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MÅRSLET VANDVÆRK I/S 
Manglende vand kontakt: 

Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf. 86 29 04 51 
Vandværkets formand: Willy Tang Pedersen, tlf. 86 29 08 88 
Vandværkets næstformand: Hugo Kristensen, tlf. 86 29 04 47 

Betaling og priser, kontakt: 
Vandværkets kasserer: Karl Jørgen Jensen, tlf. 86 29 67 14 

 
Betaling d. 10/02, 10/06 og 10/10, måleraflæsning d.01/01. 

Årsopgørelse d. 10/02. 
Priser pr. kubikmeter kr. 29,11 ( heraf kr. 3,50 til vandværket) 

Fast afgift kr. 250,00 
Ved flytning og ændring af aconto-opkrævning - kontakt kasseren 

Husk: Aflæs regelmæssigt vandmåler og afprøv stophane og 
Ventiler ved vandmåler. Vandets hårdhedsgrad er ”14”. 

Vandværkets hjemmeside: www.maarsletvand.dk 
Email:maarsletvand@mail.tele.dk 
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Formand: Anne Worm Visbjerg Hegn 78 8320 Mårslet Tlf. 86 29 90 52 anne.worm@webspeed.dk 

Næstformand: Tina Vestergaard Ovesdal 28 8320 Mårslet Tlf. 86 29 68 65 vest@post.tele.dk 
Kasserer: Keld Schmidt-Møller Ovesdal 38 8320 Mårslet Tlf. 86 29 34 10 kesc@tdc.dk 
Sekretær: Alice Sørensen Bedervej 16 8320 Mårslet  Tlf. 86 29 09 07 Sorensen@hansen.mail.dk 
FU-medlem: Emma Søe Bedervej 36 8320 Mårslet Tlf. 86 29 25 05 emma.soe@mail.dk 
FU-medlem: Poul H. Poulsen Langballevej 24 8320 Mårslet Tlf. 86 29 63 49 php@mginnovation.dk 
1. suppleant : Kirsten Tolstrup Obstrupvej 7 8320 Mårslet Tlf. 86 29 53 90 advokat.kirsten.tolstrup@tdcadsl.dk 
2. suppleant : Ledig     
Bladøkonomi:                   Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf. 86 29 26 06 jacoblind@tdcadsl.dk 
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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Mårslet protesterer! 
 
Fællesrådets Reræsentanskabsmøde i slutningen af februar gav Forret-
ningsudvalget fuld opbakning til en kraftig protest overfor Århus Kom-
mune. En protest der skal rette sig mod den måde hvorpå vi er blevet fo-
regøglet medindflydelse på udformningen af de kommende lokalplaner. 
Andet sted i dettte blad er der en en artikel om processen, der er lige så 
spændende som den er lang. Und dig selv 10 min i lænestolen med denne 
gyser om det samfund  du er en del af. 
Og som du kan påvirke! 
Vis med din underskrift at vi i Mårslet ikke finder os i at demokratiet bli-
ver trådt under fode. 
 
Når du læser dette blad er der sikkert sket mere i sagen.  Vi har sendt pro-
testskriftet til alle byrådspolitikere som bilag til punkt 26 på Byrådets 
dagsorden d. 16. marts. Under punkt 26. stiller Margrethe Bogner kritiske 
spørgsmål til løfter og forventninger i forbindelse med Planværkstedsar-
bejdet.  
Vi regner også med pressens interesse.  
 
Imidlertid kan vi næppe regne med at de kommunale politikere besinder 
sig og forkaster de foreliggende lokalplaner og giver os den moderate 
vækst vi var stillet i udsigt. Derfor arbejder vi hårdt på at få de ansvarlige 
til at indse at der skal laves samtidige udbygninger af trafiknettet og di-
verse servicefunktioner, når man påfører et bysamfund en så massiv bo-
ligtilvækst. 
Så vi satser altså fortsat på at påvirke processen indefra, ved at fremføre 
vore idéer til løsninger. 
Således har vi allerede været i dialog med Vejkontoret om mulige løsnin-
ger af trafikproblemerne. Det samarbejde kommer til at løbe over et par 
møder og afsluttes med et notat, der vedlægges lokalplanerne når de går i 
Byrådet igen.  
Vi har på basis af det første møde grund til at tro, at Vejkontoret nu ende-
lig har opgivet planerne om ”den glemte vej”. 
Ligeledes har vi forelagt Stadsarkitektens Kontor alternative løsninger til 
udformningen af lokalplan 698, så å-beskyttelseslinien respekteres.  
 
Der er nok at tage fat på og vi fortsætter ufortrødent. 
 

Anne Worm 
Fællesrådsformand 
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Grundlovsfest i Mårslet 2005.  
Igen i år har Borgerhuset fornøjelsen 
at arrangere den traditionsrige fest, 
som finder sted ved Borgerhusets are-
aler på Banevej. 
I år – kan vi vist roligt love – vil ar-
rangementet adskille sig fra tidligere 
år idet det har været vores klare mål 
at skabe større opmærksomhed om-
kring grundlovsdag. 
Filosofien har derfor været at prøve at 
tiltrække børnefamilierne – kan vi la-
ve noget spændende for børnene, tror 
og håber vi på, at forældrene også 
møder frem. 
Grundlovstaler bliver Dansk Folke-
parti nyvalgte medlem Morten Mes-

serschmidt. Nanna (MGP) har lovet at 
optræde og i forlængelse heraf vil der 
være mulighed for at nye ”stjerner” 
kan komme frem i lyset. Vi afvikler 
nemlig en sang/optræden konkurrence 
for børn a la Scenen er Din (stjerne 
for en aften). Der vil være musikun-
derholdning med den anerkendte mul-
tikunstner O. Nørskov m.fl. , Rusty 
Cotton, byens Bedste Kagekonkur-
rence og meget meget mere. 
Der vil være boder med tombola, is, 
popcorn, grillpølser, fadøl og soda-
vand. 
Sæt derfor kryds i kalenderen søn-
dag den 5. juni fra kl. 12.00. 

Leje af borgerhuset 
Med hensyn til leje af Borgerhuset 
har alle naturligvis mulighed for det-
te. Vi har besluttet, at priserne for 
weekend udlejning forbliver uændret 
kr. 2.000,00 for medlemmer. 
Ikke medlemmer betaler kr. 
2.500,00.  
Vi opfordrer derfor alle ikke medlem-
mer til at indbetale vedlagte indbeta-
lingskort (kr. 100,00) 
- det kan sagtens betale sig at støtte 
Byens hus – det er Dit hus. 
 

 
Bestyrelsen 

Det kæmpestore reklameskilt i sam-
men har sat op flere hundrede meter 
fra forretningerne, er noget af det vær-
ste der overgået Mårslet midtby i lange 
tider. 
Det er os naboer på Hørretvej, der nu 
døgnet rundt skal belemres med udsy-
net til jeres skilt hver gang vi se ud af 
vore vinduer.  I kan jo ikke se det, der-
fra hvor I er i dagtimerne. 
Vi må med rette undre os over at skil-
tet er opsat helt uden forudgående in-
formation. Hvorfor mener I at der er et 
behov for massiv skiltning foran vore 
vinduer. Byens beboere har da i de sid-
ste 15 år, altid kunnet finde Brugen, 
Bager, Lægehus og Bank. 

Er skiltet til daglig irritation for os på 
Hørretvej, så er det både dumt og synd 
at plante et sådant kulørt skilt, midt i 
byens ældste del. 
 
Vi forlanger skiltet fjernet snarest, for 
vi ønsker ikke at midtbyen skal domi-
neres af et stort reklameskilt for Fakta 
og Superbrugen, som vi må anses for 
overflødigt. 
 
Fællesrådet byplansudvalg har længe 
arbejdet med planer for netop dette 
område, hvor man ønskede et pænere 
område, og i deres planer indgik garan-
teret ikke et 5 meter højt reklameskilt. 
Også vi andre der nu har udsigt til je-

res skilt, forsøger at bevare midtbyen 
nogenlunde intakt, og fornyr med re-
spekt for stedet hvor vi bor. 
 
Tænk hvis nu de øvrige erhvervsdri-
vende også ønskede en lignende skilt-
ning på samme sted. Mon det ville 
pynte på byen ? Svaret er ganske givet 
nej. 
 
Så fjern venligst dette totalt overflødi-
ge skilt, som I jo kunne flytte op til je-
res forretninger, hvor det rettelig høre 
hjemme. 
  

Med venlig hilsen            
Kaj Christensen 

Åbent brev til Fakta og Superbrugsen. 
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Protest! 
Som borger i Mårslet protesterer jeg mod den planlagte alt for store og alt for hurtige udbygning af Mårslet. 
Jeg henstiller på det kraftigste, at Århus Kommune med egne ord ” imødegår, at der tilføres for meget byggeri 
over en kortere periode”, samt at Århus Kommune omgående tager skridt til at tilpasse trafikforholdene og 
kapaciteten i institutionerne, skolen, fritidsanlæggene m.m. til den kommende vækst. 
 
Navn:  ________________________________________________________________ 
 
Navn:  ________________________________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________________ 

Vil du/I være med til at protestere over for Århus Kommune? Udfyld, klip og aflever ovenstående kupon i en af 
de protestboxe, der fra den 1/4 til den 10/4 vil være stillet frem hos SuperBrugsen, Fakta, Bageren og Kiosken. 
Så sørger Mårslet Fællesråd for, at protesterne bliver samlet og afleveret med maximal opmærksomhed på 
Århus Rådhus.  

”Da Mårslet blev tromlet ned af 
Århus Kommune...” 

Ofrene kender vi. Det er 
mårsletterne. Men hvem 
er de skyldige? 

Læs hele historien om 
overgreb, dobbeltspil, 
kynisme, mangel på de-
mokrati, svigtet tillid, 
passivitet og lykkelig uvi-
denhed.  
 
Hvordan kunne det ske?  
Det ligger nu tilsyneladende fast, at 
Mårslet i den allernærmeste tid vil 
blive totalt oversvømmet af nye boli-
ger og nye medborgere. Byen vil på 
meget kort tid vokse med 50%, og 
derefter med yderligere 50%. I en 
helt ukontrolleret, hasarderet vækst. 
Den tætte trafik gennem byen vil bli-
ve fordoblet. Kommunen har ingen 
planer om en ordentlig løsning på 
trafikproblemerne.  
Århus Kommune har heller ingen kon-
krete planer om at udvide og forbedre 
institutionerne, skolen, idrætsanlægge-
ne eller andre faciliteter, der bliver be-

hov for, når vi om meget kort tid skal 
tage imod et par tusinde nye mårslette-
re. 
 

Kommentar: Kunne vi have 
forhindret det? Kunne andre? 
Har vi overhovedet haft en 
demokratisk chance for at på-
virke udviklingen i vor egen 
by? Har Århus Kommunes 
adfærd i denne sag ret meget  
med demokrati at gøre? Vi 
har sammenfattet vores viden 
om forløbet og nærlæst sa-
gens akter. 

 
Hvad skete der? 
Det var egentlig først under og efter 
borgermødet med Århus Kommune i 
januar i år, at det bredt gik op for 
mårsletterne i hvilket omfang, vi var 
blevet snigløbet af kommunen.  
Men den endelige beslutning om det 
voldsomme overgreb blev truffet me-
get tidligere.  
Formelt set var Mårslets daværende 
fællesråd blevet orienteret i god tid før 
den skæbnesvangre beslutning. Knap 
et år tidligere havde man fået udleveret 
udkast til den kommende Kommune-

plan 2001, og man havde mundtlig fået 
oplyst, at tilvæksten i Mårslet over åre-
ne vi lle  være c i rka 40 ha. 
(Arealstørrelsen – der nærmere er 50 
ha. - er hverken angivet i udkastet eller 
den endelige Kommuneplan 2001. Ej 
heller, at arealet svarer til 7-800 boli-
ger).  
 

Kommentar: Kunne Mårslet 
Fællesråd på dette tidspunkt 
have forhindret eller mildnet 
den voldsomme og hasardere-
de udbygning af Mårslet?  
Næppe! Med den erfaring, vi 
har fået med hensyn til Århus 
Kommunes adfærd overfor 
små befolkningsgrupper som 
Mårslet, ville alle indveninger 
sikkert være blevet overhørt.  
Mårslet Fællesråds forret-
ningsudvalg mente endvidere 
ikke, det var nødvendigt med 
et borgermøde om kommune-
planen, fordi forretningsud-
valget ikke et øjeblik tvivlede 
på, at de nye boligområder 
ville blive frigivet til beboelse i 
en rolig takt, styret af de 
handlingsplaner, kommunen 
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udarbejder hvert 4. år. Fæl-
lesrådet valgte dog, for en sik-
kerheds skyld, at sende en ge-
nerel opfordring til kommu-
nen. Heri påpegede man,  at 
udbygning skal foregå har-
monisk med trafikudvikling, 
offentlig transport, institutio-
ner, skoler mm. Desværre 
"glemte" Århus Kommune at 
fortælle Mårslet Fællesråd, at 
kommunen ville fraskrive sig 
enhver ret til at styre en grad-
vis udvikling. Fra det øjeblik, 
kommuneplanen blev under-
skrevet, var hele den nye ud-
bygning af Mårslet overladt til 
de frie markedskræfters bru-
talt hurtige spil. 

 
Det var Århus Kommunes tekniske ud-
valg, der havde ladet planerne udarbej-
de, og som derefter videresendte pla-
nerne til byrådet med anbefaling om 
vedtagelse. I teknisk udvalg sad på da-
værende tidspunkt:  Søren Egge Ras-
mussen(EL/formand), Margrethe Bog-
ner(S/næstformand),  
Ango Winther(S), Niels Brøcher(V) , 
Karl Nøhr Sørensen(V), Jørgen Skov
(SF) og Marie Louise Ebdrup(K). 

 
Kommentar: I teknisk udvalg 
havde man angiveligt diskute-
ret en løsning, hvor den store 
boligtilvækst i Mårslet kunne 
kontrolleres og frigives over 
en årrække, så udviklingen 
blev lidt mere skånsom. Men 
denne løsning var der ikke 
flertal for. Man kan undre sig 
over, at ingen af politikerne i 
teknisk udvalg har fortalt det-
te til mårsletterne. 

 
Efter vedtagelsen af  kommuneplanen i 
december 2001 gik livet videre. På 
overfladen levede mårsletterne i lykke-
lig uvidenhed om deres bys fremtidige 
skæbne. Storentreprenørerne var for-
mentlig gået i forhandlinger med ejer-
ne af de kommende boligarealer, og 
kommunens arkitekter ventede på de 
involverede parters krav om at få udar-
bejdet lokalplaner, så processen kun-
nen fortsætte. 
 

Planværkstedet 
Godt et år senere, i februar 2003, invi-
terede Århus Kommune medlemmer af 
Mårslet Fællesråd plus et antal by-
engagerede mårslettere til at indgå i et 
såkaldt planværsted sammen med 
kommunens embedsmænd. Arbejdet 
forløb over tre dage og blev afsluttet 
med et borgermøde. Første dag var vi 
12 deltagere, og i løbet af processen 
blev over 100 mårslettere inddraget i 
processen.  
Hensigten med dette planværksted var 
angiveligt, at Mårslets borgere skulle 
have indflydelse på udformningen af 
lokalplanerne for de nye boligområder. 
Planværkstedets rammer var fremra-
gende. Kommunen havde engageret et 
privat arkitektfirma til at hjælpe os 
med at formulere Mårslets ønsker. Der 
var frokost i festsalen på Vilhelmsborg 
og et omfattende batteri af tekniske 
hjælpemidler.  
 

Kommentar: Vi deltagere var 
i de dage enige om, at plan-
værkstedet var en flot demo-
kratisk imødekommenhed fra 
kommunens side. Men vi 
skulle blive klogere. Meget 
klogere. 
Som det fremgår af rapporten 
fra planværkstedet, ønskede vi 
en moderat byvækst, ”...højst 
20-40 boliger pr. år.” Ingen 
fortalte os, at der forlængst 
var truffet beslutning om, at 
samtlige 7-800 byggegrunde 
ville kunne sættes til salg på 
én gang. 
Noget nyt lærte vi dog. Der 
kom tal på de nye boliger, og 
det vakte en del røre, da om-
fanget af den kommende til-
vækst blev offentliggjort på 
maarslet.net.  
Men vi kunne stadig ikke fo-
restille os, at Århus Kommu-
ne ville løbe fra det løfte, der 
står skrevet i  Kommuneplan 
2001: ”Mængden af nybygge-
ri i forstædernes forskellige 
byområder afvejes i forhold til 
størrelsen af det bestående by-
område. Udbygningen skal 
således respektere det væren-
de miljø og imødegå, at der 

tilføres for meget byggeri over 
en kortere periode.” Alle del-
tagere i planværkstedet var 
derfor helt overbeviste om, at 
kommunen ville styre frigivel-
sen af det overvældende antal 
byggegrunde. 
Ingen korrigerede os. Kom-
munens folk vidste bedre, 
men de sagde ingenting. 

 
Hos Århus Kommune var man åben-
bart tilfredse med planværkstedets for-
løb. I et følgebrev til den fyldige resul-
tatbrochure (i farver), som så smukt 
hedder ”Borgernes Dispositionsplan 
for Mårslet” skrev kommunens pro-
jektansvarlige: ”Det er Magistratens 2. 
Afdelings vurdering, at planværkstedet 
på mange måder har været en meget 
positiv oplevelse. Det lykkedes i høj 
grad at skabe en dialog og debat om 
den fremtidige by-udvikling. Der frem-
kom mange ideer og ønsker, som blev 
omsat i mere konkrete forslag til dispo-
sitionsplaner for de nye byvækstområ-
der.” 
 
Angrebet på Giber Å 
I Århus’ Kommuneplan 2001 er vist 
omridset af den kommende bebyggelse 
ved Mustrupvej ned mod Giber Å. I 
kommentarerne er intet nævnt om, at 
en stor del af området ikke kan bebyg-
ges, fordi det ville krænke å-
beskyttelseslinien ned mod Giberen.  
Da vi blev klar over dette forhold og 
diskuterede det på første møde i plan-
værkstedet, sagde kommunens mødele-
der, at en sådan beskyttelseslinie kunne 
man nemt få dispensation fra. Vi prote-
sterede kraftigt og fremhævede Giber 
Å med dens omgivende grønne kiler 
som en helt afgørende kvalitet ved 
Mårslet. 
På de følgende møder blev det genta-
get, at vi ikke ønskede at der blev givet 
dispensation til en krænkelse af å-
beskyttelseslinien. Det var et klart bud-
skab. I resultatbrochuren konstateres 
således: ”På baggrund af debatten blev 
det besluttet at foretage nogle enkelte, 
men principielle ændringer af de frem-
lagte dispositionsplaner – fx blev den 
indenfor å-beskyttelseslinien skitserede 
bebyggelse fjernet fra planen.” 
Det var mårsletterne naturligvis tilfred-
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se med. Men i Århus Kommune lader 
man sig åbenbart ikke forstyrre af så-
danne demokratisk detaljer, for i det 
netop offentliggjorte lokalplanforslag 
for området er der ingen ændringer. 
Kommunen fastholder – uden nogen 
troværdig begrundelse – at å-
beskyttelseslinien skal krænkes. 
 

Kommentar: Først meget se-
nere skulle vi Mårslet-
deltagere erfare, hvad der 
kom ud – eller ikke  kom ud – 
af vore anstrengelser. Når vi i 
senere har diskuteret forløbet 
af planværkstedet, har det 
gennemgående tema været 
skuffelse og magtesløshed. 
Nogen taler om gidseltagning, 
de mere neutrale om tidsspil-
de, men mest udbredt er op-
fattelsen af planværkstedet 
som en hån mod demokrati-
et.Man kan ikke forestille sig 
nogen af deltagerne vil stille 
op næste gang Århus Kom-
mune indkalder til en sådan 
skueproces. 

 
Siden det seneste borgermøde, hvor 
sandheden kom klart frem, har Mår-
slets borgere været i oprør. 
Og alle spørger, hvad vi kan gøre for at 
få ændret de katastrofale planer.  

Kommentar: Skriftlige prote-
ster mod de fremlagte lokal-
planer kan måske ændre et 
par detaljer, men vore prote-
ster er jo rettet mod helheden. 
Nemlig mod Kommuneplan 
2001. Det er planen, der lig-
ger bag lokalplanerne og som 
tillader den monstrøse udbyg-
ning. Den får vi svært ved at 
rokke ved, selv om vi naturlig-
vis vil forsøge.For det første 
siger reglerne, at vi kan frem-
føre vore protester i et møde 
med Teknisk Udvalg (Det 
hedder, at vi ”kan søge fore-
træde for udvalget”. Alene or-
dene siger noget om de feuda-
le tankegange, der åbenbart 
stadig findes rester af i 
Århus’ kommuneapparat).  
Desuden vil vi indsamle un-
derskrifter mod overgrebet. 
Og endelig vil vi naturligvis 
arbejde hårdt på at gøre pres-
sen interesseret. 

 
Det er svært at vurdere, hvor meget vi 
vil opnå med vore berettigede prote-
ster. Vi må nok – i nogen grad – for-
vente, at Mårslet får en alt for stor be-
folkningstilvækst alt for hurtigt. 
Til gengæld bør vi lægge et uhæmmet 
pres på kommunens politikere for at få 

nogle hurtige og effektive løsninger på 
de problemer, der opstår i sammen-
hæng med væksten. Det gælder først 
og fremmest sikring og udbygning af 
vejnettet, mange nye stier, større kapa-
citet og forbedrede forhold i skole, in-
stitutioner og fritidsanlæg. Opfyldelse 
af en række ønsker, vi ikke kunne fin-
de gehør for, da vi var for få menne-
sker i Mårslet. For eksempel et kombi-
bibliotek.   
 

Kommentar: Det har været en 
skræmmende oplevelse, at vi 
som borgere i et moderne de-
mokrati har set vore folke-
valgte politikere behandle os 
med kold ligegyldighed og di-
rekte mod vore legitime inte-
resser. Det ovenfor beskrevne 
forløb efterlader yderligere 
det indtryk, at man har søgt at 
gøre det bag ryggen på os.  
Paul Valéry skrev engang: 
”Politik er den kunst at for-
hindre folk i at blande sig i, 
hvad der angår dem.”Er det 
en tankegang, vi kan finde 
hos nogle af vore politikere på 
Århus Rådhus? 
Vi er nok en del mårslettere, 
der vil tænke os grundigt om, 
før vi sætter vort kryds ved det 
kommende kommunalvalg. 

Udvalget for Protest mod Overgreb 
Mårslet Fællesråd. Februar 2005 

 
 

Anne Worm, Keld Schmidt-Møller, Ulla Christensen, Johnny Odgaard, Hans Ishøy 
 
Kilder: Forslag til Kommuneplan 2001. 20/12 2000 + Kommuneplan 2001 Hovedstruktur. 19/12 2001 + Kommuneplan 
2001 Rammer 3. 19/12 2001 + Borgernes Dispositionsplan for Mårslet. Februar 2003 +Følgeskrivelse til Borgernes 
Dispositionsplan. 28/1 2004 + Århus Kommunes Lokalplan 696 + 698. Aug/Sep 2004 + Dispositionsplan for Mårslet 
2004 + Oplysninger fra Bente Jacobsen, Juridisk Afdeling. Århus Kommune + Oplysninger fra Kenneth Jensen, Ledel-
sessekretariatet II. Århus Kommune. 
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Lørdag d. 2. april. Det er H. C. Andersens Fødselsdag og det er ganske vist, at det 
også er ”Hold rent dag” i Århus Syd. Vi ved jo at en fjer let kan blive til fem høns. 
Og har I hørt det – et stykke slikpapir, som prinsessen på ærten tabte i efteråret, 
er nu blevet til mange sække af affald,. De ligger og flyder i vores rendestene og 
grøftekanter. Det er ikke bare ganske vist – I kan selv se efter med jeres egne øj-
ne.. På den årlige ”Hold rent dag” vil vi igen i år marchere ud af landevejen og gø-
re kål på affaldet, så det igen kan blive dejligt herude på landet og i byen. 
 
Arrangementet forløber som det plejer med fælles start ved Naturforvaltningens stilleplads, Mårslet Byvej 20.  Her star-
ter vi kl. 10 med en kop kaffe og et rundstykke, og hvem ved, måske kommer H.C. Andersen forbi, inden vi begiver os 
ud i området, som Klodshans på jagt efter affaldet. Samme sted mødes vi igen et par timer senere og fejre dagens arbej-
de -  Det bliver en REN fornøjelse!  
Vi siger tak til de lokale forretninger, der har sponsoreret rundstykker, øl og vand.   
 
Med venlig hilsen 
Jørgen Brandt Andersen 
 
For yderligere information om arrangementet kan I kontakte: 
 
Grøn Guide Århus Syd tlf. 86 93 86 71, mail; birtebgg@post8.tele.dk 

Hvad finder Klods Hans i  
grøftekanten i Århus Syd 



MÅRSLET-bladet  APRIL 2005  10 

Festskibet ”BROEN” holder Blå Mandags fest for byens konfirmander sammen med alle de andre konfirmander 
fra hele Jylland som besøger Århus Mandag den 18 & 25 april fra kl. 19.00! 
 
Det er de 2 unge og friske drenge fra Mårslet, Thomas Gielfeldt og Kenneth Rothly der endnu engang slår dørene op 
for de helt unge konfirmander på Broen og i år er det faktisk 7. gang at der afholdes Blå Mandags Disco for de unge fest-
glade konfirmander på Broen i Århus. 
 
Der har igennem de sidste par uger været en masse spørgsmål fra de unge 7. klasser og deres forældre mht. Blå Mandags 
festerne. Du kan finde alt den vigtige information, som du skal bruge ved at kigge i kalenderen på Broen´s hjemmeside 
www.mf-broen.dk  

BLÅ MANDAGS FEST FOR  
MÅRSLET`S KONFIRMANDER 

PÅ DISKOTEK MF-BROEN I ÅRHUS  
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The betweenagers 
 

Læs MSVs indlæg 

Formandsberetning 
 

Læs SBs indlæg 

I sidste måned har elevrådet haft inviteret et 
medlem fra organisationen PLAN til at hol-
de et oplæg om arbejdet i organisationen for 
at få eleverne til bedre at forstå, hvad deres 
penge vil gå til, hvis de støtter projektet. Det 
nuværende elevråd har taget den opgave på 
sig at forsøge at etablere en række sponsora-
ter for børn i Den tredje Verden ud fra en 
fælles beslutning fra elevrådsrepsrepræsen-
tanterne i samtlige klasser. En ting er den 
gode vilje - noget andet er at få det ført ud i 
livet. I den forbindelse kræver det en foræl-
dreopbakning, da børn naturligvis ikke selv 
har råderet over de fornødne økonomiske 

midler. I følge de forhåndsundersøgelser, der 
er lavet, vil det koste ca. 50 kr. pr. elev om 
året at have et sponsorat for et barn pr. år-
gang, hvilket er målet. Der er indtil videre 
104 elever på skolen, der har svaret positivt 
og kun fire, der har sagt nej. Resten har elev-
rådet endnu ikke hørt fra. Der vil umiddelbart 
efter påske komme en fornyet henvendelse til 
de, der endnu ikke har svaret, i håb om, at 
elevrådet kan få et endeligt resultat, som kan 
medføre, at vi kan få etableret de fornødne 
kontrakter, så de kan træde i kraft efter ferien. 
Det kan naturligvis diskuteres, hvorvidt det er 
undervisningsrelevant og et skoleanliggende, 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Opbakning til et aktivt elevråd vedrørende sponsorbørn 

Fastelavn, teater og skakturnering er de mest markante arrangementer som SFOen har haft i februar 
og marts måned. Læs mere og se billederne inde på siderne.  
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men personligt synes jeg, at elevernes 
ønsker om at gøre en forskel i verden 
er en sag, som vi voksne bør støtte så 
godt vi kan, og selv om vi sandsynlig-
vis ikke kan få alle med, må vi stille os 
tilfreds med det antal sponsorater, som 
er muligt. 
 
FLASH fester 
Ungdomsskolens klub FLASH holder 
fest for de unge mellem 14 og 18 år et 
vist antal gange i løbet af året. Det går 
desværre ikke altid stille af. Igennem 
årene har vi ofte været tæt på at stoppe 
disse fester på grund af uro, hærværk 
og for meget indtag af alkohol – alt 
sammen foregår udenfor. At unges fe-
ster kan være ustyrbare er desværre 
ikke et moderne fænomen, det har fo-

rekommet i mange generationer, men 
behovet for at unge af begge køn kan 
mødes og være sammen under kon-
trol af voksne er stadig stort - ikke 
mindst efter at festerne i private hjem 
af mange grunde er blevet sjældnere. 
Vi vil meget nødigt sætte ind med et 
forbud, ikke mindst af hensyn til det 
store flertal, som heldigvis udmærket 
ved, hvordan man skal opføre sig. 
Ungdomsskolen har altid i forbindel-
se med fester en tæt kontakt til unge-
afdelingen (Partypatruljen) i politiet, 
som forsøger at patruljere i området, 
og jeg vil helst påstå, at det oftest er 
unge fra andre områder end Mårslet, 
der er de potentielle uromagere, men 
det er ikke nødvendigvis den hele 
sandhed. Min opfordring er derfor, at 

de forældre, der sender deres unge 
mennesker til fest en fredag i FLASH 
også gør sig den ulejlighed at påtage 
sig et medansvar ved udover at tale 
med deres eget barn eventuelt gør sig 
et ærinde forbi skolen og påtaler, hvis 
de ser noget utilstedeligt eller skaffer 
hjælp hos de voksne, der er inde i 
lokalerne. Selvom de voksne, der har 
ansvaret, forsøger at holde øje med 
det der sker udenfor, vil det være en 
stor hjælp, hvis andre voksne gør sig 
synlige i området omkring skolen 
f.eks. ved at lufte hunden eller gå en 
aftentur, for som udgangspunkt er det 
ikke uvorne unge, men snarere alt for 
kåde unge, der skal mærke, hvor 
grænsen går mellem at have det sjovt 
og f.eks. lave hærværk. 

Årsberetning for skoleåret 
Af ERLING SØRENSEN, Formand for Skolebestyrelsen  

Årets gang på skolen, set med skole-
bestyrelsens briller, kan skitseres i 
nogle hovedområder hvor vi kan tage 
en tilgang på forskellige niveauer alt 
efter opgavernes karakter. 
Det kan dreje 
sig om spørgs-
mål vedrørende 
den daglige 
ledelse/drift 
hvor vi tages 
med på råd, det 
kan være kon-
kret deltagelse i 
arrangementer 
og aktiviteter 
på skolen eller 
det kan være 
når vi er med til 
at tegne en gi-
ven retning i 
udviklingen af 
vores skole. 
Vi har i året 
arbejdet med 
flere områder, der har været mere 
eller mindre synlige eller mærkbare 
for elever og forældre. 
 
Principper og retningslinier  
Skolens ordensregler er netop til revi-

sion – med inddragelse af alle der har 
deres daglige virke på skolen. Over-
skriften for os, er at der som udgangs-
punkt ikke skal være tale om forbud 
eller påbud, men linier af opfordrende 

og motiverende karakter. Herudover 
har vi også, som led i en løbende eva-
luering, taget fat på flere af skolens 
principper og retningslinier 
· Lejrskole, her kan nævnes at foræl-
drebetaling pr. dag ændres til 75 kr. 

(nuværende 50 kr. har været gælden-
de i 4 år), antal lejrture på 0-5 klasse 
trin ændres fra 5 til 4. Tysklandsturen 
er allerede ændret til 10 dage. 
· Klassedannelser, regler når der på 

enkelte klassetrin 
ændres fra 3 til 4 
klasser eller fra 4 til 
3 klasser. 
 
Høringssvar 
I løbet af et skoleår 
kommer der mange 
forslag og ideer i 
spil på skoleområ-
det og vi som sko-
lebestyrelse bliver 
derfor ofte bedt om 
at kommentere det-
te og hint. Det sker 
i form af, et hø-
ringssvar der skal 
afgives indenfor en 
tidsfrist og der er 
hver gang tale om 

en ikke uvæsentlig mængde materiale 
vi skal forholde os til.  
I dette år har vi eksempelvis afgivet 
høringssvar vedrørende områder som 
lønsumsstyring, ændring af skoledi-
strikter, ny ledelsesstruktur m.m. 
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Længerevarende og tilbagevenden-
de opgaver/emner 
Masterplanen med at få lavet legeom-
råder på store dele af skolens udeom-
råder er stadig et vigtigt fokuspunkt. 
Det har vist sig mere end svært at 
finde velvillige pengedonorer og vi 
forsøger derfor at finde nye og kreati-
ve veje for det er afgørende at det 
ikke bliver en 10 års plan, men gerne 
et projekt hvor vi etapevis tager nog-
le synlige ryk.  
På HC Andersens fødselsdag vil vi 
derfor lave aktivitetsdag med det for-
mål at skrabe penge sammen til vide-
reførsel af og yderligere udfyldelse af 
masterplanen. Vi håber på en stor og 
aktiv deltagelse fra skolens elever og 
deres forældre. Vi har i skolebesty-
relsen ekstraordinært afsat kr. 
150.000 for 2005. 
 
Trafikken og børnene og/eller de-
res forældre 
Alt er ved det gamle når vi snakker 
trafikforhold og dog … det er faktisk 
lykkedes at få flere til at gå eller cyk-
le i skole. Dette skyldes ikke mindst 
de meget synlige kampagner der er 
løbet af stablen i samarbejde med 
Mårslet Fællesråd. Det er glædeligt 
når gode initiativer belønnes med 
gode og vedvarende resultater. 
 
Miljødiplom igen 
Skolen har igen fået tildelt kommu-
nens miljødiplom … dette efter en 
grundig godkendelsesprocedure … så 
det er betryggende at konstatere at 
også indsatsen på dette område har 
brændt sig fast i bevidstheden hos 
den bærende del på skolen. 
Drikkevandet har været genstand for 
en del opmærksomhed i året der er 
gået. Flere børn kommenterede på et 
tidspunkt vandet og talte om dårlig 
smag. Dette tog vi hurtigt, sammen 
med skoleledelsen, fat i og med inge-
niørbistand fra de kommunale værker 
fik vi lavet en undersøgelse af van-
det. Resultatet var 1) vandet var helt 
ok og 2) vandet fra et par specifikke 
haner gav ganske rigtigt lidt dårlig 
eftersmag (grunden hertil var stille-
stående vand i nogle lange rørførin-
ger). Dette problem er nu løst. 
 
 

Alle tiders folkeskole 
Som er overskriften for Århus kommu-
nes skolepolitik for 2004-2008 er vi 
godt inde i perioden med og det arbej-
de vi iværksatte sidste år har vi lavet 
en evaluering på her efter 1. periode. 
Konklusionen fra den pædagogiske del 
på skolen er at vi følger sporet og at 
processen kører. 
Møde med forældreråd 
Der er forældre som har efterspurgt en 
nærmere kontakt og dialog om skolens 
virke med os i skolebestyrelsen og på 
den baggrund inviterede vi til et møde 
med forældrerådene i de enkelte klas-
ser. Mødet blev holdt den 30. august 
med et fyldt personalerum 
(lærerværelset) og en god spørgelyst. 
Efter oplæg fra nogle stykker fra skole-
bestyrelsen kom der gang i dialogen … 
naturligt vel nok … mest om de nære 

ting der møder os i hverdagen. 
 
Økonomi og daglig drift 
Et evigt tilbagevendende punkt på vo-
res møder er økonomi idet mange 
overvejelser og beslutninger altid har 
en følgevirkning på skolens drift og 
budgetter. Dette er en af bundne opga-
ver som vi skal være klar til at tage på 
os … og det gør vi så, MEN når tilpas-
ninger i vore budgetter bliver nødven-
diggjort efter regnskabsrod i skolefor-
valtningen er det svært at være de an-
svarlige endnu engang. Nu vel skolen 
har en god ledelse og økonomien er der 
god styring af i dagligdagen så opga-
verne bliver aldrig helt ude af kontrol. 
 
Byens udvikling 
Der har verseret en del snak i byen om 
hvordan og hvorledes byen vil udvikle 
sig i de kommende år og i den forbin-
delse er der stillet spørgsmålstegn ved 
hvordan skolen forholder sig hertil. 
Der er ingen tvivl om at den måde 

kommunen har valgt at udmønte 
kommuneplanen på … med en uprio-
riteret udbygningsplan … kan medfø-
re en ukontrollerbar situation også for 
skolen.  
Vi har hele tiden sagt at en tilvækst 
på f.eks. 20-30 boliger om året som 
oprindeligt forudsat … kan håndteres 
og absorberes indenfor de nuværende 
ressourcer. MEN det vi ser nu vil 
kræve en udbygning af skolen og vi 
må sikkert indstille os på en skole 
med 4 spor i fremtiden. 
Det der bekymrer os allermest i den 
aktuelle situation er den totalt mang-
lende samtidighed som Århus Kom-
mune her viser og vi må på det kraf-
tigste råbe op og kræve at politikker-
ne her i 11 time prøver på at råde lidt 
bod på de foretagne handlinger. 
En kompensation kunne være forny-
else af faglokaler, flere nye klasselo-
kaler, det længe ønskede pædagogi-
ske servicecenter, udvidelse af parke-
rings- og tilkørselsforhold omkring 
skolen, nye- og bedre idrætsfaciliteter 
samt et klækkeligt tilskud til yderli-
gere færdiggørelse af legepladsen. 
Vi har i forbindelse med aktuelle lo-
kalplanforslag angående nybygnings-
områder ved Tandervej og vest for 
Ovesdal sendt en indsigelse til kom-
munen hvor vi har gjort klart op-
mærksom på følgerne for skolen og 
det er vort håb at der lyttes hertil og 
at det vil kunne ses i de politiske 
handlinger i de kommende år. 
Trafikforholdene i midtbyen bliver 
først bedre den dag vi får en omfarts-
vej syd for byen … og helst så tæt på 
Mårslet at vi der bor der også gider 
bruge den … så derfor kan det kun gå 
for langsomt med at få vejen på den 
politiske dagsorden og ind i de rele-
vante budgetforlig. 
 
Afslutningsvis 
Skolebestyrelsen er nu på vej ind i 
det sidste funktionsår… og det næste 
årsmøde i marts 2006 er samtidigt et 
valgmøde hvor kandidater til skole-
bestyrelsen kan melde sin entre … 
Det er dog ikke sådan at interessere-
de skal vente et helt år med at melde 
eventuelle kandidaturer … Lad dette 
være en opfordring til at komme ud 
af busken i god tid og gerne hen over 
sommeren i år. 
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Mandag d. 28. februar havde vi premiere på 2. 
og 3. klassernes teaterstykke ”Lille Claus og 
Store Claus”. Der kom mange børn fra byens 
andre institutioner og vores 0. og 1. klasses 
børn var også tilskuere. Det var en succes og 
vi har hørt, at børn i flere institutioner er ble-
vet vældig interesserede i eventyr. 
 
 
Tirsdag d. 1. marts blev stykket vist for famili-
erne til de børn, der var med i stykket. Det 
vakte stor  begejstring med mange klapsalver 

og stolte forældre. De 55 deltagende børn har 
fået meget ud af at være med i stykket eller være 
hjælpere og de vil nok alle huske på succesen i et 
godt stykke tid. 
 
 
Tirsdag d. 8. marts var der finale i soleskakturne-
ringen for SFO’er i Århus Kommune. To af vo-
res hold havde klaret sig så godt, at de nåede der-
til, så det blev en dyst mellem et hold fra Gul 
Stue /2.klasse og et hold fra Oasen/3. klasse. 2. 
klasserne vandt en kneben sejr, og de var meget 
stolte af sig selv. Det er flot, at der så mange 
børn her i byen, der er gode til den aktivitet. 

 
Her i foråret vil vi igen lave arbejdseftermiddage 
for forældre og personale. Det var en stor succes 
sidste år, hvor mange mødte op for at hjælpe til, 
hvilket vi var meget taknemmelige for. I år bliver 
arbejdsdagene tirsdag d. 26. april og tirsdag d. 
10. maj. 
 
 
Slutteligt vil vi gerne minde alle om datoen for 
dette års festival, nemlig torsdag d. 9. og fredag 
d. 10. juni, vi glæder os til at se Jer alle til nogle 
fantastiske dage. 

Af DIDDE, Gul stue Teater og skak 
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Af STEEN BILLE, Formand for MSV  

Barndommen der blev væk 

”Hvem er nutidens unge? Børnene.” 
”Hvorfor kan børnene agere som 
var de unge? Fordi vi voksne lader 
dem gøre det”. 
Så enkelt rammer John Madsen to tids-
typiske tendenser ind: At barndommen 
allerede slutter når børnene er otte år. 
Og at det er forældrene der uden om-
tanke lader dem optræde som unge når 
det handler om mode, sprogbrug og 
rollespil. 
Det fortalte John Madsen en lille for-
samling på 30 tilhørere i skolens kanti-
ne da han i et foredrag gav et signale-
ment af tidens børn, the betweenagers 
mellem 9-13 år. 
Indtil 8-års alderen er de børn, mens de 
er unge som 13-14 årige. Fra 14 år er 
de voksne, men hvad så derefter? 
John Madsen var inviteret til byen af 
Mårslet Skoles Venner i samarbejde 
med Fritidsklubben, Fritidshjemmet, 
skolebestyrelsen og ungdomsskolen. 
Som mangeårig ungdomsskoleinspek-
tør i Vamdrup og 
tidligere næstfor-
mand i Ungdoms-
ringen er den ud-
vikling foruroli-
gende. 
”I dag har børnene 
fået ansvar for 
egen læring og 
opdragelse. Det 
giver dem mang-
lende selvværds-
følelse, manglen-
de socialisering 
og manglende 
tolerance. Det 
fører igen til øget 
selvhævdelse, 
egoisme og øget 
selvtillid”. 
John Madsen for-
står selvtillid som 
”jeg er kun noget 
værd som barn 
hvis jeg kan vise 
det” i modsætning til selvværd. Det ser 
han som ”jeg har ret til at være her som 

det barn jeg er”. 
”Så, forældre, giv jeres børn anerken-

delse for det de er frem for kun ros,” 
opfordrer han. 
 
Erfarne før tiden 
I sit foredrag kom han langt omkring 
den barndom som han mener er for-
svundet. 

Hvor børn engang var børn til de var 
13 år, begynder de i dag at leve som 

unge når de er ni år. 
”Børn må se alle de film de vil, om 
det så er ”Ringenes herre vender til-
bage” eller Rejseholdet i tv. Men 
børn kan ikke klare volds- og gyser-
film. Oplevelsen kører rundt i deres 
hjerne og giver dem stressagtige 
symptomer,” siger han. 
”Ni-årige piger leger ikke mere med 
Barbie-dukker, men med Bratsch-
dukker der er langt mere bitchy. Når 
drenge bygger med LEGO-klodser i 
dag, bygger de ikke huse og ting af 
fri fantasi, nej, de bruger kun sekun-
der på at bygge det højeste tårn for at 
kunne sige de har bygget det højeste 
tårn – inden de vælter det igen!” 
Som John Madsen ser børnene, har 
de et stort behov for at blive set og 
for at blive beundret. Især pigerne 
finder ud af at de skal frem i skoene 
for at sælge sig selv over for drenge-
ne. Det lærer de ved at se tv-serier 
som Friends, MTV, Boogie, Rund-

funk o.s.v. 
hvor kvin-
derne skal se 
smarte og 
tynde ud, 
med stumpe-
t-shirts og 
gerne vovet 
tøj. 
Drengene 
lærer på de-
res side at 
optræde og 
tale råt uden 
respekt for 
pigerne. 
”De leger 
tidligt med 
deres seksua-
litet, men vi 
voksne glem-
mer måske at 
give dem 
viden om 
den leg fordi 

vi ser dem mere som unge end som 
de børn de jo er,« påpeger John Mad-

Læs  
dette sam-
men med 
dit barn 
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Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.dk 

 
E-mail: maa@aaks.aarhus.dk 

Telefon: 86290388 
 
Kontortid: 12.15 - 13.15 
 
Skoleleder 
Bodil Skytt Hvid 
boh@aaks.aarhus.dk 
 
Afdelingsleder 
Inger Mikkelsen 
inm@aaks.aarhus.dk 
 
Souschef 
Kurt Iversen 
kuiv@aaks.aarhus.dk 
 
SFO leder 
Kirsten Villadsen 
kiv@aaks.aarhus.dk 
 
Teknisk Service 
Niels Hansen 
 
Ungdomsskolen  
Thomas Gerstrøm 
Telefon: 86294088 
gerstroem@mail.dk 
 
Ungdomsklubben Flash 
Anders Rasmussen 
Telefon: 40312436 
 
Skolebestyrelsen 
Erling Sørensen  
Telefon: 86295140 
erso@mail.tele.dk 
 
Mårslet Skoles Venner 
Steen Bille 
Telefon: 86298115 
steenbille@mail.tele.dk 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Thomas Gerstrøm  
Telefon: 86138912  
gerstroem@mail.dk 

Aldrig har der været solgt så mange p-
piller til 10-14 årige piger som i 
dag,fra 2500 i 1998 til 8000 i 2004. Og 
salget af nødprævention er steget med 
750 procent siden 2001 til 60.000 pak-
ker! Men ved de nok om seksualli-
vet?,” spørger han. 
 
Forældrenes ansvar 
Uden at ville moralisere eller fordøm-
me hverken børn, forældre eller udvik-
lingen, lagde John Madsen ansvaret for 
tidens tilstand på fraværende og frygt-
somme forældre samt mediernes fokus 
på livsstils programmer som Idols, 
Stjerne for en aften, Popstars, Robin-
son, Boogie o.s.v. 
”Ord og begreber herfra binder an i 
børnene og de bliver deres reference-
ramme fremover selv om det er de 
voksnes referenceramme de bruger”. 
”For den ældre generation var Giro 
413 referencerammen, for os midald-
rende var det Efter Skoletid og rock-
musikken, for vore børn er det meget 
forskelligt”. 
”Men det kan ikke passe at pædagoger 
og lærere i dag bliver bedt om at give 
forældre gode råd til hvordan de skal få 
deres barn til at sove og lignende”, in-
sisterer John Madsen og tilføjer: 
”Mange gange skyder forældre ansva-
ret over på skolen eller børnehaven, 
men det er forældrenes. De bør bremse 
op og sig til deres børn at de godt kan 
vente med noget af alt det de efterstræ-
ber.” 
John Madsen understreger at nutidens 
børn og unge har det godt materielt. 
”Men indeni er de skrøbelige og sårba-

re,” understreger han og peger på 
dokumentationen i form af de man-
ge selvmordsforsøg blandt unge og 
deres stofforbrug. 
 
Vær aktive opdragere 
Han opfordrer derfor forældre til at 
lege mere med deres børn og ikke 
regne dem som små voksne. 
”Børnene vil jo gerne være med. 
Og de opnår selvværd og en mere 
ægte selvtillid den vej”. 
Til foredraget kom han også med en 
håndfuld konkrete råd til forældre 
der ønsker at give deres børn glæde 
ved barndommen: 
”Brug jeres netværk og lyt til hinan-
dens erfaringer med jeres børn. 
Men lad være med at blande sig i 
hinandens børn og måder at opdra-
ge på, børn er jo forskellige”. 
”Smid den dårlige samvittighed 
over ikke at gøre det rigtige ud – og 
gør noget ved det i stedet!” 
”Lad være med at fokusere på pro-
blemerne hele tiden, se også en 
værdi i børnenes nysgerrighed”. 
”Inddrag børnene i nogle af de gø-
remål og pligter som børn til alle 
tider har lært meget af: De skal gå 
ud med skraldespanden, 12-årige 
skal prøve at passe sine mindre sø-
skende og lignende”. 
John Madsens sidste råd til forældre 
der gerne vil lade sine børn forblive 
børn lidt længere end 8-årsalderen, 
lyder: 
”Du skal ikke hver dag spørge dit 
barn ”hvordan har skolen været i 
dag?” eller ”har du lektier for?”, når 
de kommer hjem om eftermidda-
gen.” 
”Nej, du skal møde dit barn, se det i 
øjnene og sige at du er glad for at se 
ham eller hende. Så kan de mærke 
at du er der for dem”. 
 
Vil du vide mere om The Betweena-
gers og om John Madsens forsvar 
for den nødvendige barndom, kan 
du læse meget mere i hans seneste 
bog ”Skal man kunne krybe før man 
kan gå?”. 164 sider, 148 kr. Den er 
udgivet af Forlaget Landtryk og 
kan købes via tlf.86 59 10 91 eller 
via e-mail landtryk@mail.dk 
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    Et nyt sammensat ord er opstået: 
24-timers-samfundet. Det dækker 
over en ny virkelighed, som vi alle 
kender. Da sangeren (spillet og sun-
get af Liza Minelli) i filmen ”New 
York, New York” tager til storbyen, 
synger hun forventningsfuld om New 
York: ”- the city that never sleeps”. 
Her er der gang i den konstant. Sådan 
er det i storbyerne nu til dags. Også 
vi her i Mårslet mærker det. Vi kan 
døgnet rundt komme på nettet og 
handle, vi kan ordne vore bankforret-
ninger midt om natten over nettet, 
mange butikker har åbent alle dage – 
også søndage. De gamle kogebøgers 
udtryk ”brug årstidens grønsager” 
giver ingen mening, for vi kan få alle 
grønsager hele året rundt. Vi kan sag-
tens bage jordbærtærte i januar. Det 
fleksible samfund skaber fleksible 
mennesker og giver os en stor frihed 
til selv at tilrettelægge vort liv. 
 

 Forskelsløsheden 
   Der er ikke længere så stor forskel 
på arbejdsliv og fritid, for arbejdet er 
blevet mere lystbetonet, samtidig 
med at fritidsaktiviteterne er blevet 
skemalagt. Der er heller ikke så me-
get forskel på arbejdssted og hvile-
sted, for nu har rigtig mange deres 
arbejdsplads i hjemmet. Det, der gæl-
der for arbejdslivet, der er mere iden-
titetsgivende og attraktivt end nogen-
sinde, sætter dagsordenen også for 
fritiden: Aktivitet (vi går til så mange 
ting), planlægning (kalenderens nød-
vendighed), målrettethed (vi vil opnå 
noget: En sund krop, velvære, gode 
oplevelser, anseelse og status). På en 
måde er ungdomskulturen og mana-
gementkulturen kørt sammen i 24-

timers-samfundet. Ungdommen vil 
gerne have intensitet og livsfylde 
her og nu. Managementkulturen 
forlanger kompetencer, handlepla-
ner, fleksibilitet og resultater. Det 
er en cocktail, der speeder samfun-
det og det enkelte individ op. Vi 
kan få det, som vi vil have det: 
Handle, arbejde og dyrke vore ikke 
arbejdsrelaterede interesser hvornår 
og hvor vi vil. MEN UDEN FOR-
SKELLE BLIVER ALT LET 
GRÅT I GRÅT - OG DET TRÆT-
TER! 
 

 Glædesløsheden. 
   Det triste ved denne udvikling er, 
AT VI SLET IKKE HAR NOGET 
AT GLÆDE OS TIL. Forventnin-
gens glæde forsvinder. Det var el-
lers den, de gamle sagde, var den 
største. Men vi kan ikke vente. Det 
ser vi jo ikke mindst i december 
måned, hvor vi tager hul på julens 
glæde allerede 1. søndag i advent – 
om ikke før. Vi indfører pakkeka-
lender og adventsgaver. Vi vil have 
opfyldelse her og nu. Det betyder 
så, at juleaften har svært ved at leve 
op til forestillingen om den totale 
hygge og kærlighed. Drømmen om 
den store fylde og dybe glæde 
punkteres af den forskelsløse ver-
den, hvor vi ikke giver tid til læng-
sel og venten. Det medfører, at 
DET BLIVER SVÆRT OVERHO-
VEDET AT GLÆDE ANDRE 
MENNESKER, for hvad kan man 
give, som virkelig glæder? Den an-
den er enten allerede fyldt op eller 
også på vej et andet sted hen. Når 
der aldrig er ”fastetid” giver 
”fyldens tid” ingen mening.  Uden 

forskelle indfinder tomheden og me-
ningsløsheden sig. De unges hunger 
efter at opleve det virkelige store sus 
i ekstreme aktiviteter er et symptom 
herpå. Det samme er ungdommens 
misbrug af narko. 
 

 Kirkeåret 
   Kirkeåret er et rituelt forsøg på at 
fastholde forskelle og forskellige ti-
der: Adventstid, juletid, fastetid, på-
skeugen, trinitatistiden og så videre. 
Vi fastholder modsætningen mellem 
fest og dagligdag, mellem højtid og 
hverdag, MELLEM GUD OG MEN-
NESKE. Midt i en forskelsløs verden 
kan kirkens rituelle rum blive en oase 
af ro, styrke og andethed. Det må vi 
værne om. Det er et rum, hvor vi kan 
hente hjælp til at håndtere den kom-
plekse hverdag, et rum, hvor vi kan 
mødes og sammen rette blikket mod 
DET ULTIMATIVE HÅB OG DEN 
ULTIMATIVE ANDEN. 
 
   Husk de trøsterige ord fra Det 
Gamle Testamente, hvor Gud, efter at 
han har sat regnbuen på himlen som 
tegn på fred, siger: 
 

  ”Så længe jorden står, 
 skal såtid og høsttid, 
 kulde og varme, 
 sommer og vinter, 
 dag og nat 
 ikke ophøre.” 
 

 1. Mosebog kapitel 8, vers 22 
 

 

  Eller tænk på den Guds gave at der 
er forskel på kønnene! 
  Eller tænk på Prædikerens vise ord 
om de forskellige tider (Prædikerens 
Bog kapitel 3, vers 1-8).                   

  24-timerssamfundet – et gode, MEN!       Af Hanne Davidsen 
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Kirketider i april 
SØNDAG den 3. april kl. 10:00 
1. søndag efter påske 
Joh. kap. 20, vers 19 - 31 
Jesus viser sig for disciplene  
HANNE DAVIDSEN 

SØNDAG den 10.  april kl. 10:00 
2. søndag efter påske 
Joh. kap. 10, vers 11- 16 
Jesus er hyrden 
HANNE DAVIDSEN 

SØNDAG den 17. april kl. 10:00 
Konfirmation 
 
HANNE DAVIDSEN 

FREDAG d. 22.  april kl. 10:00 
Konfirmation 
 
HANNE DAVIDSEN 

SØNDAG den 24. april  kl. 10:00 
Konfirmation 
 
JETTE ROSENBERG CHRISTIAN-
SEN 

     
     Søndag den 1. maj    kl. 10:00 
     
    Torsdag den 5. maj   kl.  10:00 
    (Kristi Himmelfartsdag) 
 
    Søndag den 8. maj    kl. 10:00 
 
    Søndag den 15. maj  kl. 10:00 
    (pinsedag) 
 
    Mandag den 16. maj kl. 10:00 
    (2. pinsedag) 
 
    Søndag den 22. maj kl. 10:00 
 
    Søndag den 29. maj kl. 10:00 

Kirketider i maj 

 *  *  * 

SÆSONENS ”GREATEST HITS” 
   Der er koncert i Mårslet Kirke  

torsdag den 28. april kl. 19:30  
hvor Mårslets Kirkes Kor og Korsko-
le har samlet de nye rytmiske salmer, 
som de har bidraget med ved gudstje-
nesterne det seneste års tid. 

 

Til korfestival i Sverige.  
    Mårslet Kirkes Kor drager den 4. 
maj til Västerås i Sverige for at delta-
ge i den årlige Norbusang børne- og 

ungdomskorfestival, og ved koncer-
ten i vores kirke giver de dygtige pi-
ger en prøve på det repertoire, de rej-
ser ud med. 
        Pia Labohn dirigerer både kor og 
korskole, og Marianne Eriksen - mu-
sikpædagog ved Odder Musikskole - 
akkompagnerer på klaver. 
 

     Der er gratis adgang til koncerten, 
som varer en lille time.  

 Mange timers øvelser og prøver ligger bag, før det perfekte resultat kan præ-
steres. Her øver en del af Mårslet Kirkes Kor med Pia Labohn ved klaveret på 
repertoiret til koncerten i Mårslet Kirke den 28. april  kl. 19:30  

   Ved indsamlingen til Folkekirkens 
Nødhjælp søndag den 6. marts, havde 
der meldt sig 12 par til de 26 ruter, 
og i sidste øjeblik stillede Testrup 
Højskole  med 14 par. Så det var en 
lettet koordinator Britta Nicholson, 
(billedet) der efter en briefing og en 
kop suppe, kunne sende indsamlerne 
ud på deres respektive ruter. 
   Der blev på små tre timer indsamlet 
i alt 25.213,74  kr. Et ganske pænt 
resultat og mere end i 2004 (hvor det 

var på 25.000 kr.), også set i lyset af 
den massive indsamling, der fandt 
sted efter flodbølgekatastrofen i Syd-
østasien ved nytårstid.  
    På landsplan var der indsamling i 
1400 sogne, og det samlede resultat 
blev på 15 millioner kroner. 2 mill. 
mere end i 2004.   
   Fra Folkekirkens Nødhjælp rettes 
der en stor tak til alle, der var med til 
at yde en indsats i den gode sags tje-
neste. 

Sogneindsamlingen 

*  *  * 
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Fest i Johanneskirken på Trøjborg 
   Skt. Johannes Kirken på Trøjborg 
var fyldt til bristepunktet, da 100-
års jubilæet blev fejret med en fest-
gudstjeneste 20. februar. Biskop 
Kjeld Holm stod for dagens prædi-
ken. 
   Under sin prædiken talte han om 
Jesus, der kom ud i hedningelandet. 
Han sammenlignede dén situation 
med opførelsen af Skt. Johannes 
Kirke for 100 år siden. 
    
”Sådan må det have været lidt den-
gang. Gud kom ud til arbejderkvar-
teret på Trøjborg, hvor han ikke 
havde været før. Men det er nok 
alligevel ikke hele argumentationen 
bag kirkebyggeriet,” sagde Kjeld 
Holm, der også i sin prædiken be-
nævnte Skt. Johannes    Kirke som 
Trøjborgs domkirke.  

   Kjeld Holm  benyttede sin prædi-
ken til at rose de nyopsatte glasmo-
saiker af Arne Haugen Sørensen. 
    
”Det er unikke kunstværker, der her 
er skabt til Johanneskirken. Nu skal 
man passe på med at fortolke, men 
jeg har fået det ud af det, at Gud 
netop er her på vores tid og vores 
sted, selv om gudløsheden kan vir-
ke overvældende.  
   Skt. Johannes Kirke er en af de 
mest spændende kirker med Kamp-
manns aftryk, ligesom den nu også 
har fået Arne Haugen Sørensens 
aftryk. Jeg er glad for, at jeg må 
være med til at festligholde denne 
dag. Jeg var lige ved at sige, at vi 
ses igen om 100 år til en ny fest-
gudstjeneste, men det gør vi jo nok 
ikke,” sagde Kjeld Holm. 

De fire glasmosaiker, Uddrivelsen af Paradis, Den sidste Nadver, Judaskys-
set og Forhånelsen, skal nok blive en seværdighed der er værd at køre efter.        

(Foto: Arne Illeborg, Xryds)  

Ferie 
Sognepræst Hanne Davidsen 
holder ferie i perioden  

25.4. - 30.4.  
Embedet passes 25.4. - 29.4. af 
Anne Nicolaisen og den 30.4. af 
Jette Rosenberg Christiansen 

Åben kirke 

Mårslet Kirke er en ”åben kirke”, 
hvor alle i dagtimerne har mulig-
hed for at  kigge indenfor, nyde det 
smukke kirkerum, stresse lidt af og 
lade stilheden give velvære til krop 
og sjæl i en fortravlet hverdag. Kir-
ken åbnes kl. 8:00 fra mandag til 
fredag og lukkes igen kl. 17:00 

 

Graverarbejde 

   De sidste dage i februar og begyndel-
sen af marts satte vinteren for alvor ind 
med store mængder af sne og kulde 
over hele landet.  
   Den kraftige vind resulterede i drive-
dannelser til stor gene for trafikken. 
Således også på Mårslet kirkegård, 
hvor graver Inga Michels er kommet 
på et andet slags gravearbejde for at 
kunne  holde stier og gangarealer ryd-
dede for sne. 
     De barske realiteter til trods, er der 
dog et skær af eventyr og romantik 
over vores smukke kirke.   

 

Ungdomsgudstjeneste 

 

onsdag d. 13. april 

   Udover hvad der allerede er be-
kendtgjort på forrige side om kirke-
tider i april, er der onsdag den 13. 
april kl. 17:00 en ungdomsgudstje-
neste for konfirmander, deres foræl-
dre og søskende. 
   Konfirmanderne er med til at 
planlægge og forestå denne gudstje-
neste.  
   Derudover medvirker Betty og 
Peter Arendt, som blandt andet er 
kendt for deres arbejde med salmer 
og sange fra andre verdensdele.  
   Vi skal synge én eller flere af dis-
se rytmiske salmer. Gudstjenestens 
tema er ”Fællesskab”. 
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Der flages - i anledning af... 

Lørdag d. 9.: Danmarks besættel-
se i 1940. Der flages på halv stang 
til kl. 12, derefter hel stang. 
 

Lørdag d. 16.: Dronning Margre-
thes fødselsdag (65) 
 

Søndag d. 17.: Konfirmation 
 

Fredag d. 22.:  Konfirmation 
 

Søndag d. 24.: Konfirmation  

Fri transportmulighed 
 

   Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
kan ældre og dårligt gående, bestille 
gratis transport med kirkebil.  
   Henvendelse senest fredag kl. 8:30 
før gudstjenesten om søndagen på 
tlf.nr. 8629 8190. 

Konfirmation  2005 
Der er konfirmation i Mårslet Kirke: 

  søndag den 17. april kl. 10:00 (7.a) 
  fredag den 22. april kl.  10:00 (7.b) 
  søndag den 24. april kl. 10:00 (7.c) 
 

  Telegrammer kan afleveres i våben-
huset fra kl. 9:00. Konfirmanderne 
får en bibel af menighedsrådet. Des-
uden får de en visdomsbog, dvs. en 
slags poesibog, hvori deres konfir-
mationsord står sammen med de vis-
domsord, som deres medkonfirman-
der har skrevet i den. Visdomsbogen 
kan bruges ved konfirmationsfesten 
således, at også gæsterne skriver et 
lille ord til konfirmanden i bogen - et 
digt, et indsigtsfuldt ord, et godt råd, 
et salmevers, et skriftsted og lign. 
    Jette Rosenberg Christiansen og 
undertegnede siger tak for en god 
sæson med nogle interesserede og 
dejlige unge mennesker. 

Hanne Davidsen 

Altid den 1. onsdag . . . 
   Det er fast rutine, at det er den før-
ste onsdag i måneden, der er gudstje-
neste i dagligstuen på Kildevang.  
   Næste gang er det onsdag den 6. 
april  kl. 14:30 ved Hanne Davidsen, 
og vi starter som sædvanlig med lidt 
hyggesnak og en kop kaffe kl. 14. 

Åben kirke….(?) 

- i gængs betydning, er nu ikke hvad håndværkeren Niels Varming er i gang med at 
etablere fra kirketårnets sydlige tagflade! Teglstenene - de unikke bæverhaletagsten - 
var begyndt at skride i de nederste rækker, og en nærmere undersøgelse viste, at det 
var nødvendigt hurtigt at få gjort noget ved taget, der sidst blev istandsat i 1975. 

Vejret 
- vil der garanteret blive snakket om 
mandag d. 11. april kl. 9:30-11:00   
i sognehuset hvor MANDAGS-
CAFEEN er åben. Alle er velkom-
ne den 2. mandag i måneden til at 
snakke med og helt uforpligtende 
råhygge sig over en kop kaffe og et 
rundstykke, og det koster ikke noget!  

Kildevang 

Gudstjenesten på Kildevang den 3. marts. Sognepræst Hanne Davidsen prædi-
kede over emnet ”Det daglige brød”   -   Ved klaveret Bente Fisker-Sørensen.    

*  *  * 
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   Hvad er det? 
  En lille, praktisk 
ting centralt place-
ret i Mårslet. Den 
har haft en omtum-
let tilværelse i over 
200 år.  
  Få svaret andet-
steds på kirkesider-
ne her i Mårslet 
Bladet! 

Påsken i billeder 
Kvalitet bag billederne fremstillet af elever i 3.c på Mårslet Skole 
   Der har været udfoldet stor kreati-
vitet af eleverne i 3.c på Mårslet Sko-
le i forbindelse med billedprojektet 
”Påsken i billeder” 
   Mårslet Skole havde lagt form-
ningslokaler og -lærerekspertise til 
arbejdet. Kirken havde deltaget i ti-
merne på skolen og eleverne havde 
fået fortalt påskehistorien i kirken 
forud for arbejdets begyndelse. 

   Værkerne var udstillet i Mårslet 
Kirke som altertavle fra d. 14. til d. 
28 marts, hvor alle havde en mulig-
hed for at se dem. De er nu fragtet 
til Århus Rådhus til en stor fernise-
ring onsdag den 6. april  for alle de 
deltagende elever fra skoler med 
lignende projekter i Århus-området.  
  Et eksempel på et konstruktivt 
samarbejde mellem kirke og skole. 

    Mårslet Kirke, søndag den 3. april kl. 19:30         
”Aftensang og H.C. Andersen” 

med 
koncertensemblet ”Creamus”    

I anledning af H.C. Andersens 200 års fødselsdag - den 2. april - skal vi 
lægge øre til et varieret program bestående af gamle og nyere aftensange, 
instrumentalmusik og oplæsning af H.C. Andersens ”Aftenbilleder” – om 
den gamle månes fortællinger fra sin vandring over nattehimlen.  
   Samlet opmales en række musikalske sindbilleder, der gennemspiller 
aftenens og nattens stemninger. 

  *  *  * 
   Ensemblet Creamus er dannet i 2003 af 4 musikere med rødder indenfor 
folkemusik, rock, jazz, kammer- og kirkemusik og fælles glæde ved at spil-
le for folk og kirke. Og så er der 

GRATIS ADGANG 

Peter Uhrbrand, violin og viola. Kri-
stian Berg, sang og fortælling. Lena 
Gudnason, piano og sang. Svend 
Meulengracht, tværfløjte. 

(Foto: Creamus)  

Eleverne har - under vejledning af billedkunstner og kunsthåndværker fra Bil-
ledskolen i Århus  Ginette Wien (øverst)  -  udfoldet stor kreativitet  i arbejdet              

med fremstillingen af billederne. 

De grønne pigespejdere 
    

   Der er forældremøde i Sognehuset-
for de grønne pigespejdere, grøn-
smutterne, torsdag d. 7. april kl. 
19:00. 
   På programmet står bl.a. valg af 
forældrerepræsentanter, sommerlejr 
og de ugentlige mødetidspunkter. 
 

Lodsedler 
    I hele april og maj forestår 
grønsmutterne det årlige lodsed-
delsalg Hver lodseddel - skrabe-
lodder - koster 20 kr., hvoraf de 
10 kr. går til det lokale arbejde. 
    Pigerne tager ikke imod Dan-
kort (endnu!) så hav mønterne 
liggende parate lige inden for dø-
ren, når de ringer på! 

Tag godt imod dem!  
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Indre Mission: 
"Fra Gudsfrygt til engagement" 

 
  Landssekretær på 
Menighedsfakultetet 
i Århus, Nils Ander-
sen, tager udgangs-
punkt i 2. brev til 
korinterne kap. 5, 
vers 11-21.  

Det handler om at få øje på Guds 
frelservilje. Vi må blive bevidste om, 
at Gud gennem Jesus har forsonet sig 
med os mennesker. Det må gerne få 
det udslag i vores liv, at vi lader os 
engagere i det, som er vigtigt for 
Gud. -  Foredrag i Mårslet Sognehus 

onsdag den 20. april kl. 19.30 
 
   Det andet brev til korinterne er 
skrevet af apostlen Paulus under 
hans treårige ophold i Efesus år 56 
e.Kr. og er et af de ældste skrifter i 
Det Ny Testamente 
  Under sin anden missionsrejse hav-
de Paulus oprettet menigheden i 
storbyen Korint, som var et økono-
misk, kulturelt og religiøst kraftcen-
trum på den tid. 
Paulus tidligste skrift i Det Ny Testa-
mente er 1. Tessalonikerbrev, som er 
skrevet under hans ophold i Korint 
ca. år 51 e. Kr. 
  Korinthos, som byen hedder i dag, 
er en havneby i den Korinthiske Bugt 
med ca. 20.000 indbyggere, 80 km 
vest for Athen i Grækenland. 

    Den 3. fredag i hver måned afhol-
der vi fællesspisning i sognehuset fra 
kl. 18:15 og et par timer frem.  
   Det er for alle, der har lyst til hyg-
geligt samvær med andre fra sognet. 
   Prisen for aftensmad og efterføl-
gende kaffe er 30 kr. pr. voksen - 
børnene spiser gratis. 

 I april måned er der fællesspisning 
fredag d. 15. kl. 18:15 

 

 
Tilmelding til familiespisningen kan 
ske senest to dage før (onsdag inden 
kl. 21:00) til: 
Eva og Christian Kaas-Petersen, tlf. 
8629 3434  eller mail: 

kaas.petersen@mail.tele.dk. 

 

Mariehønen er klubben for de 
helt små børn - under 6 år -  med 
eller uden deres forældre.  
   Sæsonen slutter først i juni, så 
du kan stadig nå at være med i 
den resterende del af foråret. Vi 
synger, hører små fortællinger og 
laver forskellige aktiviteter sam-
men med børnene.  
 
Mariehønen holder åben hver 

mandag fra 16:15 - 17:30  

på Langballevej 82. 
   Du er meget velkommen til bare 
at dukke op, men vil du først høre 
mere, så ring til Jette Kristoffer-
sen på tlf. 8628 9965 eller Erik 
Christensen på tlf. 8629 5765.  
 

Vi glæder os til at se eller høre fra 
dig. 

”Lav din egen dolk og skede” - var temaet denne mandag aften i februar, og 
stedet var Sognehusets store sal. Her mødtes medlemmer af juniorklubben 
”Ørnereden” og under kyndig vejledning blev der fabrikeret rigtige dolke. Her 
er det fra venstre Anna, Elisabeth, Olivia, Lea, Silja, Sascha og Thomas, der 
er travlt optaget med at tildanne et flot skæfte i træ. 
  

Juniorklubben ”Ørnereden” er for alle som går i 4. - 8. klasse og mødes i 
Sognehuset hver mandag aften kl. 19:00 - 20:30 

Lærkereden 
 

   Børneklubben ”Lærkereden” er for 
alle børn fra børnehaveklasse til 3. 
klasse. De mødes hver mandag fra 
kl. 16:00 - 17:30 i Sognehuset. Bør-
nene synger, hører en fortælling fra 
bibelen, leger og deltager i mange 
forskellige aktiviteter. 

Mariehønen (billederne herover), Lær-
kereden og Ørnereden er alle tilsluttet 
Danmarks Folkekirkelige Søndagssko-
ler, der tidligere var en gren af Indre 
Mission, men som siden 2001 har væ-
ret en selvstændig bevægelse, og en 
moderne, tidstilpasset udgave af den 
gammelkendte søndagsskole 

Fælles familiespisning 
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Adresser 
 

 PRÆSTEGÅRDEN 
 Obstrupvej 4 
 Tlf. 8629 0234 
 davidmaa@post.tele.dk 
 
 SOGNEPRÆST 
 HANNE DAVIDSEN 
 Henvendelse om dåb, vielse 
 og begravelse. 
 Træffes bedst tirsdag, onsdag 
 og fredag  kl. 12:00 - 13:00 samt  
 torsdag  kl. 16:00 - 17:00 
 Mandag er fridag. 
 
 SOGNEPRÆST 
 JETTE ROSENBERG 
 CHRISTIANSEN 
 Tiset Præstegård 
 Tlf. 8692 7330 
 jrc@km.dk 
 
 SOGNEMEDHJÆLPER 
 KENNETH SØRENSEN 
 Olaf Rudesvej 23, 2. th. 
 8270 Højbjerg 
 Tlf. 8736 0838  
 grundtvig@post.opasia.dk  
 
 ORGANIST OG KORLEDER 
 PIA LABOHN 
 Dyngby Møllevej 37 
 Tlf. 8655 6408 
 pialabohn@mail.tele.dk 
 
 MENIGHEDSRÅDSKASSERER 
 HENNY BAUNING 
 Langballevej 168 
 Tlf. 8629 0649 
 bauning@webspeed.dk 
 
 MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
 HELMER KEMP ANDERSEN 
 Marklodden 7, Storhøj 
 Tlf. 8627 2843 
 
 SOGNEHUSET 
 Obstrupvej 4 
 Tlf. 8629 8190 
 KIRKETJENER 
 LIS NISSEN 
 Træffes tirsdag til fredag 
 kl. 8:00 - 8:30 i sognehuset 
 
 KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR 
 Ved Kirken 1 
 Tlf. 8629 4841 
 GRAVER 
 INGA MICHELS 
 Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers 
 på kirkegården 

14 
APRIL 

2005 

Mig og min Mormor   
 

   Journalist Elsa Steen Sørensen fra 
Grættrup i Salling fortæller om åre-
ne hos sin mormor, der havde et 
vaskeri i Århus.  

    Hendes foræl-
dres engage-
ment i mod-
s tandska mpe n 
bevirkede, at 
hun tilbragte 
sine første bar-
neår hos sin 
gamle mormor.  
   Hun hjalp i 
vaskeriet, hvor 
mods tandsfolk 

og våben ofte blev gemt, gik af og 
til alene rundt med illegale blade og 
deltog ikke mindst i kampen for at 
skaffe mad. 
   Foredraget er et tidsbillede - men 
også en beretning om et umage par, 
en lille pige og en gammel kone, 
der kom til at betyde alt for hinan-
den. 
   Sæt kryds i kalenderen og se frem 
til en interessant eftermiddag med 
beretninger fra besættelsestidens 
Århus. Det er i sognehuset 

torsdag den 14. april kl. 14:00 

Elsa Steen Søren-
sen 

Menighedsrådets 
næste møde er i Sognehuset  

tirsdag den 19. april kl. 19:00 
 
Menighedsrådets møder er offentli-
ge, og enhver er velkommen til at 
overvære møderne. 

Mangel på religion 
svækker danskere i 

sygdom 
 

   Danskere har svært ved at tackle 
sygdom og kriser, fordi de ikke sø-
ger i religionen for at få en forkla-
ring, mener religionspsykolog Peter 
la Cour fra Københavns Universi-
tet. 
   Når  danskere spiser flere depres-
sionspiller og har en højere selv-
mordsrate end de lande, vi normalt 
sammenligner os med, kan det hæn-
ge sammen med, at danskere sjæl-
dent søger en religiøs tolkning, når 
krisen kradser. 
   - Der er ting, der kan tyde på, at 
vi i Danmark er religiøst frisatte, at 
vi ikke tænker over en højere me-
ning med livet. Dermed må vi selv 
bære byrden, når vi bliver ramt af 
sygdom eller død, fordi vi ikke kan 
sætte det ind i en større sammen-
hæng, og det er dybt problematisk, 
siger Peter la Cour. 
   Halvdelen af danskerne ser årsa-
gen til menneskelig lidelse som en 
tilfældighed. I Norge og Finland er 
det kun en tredjedel.  
   Kun 28 procent af  danskerne op-
når trøst og styrke i religion - det tal 
er i USA på hele 73 procent. 
   - Det kan betyde, at vi har svære-
re ved at finde trøst og håb. Når alt 
ondt skyldes tilfældigheder, så kan 
ingen, heller ikke religionen, rette 
op på det, og når lidelsen ikke er 
velintegreret i os, er vi heller ikke 
robuste over for en verden der ram-
ler sammen, siger Peter la Cour. 

GRATIS AVIS! 
 

    Få  Kristeligt Dagblad -  
en af Danmarks mest seriøse aviser -  
tilsendt hver dag helt gratis og ufor-
pligtende i 4 uger. Send en mail med 
navn og adresse til 
 abonnement@kristeligt-dagblad.dk 
 
-  eller ring på tlf. nr. 3348 0505  

  
Tilbudet gælder husstande i Dan-
mark, der ikke har modtaget Kriste-
ligt Dagblad de seneste 12 måneder. 

* * * 
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    Billedet forestiller 
vindfløjen fra 1779 på 
toppen af kirketårnet. 
Den - og dens hullede 
renommé - kan du 
bl.a. læse meget mere 
om i Hans Møllers 
lille bog ”15 fortæl-
linger fra Mårslet 
sogn” som er et af 
hæfterne i serien 

”Mårslet… her hvor vi bor” udgivet 
af Mårslet Sogns lokalhistoriske 
Forening. Den (bogen!) kan købes  
på Egnsarkivet. 
   Se i øvrigt annoncen andetsteds i 
Mårslet Bladet. 

SOGNEHUSET  APRIL 
 

Søndag d. 3. 
Kirkekaffe efter gudstjenesten 
 

Onsdag d. 6. 
Orienteringsmøde (Liturgisk drama) 
kl. 17:00 
(se  ”Skuespillere søges” på denne side) 
 

Torsdag d. 7. 
De grønne pigespejdere 
kl. 19:00 
Forældremøde 
 

Mandag d. 11. 
Mandagscafeen 
9:30 - 11:00 
 

Onsdag d. 13. 
Litteraturkredsen 8320 
19:30 - 21:30 
”Litteratur og Kristendom”. 
(Læs udførligt andetsteds i MårsletBladet) 
 

Torsdag d. 14.  
Hyggeklubben 
kl. 14:00. 
”Mig og min Mormor” 
(Læs udførligt andetsteds på kirkesiderne) 
 

Fredag d. 15. 
Familiespisning   
kl. 18:15 - 20:15 
 

Tirsdag d. 19. 
Menighedsrådsmøde 
Kl. 19:00 - 22:00 
 

Onsdag d. 20. 
Indre Mission 
kl. 19:30 
”Fra gudsfrygt til engagement” 
(Læs udførligt andetsteds på kirkesiderne) 
 
 

Hver torsdag kl. 15:00 - 17:30  
Kor og korskole 
Hver tirsdag, onsdag og torsdag: 
kl. 8:00 - 9:30  Konfirmander 
Hver mandag og tirsdag  
kl. 12:00 - 13:30   
samt onsdag  
kl. 13:00 - 14:30   Minikonfirmander 
Hver mandag 
kl. 16:00 - 17:30   ”Lærkereden” 
Hver mandag 
kl. 19:00 - 20:30 
Juniorklubben ”Ørnereden” 

Se Kirkesiderne med alle 
billederne i FARVE! 

 

  Fra årsskiftet 2005 er Mårslet Bla-
dets sort/hvid udgave lagt ud på In-
ternettet som en PDF fil. Det betyder 
bl.a., at du nu kan se alle billederne i 
farver. Klik  ind på adressen 
 http://www.maarslet-bladet.dk  

Mårslet Kirkes hjemmeside: 
http://www.maarsletkirke.dk 

Skuespillere søges 
 

   Igen i år bliver der afholdt en fri-
luftsgudstjeneste i forbindelse med 
Mårslet Byfest. Det bliver søndag 
den 21. august. I den forbindelse vil 
vi gerne opføre et liturgisk drama i 
lighed med sidste år. Temaet for 
gudstjenesten og dramaet bliver 
”Sløjfe eller Knude” – om at være 
bundet sammen i frihed og nødven-
dighed.  
   Kunne du tænke dig at være med, 
så mød op til et orienterende møde 

 onsdag den 6. april kl. 17.00  
i Sognehuset. Der vil blive øvet 2 
timer ca. 8 gange i foråret og så igen 
i august op til gudstjenesten. Sogne-
præst Hanne Davidsen fortæller om 
ideen, og Birthe Bonde Niilonen, 
som skal lede den skabende proces, 
vil fortælle om arbejdsformen. Igen 
vil det liturgiske drama have perfor-
mancekarakter. 
    Gamle som nye spillere er hjerte-
lig velkommen. Der kræves ingen 
forudsætninger. 

 I februarnummeret skrev vi på disse 
sider om de mange ensomme ældre, 
og Hanne Torp, formand for Lokal-
center Kildevangs Brugerråd, efterly-
ste mennesker, der havde lyst til at 
yde en frivillig indsats ved at besøge 
og snakke med de ældre.  

Det er med ORD som med SOL-
STRÅLER, jo mere de koncentreres, 
jo dybere brænder de. 

   Denne opfordring har båret frugt, 
så gruppen på 28, nu er udvidet med 
yderligere 3 personer.  
   Har du også lyst til at være med så 
ring til:  
Hanne Torp tlf. 8629 2710 eller på 
Lokalcentret tlf. 8676 2974   

Besøgsvenner 

En glad ildsjæl, Hanne Torp (i midten), kunne 28.2. fejre sin 60 års fødsels-
dag  sammen med en del af de mange besøgsvenner, der nu er udvidet til 31. 
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Messehagelerne 
Arbejdet er nu i fuld gang på begge messehageler 

   Patroneringen af den grønne 
messehagel - dvs. den proces der 
omsætter skitsen fra tegning til et 
færdigt mønster er nu omsider fær-
dig, og broderingen påbegyndt.  
   Den grønne messehagel bliver 
broderet som et teamwork mellem 7 
”syersker” i Mårslet, der alle er rig-
tig skrappe til det med nål og tråd. 
   Første tørn tages af Bente Søren-
sen, der samtidig er kunstneren bag 
oplægget. 

   Den hvide messehagel har ikke 
været igennem samme patrone-
ringsproces. Den broderes af Rie 
Vodder, direkte fra oplæg og skitse. 

Rie Vodder, der selv har tegnet den 
hvide, har stor erfaring i at brodere 
direkte efter skitse.     Begge messe-
hageler forventes (måske) helt fær-
dige en gang efter sommerferien. 
   Vil du støtte projektet og være 
med til at sætte dit præg på gudstje-
nestefejringen i Mårslet Kirke, så 
modtager vi med glæde et bidrag - 
stort eller lille - på messehagelkon-
toen i  
Nordea:  
Reg.nr. 1920  kt nr. 0306 813 471 
eller ved check til kasserer 
Henny M. Bauning,  
Langballevej 168, 8320 Mårslet. 
Vi takker for de bidrag, vi allerede 
har modtaget. 

   Her er de to skitseforslag, som 
blev forelagt og godkendt af Mår-
slet Menighedsråd den 22. novem-
ber 2004. 
   Øverst den grønne som er udført 
af Bente Sørensen og nederst den 
hvide, som er Rie Vodders forslag.  

Bente Sørensen 

Rie Vodder 

Skitserne 

Tip til de særligt interesserede: 
Gå ind på på internetadressen: 

http://www.maarslet-bladet.dk  
hvor der er mulighed for at forstørre 
og se detaljer - og så er det i farver! 

  Mens snestormen rasede udenfor og fik det meste af landet til at køre i ned-
sat tempo, var der fuld fart på nål og tråd hos Bente Sørensen i Mårslet. Her 
broderes der efter det mønster, der kom ud af patroneringsprocessen. 
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Aktiviteter i April.  
 
Mandag d. 4. April  kl. 14.00: 
Syng med Josser Herold 
 
Onsdag d. 6. April Kl. 14.00: 
Gudstjeneste 
 
Søndag d. 10. April kl. 14.00: 
Banko v/Brugerrådet  
 
Mandag d. 11. April kl. 14.00: 
Lysbilledeforedrag om kina v/Erik Frandsen  
Onsdag d. 13 April kl. 14.00: 
Fritidshjemmet Asgården i forårskoncert 
 
Mandag d. 18. April kl. 14.00: 
Else Hulemose fortæller videre om sit liv 
 
Onsdag d. 27. April kl. 18.00: 
Forårsfest i venneforeningen pris 100 kr. 
 

Venlig hilsen 
Brugerrådet 

 
 
 
 
Hver mandag kl. 14.00: I Underhuset: 
                                        Billard ( Pool ) 
 
Hver tirsdag kl. 14.00:  Tirsdagsklub. 
                                          
 
Hver tirsdag kl. 14.00: I Underhuset: 
                                       Træværksted for                                         
alle interesserede. 
  
Meddelelser: 
Pensionsmedarb.: Mandag d. 4. April kl. 9-12 
 
Genbrugsmarked. 
Torsdag d. 7. Og den 21. April kl. 15- 17 
Markedet er placeret i kælderen under det nye plejehjem. 
       
 Ret til ændring forbeholdes. 
 
 
Med venlig hilsen 
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet. 
tlf. 86 76 2970. 
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TMG - Nyt 

Forretningsudvalg:      
Formand:  Kurt Kirkedal Laursen Bedervej 14 86 29 38 39 Kurt@kirkedal.dk 
Næstformand og HalHus 
kasserer Børge Andersen  Langballevænget 113  86 29 84 25 b.haaning.andersen@oncable.dk  

Kasserer:  Gerda Svendsen Visbjerg Hegn 29 86 72 25 80 gjs@tdc.dk 

Sekretær:  Bente H. Kristensen Langballevej 170 86 29 80 45 hindborg-kristensen@mail.tele.dk 

Afdelingsrepræsentanter:      

Badminton:  John Johansen  Visbjerg Hegn 19  86 29 88 88  johnjohansen@wanadoo.dk  

Basketball:  Poul Erik Jensen Kratleddet 5  86 72 20 00  poulerik@jensen.tdcadsl.dk  
Bordtennis:  Bo Madsen  Langballevænget 42 86 29 77 75 b.madsen@post.tele.dk  

Cykelmotion:  Finn Hansen  Visbjerg Hegn 148  86 29 82 50  finn@123mail.dk  

Fodbold:  Jan Henriksen  Gyldenkronesvej 6  86 29 74 05  reintoft@henriksen.mail.dk  

Gymnastik:  Kjeld Pedersen  Toftevangen 4  86 29 92 42  kjeld.pedersen@odder.dk  

Håndbold:  Anette Nørager Borrevænget 6  86 29 76 67 anfk@webspeed.dk 
Pétanque:  Hanna Stokholm  Præstegårdsvej 63  86 29 08 09  hstokholm@mail.dk  

Tennis:  Henrik Breyen  Ved Kirken 8  86 29 83 22  henrik.breyen@mail.dk  

Volleyball  Claus Jacobsen Baneleddet 2  86 72 17 28  krusejacobsen@mail.dk 

Alle instruktører, trænere, hjælpetræ-
nere, bestyrelsesmedlemmer og frivil-
lige i Halhuset er blevet inviteret til en 
festlig aktivitetsdag som vil forgå i og 
omkring Mårslethallen. Aktivitetsda-
gen afholdes lørdag den 16. april 2005 
og er arrangeret af en gruppe TMG’ere 
i samarbejde med DGI-Århusegnen. 
 
Idrætslege, et lattervækkende foredrag 
og en let anretning skal gøre eftermid-
dagen til en fornøjelig affære. Arran-
gementet er ment som et skulderklap 
til alle de der gør en indsats i TMG, 
der hver for sig og sammen med de an-
dre er med til at gøre TMG til en popu-
lær legeplads for hundredvis af byens 
borgere uanset alder og uanset om de 
er til badminton, cykling, fodbold eller 
petanque. Uden den store arbejdsind-

sats samt evne til at begejstre og moti-
vere medlemmerne, ville idrætsfor-
eningen ikke være det samlingssted det 
er i dag. 
 
Arrangementet har også til formål at 
give instruktører, trænere, hjælpetræ-
nere og bestyrelsesmedlemmer en salt-
vandsindsprøjtning, som kan styrke 
samarbejdet på tværs af afdelingerne 
samt skabe en følelse af vi-hører-
sammen i TMG. 
 
DGI’s legepatrulje åbner dagens pro-
gram med en række sjove idrætslege 
der nok skal få latteren og snakken til 
at rulle. Efter en kort kaffepause får 
stand up filosoffen John Engelbrecht 
ordet for at sænke deltagerne ned i et 
mentalt kurbad der på én gang rummer 

morsomme anekdoter og perspektivri-
ge pointer. Herefter serveres en let an-
retning. 
 
Arrangementet finansieres af DGI-
Århusegnens jubilæumsfond og 
TMG’s hovedbestyrelse. Ideen til akti-
vitetsdagen opstod i én af arbejdsgrup-
perne på det seminar om foreningsud-
vikling, der blev afholdt i Fulgsø-
centret sidste år. Seminaret var et sam-
arbejde mellem DGI-Århusegnen og 
TMG. 
 
Arbejdsgruppen består af Flemming 
Kristiansen, håndboldafd , Kjeld Pe-
dersen og Susanne Wiben Drysdale, 
gymnastikafd. 

Det kan betale sig at gøre en indsats i TMG 
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Tennis 

Vi indbyder igen til verdens bedste ud-
fordring : spil Tennis ! 
 
Alle er velkomne, alle kan lære det, 
alle kan blive bedre. 
Trænger du til at udfordre dig selv og 
andre, trænger du til hygge og samvær 
under sol og sommer, så er Tennis sva-
ret ! 
 
Vi har GRATIS træning for børn, 
GRATIS træning for voksne, GRATIS 
arrangementer/turneringer for spillere 
på alle niveauer. 
Vi hygger, spiller, og udfordrer os selv 
og hinanden. 
Lær nye mennesker og medspillere at 
kende : kom med til Klubbens arrange-
menter ! 

Vi starter med let baneklargøring (den 
opmærksomme gænger har lagt mærke 
til, at vi dækker banerne med sort pla-
stik om vinteren : ser måske besynder-
ligt ud, men beskytter banerne mod 
frost, hvilket gør det  lettere at få ba-
nerne klar om foråret)  
 
lørdag den 16.april, fra k.10.00.  
 
Alle er velkomne, vi byder på mad & 
drikke, og hver en time går til de fælles 
baner.  
Og så er der en chance for møde gamle 
og nye makkere ! 
 
Vi fortsætter med den traditionsrige   
Standerhejsning, lørdag den 30.april 
kl. 13.00  

med årets første  gang tennis, mulighed 
for indmeldelse, nøgleudlevering, en 
”chat” med gamle venner og bestyrel-
sen, ømme muskler og masser af hyg-
ge. 
 
Hold øje med vor velkendte folder, 
som sendes ud i disse dage, med alle 
detaljer om de mange muligheder for 
dig og hele din familie. 
 
 
Velmødt : tennis er FOR sjov ! 
 
 
 

Henrik Breyen 
Formand  

(86.298322) 

Så er der atter liv !!! 

Gymnastik Gymnastik 

I sæsonen 2004/2005 har i Gymna-
stikafdelingen igen haft stor succes, 
og der har været stor opbakning fra 
hele Mårslet. Medlemstallet ligger 
forsat meget højt omkring 300 akti-
ve. 
 
Instruktører og bestyrelse var i septem-
ber 2004 på kursus på Fuglsø Centret 
via DGI og vi havde et fornøjeligt 
døgn, hvor vi arbejdede aktivt med bå-
de team work og fremtiden. Og der 
kom mange gode ideer på banen til 
fortsat udvikling af gymnastikken i 
Mårslet. 
 
Det, vi mangler nu, er det, der med et 
m o d e r ne  u d t r y k  he d d e r  a t 
”implementere ideerne”. Det vil vi 
sætte hårdt ind på, når vi er kommet i 
gang med den nye sæson, som begyn-
der i september.  
 
Og så vil der blive arbejdet hårdt på 

ideen om, at bestyrelse og instruktører 
en gang om året tager på en fælles tur 
med overnatning i f.eks. et sommer-
hus, fordi det vil få en god og sund af-
smitning på samarbejdet i dagligdagen 
i Gymnastikafdelingen. 
 
Stor tak til instruktørerne for den an-
svarlighed de føler. Ikke kun for eget 
hold, men også over for afdelingen 
som helhed. De hjælper med at afløse 
hinanden, når en må melde afbud og 
påtager sig også et hold, hvis en in-
struktør indser at han eller hun ikke 
magter at køre en sæson til afslutning. 
 
Gymnastikafdelingen har i år taget 
stavgang ind, og det må siges at have 
været en overvældende succes. Der er 
gjort et virkeligt flot PR-arbejde og det 
er lykkedes at få et helt nyt produkt 
gjort kendt i Mårslet. 
 
Nu kan vi se frem til opvisningen i 

Stadionhallen den 5. marts og vores 
egen opvisning i Mårslet-hallen den 3. 
april. Derefter begynder planlægnin-
gen af den nye sæson, hvor vi må være 
forberedte på at afgive tider i gymna-
stiksalen til bordtennis, som heldigvis 
har fået vind i sejlende igen. Vi håber, 
at vi på trods af knaphed på lokaler og 
måske instruktører kan tilbyde et pro-
gram, hvor der er tilbud til de fleste i 
Mårslet. 
  
Og ikke mindst skal vi i løbet af det 
kommende år finde nye folk, som har 
mod på at gøre en indsats i bestyrelsen. 
Her har vi alle – medlemmer (og for-
ældre), instruktører og bestyrelse et 
medansvar for at finde nye kræfter, så 
gymnastikken kan fortsætte sin udvik-
ling i Mårslet. 
 
 

Kjeld Pedersen 

Beretning ved generalforsamlingen i TMG Gymnastik 



MÅRSLET-bladet  APRIL 2005 29 

 

Mårsletbladet på nettet 
 

Www.maarslet-bladet.dk 
 

E-Mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Foråret er på vej, og nu er det tid til at 
cykle med Mårslet Cykel Motion 
(MCM). Det er sund motion, og det er 
fint at køre med i en flok, der har det 
sjovt sammen. Vores cykelruter snor 
sig gennem Danmarks skønneste land-
skaber.   

I år tilbyder vi dig, der har en lille ra-
cercykel i maven, at møde hver torsdag 
i april kl. 18.30 foran Halhuset. Vi vil 
være en del erfarne ryttere, der cykler 
med og instruerer dig i at cykle i flok 
og hjælper dig til at finde ud af, hvil-
ken gruppe du bør starte i.    Hvis du 
ikke har en racercykel, har vi et par lå-
necykler. Du skal være mindst 15 år 
gammel. 

Vi er 35 medlemmer i MCM, og vi vil 
gerne være flere. Klubben har en grup-
pe hurtigkørere, der i efteråret med 
held forsvarede en 2-plads i DM for 
holdkørsel. De kører stærkt, men vi har 
også grupper, der kører i et mere mo-
derat tempo. 

Nogle få af os har kørt mountainbike i 
skoven i løbet af vinteren, og andre har 
rørt musklerne til vores vintergymna-
stik - men mange har ligget stille og 

glæder sig til at komme ud på landeve-
jen.     

Sæsonen starter søndag 3. april, og så 
træner vi ellers hver tirsdag klokken 
18.30 og søndag klokken 9.30. Vi star-
ter altid ved Halhuset. Før vi kører, af-
taler vi, hvor ruten går hen. Vi følges 
sammen de første 10-15 km, og deref-
ter skilles vi i to eller tre hold.       

Kontakt Frans Keemink på tlf. 
86299559, hvis du vil låne en cykel. 
Ring gerne til én af os fra bestyrelsen. 
Se vores hjemmeside på 
www.maarslet.com - ellers er du vel-
kommen til at møde op. 
Vi ses på torsdag 
 

Peter Vestergaard  

Så tager vi cyklerne frem 
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Badminton 

I forbindelse med generalforsamlingen den 25.2-2005 blev vi et medlem mindre da, det siddende bestyrelsesmedlem 
Axel Thomsen, ønskede at udtræde af bestyrelsen. 
Vi vil hermed sige Axel mange tak for den indsats, han har lagt i bestyrelsesarbejdet. 
Axel er stadig tilknyttet TMG Badminton, som arrangør af Fjerritslev turen. 
Hans afløser er ikke fundet endnu, så hvis de skulle være et ejegodt menneske, der ønsker at deltage i badmintonbesty-
relsens arbejde, så kontakt venligst John Johansen, 86 29 88 88 
Torben Kjærgaard overtog Brian Mørksteds post i bestyrelsen og det vil vi naturligvis også sige tak for!! 
Torben er stadig tilknyttet TMG Badminton, som vores Web-redaktør. 
 
Jeg vil lige nævne at, denne generalforsamling havde det dårligste fremmøde længe.  
Vi vælger derfor at tro, at alle er tilfredse med bestyrelsens arbejde!! 
 
På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev bestyrelsen konstitueret, sammensætningen blev som følger: 
 
Formand:    John Johansen 
Kasserer:    Steen B. Hansen 
Sekretær:   Henrik Hviid  
Ungdomsudvalgsformand Jesper Holm 

Sidste nyt fra TMG Badminton 

April tilbud til alle unge i Mårslet fra TMG Badminton 

Prøv noget nyt – prøv at spille badminton!! 
 
TMG Badminton inviterer alle interesserede unge til at prøve at spille badminton i april måned. 
Tilbuddet giver mulighed for at afprøve badmintonspillet og samtidig danne sig et indtryk af hvordan badmintontrænin-
gen foregår for ungdomsspillerne. I praksis foregår deltagelsen nemlig ved, at man spiller med i de normale trænings 
grupper under ledelse af trænerne. Tilmelding er ikke nødvendig – man møder blot op ved træning og henvender sig til 
træneren – så er man med. 
Hvis du finder ud af at du godt kunne tænke dig at spille badminton i næste sæson så skal du bede træneren om at blive 
skrevet på en ’venteliste’ og vil blive kontaktet i forbindelse med sæsonopstarten, hvis der er ledige pladser!! 
Træningsgrupperne er aldersopdelt og for at få den bedste oplevelse skal du forsøge at deltage i den træningsgruppe, 
som aldersmæssigt passer bedst. Træningstiderne er følgende: 
 
Spilletider: 
Mandag  15.30 - 16.30: 11 - 15 år  
Mandag  16.30 - 17.45: 13 - 15 år 
Onsdag  15.45 - 16.40: 06 - 10 år   
Onsdag  16.40 - 17.35: 11 - 13 år  
Onsdag  17.35 - 18.30: 13 - 15 år 
Onsdag  18.00 - 19.25: 15 - 17 år 
 

Bemærk – tilbuddet er gratis og uden forpligtigelse om medlemskab. 
Første gang er onsdag 04.4.2005 efter påskeferien. 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

Nyt fra TMG Badminton Ungdomsafdelingen 
Lørdag d. 5. marts blev sæsonens klubmesterskaber afholdt. Klubmesterskaberne markerer sæsonens snarlige afslutning 
og ca. 25 børn deltog. Vi havde håbet på mange flere, så ungdomsudvalget vil i den kommende sæson se på om klubme-
sterskaberne kan laves på en anden måde så vi får flere med.  
 
De 25, der deltog, var børn i rækkerne U11 og U13. Der var mange tætte og spændende kampe, der alle blev spillet med 
stor gejst og kampvilje. Det gode kammeratskab der er i TMG Badminton kunne tydeligt mærkes, og alle børn viste fair 
play. Det er dejligt at være vidne til. 
 
Vores klubmestre blev: 
U11, herresingle:  Theis Kristensen 
U11, herredouble:  Theis Kristensen og Mikkel Holm 
U11, damesingle:  Christina Majlund 
U11, damedouble:  Christina Majlund og Christina Larsen 
U13, herresingle:  Anders Dalby 
U13, herredouble:  Esben Larsen og Casper Rasmussen 
U13, damesingle:  Trine Johansen 
U13, damedouble: måtte desværre udgå pga. for få tilmeldinger 
 
Sæsonen er nu næsten slut. For flere hold er den sidste holdkamp spillet. Det har været en sæson med mange gode hold 
og spændende holdkampe. En stor tak til de trofaste holdledere, der alle har stået for en sikker afvikling af turneringen. 
 
Ved amtsmesterskaberne leverede nogle af TMG´s spillere en stor indsats med både 1. og 2. pladser i deres rækker. Des-
værre gik det ikke så godt ved landsmesterskaberne, men bedre held næste gang. Med den træningsindsats og indstilling 
børnene har skal det nok blive godt. 
 
Tak for en god sæson til alle børn og deres forældre. Tak for en stor indsats og på gensyn til august hvor en ny sæson 
venter. 

 
TMG Badminton 

 
Jesper Holm / 

John Johansen 
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Fredag den 1. april kl. 16.45 
 Niels Højlund: Mands Minde - 2001: et systemskifte? 
 
Onsdag den 6. april kl. 19.30 (*) 
 Thomas Clausen Brazilian Trio 
 Se evt. www.tesmus.dk 
 
Fredag den 8. april kl. 16.45 
 Niels Højlund: Mands Minde - Afrunding. 
 'Når man på en skikkelig måde kunne gøre Danmark glad'.  
 
Lørdag den 9. april kl. 9.30 – 17.00 
 Løgstrup og højskolen - temadag om K.E. Løgstrups højskolesyn 
 Med Peter Aaboe Sørensen, Jørgen Carlsen og 4 andre oplægsholdere 
 Entré inkl. frokost: 150 / 100 kr. 
 
Onsdag den 27. april kl. 19.30 
 "Et ukendt barn" - Litteraturaften med Pablo Henrik Llambias 
 Pablo Henrik Llambias debuterede i 1996 med novellesamlingen "Hun har  
 en altan" og har siden bl.a. udsendt "Rådhus" (1997), science fiktion romanen  
 "A.P.O.L.L.O.N." (2000) og "Trojaner"(2001). Llambias kommende roman,  
 "Et ukendt barn", handler bl.a. om veteraner fra den tyske Østfront 1941-1945. 

Løgstrup fejres på universitet og højskole 
 
Den 2. september 2005 er det 100-års dagen for teologen og filosoffen K.E. Løgstrups fødsel. I denne weekend holdes 
Aarhus Universitet et offentligt seminar, hvor en række fremtrædende eksperter fra fagene teologi, idéhistorie og filo-
sofi forelæser over  Løgstrups tænkning. Samtidig udgiver det idéhistoriske tidsskrift Slagmark et særnummer, der øn-
sker at fremhæve spændvidden i Løgstrups tænkning. Nummeret indeholder bl.a. originaltekst af Løgstrup og et inter-
view med Rosemarie Løgstrup samt bidrag fra en række danske forskere: Hans-Jørgen Schanz, Hans Hauge, Svend 
Andersen, Hans Fink, Mogens Pahuus m.fl. Senere på året markerer Testrup Højskole Løgstrup-året ved dels at afhol-
de et seminar den 9. april om ”Løgstrup og højskolen”, dels et sommerkursus i uge 26 med prominente Løgstrup-
eksperter. 
 
 
Yderligere oplysninger: forstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole, tlf. 86 92 03 55 ,  
E-mail: carlsen@testrup.dk 
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Der  var  engang…… 
Blade fra Mårslet Brændevinslaugs krønike 
De gamle mænd i Brændevinslauget 
kan være både påståelige og opfaren-
de. 
 
Ofte er en laugsaften endt med nogle 
gevaldige dunk i maven og adskillige 
næsestyvere, 
når argumenterne ikke længere kunne 
holde. Naturligvis kun verbalt, heldig-
vis, men i værste fald kan Olderman-
den idømme de formastelige en mulkt 
på et anker øl eller nogle pægle snaps. 
Og har Oldermand Hugo Post først 
afsagt sin dom, kan den ikke ændres 
eller kræves forelagt i plenum, thi så-
dan noget findes ikke i Mårslet Bræn-
devinslaug, for her er der ingen demo-
kratiske spilleregler, kun de gamle 
laugsregler. 
 
H. C. Andersen har ofte været emne i 
de lange vintermåneder, hvor der ab-
solut intet skete…..”Digteren forrette-
de sin nødtørft op ad et af de store 
træer ved kirken” vidste nogen… 
”Vrøvl” sagde andre. Alle i Mårslet 
har vel hørt om rygterne, som overle-
veres fra slægtled til slægtled, men har 
H. C. Andersen nogen sinde været i 
Mårslet ? 
 
Historikeren Hans Møller, Mårslet, 

anser det ikke for umuligt, at digteren 
har været i Mårslet, men der er ikke et 
eneste bevis på det.  Ikke et eneste 
sted står det nævnt i digterens dagbø-
ger, og de er ellers ret nøjagtige. 
 
Hans Møller er en fantastisk fortæller, 
så læs hans mange værker, og især om 

digter Andersens ophold på Wil-
helmsborg og hans dødskørsel i sko-
ven. 
 
Men tænk nu, hvis digteren var stran-
det her i byen, så kunne den sidste del 
af hans liv have været meget anderle-
des. 
 
 H. C. Andersen var meget svag de 

sidste 3 år af sit liv og opholdt sig i 
København under kærlig pleje. Men 
de sidste mange år havde han bøvl 
med kroppen og især tænderne – hans 
gebis gav ham konstant problemer…. 
Tænk på, hvad John Grege kunne ha-
ve gjort for ham, hvis han var kommet 
til Mårslet i tide,  - og hvad den svage 
krop angår, der ville jeg give ham et 
personligt godt råd om at opsøge Mas-
sør Hjermind. 
 
Mårslet Brændevinslaug ved, hvilken 
snaps, digteren ville synes bedst om, 
og vi er slet ikke i tvivl. Når digteren 
sidder i skumringen med sit papirklip 
og mindes sine rejser, især til den næ-
re Orient, så skal snapsen smage af 
Tyrkiet og Balkan, og vi har derfor 
krydret den med spændende urter fra 
disse fjerne egne. 
 
Skumringssnaps er Mårslet Brænde-
vinslaugs hyldest til digteren, og mens 
du drikker af snapsen, kan du beundre 
den smukke etiket, som  kunstneren 
Karsten Møller fra Griff Design har 
lavet for os. 
 
Se, det var en rigtig historie… 
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Ny E-mail Mårslet-bladet 
 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Hvem diskuterer hvad 
Se opslagstavlerne 

 

Www.maarslet.net 

Tiden går, og snart er det 25 år siden, 
Mårslet Brændevinslaug blev officielt 
etableret. 
Det starter jo altid med, at nogen går 
og fusker med sagerne, hælder lidt 
snaps på her og der… og pludselig er 
man en flok. 
Vi vil gerne holde et ordentligt 25 - 
års jubilæum, og vi spørger derfor alle 
mårslettere, om I vil hjælpe os med 
billeder, artikler og andre ting fra lau-
gets spæde start. 
Alt kan bruges, lige fra tilfældige bil-
leder, artikler m.v. til de helt store be-
givenheder, som da vi fik Verdens 
bedste logo og  Niels Hausgaard over-
rakte kunstneren Inger Sørensen præ-

mien ved en Finn Bøje-koncert. 
  
Vi lavede også en "Løve-bjæsk" til 
hvert medlem af De Gyldne Løver, da 
de havde 20 års jubilæum.  De fik den 
overrakt på scenen, og Finn Bøje fik 
også en flaske, for han havde også 20 
års jubilæum den dag, men det var en 
hemmelighed, som vi havde opsporet.  
Han var mildt chokeret over at være 
midtpunkt, og - tænk hvis nogen har 
fotograferet det.... Så er vi meget inte-
resseret i at se resultaterne.  
Umiddelbart efter overrækkelsen sang 
vi en sang, som lauget havde skrevet 
til Løverne og Finn, og hvor underteg-
nede blev tvunget til at synge for. Det 

blev foreviget, husker jeg, for jeg var 
badet i blitzlys.... Århus Stiftstidendes 
billeder har vi. 
  
Gør en god gerning, grav i dine gem-
mer og find de mange spændende ting 
frem . 
I spændt forventning… jeg sidder og 
dirrer og venter på din henvendelse. 
  
HJERMIND 
PRÆSIDENT 
MÅRSLET BRÆNDEVINSLAUG 
  
Tlf. 86 29 39 11 ---   
mail:  hjermind@TDCADSL.dk --- 
Præstegårdsvej  

Efterlysning... 
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70151516 

Efter sommer er der en del børn der skal forlade SFO og finde en anden form for fritidsbeskæftigelse/pasning i efter-
middagstimerne. Der er uddelt en lille folder til forældre omkring Fritidshjem, Fritidsklub, Valhalla  og Mid-
gård.  Denne folder belyser kort de muligheder/forskelligheder på institutionerne. Er der forældre, der ikke har en så-
dan folder, kan den afhentes på institutionerne.  
 
Her fra Midgård vil vi bede forældre til kommende børn i 4.kl. om at bruge www. Mårslet.net  og klik ind på børn og 
unge for at blive orienteret om de tilbud der laves fra kommunens side her i Mårslet.  I er også velkomne til at besøge 
inst. for at få en personligt indtryk.  Vi har alle vores egen hjemmeside, der måske kan besvare de fleste af de spørgs-
mål I måtte have som forældre  til  et kommende  barn i 4.kl. alderen .  
 

Med venlig hilsen  
Midgård ,  Testrupvej  1 

Forældreorientering til kommende 4.kl. børn.  

Egnsarkivet er åben for alle interesserede den anden onsdag i hver  
måned fra kl. 16,00 til 17,30. Indgangen er fra skolens parkerings- 
plads på Obstrupvej. 
 
    I denne måned onsdag den 13. april 
 
Udenfor åbningstid er man velkommen til at kontakte 
 
   Edvard Borgbjerg - tlf. 86 29 21 48 
   Ingerlise Wendland - tlf. 86 29 26 80 
 
H.C. Andersen på Vilhelmsborg: Torsdag den 31. marts kl. 11 
sender TV Danmark en udsendelse, hvor Hans Møller fortæller om 
digterens ophold på herregården Vilhelmsborg i sommeren 1853. 

På Egnsarkivet kan man købe 
de lokalhistoriske hefter, der 
er udgivet af Mårslet Sogns 
Lokalhistoriske Forening. 
De 25 hefter i serien: Mårslet.. 
her hvor vi bor" fortæller om 
landsbylivet, som det har formet 
sig gennem tiderne i sognet. 
Der er også hefter om Mårslet 
kirke, hvor der bl.a. kan læses 
om vejrhanen på kirketårnet. 

EGNSARKIVET 



MÅRSLET-bladet  APRIL 2005  36 

Afholdshotellet 
i Mårslet - V 
 
Siden købet af den første lastbil i 
1927 havde Anker Kristiansen op-
bygget en solid vognmandsforret-
ning. Der var en stor kørsel med 
brændsel og kørsel med mælk fra går-
dene i Tander og Mustrup til Andels-
mejeriet 'Kildevang' i Mårslet - og ef-
ter dettes lukning i 1948 til De for-
enede Mejerier i Århus. Mårslet Sog-
neråd var en stor kunde hos vognman-
den. Der blev kørt sand, grus og skær-
ver til kommunens veje, og fra 1955 
blev der hver uge afhentet skrald fra 
byens husstande. Affaldet blev kørt til 
Langballe mose. 
Én af de faste kørsler var griseturene 
en gang om ugen fra sognets gårde til 
slagterierne i Odder, Horsens og 
Hammel. Foderstofforeningen 'Kilde-
vang' var også én af Ankers faste kun-
der. Der blev i høsttiden hentet korn i 
sække fra markerne til møllen. - Om 
vinteren var der gennem 13 år kørsel 
med sneplov spændt foran lastbilen. 
I 1965 stoppede Anker Kristiansen 
som vognmand, men vognmandsfor-
retningen blev videreført af sønnen 
Erik Kristiansen indtil 1978. 
I 1967 solgte Marie og Anker Kristi-
ansen også Afholdshotellet, men be-
holdt haven overfor, der siden 1900 
havde hørt til hotellet. Her byggede 
de på Banevej 8 det parcelhus, som de 
flyttede ind i. 
Køber til Afholdshotellet var handels-
mand Jens Svendsen, Låsby. Slutsed-
len mellem Anker Kristiansen og Jens 
Svendsen var allerede skrevet i august 
1966, og det betingede skøde i no-
vember 1966. Prisen for grund, byg-
ninger og inventar var blevet aftalt til 
136.000 kr. 
Jens Svendsen lukkede straks ho-
tellet for at lade iværksætte en gen-
nemgribende restaurering og mo-
dernisering af bygningerne. Ved luk-
ningen kom byens grønne pigespejde-
re i klemme. De havde en gang om 
året lejet salen til en fest for spejdere 
og forældre. Da Jens Svendsen hørte 
det, genåbnede han salen for en aften, 

så spejderne kunne holde deres fest. 
Jens Svendsen var selv til stede om 
aftenen, og under kaffen uddelte han 
cigarer til de voksne. Da spejderne 
ville betale ham for leje af salen og 
for kaffen, sagde Svendsen, at det var 
gratis -det var hans gave til pigespej-
derne. Svendsen vidste nok, hvordan 
han skulle styrke sit image i byen - 
for også han måtte have hørt, at folk i 
byen talte om det uheldige i, at det 
var Låsby-Svendsen, der nu havde 
overtaget byens hotel. 
Restaureringsarbejdet gik på et tids-
punkt i stå, fordi håndværkerne ikke 
fik deres penge. Det kom dog i gang 
igen, men standsede helt, da Jens 
Svendsen blev erklæret konkurs. På 
en efterfølgende tvangsauktion i 1968 
blev hotellet solgt til et Realkredit-
kontor, der i forvejen havde en stor 
pant i ejendommen. 
Istandsættelsen og ombygningen blev 
genoptaget med Jens Svendsen som 
tilsynsførende, og på Mårslet Sogne-
råds møde i begyndelsen af februar 
1969 blev det anbefalet at give hotel-
let en beværterbevilling med ret til 
udskænkning af spiritus i bygninger-
ne, som forventedes genåbnet i løbet 
af kort tid som kro under ledelse af en 

nyansat hotelforpagter. 
Sådan kom det ikke til at gå. Den 18. 
februar 1969 forårsagede en gasfla-
skeeksplosion, at den næsten færdig-
restaurerede kro nedbrændte til grun-
den. Branden var så voldsom, at Ba-
nevej måtte afspærres for de nedstyr-
tende mure, ligesom togene på Hads 
Herreds Jernbane måtte rangeres for-
sigtigt forbi de nedbrændte bygnin-
ger. 
Kroen blev ikke genopført. Spejderne 
blev de sidste, der benyttede hotellets 
lokaler, og et stykke Mårslet-historie 
var pludselig forsvundet. Stations-
kroens og Afholdshotellets tid som 
byens samlingssted var forbi. På den 
ryddede brandtomt opførtes der to 
parcelhuse, det ene med indgang fra 
Banevej 7, det andet fra Hørretvej 16. 
Et kapitel af Mårslets lokalhistorie 
var derved slut. Ingen, der ikke lige 
ved det, kan i dag se, at her har der 
engang ligget en kro og et hotel 
 

 
Hans Møller 

Et af de årlige faste arrangementer på Afholdshotellets scene  
var Husmandsforeningens dilettantspil. På billedet af dilettant- 

spillet fra 1952 ses på scenen fra venstre Anker Cramer, 
pedel Karlo Madsen og Gustav Jacobsen 
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”Med lidt planlægning er det ikke så 
svært at begrænse brugen af sprøjte-
midler, som mange tror” Jonna Pe-
tersen, havekonsulent. 
 
Ukrudt og mos i græsplænen fore-
bygges bedst, hvis græsset vokser 
godt, så plænen er tæt og frodig. 
 
Gødning giver vækst.  
Giv græsplænen gødning af flere om-
gange, så den holdes i god vækst, eller 
tilfør gødning som topdressing 
(kompost og sand). Hvis du lader af-
klippet græs ligge, når du har slået 
plænen, behøver du næsten ikke at gø-
de. Giv også græsplænen lidt kalk om 
efteråret. 
 
Klip plænen regelmæssigt.  
Ukrudt tåler ikke at få klippet toppen 
af ofte. Derfor vil det meste ukrudt for-
svinde fra plænen, hvis du slår græsset 
en gang om ugen til 4 cm's højde. I tør-
keperioder skal klippehøjden dog ind-
stilles til det maksimale. Stik mælke-
bøtter med et mælkebøttejern og grav 
bellis op - dem kan plæneklipperen ik-
ke klare. Da ukrudt trives dårligere i en 
tæt plæne, er det en god ide at efterså 
med nye frø i foråret. I en nyanlagt 
græsplæne er det meste af ukrudtet en-
årigt, så det kommer ikke igen næste 
år. 
 
Kom mosset til livs.  
I foråret når græsset begynder at vok-
se, og mosset sidder løst, kan du rive 
det af og efterså med anerkendte plæ-
negræssorter. Er der meget mos i din 
plæne, kan du fjerne det med maskine. 
Tromling af græsplænen holder også 
mosset nede. Hvis du lader græsset 
være 7-8 cm langt til vinteren, trives 
mosset dårligere. Mos vokser bedre 
end græs, hvor der er megen skygge - 
her kan du vælge at erstatte græsplæ-
nen med stauder, der tåler skygge, eller 
leve med mosset. 
Ukrudt mellem fliser og i grus. Ukrudt 
kan gro, selv om der kun er en sprække 
på 1 mm, og derfor skal ukrudt mellem 
fliser og andre belægninger holdes ne-
de fra det tidlige forår. 
  

Tag ukrudtet før det får fat.  
Ukrudt mellem fliser kan du holde væk 
ved at feje regelmæssigt med en stiv 
kost. Så fjerner du ukrudtet, når det li-
ge er spiret frem, og før det får ordent-
ligt fat. Er ukrudtet blevet større, kan 
du skrabe fugerne med en fugerenser 
eller bruge en ukrudtsbrænder - og her 
er det nok at blanchere bladene. Græs i 
fugerne luges bedst efter en periode 
med regn - så slipper rødderne lettere. 
Du kan også sætte fugeplanter mellem 
fliserne, fx krybende sorter af timian 
og sylbladet firling. Du skal dog stadig 
luge ukrudtet mellem fugeplanterne. 
 
Fjern ukrudt i grus regelmæssigt.  
På arealer med grus og perlesten kan 
du fjerne ukrudtet med et skuffejern 
eller en havetraktor med ukrudtsstrigle. 
Det skal dog gøres mindst hver 14. 
dag, og mens ukrudtet stadig er småt. 
 
Omtanke ved nyanlæg letter arbej-
det.  
Ved nyanlæg er det en god idé at væl-
ge grus og fliser, som er nemme at hol-
de fri for ukrudt. Jo større fliser du 
vælger, jo færre fuger skal renses. En 
grusblanding som Slotsgrus er nemme-
re at skuffe ren, end hvis der er brugt 
knust granit eller sten. 
Ukrudt i bede. Ukrudt kan både være 
vilde planter og selvsåede haveplanter. 
Ukrudt konkurrerer med de planter, du 
gerne vil have, om vand, næring og 
sollys. 
 
Dæk jorden.  
Kun hvor jorden er bar, spirer der 
ukrudt frem. Dæk derfor så meget af 
jorden som muligt med planter. Eller 
dæk bar jord under buske og træer med 
15 cm bark- eller vedflis. I køkkenha-
ven kan du dække med visne plantede-
le, grov kompost og halm, når grøntsa-
gerne er ca. 20 cm høje. Jorddække 
holder desuden på jordens fugtighed, 
giver en bedre jordstruktur og skaber 
bedre betingelser for nyttedyr. 
 
Undgå at ukrudtsfrø spredes.  
Ukrudt i blomsterbede kultiverer eller 
hakker du væk, inden det når at blom-
stre og smide frø. Ukrudt med frø skal 

fjernes fra haven eller brændes. Hvis 
du lægger det i havekomposten, spre-
des det igen, og du kan begynde forfra. 
  
Flerårigt rodukrudt kræver vedhol-
dende indsats.  
Flerårigt rodukrudt som skvalderkål, 
snerler, kvik og padderokker er speci-
elt generende i havens blomsterbede. 
Det får du bedst bugt med ved at grave 
rødderne op, hakke hyppigt eller ved at 
dække med sort plast. Du kan også ud-
lægge arealet til græsplæne i nogle år. 
Metoden er, at planten opbruger nærin-
gen i rodnettet og ikke får lov at samle 
ny. Det kræver en vedholdende indsats 
- fx tager det et helt år at rydde et areal 
for kvik og skvalderkål og flere år for 
snerler og padderokker. 
Plantesygdomme. Planter kan angribes 
af sygdomme som gråskimmel, rod-
brand, skimmelsvamp og virus. Sunde 
planter angribes mindre end stressede 
planter, der fx mangler vand eller får 
for meget gødning. Den enkelte plante 
vokser bedst det sted i haven, hvor 
j o r d b u n d ,  l y s / s k y g g e ,  l æ /
luftcirkulation, vand og næring er så 
optimal for planten som muligt. 
 
Vælg den rigtige sort.  
Når du køber en plante til haven, kan 
du ofte vælge mellem flere sorter. 
Vælg de mest sunde og modstandsdyg-
tige sorter, hvis du ellers er tilfreds 
med udseende, udbytte og smag. Det er 
især vigtigt ved kartofler, frugttræer og 
bærbuske - fx angribes nogle æblesor-
ter slet ikke eller kun lidt af skurv, og 
nogle stikkelsbærsorter er modstands-
dygtige over for stikkelsbærdræber. 
 
Sæt ikke kålen samme sted hvert år. 
I køkkenhaven bør der være mindst fi-
re år imellem, at grøntsager dyrkes på 
samme sted. Plant fx kål, bønner og 
ærter hvor der var kartofler sidste år, 
og kartofler hvor der var rodfrugter og 
løg. Ved at flytte rundt på afgrøderne 
fra år til år undgår du, at bestemte syg-
domme og skadedyr opformeres. 
 
Vær forberedt på sygdommene.  
Det er en god idé at kende de mest al-
mindelige sygdomme, som kan angribe 

Forår i Haven 
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dine planter, så du ved, hvad du kan 
gøre, når planten er angrebet, og hvor-
dan du kan forebygge nye sygdomsud-
brud. Fx er det vigtigt at fjerne alle æb-
ler angrebet af gul monilia (rådne æb-
ler på træerne i efteråret), for ellers 

rådner endnu flere næste år. Og jord-
bær må fx ikke plantes for tæt, da god 
luftcirkulation giver mindre risiko for, 
at bærrene angribes af gråskimmel. 
Gråskimmel i væksthuse forebygger 
du ved udluftning.  

Her kan du læse mere: 
www.groenhave.dk 
 

Natur- og miljøudvalget 
Mariann Hahn-Thomsen og  

Kirsten Tolstrup 
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6,00 x 2,5 cm kr. 1.125 
6,00 x 5,5 cm kr. 1.635 
6,00 x 8,5 cm kr. 2,045 
6,00 x 11,5 cm kr. 2.555 
6,00 x 14,5 cm kr. 2.965 
9,25 x 2,5 cm kr. 1.510 

9,25 x 5,5 cm kr. 2,095 
12,5 x 2,5 cm kr. 1.635 
12,5 x 5,5 cm kr. 2.555 
12,5 x 8,5 cm kr. 3.375 
12,5 x 11,5 cm  kr. 4.065 
12,5 x 14,5 cm kr. 4.500 

19,00 x 2,5 cm kr. 2,045 
19,00 x 5,5 cm kr. 3.375 
19,00 x 8,5 cm kr. 4.135 
19,00 x 11,5 cm kr. 4.885 
19,00 x 14,5 cm kr. 5.625 
19,00 x 27,0 cm kr. 9.200 

Margenen på siden er 19 cm. i bredden, højden max 27 cm 
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