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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 
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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 : Bjarke Jonassen Baneleddet 12 8320 Mårslet Tlf. 86 72 20 74 jonassen@mail-online.dk 
Bladøkonomi:                   Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf. 86 29 26 06 jacoblind@tdcadsl.dk 
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REDAKTION 

 
Redaktør 
 
 
 
 
 
Indlæg til bladet indleveres til  
Hanne Salling Jensen 
Kratleddet 5, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 72 20 00  
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 
 
Annoncer  
Jacob Lind 
Præstegaardsvej 7C 
8320 Mårslet 
Tlf. 86 29 26 06 
Email: jacoblind@tdcadsl.dk 
 
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene 
forfatteren og eller indsenderen.  
 
Redaktionen forbeholder sig ret til at 
redigere indleveret og offentliggjort stof.  
 
Deadline er den 10. i måneden for stof til 
efterfølgende nummer.  
 
Udkommer hver måned i et oplag på 1900 
stk.— dog ikke i januar og august.  
 
Distribution: Postvæsenet. 
 
Udebliver bladet, så kontakt: 
Hans Bach  
Tlf. 86 29 08 57 
 
 
Tryk:  Werks offset A/S 86 27 54 59 
 
 

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Leder 
da vi ikke har modtaget en leder til maj udgaven, sender vi hermed 
en opfordring til byens borgere. 
 
Hvis der blandt læserne er en person eller gruppe der har lyst til være 
med til at sætte dagsordenen i 8320 Mårslet, er man velkommen til at 
skrive en leder eller et indlæg til bladet. 
 
Man behøver ikke være medlem af Fællesrådet eller et udvalg under dette  
for at ytre sig via Mårslet-bladet, alle kan indsende en artikel og dermed 
være med til at gøre bladet mere spændende at læse. 
 
Der sker jo en masse i området, som nogle måske er glade for og vil dele 
med andre, eller man er måske utilfreds med, at der er for få institutioner, 
eller måske for få aktiviteter for de unge i byen. Så har man her en mulig-
hed for at gøre noget ved det, hvis man fatter pennen og skriver en leder 
eller et indlæg som skaber debat, om netop det eller de emner der ligger 
en på sinde, og måske viser det sig at der er andre der går med samme 
tanker og ideer som man på denne måde kan komme i kontakt med. 
 
Der må også være en del ældre som måske har lyst til at give sit bidrag til 
hvordan 8320 kunne blive et bedre sted at bo for såvel unge som ældre. 
 
Det er derfor utroligt vigtigt at der er nogle i lokalområdet, der tør sige 
sin mening,  også uden for ens egne fire vægge, hvad enten det er ris eller 
ros.  
 
Det er blandt andet i medierne man flytter milepæle blandt politikere, 
foreninger, skoler, butikker, erhvervslivet m. m. i ens eget lokalområde. 
 
Vi vil derfor endnu engang opfordre Mårslets borgerne,  til at bruge de 
muligheder der er i Mårslet. Vi er så heldige, at vi har et velfungerende 
blad for ikke at glemme Mårslet webben, Mårslets egen byportal, hvor 
man på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet kan klikke sig ind, og få 
et overblik over hvad der rører sig netop lige nu i vores lokalområde, 
samt mange andre nyttige oplysninger og debatter. 
 
Så derfor,  send et indlæg eller en leder til Mårslet-bladet på følgende 
mailadresse inlaeg@maarslet-bladet.dk 
 

Med venlig hilsen 
redaktionen 
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Borgerinddragelse eller borgerbedrag ?? 
Borgerinddragelse det lyder både rig-
tigt og flot og Byrådet har da også for 
knap et  år siden vedtaget en model 
for borgerinddragelse. Denne model 
har nu været forsøgt bl.a. i Mårslet, 
Solbjerg og Tranbjerg , og man kan 
roligt konkludere at den da trænger til 
en del justeringer– før den bliver 
brugbar. 
 
Det har været mere end forstemmen-
de at deltage i det borgermøde, hvor 
Magistratens 2. afdeling fremlagde 
lokalplanerne inden de gik i offentlig 
høring. Det burde jo have været en 
god sag – nemlig at der sker en ud-
bygning af et lokalområde helt i tråd 
med den vedtagne kommuneplan og 
at man aktivt og grundigt har inddra-
get lokalområdet – anført af fællesrå-
det - i udformningen af lokalplanerne. 
 
Men det er da gået så grueligt skævt – 
og ord som borgerbedrag- kynisme, 
dobbeltspil, tillidsbrud har ikke bare 
føget gennem luften, men er også ble-
vet sat på tryk i det udgivne skrift om 
borgerinddragelsen i de to meget sto-
re lokalplaner, som fuldt udbygget vil 
betyde en væsentligt forøgelse af bor-

gere i Mårslet. 
 
I Socialdemokraternes Byrådsgruppe 
står vi helt bag intentionerne om at 
inddrage borgere i lokale planlæg-
ningsopgaver – men det er meget af-
gørende at det ikke kommer til at 
fremstå som det stik modsatte  - nem-
lig at borgerne føler sig ført bag lyset 
og udsat for borgerbedrag fra Byrå-
dets side. 
 
Den ansvarlige rådmand, den konser-
vative Poul B. Skou har da også over-
for Byrådet tilkendegivet at det ikke 
var godt nok, og at han nu vil indgå i 
en tæt dialog med Fællesrådet for at 
få ”klinket skårene” og genoprettet 
tilliden 
 
I Socialdemokraternes Byrådsgruppe 
er vi ikke sindet at give en dispensati-
on for åbeskyttelseslinjen. Udbyg-
ningstakten kan vi ikke styre, idet 
arealerne alle er privatejede, og da 
Århus Kommune ikke har vedtaget 
rækkefølgebestemmelser – da er det 
udbud og efterspørgsel der bestem-
mer udbygningstakten. Vi kan kun 
håbe på, at de mange grunde der nu 

også udbydes andre steder i kommu-
nen vil formindske efterspørgslen 
efter  grunde i Mårslet og dermed sik-
re en mere sindig udbygning – men vi 
kan kun håbe !! At sige andet vil være 
i direkte strid med de faktiske for-
hold. 
 
Nu venterr vi spændte på det trafikale 
udspil som rådmanden har lovet fær-
digt, inklusive tidsplan for udførelsen 
- inden lokalplanen endeligt skal ved-
tages i Byrådet. 
Forhåbentligt bliver det spiseligt og 
tilstrækkeligt til, at Mårslet med 
sindsro kan tage imod alle de nye ind-
byggere og tilmed sige:  Velkommen 
til – vi håber I vil befinde jer godt 
her i byen !! 
 
Mårslet er jo et rigtigt ”smørhul ”– og 
det skulle det gerne blive ved med at 
være – også når der bliver flere i 
”smørhullet” 
 
 

Margrethe Bogner 
 

medlem af Byrådet 
medlem af Teknisk udvalg 

H.C.Andersen, her og der og alle vegne 
Klokken er 10.00, det er lørdag den 
2.april i 2005.  50 små og store 
mårsletter nyder Mårslet-bagerens 
rundstykker. Solen skinner fra en sky-
fri himmel, og der er fred og idyl på 
Kommunens plads ved rundkørslen 
op mod Hørretvej. Miljøgruppen hav-
de inviteret til ”Hold-Mårslet-Ren-
Dag”. 
Så møder Per Henrik Hansen op, en 
trofast indsamler igennem de 7 år, 
som denne lokale aktivitet nu har væ-
ret afviklet. Per Henrik havde kigget i 
H.C.Andersens ”harddisk”, og sørme 
om ikke også den store digter har 
skrevet om Mårslet. Formentlig under 
et af hans ophold på Vilhelmsborg. 
Efter Per Henriks udsagn var digtet 
helt jomfrueligt, aldrig været kendt af 
offentligheden. Og godt det samme 
kan man sige. Det gjorde faktisk lidt 

grin med nogle Mårsletter, der nu om 
stunder blot smider cigaretfuteraler i 
rendestenen. Og sådanne dåser, der 
efter sigende har indeholdt bajersk øl, 
findes i et stort antal langs vejene. 
HCA, der jo ellers skriver, at der var 
så dejligt ude på landet, fandt det helt 
forskrækkeligt og ach du lieber Au-
gustin, det ligner jo næsten en svine-
sti. 
Ja, det var sandelig et hårdt udfald 
mod Mårslet fra digterens side og 
enkelte fik da også kaffen galt i hal-
sen. Men Per Henrik fik dygtigt stem-
ningen vendt og således opløftet sive-
de alle ud langs indfaldsvejene til 
Mårslet og indsamlede de fem høns, 
som i starten blot havde været en lille 
fjer. 
Tak til Per Henrik for et meget under-
holdende indslag. 

Indsamlingen var en mægtig succes 
og kl. 12.00 kom indsamlerne tilbage 
sammen med de 7 trailerførere, og da 
var der indsamlet affald, så een af 
kommunens kæmpestore containere 
næsten blev fyldt.  Tak til jer trailer-
førere, der enten bare kommer selv 
eller kommer, fordi ”det plejer vi da”. 
Alting er nemmere med sådan en op-
bakning. 
Og Superbrugsen sørgede for, at vi 
kunne genoprette væskebalancen med 
både øl, vand og juice. 
 
På arrangørernes vegne: 
 
TAK FOR EN DEJLIG DAG – nu er 
der igen så dejligt ude på landet. 
 

Jørgen Brandt Andersen 
Miljøgruppen 
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Knap 1.000 underskrifter indsamlet  
"Udvalget for Protest mod Overgreb" 
har talt underskrifter. 816 + ca. 100 
mårslettere har protesteret. De 816 er 
der fysisk bevis på. De sidste ca. 100 
gik op i flammer, da et af Fællesrå-
dets FU-medlemmer efter en lang 
dags indsamling fik andet at tænke 
på, da hans garage brændte.  
"Det skal han ikke høre et ondt ord 
for," siger Fællesrådets formand Anne 
Worm, som fortsætter: 
"Men det ligger mig på sinde at give 
et retvisende billede af, hvor mange 
mårslettere der faktisk står bag prote-
sten overfor Århus Kommune. Det er 
et flot resultat, som forpligter os til at 
knokle videre." 
Og der sker noget. Demokrati-

aspekterne af planværkstedsforløbet 
var på Byrådets dagsorden d. 6. april 
på Margrete Bogners foranledning. 
Mårslet havde benyttet lejligheden til 
at sende det store protestskrift til alle 
byrådspolitikere, så ingen er længere i 
tvivl om, hvad man mener i byen. Lyt 
evt. til debatten fra Byrådsmødet på 
Århus Kommunes hjemmeside under 
Byrådsmøder. 
Rådmand Poul B. Skov er nu inviteret 
til borgermøde i Mårslet. Fællesrådet 
har fået hurtigt svar. Rådmanden an-
erkender problemer i dialogen med 
Mårslet Fællesråd, men han vil helst 
holde møde med Fællesrådet, før han 
evt. stiller op til et borgermøde.  
Fællesrådet har foreslået rådmanden 

borgermøde om "Mårslets situation 
og fremtid", konkretiseret ved følgen-
de emner: 
1) Hvad vil kommunen gøre for at 
begrænse hastigheden af udbygningen 
af Mårslet? 
2) Hvad vil kommunen gøre for at 
håndhæve å-beskyttelseslinien? 
3) Hvornår kommer kommunen med 
konkrete løsninger på de problemer 
der vil opstå, når byen vokser så dra-
stisk? Det drejer sig om trafik, skole, 
børne- og ældreinstitutioner, fritids-
fasciliteter og biblioteksbetjening. 
 

Fra www.maarslet.net 

Snegle på vejen  
Tirsdag den 5. april fik bilisterne i 
Mårslet snegle til deres formiddags-
kaffe. To steder var der uddeling på 
vej ud af byen: på Hørretvej og på 
Obstrupvej. 
Det var Trafikgruppen under Mårslet 
Fællesråd der således mindede bili-
sterne om, at med den tætte og stigen-
de trafik gennem byen er det afgøren-
de vigtigt, at man kører forsigtigt og 
agtpågivende. 
Folk var med på aktionen, og langt de 
fleste tog i mod en pose med to sneg-

le. Aktionen varede ca. ½ time, så var 
de 400 snegle delt ud. 
På posen med sneglene stod:  
”Tak fordi du kørte så hensynsfuldt 
gennem Mårslet. Det har vi brug for. 
Især om morgenen, hvor mange kører 
på arbejde samtidig med at børnene er 
på vej til skole. 
Kommunen kan desværre ikke hjælpe 
os med flere eller bredere veje. 
Og trafikken gennem Mårslet bliver 
endnu heftigere fremover, når de nye 
bebyggelser syd for byen bliver fær-

dige. 
Så vi må hjælpe os selv og hinanden. 
Blandt andet ved at køre som sneglen:  
Langsomt og med øjne på stilke.” 
Kampagnen fik økonomisk støtte fra 
Mårslet Bageri. 
Trafikgruppen pønser nu på nye til-
tag, for at få folk til at ændre adfærd i 
trafikken. 

 
På Trafikgruppens vegne 

 
Emma Søe 
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Armtræk og skub over kridtstregen afslørede deltagernes store konkurrencegener frem ved TMG’s store legedag for instruktører, 
trænere og ledere.  

Legedag for fællesskabet i TMG 
Tyrens øje i det Røde Hav, kryds og bolle 
med ærteposer og hulahop-ringe, Musen 
og Katten. Det er nogle af de lege 54 in-
struktører, trænere og ledere fra TMG’s 
forskellige afdelinger nød at blive kastet 
ud i lørdag 16. april. 
En arbejdsgruppe på tre personer havde 
skruet et seks timer langt program sam-
men der koblede sjove lege med et humo-
ristisk foredrag ved filosoffen John Engel-
brecht og sandwiches fra bageren. 
Resultatet var fremragende på flere må-
der. Alle lo sig en øm mave til, folk fik 
rørt ved hinanden og talt med hinanden på 
tværs af afdelinger og generationer. 
På den måde blev der knyttet bånd mel-
lem folk der måske kan bruges en anden 
gang når f.eks. badmintontræneren ønsker 
at krydre sin træning med et anderledes 
opvarmningsprogram.  
Så kan han lettere end før ringe til en 
gymnastikinstruktør og bede om hjælp. 
Også foredraget fik latteren til at rulle 
mellem de skarpe pointer om at fastholde 
de værdier der binder folk sammen i glæ-
den ved at bevæge sig i ramme af TMG.     
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Fotos: Susanne Wiben Drysdale 
Tekst og lay out: Steen Bille 
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ÅRETS MÅRSLET-BORGER 2005 
 
I år 2000 kom en aftale i stand mellem nogle Mårslet-borgere og Nordea om, at genoptage udnævnelsen af en mand el-
ler kvinde til ” Årets Mårslet-borger”. 
 
Vedkommende skal i særlig grad have gjort sig gældende med en aktiv, ulønnet indsats for byen eller for en forening, 
klub eller andet til glæde for børn, unge eller ældre. 
 
Udnævnelsen blandt de indstillede foretages af en komité, der udgøres af de seneste 2 prismodtagere samt lederen af 
Nordea i Mårslet. 
 
Komitéen består i år af: 
 
• Birthe Jørgensen som modtager af prisen i år 2003 
 
• Kim Rasmussen som modtager af prisen i år 2004 
 
• Vibeke Rosendahl fra Nordea i Mårslet 
 
Kåringen finder sted pinselørdag den 14. maj 2005 i forbindelse med pinsearrangementet på Butikstorvet i  Mårslet. 
 
Begrundede indstillinger sendes til eller indleveres i Nordea, Hørretvej 10, 8320 Mårslet senest den 9. maj 2005. 



MÅRSLET-bladet  MAJ 2005  10 

Byfesten i Mårslet bliver her i 2005 
afholdt i dagene torsdag 18. august til 
søndag 21. august. 
 
For år tilbage var byfesten i Mårslet 
alene et anliggende for idrætsforenin-
gen TMG, og alt foregik omkring det 
telt på boldbanerne, som var lejet til 
formålet. 
 
Sådan gik det udmærket i flere år, 
men tiden forandre sig, ligesom beho-
vet. 
 
De sidste 4 -5 år har byfesten været 
noget anderledes, med helt nye aktø-
rer og nye aktiviteter. Her tænkes 
først og fremmest på Kræmmermar-
kedet i Bomgårsdhaven, på banko-
spillet i skolekantinen og ikke mindst 
torsdagens ungdomscykelløb. Sidste 
år friluftsgudstjeneste var også en ny 

ting i forbindelse med byfesten, - og 
en rigtig god ting endda. 
 
Men - men desværre syntes idrætsfor-
eningen, der nu er opdelt i idrætsgre-
ne og afdelinger, der ikke specielt 
interesser sig for byfesten, Der er hel-
digvis undtagelser, som Motioncyke-
lafdelingen, som TMG fodbolds Ven-
ner og Petangue der triller lidt søndag 
formiddag. 
 
For få år siden deltog HalHuset med 
Mona aktivt i byfesten. I dette års 
program  har det lille byfestudvalg  
faktisk intet at byde ind med lørdag 
aften, som egentligt burde være byfe-
sten store aften. 
 
Besyndeligt, - men sandt. 
 
Vi opfordre til man i  alverdens om-

klædningsrum og bestyrelser, lægge 
hovedet i blød, og får strikket en fest-
ligt aften sammen, så HalHuset kan 
komme indenfor i byfesten igen. 
 
Der kunne måske være andre grupper 
i byen, der kunne komme med et par 
bud på en sådan lørdag i HalHuset, så 
er de velkomne …. 
 
….bare ring til Kim Rasmussen fra 
Fodboldens venner 
 
. …eller til Kaj Christensen fra Mår-
slet Juletræslaug. 
 
NOGET SKAL DER SKE. 

BYFESTEN 2005 
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Først vil jeg lige præsentere vores navn på Butikken : Egely Blomster.   Vi har jo været her i mange år , Så en hel 
del kender os som Vitta  og Leif  på Gartneriet Hørretvej 150  nemlig Gartneriet Egely.  
 
Nu  har vi udvidet med en detailbutik der vil være fyldt 
 med spændende og friske Potteplanter . 
Vores speciale er Hortensia , som vi har i mange varianter, 
der både er til stuen , haven og terrassen. Vi har flotte krukker og 
skjulere i bl.a.  terrasso .  kunstkort og glaskunst til væggen. 
 
Vi har friske varer i vores drivhusbutik : orkideer , azalea ,  
Hibiscus , roser , hortensia , grønne planter , sæsonprægede,  
planter , f.eks. stenhøjsplanter ,udplantningsplanter ,  og meget mere !  
 
Vi glæder os til at se Jer.!                                                                             
 
Hilsen Vitta og Leif 

MÅRSLET DØGNKIOSK  
Kære kunder 
 
Vi har prøvet at udvide vores åbningstider til klokken 22.00 fredage og lørdage, men der har desværre ikke været kunder 
nok til at holde gang i butikken efter klokken 21.00 til at dette tiltag har vist sig rentabelt. 
 
Husk! Det er borgerne hér i byen, som skal være med til at holde gang i kiosken og dermed støtte den, hvis man ønsker 
at holde gang i kiosken i årerne frem. 
 
Nye åbningstider pr. 1. april 2005: 
 
Mandag til fredag fra klokken 7.30 til klokken 21.00. 
 
Lørdag, søn-& helligdage fra klokken 8.00 – 21.00. 
 
Med venlig hilsen 
MÅRSLET DØGNKIOSK 
 
Johnny Kristensen 
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Fritidshjemmet Asgaarden har som 
sædvanligt summet af aktiviteter og 
projekter i det ”nye” år. 
Traditionen med at afholde fernise-
ring og salg i forbindelse med udstil-
ling af kunst, lavet af børn og voksne 
på fritidshjemmet i løbet af året, blev 
selvfølgelig også holdt i hævd i år. 
Desuden var der også blevet plads til 
at nogle forældre kunne få udstillet 
deres værker. Overskuddet af salget 
går i år til Hospitalsklovnene på 
Skejby Sygehus' børneafdeling. 
 
En anden tradition på fritidshjemmet, 
er det årlige uge-projekt, hvor hele 
institutionen omdannes til et mini-
samfund med egen økonomi m.m. 
Denne gang hed samfundet Marsistan 
og foregik på en fjern planet. Der var 
naturligvis check-in ved døren når 
børnene kom fra skole, hvor overtøj, 
skoletasker m.m. skulle afleveres – og 
rumdragter udleveres. I løbet af ugen 
fik planeten også besøg af rum-
turister, som fik udleveret penge ved 
ankomsten og som kunne bruges i 
planetens boder, kasino osv. Rum-
turisterne kom også i år fra så fjerne 
planeter som SFO og Junior-
klubben..... 
 
 
 

I slutningen af maj løber endnu et 
projekt af stabelen. Et projekt som vil 
tage sit udgangspunkt et ”Ringenes 
Herre”-agtigt univers og allerede i 
april begynder fremstillingen af 
våben, kostumer m.m. til brug i 
projektet. Igen bliver hele fritids-
hjemmet og legepladsen inddraget i 
projektet – og muligvis vil andre dele 
af Mårslet også indgå i prjojektet. Så 
bliv ikke forbavset, hvis du en dag ser 
underlige skabninger gå rundt i 
Mårslet – måske kommer de og 
besøger netop DIG! 
 
Juni står (forhåbentlig!) i sommerens 
tegn. I uge 25 tager vi som sædvanlig 
på sommerlejr – denne gang på Grenå 
Strandcamping. Og vi glæder os 
allerede! 
 
Vi glæder os naturligvis også til at 
sige goddag og velkommen til de 25 
nye 0. klasse-børn, som starter på 
fritidshjemmet til august samt til de 4. 
- 7.-klasses-børn som også skal starte 
her. 
 
Børn og voksne på Fritidshjemmet 
ønsker hermed hele Mårslet et rigtig 
godt forår! 

Nyt fra Fritidshjemmet Asgaarden 
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”Hytten” og hyggen 
 

Læs SFOs indlæg 

Foråret er kommet til Mårslet Skole, hvilket 
blandt andet betyder at 1. klasserne igen i år 
følger udrugning af hønseæg i deres klasser. 
De forventer, at æggene klækker sidst i april 
eller først i maj, og i den mellemliggende 
tid arbejdes der med temaet kyllinger på 
mange forskellige måder. Når først kyllin-
gerne kommer ud af ægget, følges de indtil 
de bliver for store og afleveres derefter til 
lokale hønsegårde. Det er hvert år et stort og 
stolt øjeblik for eleverne, når kyllingerne 
kommer ud af ægget, og projektet følges og-
så af de andre klasser i indskolingen. De 
små kyllinger bliver passet efter alle kun-

stens regler, men på trods af dette, kan det 
ske, at en eller flere af kyllingerne ikke er le-
vedygtige, hvilket giver en anledning til at 
komme ind på mere alvorlige temaer. 
Der er her i foråret plantet pil i forlængelse af 
C-huset, som en del af vores legepladsprojekt 
og arbejdet med det grønne islæt. Det er hen-
sigten, at pilen senere skal høstes og anven-
des i undervisningen, og vi håber naturligvis, 
at “pilemarken” kan få lov at stå i fred uden 
at blive udsat for hærværk. På det punkt har 
vi grund til at være optimistiske, for vi har 
gode erfaringer med køkkenhaven ud for 
hjemkundskabslokalet, som her i foråret igen 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Forår betyder mange udendørsaktiviteter 

Her modtager Djamilla fra 3.a en pose 1. Præmien, en pose vingummibamser, for at have fundet på 
navnet til det nye hus på legepladsen.  
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skal tilsås, så afgrøderne kan indgå i 
undervisningen i hjemkundskab efter 
sommerferien. At det er forår ses også 
på antallet af cykler i skolegården, og 
meget kunne tyde på, at der bliver flere 
og flere, der vælger at cykle frem for at 
blive kørt i skole i bil.  
 
Lejrskoler og hytteture 
I forbindelse med besparelserne på 
skoleområdet sidste år var vi nødt til 
blandt andet at se på vores lejrskoler. 
Det blev derfor besluttet at beskære 
antallet af overnatninger i de fem før-
ste skoleår med en, så der fremover er 
fire overnatninger fordelt på 2x2 i for-
løbet, og for at få økonomien til at 
hænge sammen blev kostprisen sat op 
til 75 kr. pr. påbegyndt døgn. Det skal 
dog understreges, at hytteture og lejr-
skoler er forlagt undervisning, og in-
gen elever må derfor udelukkes af øko-
nomiske årsager, og af samme grund 
går skolen ind og betaler, hvis det er 
tilfældet. 
Det nye princip for lejrskoler vil efter 
vedtagelse i skolebestyrelsen blive lagt 
ind på skolens hjemmeside. 
 
Bærbare computere 
I dette skoleår har vi indkøbt to rulle-
borde med hver fire bærbare compute-
re, som kan transporteres ud i klasserne 
og bruges af eleverne i projektarbejde 
eller andre situationer, hvor  eleverne 

skal være flere om en computer, eller 

hvor det ikke er nødvendigt 
at booke hele EDB lokalet. 
Det har indtil nu været en 
stor succes og gjort hverda-
gen mere fleksibel. Vi kan 
allerede nu se, at der er rift 
om rullebordene, og at beho-
vet for bærbare computere 
er stigende. Udover vores 
stationære projektor i EDB 
lokalet, har vi en mobil pro-
jektor, som bruges flittigt 
både af lærere og elever i 
undervisningen. Behovet for 
IT-udstyr i undervisningen 
er ligesom i det omgivende 
samfund stærkt stigende. 
Det er en stor udgiftspost, 
og vi har desværre ikke øko-
nomi til at foretage investe-
ringer i det omfang, vi måtte 
ønske. 
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I foråret har vi over tre formiddage haft besøg af skole-
psykolog Hans Jørgen Andersen. Det overordnede emne 
var kommunikation og herunder diskuterede vi blandt an-
det begreberne kollegial sparring, empati og refleksion. 
Det var nogle meget inspirerende møder og vi overvejer at 
komme nærmere ind omkring emnet på p-weekenden i 
efteråret.     
 
Oasen (3. klasserne) havde deres sidste 
overnatning i Kompedal Lejren fredag 
d. 8. og lørdag d. 9. april. De havde en 
rigtig god afslutningstur med meget 
glade børn, godt vejr, glimrende for-
hold både ude og inde og masser af 
hygge.   
 
Gul Stue (2. klasserne) har overnatning 
d. 19. 20. og 21. maj, Hobixen (0. klas-
serne) har den samme weekend fra fre-
dag til lørdag. Grøn Stue (1. klasserne) 
skal have deres overnatning weeken-
den efter, fredag d. 27. til lørdag d. 28. 
maj.  
 
Tirsdag d. 13. april afholdte vi navne-
fest for vores ikke helt nye hus på lege-
pladsen. Vi havde lavet en konkurrence 
med forslag til navne, og vinderen blev 
Djamilla fra 3.A med forslaget 

”hytten”. Festen blev fejret med en flot tale, 
gaveoverrækkelse til Djamilla og drinks 
med vingummibamser. 
 
Torsdag d. 15. april havde vi besøg af  pæ-
dagogisk konsulent Erik Hønge. Han holdt 
oplæg om Børneinterviews og det at kunne 
kvalificere det pædagogiske arbejde ved 
hjælp af øget indsigt i hvordan børnene op-
lever hverdagen i SFO’en. Det gav os meget 
inspiration til at udvikle på vores evner her-
for. 
 
Flere af stuerne har afholdt de årlige foræl-
dresamtaler og resten vil blive afholdt  i maj 
måned og til efteråret. Vi er meget glade for 
at kunne komme nærmere ind på børnenes 
trivsel og relationer igennem disse møder.    
 
Der er nu booket indslag til den kommende 
festival d. 9.-10. juni og de deltagende insti-

tutioner har planlagt boder. Vi glæder os til at se jer til et 
par forrygende dage, hvor det bliver afsløret, hvilke spæn-
dende ting vi har fundet på i år. 
 
Den sidste måneds tid har vi benyttet os af det bedre vejr 
og været meget ude. Det giver en noget anden hverdag for 
både børn og voksne, idet der ikke er  klager over larm, så 
vi ser frem til flere måneder med godt vejr.  

Af DIDDE, Gul stue Sommer på vej…  
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Af DIDDE, Gul stue 

Indvielsen af ”Hytten” 

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: 23663900 
gerstroem@mail.dk 
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  Skærtorsdag hav-
de medierne – ikke 
mindst Danmarks 
Radio en god dag. 
Gallup havde fun-
det ud af, at der er 
sket en markant 
nedgang i dansker-
nes gudstjeneste-
deltagelse, i løbet af 

bare de sidste 5 år. Radioavisen for-
talte om det i hvert fald i alle de ud-
sendelser i løbet af dagen, jeg hørte. 
Hver gang begyndte man med at for-
tælle, at påsken jo var den kristne 
kirkes store højtid, men – fortsatte 
man så – det betød ikke, at danskerne 
gik i kirke. Tværtimod, de gør det i 
mindre og mindre omfang. 

   Det er jo ganske forskrækkeligt, 
men i medieverdenen er det jo blot en 
bekræftelse på, hvad man altid siger, 
at ingen eller meget få går i kirke i 
dette land. Og under alle omstændig-
heder skal man i hvert fald ikke give 
sig til at anfægte, hvad Gallup har 
fundet ud af. Vi lever i en tid, der er 
præget af en opinionsfundamentalis-
me. Der er undersøgelser af forskellig 
slags hver dag. Alle store medier har 
deres eget opinionsinstitut. Mandag 
offentliggøres der en undersøgelse 
om unges drikkevaner, tirsdag én om, 
hvor mange der spiser grøntsager, 
onsdag om vi mener, vi er gode ven-
ner osv.. Og hver gang rykker eks-
perter og politikere ud, analyserer og 
forholder sig til det åbenbart uan-

fægtbare, som undersøgelsen har 
konkluderet. 

   Ingen anfægter, at undersøgelsen 
overhovedet har ret. Ingen stiller 
spørgsmålstegn ved, hvad vi over-
hovedet skal med denne uendelige 
dataophobning. Sandheden er ble-
vet et spørgsmål om statistik. Sand-
heden er blevet et spørgsmål om 
mængde. 

   Hvad angår undersøgelsen om 
danskeres kirkegang og det store 
fald gennem de sidste 5 år vil jeg 
frimodigt slå fast, at jeg ganske 
simpelt ikke tror på den. Jeg går i 
kirke mange steder i Århus Stift, 
har gjort det gennem 9 år. Jeg kom-
mer i landsogne og i bysogne. Jeg 
kommer i store sogne og i små, i 
store kirker og i små. Jeg kommer 
på alle tidspunkter af året, og – 
hvad der er afgørende – som kirke-
gænger blandt andre. Ofte træffer 
jeg først beslutningen om hvor ved 
morgenkaffen om søndagen. Jeg 
oplever steder, hvor det er sløjt med 
kirkegangen, og hvor det i øvrigt 
har været sløjt i mange år, men jeg 
oplever sandelig også, at der er 
mange i mange kirker. Og generelt 
kan jeg ikke registrere noget næv-
neværdigt fald siden 1998. Heller 
ikke, hvis man fraregner dåbs-
gæster. 

   Når det så er sagt, er jeg som alle 
andre klar over, at kirkegangen 
kunne være langt bedre; og at hvad 

der kan gøres for at forbedre den, 
også skal gøres. Det mener jeg fak-
tisk også mange menighedsråd og 
præster gør. 

   Og så er vi fremme ved min afgø-
rende pointe. Der er nemlig ingen 
tvivl om, at danskernes forhold til 
folkekirken har forskudt sig gennem 
de sidste mange år, og at denne for-
skydning er blevet ekstremt tydelig i 
90’erne. Den nedarvede vane med at 
gå i kirke om søndagen, som nogle af 
os som en selvfølge har med os hjem-
mefra, er borte. Det er der mange 
årsager til, traditionstab, individuali-
stisk religiøsitet, valgkultur, ændrede 
familiemønstre og travl hverdag, 
hvor weekenden er familiens tid. Det 
betyder imidlertid ikke, at mennesker 
er blevet ligeglade med kirken, eller 
rettere med kristendommen, hvilket 
jo dog også afspejler sig i medlems-
tallet af folkekirken. Og i nutidens 
enorme optagethed af etiske proble-
mer. Det er jo her tilknytningsmulig-
heden er for den kristne forkyndelse, 
langt mere end i interessen for ånder-
nes magt, der i høj grad mere er ud-
tryk for en sjælelig pornoficering. 
Her kan der ikke knyttes til, men der 
kan og bør udtrykkes en kvalificeret 
religionskritik.   Således er det vigtigt 
at markere, at hvor det før var guds-
tjenestedeltagelsen, der var den afgø-
rende, er det i dag i langt højere grad 
den pædagogiske og sociale dimensi-
on, der spiller en rolle i folks bevidst-
hed. 6000 børn går til indledende 

Kirkegang og Gallup  Af biskop Kjeld Holm, Århus 

   ”Dårlige nyheder er gode nyheder” og ”Gode nyheder er dårlige nyheder” - i hvert fald 
når nyhederne går hen og bliver en slagvare, der skal sælges!  -   Se bare på de daglige spise-
sedler fra formiddagsaviserne, - - -  så er der milelangt langt imellem de gode nyheder….. 
   Følgende betragtninger fra biskop Kjeld Holm, som synes værende eviggyldige, er skrevet 
for  et par år siden, men kunne såmænd lige så godt være skrevet den dag i dag! 

  

Kjeld Holm 
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  SØNDAG den 1. maj kl. 10:00 
  5. søndag efter påske 
  Joh. kap. 16, vers 23b - 28 
  Gråd skal vendes til jubel  
  HANNE DAVIDSEN 

Kirketider i maj 

  SØNDAG den 8. maj kl. 10:00 
  6. søndag efter påske 
  Joh. kap. 15, v. 26  -  kap. 16, v. 4 
  Disciplene skal blive hadet af verden  
  HANNE DAVIDSEN 
  SØNDAG den 15. maj kl. 10:00 
   pinsedag 
  Joh. kap. 14, vers 22 - 31 
  Løftet om Helligånden 
  HANNE DAVIDSEN 

SØNDAG den 22. maj kl. 10:00 
Trinitatis søndag 
Joh. kap. 3, vers 1 - 15  
Nikodemus kommer til Jesus 
JETTE ROSENBERG  
CHRISTIANSEN 

Kirketider i juni 
Søndag den 5. juni  kl.  10:00   HD 
Søndag den 12. juni kl. 10:00   HD 
Søndag den 19. juni   kl. 9:00  JRC 
Søndag den 26. juni kl. 10:00   HD 

MANDAG den 16. maj kl. 10:00 
2. pinsedag 
Joh. kap. 3 vers 16 - 21 
Jesus som verdens frelser 
HANNE DAVIDSEN 

TORSDAG den 5. maj kl. 10:00 
 Kristi Himmelfartsdag) 
 Mark. kap. 16, vers 14 - 20 
 Efterskrift 
 ANNE NICOLAISEN 

SØNDAG den 29. maj kl. 10:00 
1. søndag efter trinitatis 
Lukas kap. 16, vers 19 - 31 
Den rige mand og Lazarus 
STEFAN SØNDERGAARD 
Broager  

konfirmandundervisning i Århus 
Stift. Interessen for f.eks. Kirkens 
Korshærs nødvendige arbejde er stør-
re nu om dage end tidligere. I mange 
sogne opstår der sorghjælpsgrupper 
og andre sociale fællesskaber. Kirke-
højskoler opstår i den ene by efter 
den anden. Utraditionelle aktiviteter 
dukker op overalt. Og – væsentligt – 
der er nu også en teologisk refleksion 
over kirkens sociale og pædagogiske 
rolle. Sådan var det ikke for få år si-
den. 

   For nylig var jeg i Skt. Clemens 
kirke i Randers til et møde. Samme 
aften, hvor menighedsrådet havde 
inviteret til en ”kirkepræsentations-
aften” for mennesker i lokalsamfun-
det. Menighedsrådet fortalte om, 
hvad der foregik i kirken. Man kunne 
altså opleve og tale med de menne-
sker, der ”tegner” kirken og erfare, 
hvor mangesidigt kirkelivet kan væ-
re. I øvrigt har man dér regnet ud, at 
der i ugens løb kommer 1500 menne-
sker ugentlig gennem hele året til 
forskellige aktiviteter, der jo under en 
eller anden form alle har et kirkeligt 
fortegn. 

   Det er ét eksempel. Mange andre 
kunne nævnes. Ærlig talt har jeg ikke i 
mit voksne liv oplevet så meget grøde 
og kirkeligt engagement. Da der for 
nylig var en høring om folkekirken i 
Århus, var der 700 mennesker. Hvil-
ken politisk og folkelig organisation er 
i stand til at samle engagerede menne-
sker en mandag aften til en debat om et 
væsentligt emne? 
   Kan vi så undvære søndagsgudstje-
nesten? Slet ikke! Den er og bliver 
fundamentet for en kristen kirke. Men 
der skal – også gudstjenestemæssigt – 
spilles på flere strenge. Hvad der bli-
ver! Og så skal vi blive meget bedre til 
at fortælle, også medierne, om alt det, 
der sker i folkekirken. Og ikke mindst 
tage et indre opgør med, hvad Bon-
hoeffer i 1944 betegnede som beken-
delsespositivisme, hvilket vil sige en 
teologi og kirkelighed, der hviler trygt 
i sig selv, og ikke tør lade sig kræve til 
regnskab af verden udenfor kirkens 
tykke mure.  

   Så kunne det tænkes - mirakuløst - at 
også Berlingske Tidende og Danmarks 
Radio fandt ud af, at sandheden ikke er 
opbevaret hos Gallup.       

   For 7. gang deltager Mårslet Kirkes 
Kor i den nordiske korfestival – 
NORBUSANG - for børne- og ung-
domskor, der i år afholdes i Västerås 
i Sverige, hvor  1.060 børne- og ung-
domskorsangere fra de 5 nordiske 
lande har tilmeldt sig. 
   Det store arrangement afvikles i 
dagene 4. maj – 8. maj, og som tidli-
gere år inddeles alle korene i forskel-
lige workshops. Mårslet Kirkes Kor 
deltager i workshoppen ”Afro-
caribisk sang og dans”, hvor der skal 
synges og danses rytmiske sange fra 
Haiti – fler-stemmigt og til akkom-
pagnement af slagtøj. Leder af work-
shoppen er Sanna Källman, rytmik-
pædagog, musiker, danser og skue-
spiller – samt Sten Källman, folke-
musiker med forkærlighed for musik 
fra Haiti. Endvidere skal alle 1.060 
sangere synge sammen i et til lejlig-

heden nykomponeret værk  Sam-
men med resultaterne fra de for-
skellige workshops kan dette fæl-
lesværk høres ved afslutningskon-
certen i Västerås Koncerthus lørdag 
den 7. maj. 
   Der venter utvivlsomt vores kor 
en stor oplevelse. Udover de spæn-
dende workshops og fællesværket 
bydes der også på festivalkoncerter 
rundt omkring i byen, hvor korene 
optræder hver for sig. 
   I år deltager 14 piger, 2 kor-
forældre samt korleder Pia Labohn 
 
   I 1998 deltog koret for første 
gang i Stavanger, Norge, i 2000 var 
det Reykjavik, Island, i 2001 Kal-
mar, Sverige, i 2002 Esbjerg, Dan-
mark, i 2003 var det  Nordnorge – i 
Bodø – og i 2004 var det Åbo i Fin-
land.                                               

Nordisk Korstævne 
Mårslet Kirkes Kor rejser til rekordstor korfestival i Sverige. 

Kildevang 
  Efter en kop kaffe og lidt hyggesnak 
i dagligstuen kl. 14, afholdes der - 
som sædvanlig den første onsdag i 
måneden - gudstjeneste. Det er i maj 
  

onsdag den 4. kl. 14:30 
 

Prædikant er denne gang sognepræst 
Jette Rosenberg Christiansen 
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Påsken i billeder 
Altertavle  fremstillet af 3.c på Mårslet Skole 

   De mange billeder, som var frem-
stillet af eleverne i 3.c på Mårslet 
Skole, blev før påske monteret som 
en altertavle og kunne herefter ses 
placeret på alterbordet i kirken til 
efter 2. påskedag.  
   Der var mange ualmindelige gode 

billeder, ikoner, fremstillet efter en 
hel speciel teknik, udviklet af 
kunsthåndværker Ginette Wien fra 
Billedskolen i Århus, og børnene 
havde med stor interesse og skaber-
lyst kastet sig over opgaven.   
   Efter påske blev billederne fragtet 

til Århus Rådhus, hvor der den 6. 
april var fernisering for alle de del-
tagende elever fra skolerne i Århus-
området, der havde haft lignende 
projekter.  
   Et godt eksempel på et konstruk-
tivt arbejde mellem kirke og skole. 

For at tilgodese et helt naturligt ønske fra eleverne om at alle billederne skulle 
kunne ses, blev collagen med de 25 billeder placeret foran støbejernskorset og 
hævet 15 cm over alterbordet. Alterlysene blev af samme grund erstattet af to 
grupperinger med hver 7 fyrfadslys. 

Lidt forbrugerinformation: 
 

  Mårslet Bladet trykkes desværre 
(endnu) kun i sort/hvid udgave. 
  

   Det betyder, at mange af de små 
detaljer, der ligger gemt i farveinfor-
mationerne, går tabt. Billedets bud-
skab kommer kun delvist ud i en 
stækket version. Og når visse farve-
nuancer optræder med samme inten-
sitet i sort/hvid, forvanskes billedet, 
især hvis de to farver grænser op 
mod hinanden. 
 

   Siden årsskiftet er hele MårsletBla-
det lagt ud på nettet. Herved er der 
åbnet en enestående mulighed for at 
se billederne i farve og endda for-
større og se detaljer. -  Prøv selv! 

    
Adressen er: 

http://maarslet-bladet.dk 

Englene fløj 
lavt i rådhus-
hallen i Århus 
den 6. april ! 
Ægte nutidskunst 
mødte de besøgende 
fra d. 6.-20. april.   
 
 

   Billedet er fra fernise-
ringen den 6. april, og 
3.c fra Mårslet Skole 
viser her stolt den alter-
tavle frem, de har frem-
stillet.  
  Ved den ene side står 
deres lærere Lisbeth 
Sunds og Else Mariann 
Iversen og ved den an-
den sognemedhjælper 
Kenneth Sørensen fra 
Mårslet.                        
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       Heldagsudflugt 
Tag med Hyggeklubben til det smukke landskab ved Kongenshus Mindepark  

     Mårslet Hyggeklub er for alle pensionister, efterlønsmodtagere og hvem, der ellers har lyst til 
et hyggeligt og uforpligtende samvær i rare omgivelser. Hyggeklubben er åben i sognehuset den 
anden torsdag i hver måned kl. 14 - 16.  Der serveres kaffe med lækker hjemmebag á 15 kr. 
        For gangbesværede vil der ved henvendelse på tlf.: 8629 2148 blive sørget for kørsel. 

   Traditionen tro arrangerer Hygge-
klubben hvert år i maj en hyggelig 
og uforpligtende forårsudflugt.  
   I år er det torsdag den 12. maj, og 
vi kører vi mod vest til den konge-
lig privilegerede Grønhøj Kro.  
   Her venter en dejlig middag, og 
om eftermiddagen kan man gå en 
tur i det pragtfulde område tæt på 
den jyske hede, se det landbrugs-
museum der er knyttet til kroen el-
ler bare sidde stille og nyde tilvæ-
relsen.  Så bliver kaffen brygget og 
kroens berømte kringle kommer på 
bordet. Når vi har nydt den, kører vi 
atter hjemad, og forventer hjem-

komst til Mårslet omkring kl. 17. 
   Der er afgang med turistbus fra 
Sognehuset   
torsdag den 12. maj kl. 9:00 
og fra  Kildevang kl. 9:05  

   Prisen incl. transport, middag, 
eftermiddagskaffe og entré til 
landbrugsmuseet er så lav som  

kun 120,00 kr. 

og da der er tradition for, at et 
arrangement af denne art hurtigt 
bliver overtegnet, vil det være 
tilrådeligt med en hurtig tilmel-
ding og senest den 8. maj til: 
 
Ester Borgbjerg,  tlf.: 8629 2148  
eller  
Else Svendsen,  tlf.: 8693 6038 

 

- så reservér allerede nu datoen! 

 

Kunst og Kirke i Mårslet 
 

Mårslet Kirke indbyder til en festlig familiedag i Mårslet Sognehus 
søndag den 29. maj kl. 12:00 - 16:00 

Vi véd, at du er kreativ! Kunne du tænke dig at donere et af dine egne kunsthåndværker - 
eller én af dine hjemmelavede ting - til eftermiddagens kunstudlodning eller tombola, og 
hermed være med til at støtte kirkens messehagelprojekt?   -   Det kunne f. eks. være: 
      -  blomster (buket/dekoration) 
      -  kort 
      -  akvarel- akryl- oliebilleder 
      -  tekstil - patchwork-ting 
      -  papirklip 
      -  håndarbejde 
      -  honning, syltetøj, bagværk 
         m.m. 
så kontakt:  Menighedsrådsmedlem  SUSANNE LAURITSEN   tlf. 8629 3411 eller 
           lærer   ANNA JOHNSEN          tlf. 8629 5772  

senest fredag den 20. maj.  

Herefter er der sommerpause. Næste arrangement er den 8. september. Nærmere herom i Mårslet Bladet. 
 

RIGTIG GOD SOMMER! 
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KUNST og KIRKE 
Festdag i sognehuset  

til fordel for de nye messehagler 
 

søndag  den  29. maj  2005  
kl. 12:00  - 16:00 

 

 
PROGRAM  

   

         Faste programpunkter:  
 

    Kl. 12:00   Åbning  af dagen  ved  Hanne Davidsen 
 

     Kl. 12:45-13:10  Kirkens  Børnekor  synger 
 

     Kl. 13:45 – 14:15  Underholdning  ved  Pia  Labohn  (klaver)  
        og  Lisbeth  Frandsen (sang) 
 

     Kl. 15:00   udlodning  af doneret  kunst 
 
       Løbende programpunkter: 
 

    Udstilling  og  præsentation  af  arbejdet  med  de  nye  messehagler  - 
   v/  messehagelgruppen  Rie Vodder  og  Bente  Sørensen   m.fl. 
 

     
   Udstilling  og  præsentation  af  donerede  kunstgenstande  -  
   v/  kunstgruppen  Susanne  Lauritsen  og  Anna  Johnsen 
 
        Desuden byder dagen på: 
 
  1)   Kristuskranse  -  v/ Lene Andersen.  Arbejdende  værksted  med perler 
 
   2)   Mårslet Kirkes  kirkesølv  udstilles og  præsenteres  af  Hans Møller 
 
   3)   Kunstnerisk  fremstilling  af  kirkeårets  farver  og  symboler  
          v/ elever  fra  Mårslet Skole 
 
   4)   Tombola  med  spændende  præmier  v/  Ebbe  Nørgård  Pedersen,   
         Anette Christensen   m.fl. 
 
   5)   Smukke kort  af  messehagelskitserne,  børnealtertavlen 2005,  
         Mårslet Kirke  etc. sælges 
   
  6)   Kaffe/the,  kage,  pitabrød,  saftevand/øl/vin  kan  købes 
 
    

 Formålet   med  denne   dag  er   at  præsentere  arbejdet   
med  de  nye smukke  messehagler  og  skabe  rammer  for   
en  god,  hyggelig  og  fornøjelig  dag  for  hele  familien. 

 

 
 
        Ændringer  i  programmet  kan  forekomme  -   folder  udsendes  medio  maj. 
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Indre Mission 
 

   Onsdag den 18. 
maj får vi i sognehu-
set besøg af den 
journalistiske med-
arbejder på Indre 
Missions Tidende, 
Jørgen Hedager 
Nielsen, Børkop, der 
taler over emnet  

          ”Jesus  - Gud og mand” 
   Der ligger en stor rigdom i dogma-
tikkens lære om Jesus. Han har, som 
Gud, medvirket ved skabelsen, og 
han har, som menneske, betalt min 
skyld. 
   Jørgen Hedager Nielsen fortæller  
om Indre Missions ugeblad Indre 
Missions Tidende., der er udkommet 
siden 1853, og med årene har gen-
nemgået en stor udvikling, så det i 
dag fremstår som et moderne uge-
blad, med fokus på artikler og nyhe-
der fra det kirkelige landskab. 
 

Sognehuset 18. maj kl. 19:30 
 
 

 

Jørgen Hedager Nielsen (54), jour-
nalist, har i 16 år været forlagsre-
daktør på Lohses forlag. Sammen 
med sin hustru Anette arrangerer 
han rejser til Israel med rejsebu-
reauet Felix Rejser. 

 

   Mariehønen er klubben for de 
helt små børn - op til 6 år -  med 
deres forældre.  
   Sæsonen slutter først i juni, så 
du kan stadig nå at være med i 
den resterende del af foråret.  
   Vi synger, leger, hører små for-
tællinger og laver forskellige akti-
viteter sammen med børnene. 

   Vi er nu midt i foråret, stæren er 
kommet, bøgen er sprunget ud og 
vinterens kulde og sjap er for 
længst lagt bag os, så vi vil tage 
på små udflugter, bage snobrød 
over bål og i det hele taget være 
ude og i kontakt med naturen i det 
omfang, det er muligt.  
 

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. 

OBS:  
 

Mariehønen holder pinseferie 
mandag d. 16. maj. 

Lærkereden 
 

   Børneklubben ”Lærkereden” er 
for alle børn fra børnehaveklasse 
og til 3. klasse. De mødes hver  
 

mandag fra kl. 16:00 - 17:30  
 

i Sognehuset. Børnene synger, hø-
rer en fortælling fra bibelen, leger 
og deltager i mange forskellige ak-
tiviteter. 

Mariehønen, Lærkereden og Ør-
nereden er alle tilsluttet Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler, der 
tidligere var en gren af Indre Mis-
sion, men som siden 2001 har væ-
ret en selvstændig bevægelse, og en 
moderne, tidstilpasset udgave af 
den gammelkendte søndagsskole 

    Fælles familiespisning 
 

   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. 

 Næste gang er der fællesspisning 
 

 fredag d. 20. maj  kl. 18:15 
 

OBS.: i juni, allerede fredag d. 3. 
 

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. 

Ørnereden 
   
   Juniorklubben ”Ørnereden” er 
for de lidt større børn - fra 4. til 7. 
klasse.  
  
   Juniorklubben mødes i sognehu-
set hver  
 

mandag fra kl. 19:00 - 20:30. 

Programmet for maj: 
 

ma. 2.  Fodbold 
 

ma. 9.  Kongespil 
 

ma. 16. 2. pinsedag og  
  derfor intet møde. 
 

fr. 20.-  Overnatning i Vil-
lø. 21.  helmsborg skov. 
  Ud den 20. kl. 17 
  og hjem den 21.  
  kl. 14. 
 

ma. 23.  Forberede aktivitet 
  til den 29. maj 
 

sø. 29. Aktivitet i forbin- 
  delse med indsam- 
  ling af penge til  
  messehagelerne 
 

ma. 30. Håndbold 
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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 

Kirkekoncert for H.C. Andersen 
Vellykket kirkekoncert i Mårslet Kirke med ensemblet 

”Creamus” søndag aften den 3. april 

 ”Creamus” i Mårslet Kirke. Fra venstre Peter Uhrbrand, violin, Kristian Berg, 

   - Der var godt nok mere H.C. An-
dersen i denne koncert, end der var 
i den store TV-gallaudsendelse fra 
Parken  d. 2. april - - - - !  
   Det var en af de spontane udtalel-
ser, vi hørte fra én af tilhørerne 
umiddelbart efter, at den sidste tone 
af ekstranummeret  var klinget ud.  
  ”Creamus” er et godt sammenspil-
let ensemble. Lena Gudnasons føl-
somme akkompagnement på klaver, 
Peter Uhrbrand, hvis spillemands-
stil var fint afstemt med den sarte 
og sprøde tværfløjte fra Svend 
Meulengracht.   

   Vi fik en flot buket af gamle og 
nyere aftensange - instrumentale og 
med sang af Kristian Berg. Imellem  
numrene var der oplæsning af H.C. 
Andersens ”Aftenbilleder” fortolket 
af Kristian Berg. 
   Et fint arrangement i Mårslet Kir-
ke denne søndag aften. 
    
 
Ensemblet Creamus er dannet i 
2003 af 4 musikere med rødder in-
denfor folkemusik, rock, jazz, kam-
mer- og kirkemusik og med fælles 
glæde ved at spille for folk og kirke.        

Salmesangsdag for børn 11. maj i Mårslet Kirke 

Tema: Gud og naturen 

  Onsdag den 11. maj er alle 3., 4. og 
5. klasserne fra Mårslet Skole invite-
ret til fælles salmesangsdag i Mårslet 
Kirke. Vi starter i kirken kl. 10:00.  
   Her skal vi både snakke og synge 
salmer, det sidste så højt at kirken 
bliver fyldt med herlige sangstem-
mer, som naturligvis bliver akkom-
pagneret af vores organist Pia La-
bohns dejlige orgeltoner.  
   Temaet for salmearrangementet er 
Gud og naturen og tager udgangs-
punkt i naturens skønhed, men også i 
dens mere barske og til tider direkte 

farlige udtryksformer.  
   Salmerne kan være med til at fortæl-
le os, hvordan Gud er med som skaber, 
beskytter og ledsager. 

  Efter kirkebesøget vil der være hygge 
og is i sognehuset. Arrangementet ven-
tes færdigt klokken ca. 12.00. 

 Mårslet Kirke håber at se rigtig mange 
lærere og elever på denne dag.  
  
Tilrettelæggelse: 
Pia Labohn, organist;  
Kenneth Sørensen, sognemedhjælper,  
Hanne Davidsen, sognepræst. 
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Menighedsrådets 
næste møde er i sognehuset  

tirsdag den 17. maj  kl. 19 - 22 
 

Menighedsrådets møder er offentlige, 
og enhver er velkommen til at overvæ-
re møderne. 

Skuespillere søges 
 

   I sidste nummer af Mårslet Bladet 
efterlyste vi på disse sider folk, der 
kunne tænke sig at være med i opførel-
sen af et liturgisk drama ved frilufts-
gudstjenesten  

søndag den 21. august kl. 11 
i Bomgårdshaven.  
   Efter orienteringsmødet den 6. april 
har der nu tilmeldt sig 8 personer, men 
vi kan godt bruge flere endnu, så har 
du lyst, så ring til sognepræst Hanne 
Davidsen på tlf. 8629 0234. 
  Der kræves ingen forudsætninger. 

Mandagscafeen 
holder sommerpause og åbner igen i 
sognehuset mandag d. 12. september 
med veltillavet kaffe, the, friske rund-
stykker og - ikke at forglemme - hyg-
gesnak bordet rundt fra kl. 9:30 - 
11:00.   -   Vi ønsker alle en rigtig  

GOD SOMMER !  

Endelig forår … 

    Det sker hvert år. Knap nok er 
vinterens sjap og sjask omsider 
forbi, før vintergækker og anemo-
ner stikker hovederne frem og by-
der foråret velkomment.  
   Termometrets kviksølvsøjle sni-
ger sig op i det lune område, skove 
og marker grønnes, og vi kan atter 
glæde os over denne fantastiske 
energiudladning i naturens store 
botanikeksplosion   -  og så er som-
meren endelig på vej, og hermed 
det nye udendørsliv, som vi alle vel 
- mere eller mindre - har længtes 
efter i flere måneder…..  

De grønne pigespejdere:   

Lodsedler 

   I hele maj måned forestår grøn-
smutterne det årlige lodseddelsalg. 
Lodderne koster kun 20 kr., hvoraf 
de 10 kr. går til det lokale arbejde. 
    Pigerne tager ikke imod Dankort 
(endnu!)  så hav mønterne liggende 
parate lige inden for døren. 

Tag rigtig godt imod dem!  

Redaktionen  ønsker 
alle  vore  læsere   en  

rigtig  

god pinse 

   
 
 
omkring 

SOGNEHUSET i MAJ 
 
Onsdag d. 11. 
Salmesangsdag for 3., 4. og  
5. klasserne 
 
 

Torsdag d. 12. 
Hyggeklubben på heldagsudflugt 
(se omtale og program andetsteds på 
kirkesiderne) 
 
 

Tirsdag d. 17. 
Menighedsrådsmøde 
Kl. 19:00 - 22:00 
 
 

Onsdag d. 18. 
Indre Mission 
kl. 19:30 
(se omtale andetsteds på kirkesiderne) 
 
 

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

Søndag d. 29. 
Kl. 12:00 - 16:00 
Kunst og Kirke  
festlig og fornøjelig dag i sognehuset 
(se programmet andetsteds på kirkesi-
derne) 
 
 

Hver torsdag  
kl. 15:00 - 17:30  
Kor og korskole 
Hver mandag  
undt. d. 16.5.  (2. pinsedag) 
kl. 16:00 - 17:30   ”Lærkereden” 
kl. 19:00 - 20:30   ”Ørnereden” 
 

Kirkens hjemmeside: 
http://www.maarsletkirke.dk 

Redaktion og foto: 
 Jørgen Lauritsen ©2005 

jlt@pc.dk 
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Mårsletbladet på nettet 
 

Www.maarslet-bladet.dk 
 

E-Mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Motionsløb under Mårslet Byfest om lørdagen kl. 15 Hjælp søges! 
Kære motionsløbere i Mårslet 
 
Jeg henvender mig til Jer fordi jeg har 
brug for nogle gode råd og hjælp i 
forbindelse med nedenstående idé, og 
jeg er overbevist om at det er blandt 
Jer den bedste rådgivning findes. 
 
Min hovedpointe er at forsøge skabel-
sen af endnu en aktivitet under byfe-
sten hvor alle kan deltage. 
 
Jeg har i nogle år puslet med tanken 
om at der også burde kunne laves et 
motionsløb i forbindelse med 
”Mårslet Byfest”, og nu har jeg p.t. 
noget tid i overskud og forsøger der-
for at omsætte ideen til praksis.  
 
Jeg forestillede mig oprindeligt at 
løbet kunne være en aktivitet til støtte 
for drift og vedligeholdelse af HalHu-
set, og har derfor hidtil kaldt det for: 
”HalHus-løbet i Mårslet”   
Det er dog ikke et ”must”. Løbet kun-
ne også have til formål at støtte en 

forening af motionsløbere i Mårslet 
økonomisk og reklamemæssigt. 
  
”Mårslet Byfest” foregår i Mårslet og 
derfor forestiller jeg mig motionslø-
bet rundt på det gedigne stisystem vi 
har i byen. Jeg har senere hørt at nog-
le af Jer har en ”vinteraften-
torsdagsløberute” på 6,5 km ”stiløb” i 
Mårslet, og forestiller mig at den må 
være skræddersyet til formålet? 
 
Jeg forestiller mig, som tidligere 
nævnt, at denne aktivitet må kunne 
være for stort set alle aldersgrupper. 
Uanset træningsniveau vil alle kunne 
spurte, løbe, lunte, trave eller stav-
gange denne strækning, og jeg fore-
stiller mig mange andre vil stille sig 
an som tilskuere og heppere på ruten, 
i og med det netop er en byfestaktivi-
tet der foregår rundt i selve Mårslet 
by.  
 
Jeg forestiller mig løbet ”skydes” i 
gang omkring kl. 15 fra Mårslet Sta-

dion om lørdagen under byfesten og 
at det kunne være færdigt igen en ti-
mes tid til halvanden senere. 
 
Jeg forestiller mig også at f.eks. delta-
gere under 15 år efterfølgende skulle 
kunne få en medalje samt at alle del-
tagere også skulle kunne veksle deres 
startnummer til en vand eller øl i Hal-
Huset. Ville det mon ikke kunne inde-
holdes i et deltagergebyr på f.eks. 40 
kr? 
 
Hvad tror I? Tror I denne idé vil kun-
ne føres ud i livet?  
Vil nogen af Jer evt. være behjælpeli-
ge med at føre ideen ud i livet? 
 

Med venlig hilsen 
 

Kåre Sørensen 
 

Langballevej 124 
(86297717) 

(gittekaare@oncable.dk)  
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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 11. maj 
 
Udenfor åbningstid er man velkommen til at kontakte 
   
  Edvard Borgbjerg - tlf. 86 29 21 48 
  Ingerlise Wendland - tlf. 86 29 26 80 
 
Mårslet Egnsarkivs hjemmeside - lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/ - 
er meget søgt og rost. Blandt andet danskere bosat i udlandet søger 
på hjemmesiden og retter derpå ofte spørgsmål til Egnsarkivet. Har 

  du set Egnsarkivets hjemmeside? 

  

 Søndag den 22. maj markeres 
  ”Historiens dag over hele landet. 
 I Mårslet arrangeres der denne 
 søndag en rundvisning på herre- 
 gården Vilhelmsborg. 
  Enhver kan deltage, men til- 
 melding i forvejen er nødvendig. 

EGNSARKIVET 

 
 Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening inviterer i anledning af ”Historiens dag” søndag den 22. maj 
 til en guidet historisk rundvisning på herregården Vilhelmsborg. Start kl. 10 med mødested ved parkerings- 
 pladsen foran hovedbygningen. Varighed ca. 1½ time. 
 
 Hans Møller er fortæller og viser rundt ved udgravningen, i hovedbygningen, i parken, på avlsgården og 
 i ridehallerne. Da antallet af deltagere er begrænset til 30, er tilmelding i forvejen på tlf. 86 29 02 95 nød- 
 vendig. I tilfælde af større interesse vil rundvisningen blive gentaget om eftermiddagen. 

VILHELMSBORG - RUNDVISNING 
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Kræftens Bekæmpelses Indsamlingsresultat 2005 

 
 
Søndag den 3. april mødtes 27 indsamlere hos NORDEA kl. 10.00 til kaffe og rundstykker, sponseret af MÅRSLET 
BAGERI. 
 
Efter en kort orientering blev indsamlingsbøtter og materiale udleveret, og  indsamlerne gik ud i solskinnet på denne 
dejlige forårsdag. 
 
Indsamlerne fortalte, at de var blevet modtaget meget positivt, men desværre var der mange, der ikke var hjemme. 
 
Medens bøtterne blev talt op, hyggede indsamlerne sig med en øl eller vand. Tak til SUPERBRUGSEN MÅRSLET for 
øl og vand. 
 
Resultatet i år blev over al forventning kr. 32.847,-.  Et meget, meget flot resultat. Til sammenligning blev der sidste år 
indsamlet kr. 25.565,75. 
 
Jeg vil gerne sige tak til indsamlerne for den gode indsats men også en tak til beboerne i indsamlingsområdet for den 
positive modtagelse. 
 
Jeg håber, vi ses til næste års landsindsamling søndag den 2. april. 
 

Ane-Mie Nielsen 
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70151516 

 
 

 

Aktiviteter i Maj.   
 
Mandag d. 2. maj  kl. 14.00: 
Mode - Seniorshoppen. 
 
Onsdag d. 4. maj kl. 14.00: 
Gudstjeneste. 
 
Mandag d. 9. maj kl. 14.00: 
Ole Iversen fortæller om Grønland. 
 
Mandag d. 23. maj kl. 14.00: 
Syng med Bente Fisker. 
 
Onsdag d. 25. maj kl. 14.00: 
Hugo og Karen viser film fra Dubai. 
 
Mandag d. 30. maj kl. 14.00: 
Lene fortæller om livet på en borerig. 

 
 

Venlig hilsen 
Brugerrådet 

 
 
Hver mandag kl. 14.00: I Underhuset: 
                                        Billard ( Pool ) 
 
Hver tirsdag kl. 14.00:  Tirsdagsklub. 
                                          
 
Træværkstedet holder sommerferie i maj, juni, juli og 
august. 
                                           
Meddelelser: 
Pensionsmedarb.: Mandag d. 2. maj kl. 9-12 
 
 
       
Ret til ændring forbeholdes. 
 
Med venlig hilsen 
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet. 
tlf. 86 76 2970. 
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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:  Peter Hahn Englodden 7 86 27 52 32  peterhahn@mail.tele.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 

TMG - Nyt 

TMG – og lidt om ”idræt på tværs”! 
 
Atter en vintersæson er ved at være slut, snart vil gymnastiksalen om eftermiddagen ligge stille hen, for at overlade 
rørig og vild aktivitet til boldbanerne bagved HalHuset. Fodbold, tennis, cyklesport, petanque, ja stavgang vil være 
fortrukne aktiviteter i sommerens løb. Det er dejligt at se at Mårslet har en aktiv befolkning!  
 
I sæson 2004/05 har TMG haft ”idræt på tværs” på programmet, en aktivitet for børn der gå i børnehave- og 1. klasse. 
Vinteren igennem har vi leget og boltret os i gymnastiksalen det meste af tiden. Vi har prøvet at spille håndbold, bord-
tennis og badminton, det er blevet til både udendørs som indendørs fodbold, vi har været spejdere, lavet alle former for 
gymnastik og været i svømmehallen. Vi har været på orienteringsløb rundt i byen og frem for alt har vi hygget os i 
hinandens selskab. Hver mandag er omkring 20 børn og to, tre træner gået glade og måske lidt trætte hjem efter en 
time i dejligt selskab, sprængfyldt med aktivitet.  
Som coach og instruktør for flokken vil jeg her sige tak til alle der på en eller anden måde har været med til at dette 
kunne lade sig gøre og blev en sjov oplevelse. Tak til børn og forældre, backinggroup og hjælpere. Og en stort tak til 
jer frivillige trænere fra alle afdelinger, der stillede op i gymnastiksalen for at lære os noget om netop den sport i er 
vilde med og dyrker til daglig! Vi har også været meget glade for at spejderne ville være med i TMG regi. Børnene har 
været glade for det hele, skulle jeg hilse og sige. Jeg håber i alle er med på den igen når Bjørn og jeg er klar til efter-
året, til en ny sæson ”idræt på tværs”. Vi vil opfodre jer til igen at være en vigtig del af denne lidt specielle aktivitet, 
hvor børnene kan afprøve forskellige sportsgrene, for at finde ud af hvad der lige netop er noget for hver enkelt. Samti-
dig har vi jo været aktive og rørt mangt en muskel i vores krop på mange forskellige måder! Det har været fedt at være 
med.  
 

Hilsen og vi ses - Bente Seerup,  
instruktør og bestyrelsesmedlem i TMG gymnastikafdeling.   
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Badminton 

 
Voksen mesterskabet var igen i år ”meget lille” men det var også meget sjovt – spændende – tæt og hårdt!!! 
 
Kun 24 spillere havde tilmeldt sig og jeg valgte derfor ikke at kåre nogen egentlig vinder af mesterskabet men derimod 
præmiere alle deltagerne med rødvin - ”TMG badminton 2005” krydderiposer fra Mårslet Brændevinslaug og naturlig-
vis en klubmesterskabs T-shirt. Dette kunne lade sig gøre p.g.a. dette års sponsorer: 

 
Dagen blev afsluttet med en dejlig og velfortjent fadøl og hyggeligt samvær i halhuset. 
 
Jeg vil dog fremhæve disse lidt ældre mænd der kæmpede alt hvad de havde lært!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dansk Badminton Forbunds landslotteri er nu afsluttet og vi vil hermed sige TAK til alle der støttede os ved køb og salg af lodsed-
ler. Overskuddet vil ubeskåret gå til ungdomsafdelingen. 

 

 
 
Resultater fra DGI-Århusegnens badmintonturnering 2004– 2005 for ungdom og seniorer kan ses på: 
 

http://www.dgi.dk/aarhusegnen/badminton/ 
 
Flere første og anden pladser kan vi prale med, men kære badminton venner, ” Det vigtige er være med” HUSK DET. 

Jeg vil alligevel nævne at ungdoms afdelingen har haft 2 puljevindere i DGI  Århusegnens holdturnering. 
 
Det drejer sig om U11 III Drenge pulje 3 og U13 III Drenge pulje 1. 
 
Vores ene hold som deltog i DBF – Midtjyllands holdturnering 
 
U 15 D fik en velfortjent sølvmedalje. 

TAK!! 

Resultatliste over holdturneringen for ungdom og seniorer. 

Ingolf Møller og Torben Kjærgaard 
Det er ikke første gang at de er blevet klubmestre!! 

  Klubmesterskab for seniorer. 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

STORT til lykke til alle. 

 
 
Denne sæson har været et godt år at være formand i badmintonafdelingen.  
 
Vi har en velfungernde ungdomsafdeling og der er igen styr på økonomien. 
 
Det ser ud til, at der stadigvæk er nye tiltag og styrkelse af det gamle fra alle i bestyrelsen og fra kredsen omkring os. 

 
Men vi ved, at der altid er noget der kan gøres bedre, og det er naturligvis vores mål, altid at blive bedre og vil 
meget gerne have forslag på noget der kan gøre afdelingen mere slagkraftig. 
 
Vi har forsat nogle fine tilbud for de mårslettere der ønsker at spille badminton, dog kunne vi sagtens bruge mere haltid. 
Vi har en velfungerende afdeling, hvor medlemstal, aktiviteter og økonomi afspejler en tryghed og noget, der er værd at 
udbygge og arbejde videre på. 
Jeg ser positivt på fremtiden for TMG Badminton, hvor  nye tiltag vil være at vente i sæson 2005/2006. 
 
Til slut vil jeg gerne rette en tak til de frivillige ledere, trænere, forældre o.a. der har hjulpet til i løbet af året og fået det 
hele til at hænge sammen. 
På afdelingens vegne 
 

John Johansen - Formand, TMG Badminton 
 

T MG Badminton – din lokale badmintonklub. 

 
Tak til vore sponsorerer 2004/2005. 

Status på sæson 2004-2005 

 
Støtter TMG Badminton  

Nordea  
Støtter TMG Badminton 

 

 
Støtter TMG Badminton 

Vi mangler en frivillig til HalHuset  
 
Mandage i lige uger kl. 16.30 – 19.30 
 
Hvis du har lyst til at påtage dig denne vagt så kontakt venligst 
Annette Nørager på telefon 86 29 76 67. 
 

Hilsen 
Annette Nørager 
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Tennis 

Tid til… Tennis ! 
------------  
 
 
Så er maj måned kommet, og tennisbanerne venter kun på  DIG ! 
 
Ja, lige dig : hvad enten du er barn eller voksen, øvet eller uøvet, alene eller med en makker, så har vi et tilbud 
til dig : ud af dynerne… ! 
 
TMG Tennis har haft standerhejsning 30.april, og vejret er nu vores eneste modtstander. 
 
Vi har et hyggeligt anlæg med omklædningsfaciliteter og hyggekroge, samt fire gode baner, hvor der næsten 
altid er plads. 
 
Vi har træning for ældre, søndage morgen (kontakt Sigurd : 8629.3260) , og for børn (kontakt Henrik : 
8629.8322). Begge starter 8/9.maj, se opslag i Klubben, eller find folderen som blev husstandsomdelt i april. 
 
Vi har desuden en ugentlig ”drop-ind” hvor alle kan være med hver tirsdag fra 19 til 21. 
 
Vi tilbyder desuden enetimer med vores bedste spillere, se opslag i Klubben. 
 
Endelig afholdes arrangementer hvor alle, på alle niveauer kan deltage og finde nye udfordringer og nye mak-
kere. 
 
Er du uden makker, eller vil have flere,  er der altså rig lejlighed til at finde en sådan i Klubben. 
 
Vel mødt : du er velkommen, og så er det også sjovt ! 
 
 
Mvh 
Henrik Breyen 
Formand 
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Basketball 

Sæsonafslutning 
for basket 

 
Basketafdelingen sluttede en god sæ-
son af med et midnatsarrangement i 
hallen fredag den 15. april. 34 spiller 
med forældre og søskende startede 
aftenen med almindelig træning fra 
17.30-18.30. Herefter blev der budt på 
et overdådigt tag-selv-bord i Halhuset. 
Efter maden var der overrækkelse af 
medaljer til de tre hold samt uddeling 
af pokaler til de to ældste mini drenge 
hold. Pokalerne uddeles til en spiller, 
som har udvist en særlig fremgang til 
træningen og som er med til at højne 
holdånden og kammeratskabet i og 
uden for banen. I år gik pokalerne til 
Michael fra Ældste Mini Drenge A og 
Nikolas fra Ældste mini drenge B. 
Omeed Neghabat ligeledes fra Ældste 
Mini Drenge A fik ved en tidligere 
lejlighed overrakt TMG’s trænings-
fremgangspokal. 
 
Efter medalje- og pokaloverrækkelsen 
blev der vist film og spillet basket i 
hallen. Det store fremmøde af både 
børn og voksne gav livlige kampe på 
banerne og fik sveden frem. Omkring 
midnat var alle godt møre og trætte 
efter mange timers udfoldelse på hal-
gulvet. Bestyrelsen vil gerne benytte 
lejligheden til at sige tak for en rigtig 
god sæson, hvor vi har haft en flot til-
gang af mange nye spillere og vi ser 
frem til at starte på en ny sæson i mid-
ten af august. 

Peter Hahn 
 
Tak til vores sponsere 
 

Nordea Mårslet 
og 

Moesgård Havecenter 
 
som har støttet os. 
 
Fotos : 
(Jørgen Beck og Michael Hjortshøj) 
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Ridning på Islandske Heste i 
Fløjstrup v/Beder.  
 
Det er altid godt med motion, og 
endnu bedre i den friske luft! 
Nu er der mulighed for at nyde natu-
ren tæt på vores lokalområde- og få 
motion på en alternativ måde: Nem-
lig på ryggen af en Islandsk hest. 
 
Jeg tilbyder IKKE rideskoleundervis-
ning i traditionel form, men i stedet 
som ene lektioner, primært for nybe-
gyndere, hvor der tages hensyn til 
den enkeltes behov og lyst. 
Der rides både på bane og i omkring-
liggende terræn. Altid under trygge 
forhold. 
      
Du er helt nybegynder, eller let øvet 
som måske vil lære hvordan man 
rider den islandske hest. 
Du kan være dårligt gående, men har 

behov for motion. 
Du kan have brug for en alternativ 
form for genoptræning. 
Du kan være barn, der ikke – endnu 
har mod eller lyst til at gå på en ride-
skole med mange elever. 
Ingen aldersbegrænsning. 
 
Især for børn, indgår der i lektionen 
alm. Omgang og pleje af hesten. Der 
er tid til at kæle og strigle, være med 
til at hente hesten ind fra marken, 
fodre efter ridning osv. 
 
Ridningen foregår året rundt KUN 
udendørs. Der er IKKE handicapfaci-
liteter. 
 
Pris pr. time: kr.100,- (v/ 4 forudbe-
talte lektioner) 1 enkelt lektion kr. 
150,- 
Der kan købes 1 prøvelektion (1/2 
time) for kr. 50,- 
 

Tur ridning kun for øvede ryttere: 
 
Der rides i skov og v/strand med fø-
rer. 
Der rides kun med 1-3 ad gangen. 
Varighed iflg. Aftale, dog fra 1 time. 
 
Pris for rideture afhænger af varig-
hed/omfang, og aftales v/ bestilling. 
 
 
Madpakke: Der kan forudbestilles 
sund madpakke til alle rideture/
lektioner. Pris afhængig af størrelse. 
 
 
Har du fået lyst til at prøve?? 
 
Ring til Bodil Breyen 
 
Tlf. 22 47 81 10 

MOTION I NATUREN!! 

DM-guld i skoleskak til Mårslet-drenge 
Skakdrengene fejede modstanden af bordet da fem drenge holdet fra Mårslet Skoleskak erobrede DM-guld ved dab-
marksmesterskaberne for hold for 0.-10. årgang i Jetsmark. Peter Grove, Jens Fogh og Mads Kring mistede hver kun 
halvandet point i deres kampe. Det betød at de også vandt henholdsvis 1., 2. og 3. brædderne. Desuden vandt også Mi-
chael Madsen og Aske Stubsgaard så mange point at Mårslet-holdet kunne modtage pokalen og medaljerne efter stævnet 

steen bille) 
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TMG - LOPPEMARKED 
LØRDAG DEN 28. MAJ kl. 09.00 – 15.00 

På parkeringspladsen ved OK-Tanken 
 

Indsamling tirsdag den 24.Maj kl.  18.00 – 22.00 

Alle som har boet i Mårslet bare nog-
le få år, ved at TMG`s loppemarked 
er en mangeårig tradition og er et rig-
tig godt loppemarked, samt en rigtig 
festdag i Mårslet, så reserver den 
28.5. til Loppemarkedet. 
  
Loppemarkedet er åbent fra kl. 09.00 
– kl. 15.00, men fra kl. 10.00 vil der 
som sædvanlig være mulighed for at 
gøre gode blomsterindkøb samt mu-
lighed for gætte vægten på en levende 
gris og dermed vinde den. 
 
Vil man bidrage med effekter til lop-
pemarkedet skal man bare stille dem 
ud til vejen tirsdag den 24. maj, så i 
kommer vi  forbi og afhenter dem i 
tidsrummet kl. 18.00 – 22.00. 
Hvis man ikke har mulighed for at 

stille effekterne ud tirsdag, kan vi 
afhente dem på et andet tidspunkt. 
I sådanne tilfælde, så ring på 86 29 26 
06 , 86 29 14 54, eller  86 29 76 67. 
 
 
Vi har brug for hjælpere til 
loppemarkedet. 
 
TMG`s loppemarked giver et godt 
økonomisk tilskud til TMG, men vi 
skal være en del folk til at arrangere 
det. Vi søger derfor folk til at hjælpe 
os. Aktiviteten kører over forholdsvis 
kort tid, og jo flere vi er der giver et 
nap med, jo lettere bliver byrden for 
arrangørerne. Vi kan love dig at det 
også er underholdende at  være med.  
Vi skal bruge folk til det markedsfø-

ringsmæssige, opsætning af plakater ,  
indsamling og sortering af effekter 
tirsdag den 24.5.,pakning af biler fre-
dag den 27.5, folk til at køre effekter-
ne ned på pladsen meget tidligt lørdag 
morgen, folk til at sælge effekter, pøl-
ser, øl, blomster og oprydning. 
 
Vi forventer at  dem som plejer at 
hjælpe til også hjælper i år, lige som 
nye er meget velkomne. 
Alle som ønsker at hjælpe,såvel nye 
hjælpere som gamle, bedes møde op 
til møde i Halhuset tirsdag den 10.5. 
kl. 19.30. melde sig på et af oven-
nævnte telefonnumre eller på e-mail: 
jacoblind@tdcadsl.dk 
   
TMG Håndboldafdelingen 
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- begyndere som viderekomne 

mandage og onsdage før kl. 14. 

tlf. 2013 4070, e-mail: klaver@ewnconsult.dk 
hjemmeside: www.ewnconsult.dk/klaverskole 

 

Klaverundervisning i Langballe 
for voksne... 

Der  var  engang…… 
Blade fra Mårslet Brændevinslaugs krønike 

I Oldermandens skrivestue summede 
det af liv. Hele 3 skrivere stod i et 
hjørne 
og nedskrev alt, hvad de hørte blive 
sagt i lokalet…  
 
Den gamle Oldermand hersede med 
dem, for alt skulle nedskrives, men 
blækket var dårligt og fjerpennene 
ligeså. Og de flittige medlemmer af 
lauget havde været vidt omkring i 
deres ferier og fortalte løst og fast 
om krydderurter og snapse. 
 
Oldermandens hørelse kunne være 
bedre, og de mange år i Post-etaten 
havde nedslidt hans knæ, så han 
stolprede med besvær fra den ene til 
den anden - alt imens han prøvede at 
notere sig hvert ord, som blev frem-
ytret. Ak ja… 
 
Flere havde opfordret ham til at ind-
føre noget maskimekanisk teknik, 
som kunne huske for ham og hans 
undersåtter, men sådan tale faldt ikke 
i god jord. 
 
Vi husker fra den kloge, gamle digter 
Andersens eventyr, at pludselig kom 
Klods Hans ridende ind på slottet på 

et æsel, og han fik både Prinsessen 
og det halve kongerige, og det end-
skønt ingen regnede ham for noget. 
Men se - Mårslet fik også sit eventyr: 
 
I Lauget var der et medlem, som i 
årevis havde opholdt sig i de nordli-
ge, snedækkede yderkanter af vort 
rige, og her i vintervejret kom han - 
direkte fra sin iglo - ind på skrivestu-
en - glidende på sin dybfrosne kælk.  
 
I den fjerne, nordlige Provins havde 
han fået fly og anden trafik til at fun-
gere ved hjælp af noget teknik, som 
ingen ordentlige mennesker forstår.  
Og nu tog han fat og lagde al vor 
viden ind i en lille maskine, som kun 
han kunne få til at fungere, og plud-
selig kunne den lave de forunderlig-
ste ting: Vore krydderposer burde 
ikke kunne være i den lille maskine, 
men se blot, hvad som er sket, og 
tænk - om føje år vil endnu mere væ-
re passeret. 
 
Den gamle Oldermand er en praktisk 
mand, og da han erfarede, at hans 3 
skrivere nu kunne overføres til andre 
opgaver, meddelte han sit tilsagn til 
den kvikke unge mand med de Nord-

atlantiske rødder. 
 
Og derfor har Mårslet Brænde-
vinslaug i dag noget nymodens no-
get, som kaldes for en hjemmeside, 
og den har man, uanset om man har 
et hjem eller ej. 
Folk kan alligevel se den, når bare de 
skriver www.maarsletsnaps.dk , så 
åbner der sig en forunderlig, eventyr-
lig Verden for vore fødder…ja, man 
kan næsten mærke duften af de ekso-
tiske krydderier fra de smukke kryd-
derposer, som folk fra alverdens lan-
de kan bestille her i Mårslet, - selv 
om vi slet ikke er hjemme den dag. 
 
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 

 Man skulle egentlig tro at naturpa-
truljerne sprang ud sammen med for-
året. Sådan er det ikke. 
De har faktisk været i gang længe, 
også mens det var sne og frost. 
Det spirende forår her først i april 
måned er til gengæld noget for have-
folket, der for tiden valfarter med 
grønne fingre til områdets have-
centre. 
Naturpatruljerne i Mårslet er sejlive-
de, de køre nu videre på 4 sæson. 
Konceptet med til stadighed at besø-
ge de samme lokaliteter i nærområ-
det, flere gange om året, er delvist 
droppet, - nu satser man på fællesture 
til mere spændende steder i Øsjyl-
land. 
Konceptet med at besøge de lokale 
mest interessante steder flere gange, 
er udførligt beskrevet i det lille hæfte 
Naturen… hos os i Mårslet som i 
oktober 2003 blev husstandsomdelt i 
hele 8320 området. Hæftet kan fås 
endnu, og var tænkt som en guidebog 
for ture i Mårslet og omegn. 
Netop det med at få lettet sig hjem-
mefra og komme ud i naturen, har 
været det egentlige for naturpatrulje-
deltagerne, og sådan vil det også bli-
ve fremover. Nu tager man bare no-
get længere væk, til mere interessan-
te steder, hvor både flora og fauna er 
værd at kigge på. 
På et møde i HalHuset lagde man 
programmet for de "store" fællesture, 

hvor alle der stadig er med i naturpa-
truljeprojektet velkomne. 
Torsdag 2 juni er der en fællestur til 
Baronmosen i samarbejde med Dan-
marks Naturfredningsforening. 
Onsdag 8. juni er der aftentur i Ting-
vad Kær. Et utroligt smukt sted, ikke 
langt fra Borum, og med en helt 
usædvanlig spændende flora . 
Torsdag 16. juni er der aftentur til 
Hørret Enge. Et temmeligt uberørt 
sted lige uden for vor egen gadedør. 
For de der ikke skal på Skanderborg 
Festivalen er der heldagstur til Fus-
singø og Ø-bakker ved Randers, lør-
dag 13 august. 
Søndag 18 september tager naturpa-
truljerne til Mols og Helgenæs med 
kikkert og madpakke. 

I det sene efterår arbejdes der på en 
svampetur under kyndig vejledning. 
Som der fremgår af ovenstående er 
der liv i naturpatruljerne i Mårslet , 
ja- det går faktisk udmærket. Andre 
steder i Århusområdet er der startet 
lignende naturprojekter op, og forhå-
bentlig kommer andre kommuner 
med på ideen. 
Skulle der være  folk i Mårslet til 
naturoplevelser, er de som nævnt 
velkomne til at deltage på turene, - så 
bare ring på 86293351. 
Hold øje med datoer og klokkeslæt i 
Århus Stiftstidende og på Mårslet 
nettet. 
 

KC 

NATURPATRULJERNE 
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Another World i Testrup 
 
Onsdag den 11. maj spiller Katrine Suwalski og Another World verdensmusik på Testrup Højskole. 
Med europæiske og vestafrikanske rytmer skaber de et kraftfuldt og eksperimenterende univers, der giver frodig gro-
bund for farverige improvisationer for legesyge solister. Med sig har Katrine Suwalski Ayi Solomon, Hugo Rasmussen, 
Rikke Schelde, Benita Haastrup, Jens Skou Olesen og Mads Hyhne. 
 
 
Arrangement: 
Koncert med Another World. 
 
Tid: 
Onsdag den 11. maj kl. 19.30 
 
 
Sted: 
Testrup Højskoles Musikhus 
 
Entré: 50 kr. / 30 kr. for medlemmer af Testrup Højskoles Musikforening, Skolekreds og Elevforening. 
 
Nærmere oplysninger: Musiklærer Ole Toftdahl, tlf. 86 29 03 55 
 
 
 
Onsdag d. 18. maj kl.19.30 
 
   Den grønne søde vår 
   Sangtime ved forstander Jørgen Carlsen 
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Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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