider: 

  
 Tirsdag den   4. februar kl. 19-21 
 Onsdag den 12. februar kl. 16-17.30 
 Tirsdag den 18. februar kl. 19-21 
 Onsdag den 26. februar 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 
www.maarsletarkiv.dk 
Facebook: Mårslet – Lokalhistorie  - Giv os et like! 

  
Bliv medlem af Mårslet Sogns Lokal-
historiske Forening og støt samtidig 
Mårslet Egnsarkiv.  
Lokalhistorisk Forening har som for-
mål at formidle vores lokalhistorie og 
derfor arrangerer vi foredrag, byvan-
dringer og udstillinger. Vi udgiver 
bøger og hæfter og er med til at holde 
Mårslet Egnsarkiv åbent for besøgen-
de og bevare og stille arkivalier til rå-
dighed.  
 
 
Generalforsamling 2020 er fastsat til 
mandag den 16. marts kl. 19.30.  
 
Efter generalforsamlingen fortæller 
Bent Kirkeby om Testrup Højskole. 
Nærmere herom i næste blad. 

Det sker ofte at vi får besøg af med-
lemmer af en forening. De kan være 
fra en idrætsforening, en grundejer-
forening, en idrætsforening eller en 
institution. Anledningen til besøget er 
som regel et forestående jubilæum, 
eksempelvis 25-, 50- eller 100-års 
jubilæum i foreningen. Nu vil man 
gerne skrive en historie eller lave en 
lille tryksag om foreningen og tænker 
at det kan findes på Mårslet Egnsar-
kiv.  
Heldigvis kan vi også ofte hjælpe 
både med oplysninger og fotos. Det 
kræver dog at der er nogen, som gen-
nem årene har samlet foreningens 
materiale, det være sig protokoller, 
mødereferater, sagsmateriale, korre-
spondance, regnskabsmateriale, bille-
der fra arrangementer osv. og løbende 
afleveret til egnsarkivet.  
 
Desværre er der begyndt at være læn-
ge imellem sådanne afleveringer efter 

at alt materiale er blevet digitalt og 
ikke på samme måde ligger og fylder 
hjemme hos formanden eller sekretæ-
ren. Ikke desto mindre er det stadig 
arkivalier, nu digitale arkivalier, og 
dem tager vi også gerne imod og be-
varer for eftertiden. Naturligvis med 
de klausuler der må være til det for-
skellige materiale. 
 
Her i foråret er det mange steder tid 
for generalforsamlinger i Mårslets 
mange foreninger. Så hermed en op-
fordring til at tage emnet op med be-
styrelsen.  
Og hvis I, der læser dette, selv har en 
række ringbind stående med forenin-
gens arkiv, så er vores kontaktoplys-
ninger her på siden. 
 
Der skulle nødigt blive et ”hul” i 
Mårslets historie fra disse år, hvor der 
sker så meget af stor betydning for 
fremtiden. 

Dansk Arbejdsmands Forbund,  
Mårslet afdeling, ca. 1955. 
 

Har I et arkiv i jeres forening? 

Egnsarkivet får hvert år besøg af 
studerende på forskellige uddannel-
ser. 
Artiklen i den seneste udgave af  
Mårslet Bladet om Egnsarkivet og 
arkivleder Anne Marie Dalsgaard 
var skrevet og indsendt af  
journaliststuderende Bonna Haagen 
Pedersen. 
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 Søger lokaler til Yoga i Mårslet
Jeg driver til daglig Hot Yoga Aarhus, som 
ligger på havnen i Aarhus og vil nu gerne 
åbne endnu et studie her i vores dejlige 
by, Mårslet.

Jeg søger derfor lokaler i Mårslet el. 
omegn på 80-150 m2.

Lokalerne skal gerne bestå af et større 
rum til undervisning, et toilet og et sær-
skilt område til reception. Mulighed for 
parkering vil være et stort plus.
Alt har interesse. Lige fra midtbyen til en 
tilbygning/længe hos en lokal landmand.
Vi har selv mulighed for at renovere, 
istandsætte og indrette. Dog ikke total 
renovering. 

Varme hilsner Christina

Kontakt mig gerne på 60187482 eller send 
en mail til hotyogaaarhus@gmail.com

Efter næsten 40 år som revisor, stifter, 
medejer og administrerende direktør i 
et revisionsfirma med op til 25 ansat-
te, er revisor Knud-Erik Nielsen vendt 
hjem til det sted, det hele startede. 
Under navnet Revisor Nielsen er han 
begyndt forfra som revisor i egen hule 
i Mårslet – som også var udgangs-
punktet, da han første gang sprang ud 
som selvstændig revisor d. 1. januar 
1987. 33 år senere er cirklen fuldendt 
og Revisor Nielsen er vendt tilbage til 
kernen og det erhverv han elsker og 
det gode og lokale samarbejde i Mår-
slet og omegn.

Et nyt skilt pryder træfacaden på 
den tidligere kommunale bygning 
på Mårslet Byvej 20. Knud-Erik er 
nu begyndt forfra som iværksætter 
med kontor i Mårslet. For 33 år siden 
sprang han for første gang ud som 
selvstændig revisor med kontor i 
Aarhus og et lille lokalt kontor i den 
gamle brugs på Tandervej, som han 
delte med en lokal advokat og en lokal 
edb-ekspert.

Efter kort tid blev kontoret på Tander-
vej dog lukket, og Revisor Nielsen har 
siden da kunnet træffes i privaten på 
Langballevej. Her har Knud-Erik boet 
sammen med sin familie siden august 
1984, hvor han sammen med sin kone 
Bente Tagesen og deres søn flyttede 
ind i det lille rækkehus – et fint be-
gynderhus, der senere voksede i takt 
med at familien blev større.

Bente er i dag gået på pension, men 
har både arbejdet som pædagog i vug-
gestuen, Solhuset og de sidste mange 
år som bl.a. børnehaveklasseleder på 
Mårslet Skole. Knud-Erik Nielsen er 
uddannet både som tømrer og siden 
hen som revisor. Sammen har de bør-
nene, Jonas, Stine og Katrine, som i 
dag bor i og omkring Mårslet.

Hvis du står og mangler en revisor, 
eller kender du en, som gør, så kan du 
fange Revisor Nielsen på mobil, 2082 
1810, e-mail, ken@revisor-nielsen.dk 
og hjemmeside, www.revisor-nielsen.
dk,

Revisor Nielsen kan naturligvis også 
træffes på kontoret i Mårslet, men 
husk at lave en aftale forud.

Revisor Nielsen – 
en gammel kending er vendt hjem

Annoncer i Mårsletbladet det betaler sig
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Morten Eriksen 
Indehaver

Jonas Bojsen 
Ejendomsmægler

Henrik Nielsen 
Salg & vurdering

Thomas Lignell 
Ejendomsmægler

SOLGT 
PÅ 15 DAGE
Ovesdal 24, 8320 Mårslet

SOLGT  OVER PRISEN

På 109 kundeanmeldelser scorer vi  

4,7 ud af 5 stjerner. 
(Kundeanmeldelser fra boligsiden.dk, Facebook, Google og Trustpilot pr. 9/1-2020)

LÆKKERBISKEN I  
MÅRSLET SØGES..

KØBERKARTOTEK

Yngre par søger villa med plads til 
børn. Ikke bange for istandsættelse. 
Mindst 120 m2 med 3 soveværelser.  
Max pris 3,9 millioner.

DEN SØDESTE  
FAMILIE SØGER..

KØBERKARTOTEK

Rækkehus eller villa i Mårslet. 
Helst i børnevenligt område. 
Minimum 100 m2 med 3 værelser. 
Prisniveau op til 3,1 millioner.

Annoncer i Mårsletbladet det betaler sig


