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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 28 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 

Mårslet –  ”EN STJERNEBY” 
 
Et hurtigt kik på kortet viser med al ønskelig tydelighed, at det er en meget præ-
cis betegnelse for den måde byen er struktureret på. Alle indfaldsveje fører ind 
til centrum, og det giver naturligvis både fordele og ulemper. 
Én af ulemperne er jo at al trafikken skal ind gennem byen, og det er ikke altid 
det foregår i snegletempo, tværtimod – så er hastighedsoverskridelser mere reg-
len end undtagelsen. Men  stjerneformen  betyder jo også at Mårslet forbliver 
centrum og et naturligt samlingspunkt både for byens egne indbyggere og op-
landets ditto. 
Jeg synes også Mårslet er en ”stjerneby” fordi selve byens struktur, det landlige 
præg og interessen for, hvad der sker i byen er et særpræg, som mange af Århus 
Kommunens centerbyer kunne ønske sig ligeså. Det er med til at give byen liv 
og modvirker at Mårslet bliver et kedeligt og søvndyssende ”vedhæng” til stor-
byen Århus. 
 
Til billedet hører også Testrup Højskole, som udover at være én af de mest ef-
terspurgte højskoler –rummer tilbud og aktiviteter som vi alle kan nyde godt af. 
At have et ”musikhus” bare få kilometer værk – det er jo bare herligt  Et med-
lemskab af Testrup Højskoles venner kostet kun få kroner, og udover at støtte 
højskolen giver det også et mulighed for at følge med i hvad der sker på skolen, 
og hvilke tilbud, der skal afsættes tid til at deltage i. 
 
Vilhelmsborg – jamen det er jo en perle – og der er jo kommet endnu en ”perle 
på snoren” – nemlig Ponyvæddeløbsbanen. Det er simpelthen så dejligt at også 
børnene og deres små ivrige heste har fået både en flot placering, men også del i 
de mange faciliteter der er til rådighed på et internationalt hestesportscenter.. 
 
”Holme Bjerge Golfcenter” bliver kanske endnu en aktivitet, som vi kan glæde 
os over her i området. Forslaget har lige været ude i høring – og i skrivende 
stund ved jeg ikke hvorledes høringen er faldet ud. Men er det et forslag der 
skal/kan arbejdes videre på, så kommer det naturligvis ud i en mere detaljeret 
offentlig høring. Det er et område ved foden af Holme Bjerge hvor der skal ta-
ges meget hensyn både til de landskabelige og terrænmæssige forhold, og hvor 
naboskabet til Holme Bjerge fredningen skal vægtes meget højt.. 
 
Alt i alt synes jeg vi bor i et fantastisk område med masser af muligheder, natur, 
kultur og i landlige smukke, fredelige omgivelser. Alligevel ligger Århus med 
storbyens endnu større fristelser og mangfoldighed af tilbud bare et solidt 
stenkast væk. 
Ikke noget at sige til at endnu flere står på spring for at dele det med os. 
 

Margrethe Bogner 
Hørret Byvej 13 
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En  lang proces er nu så småt ved at 
være færdig ! 
Nemlig planlægningen af vel den 
største samlede udbygning af Mårslet 
der er sket indtil dato.. 
Tidligere er de enkelte lokalplaner 
kommet sådan lidt efter lidt – men her 
kommer meget store udbygningsom-
råder i spil næsten oveni hinanden. 
 
 
Århus Modellen for borgerinddra-
gelse  
Der har været en – synes nogen da – 
meget langvarig sagsbehandling. 
Først var der planværksteder som ind-
drog mange af borgerne og som i maj 
2003 b lev  d is t r ibuere t  som 
”Borgernes dispositionsplan for Mår-
slet” 
Det var ét af forsøgene med en udvi-
det borgerinddragelse – også kaldet 
”Århus Modellen” – 
et forsøg som for at sige det mildt 
ikke er faldet særligt heldigt ud. 
 
Jeg er stadig ivrig tilhænger af prin-
cipperne for en aktiv borgerinddragel-
se – men det skal nu evalueres og der 
skal ske mange ændringer i konceptet 
før det bliver et brugbart og virkelig-
hedsnært stykke værktøj. 
Det er ærgerligt at der blev kørt så 
mange planværksteder – nærmest 
oveni hinanden – det havde nu nok 
været bedre at have udpeget ét områ-
de som pilotprojekt – og så udfra de 
indhøstede erfaringer have kunnet 
rette til og afvikle de øvrige plan-
værksteder. 
Der er kommet mange knubbede ord 
– skuffede forventninger, frustrerede 
borgere – forvirrede arealejere. 
Kort sagt en proces som har været 
meget strabadserende for alle involve-
rede. 
Det har så også haft den effekt at lo-
kalplanerne har været endog særdeles 
længe undervejs. 
 
 
Masser af  nye borgere i Mårslet 
Men nu begynder de så at komme 
retur til Byrådet – og den første er 
lokalplan 696 – boligområdet ved 

Tandervej . Senere kommer arealerne 
ved Mustrupvej. (lokalplan 698). Ud-
over ovennævnte 2 lokalplaner er et 
område på ca. 9 ha. i den nordlige del 
af Mårslet og et lige så stort område 
vest for Nymarksvej også på tegne-
brættet. 
 
Det er  store lokalplaner som fuldt 
udbygget vil betyde en væsentlig for-
øgelse af antallet af husstande i Mår-
slet . 
Naturligvis spiller det en stor rolle i 
hvilken takt den udbygning kommer 
til at ske. 
Magistratens 2.afdeling skønner en 
boligudbygning på mellem 20 og 40 
familieboliger om året de næste 10 år. 
Da alle arealerne er privatejede bety-
der det at det er ejeren der suverænt 
bestemmer hvornår hvilke arealer skal 
i spil, og  kommunen har ingen mu-
lighed for at styre udbygningstakten. 
 
Men hvis de henvendelser jeg har fået 
vedr. tidshorisonten for at kunne tage 
første spadestik – ja – hvis de kan 
tages som et udtryk for den interesse 
der er for at erhverve en byggegrund i 
Mårslet – så kommer det til at gå me-
get hurtigt.- endda særdeles hurtigt.. 
 
Det vil betyde stort pres på daginstitu-
tionsområdet – og meget hurtigt vil 
der komme et behov for en større ud-
bygning af skolen – idet skoleprogno-
serne opererer med et langt færre an-
tal nye boliger pr. år. 
 
 
 
 
Beder- Bering vejen 
Trafikafviklingen – trafikudviklingen 
har også fyldt meget i debatten – og 
bestemt ikke uden grund. Mårslet har 
en struktur som gør at alle indfaldsve-
je fører gennem byen, og det betyder 
naturligvis et stort pres på de meget 
smalle veje. Tilmed er den sydlige del 
af Århus Kommune ikke blevet forsy-
net med en overordnet vejføring , den 
såkaldte Beder-Bering vej – og det 
bevirker overophedning af snart sagt 
alle vejstrækninger. 

Det er bestemt ikke kun Mårslet der 
vånder sig under trafikudviklingen – 
også i Beder-Malling , og Tranbjerg  
efterlyses snarlig løsninger på de tra-
fikale problemer. 
 
Det er Århus Amt der er vejmyndig-
hed for den efterlyste Beder-Bering 
vej – men på amtets anlægsprogram 
er det først i 2015, der er planer om at 
etablere vejstrækningen. 
 
 
Kommunalreform og  hvad så ?? 
Når kommunalreformen træder i kraft 
den 1. januar 2007 bliver det Århus 
Kommune der er vejmyndighed –  
kun tiden vil vise om det vil betyde en 
fremrykning af etableringen af vej-
strækningen.. Foreløbigt ser det ikke 
for lovende ud - idet staten forlods 
har forfordelt midlerne til vedligehold 
og nyanlæg af hhv. statslige og kom-
munale veje – og det betyder at Århus 
Kommune årligt mister 10 mill. kr. på 
vejområdet.. 
Det bliver garanteret ikke det eneste 
område hvor kommunalreformen be-
tyder øgede udgifter for kommunerne 
– på skatteområdet blev det til en bet 
på 55 mill. kr. om året  - og der er jo 
store områder hvor der endnu ikke er 
indgået aftaler. 
 

 
 

Margrethe Bogner 
Hørret Byvej 13 

Lokalplan 696 og 698 

 
- begyndere som viderekomne 

mandage og torsdage før kl. 14 

tlf. 2013 4070, mail: klaver@ewnconsult.dk   
hjemmeside: www.ewnconsult.dk  

 

Klaverundervisning i Langballe 
for voksne... 
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Velhaver-ghetto  
Postnummer 8320 er i stigende grad 
en velhaverghetto. Folk får stadig 
flere penge mellem hænderne, her er 
mange børn og stadig færre ældre, og 
hovedparten har så vellønnede job, at 
vi for første gang sniger os op på, at 
halvdelen af husstandene har over 
550.000 kr. i gennemsnitlig hus-
standsindtægt. 
Det viser den årlige opgørelse 
"Nøgletal på postnumre" fra Dan-
marks Statistik. 
 
Tallene viser samtidig, at Mårslet 
øger afstanden til sine nabobyer. Be-
der, som altid har været den by, der lå 
tættest på Mårslet, når man sammen-
lignede husstandsindtægter, er stadig 

tættest på. Men i Beder var den gen-
nemsnitlige husstandsindtægt pr. 
1.januar 2004 492.000 kr. Tranbjerg 
er længst fra med 451.000 kr. 
 
En del af årsagen til den markant hø-
jere indtægt i Mårslet pr. husstand er, 
at vi ganske enkelt bor flere i husene. 
Næppe fordi vi bor tæt i små boliger - 
mere fordi området består af mange 
større familieboliger med mange børn 
og unge.  
I Mårslet bor der 2,85 borger pr. bo-
lig. I Beder og Solbjerg bor der 2,54, i 
Malling 2,49 og i Tranbjerg 2,41. 
 
Hvis man ser på indtægten pr. borger 
over 15 år, vinder Beder som altid 

kapløbet. 
Nogle år lå Mårslet i skarp konkur-
rence med Vejle Ø om at være det 
område i det vestlige Danmark, der 
havde den højeste gennemsnitlige 
husstandsindtægt. 
Den sammenligning falder stadig of-
tere ud til Vejle Ø's fordel. I år er af-
standen øget, så Vejle Ø nu fører med 
5.000 kr. pr. husstand. 
 
Af statistikken fremgår det også, at 
Mårslet er et markant yngre samfund 
end nabobyerne.  

 
(Kilde Mårslet Webben) 

http://www.maarslet.net/ 

De blev udbudt i midten af maj. Alle-
rede forinden var der reservationer på 
fire, og siden er resten af FBA's 30 
punkthuse i den sydlige udkant af 
Mårslet solgt. Det er gået "ekstremt 
hurtigt", siger Harry Lockhardt, der 
har solgt projektet øst for for Tander-
vej i samarbejde med Nybolig. 
Han mener, at der netop i denne tid er 
meget stor rift om ejerboliger i Århus 
og omegn, og at der på den anden 
side ikke ér ret meget til salg. Derfor 
"går det forholdsvis hurtigt", når der 
bliver sat noget til salg. Men med de 
30 boliger på Tandervej er det ikke 

bare gået "forholdsvis hurtigt", mener 
han - her er det gået "ekstremt hur-
tigt". 
Han beklager i samme åndedrag, at 
FBA ikke har flere projekter på vej i 
Mårslet. Al den jord, der kan sælges, 
er solgt til andre bygherrer, mener 
han - inklusive de nye udstykninger, 
der er på vej i byens nordlige udkant. 
 
Ligeledes særdeles godt går det hos 
Home, der netop har sat 14 andelsbo-
liger til salg i den sydlige udkant, cir-
ka midt på udstykningen bag bypar-
ken og altså i nærheden af den lav-

ning, der er midt på udstykningen. 
Af de 14 boliger i førte del af dette 
projekt er der reservationer på tre el-
ler fire, mener Home. 
I anden etape opføres yderligere 17 
boliger. 
Flertallet af de ialt 31 boliger er i et 
plan. 
Et tilsvarende projekt for samme byg-
gefirma er netop blevet solgt i Sol-
bjerg på tre måneder. 
 

(Kilde Mårslet Webben) 
http://www.maarslet.net 

30 punkthuse revet væk 
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Ny E-mail Mårslet-bladet 
 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Hvem diskuterer hvad 
Se opslagstavlerne 

 

Www.maarslet.net 

Nye forsidebilleder til Mårslet-Bladet 
Er der nogen blandt læserne som har nogle rigtige gode billeder fra lokalsamfundet er vi de glade modtagere. 

Billederne sendes til indlaeg@maarslet-bladet.dk 
Vi ønsker vore læsere en rigtig god sommer 

Redaktionen 

Forældre og medarbejdermøde i Midgården 
 
Midgårds forældreråd og medarbejdere afholder møde 
den 8 sept. kl. 19.oo og børn er velkomne. Der vil væ-
re forskellige aktiviteter for de børn der deltager i af-
tenen. Dog kun hvis de har deres forældre med. 
I dagspressen har der været indkaldt med reglemente-
ret frist, denne lille er kun for at hjælpe på huskeren. 



MÅRSLET-bladet  SEPTEMBER 2005 7 
 

 

MÅRSLET BRIDGEKLUB 
 

 
 

Efterårssæsonen starter torsdag den 8. september 2005 kl. 19.00 
 

på 
 Lokalcenter Kildevang, dagligstuen. 

  
Nybegyndere kan også være med idet sæsonen også omfatter repetition af sidste års lektioner. 
 

Pbv 
Bjarne Lindskrog 
Tlf. 8629 2208 



MÅRSLET-bladet  SEPTEMBER 2005  8 
 

 

70151516 

 

 
 

AKTIVITETER I SEPTEMBER 2005 

Onsdag d. 7. september 2005 kl. 14.00: 
Gudstjeneste. 
 
Søndag den 11. september 2005  
kl. 14.00: 
Banko v/Brugerrådet. 
 
Onsdag den 14. september 2005: 
Udflugt til Stjær Bakker.  
Afgang kl. 13.00. 
Årets sidste udflugt går til Stjær Bakker. Vi starter kl. 
13.00 fra Lokalcenter Kildevang og forventer at være 
hjemme igen kl. 17.00. Kaffen indtages på Venge Kloster-
kro. Vi har de små busser med så også kørestole kan med-
tages. 
Pris for turen kr. 75,00. 
Tilmelding skal ske senest den 10. Sept. Til Hanne Jensen 
på tlf.: 86 29 20 66 
Eller Hanne Torp på tlf.: 86 29 27 10 eller til Brugerrådsk-
ontoret på tlf.nr.  
86 76 29 74. 
 
Fredag d. 16. september 2005 kl. 14.00: 
Syng med Bente Fisker. 
 
Mandag d. 19. september 2005  
kl. 14.00: 
Hugo og Karin viser rejsebilleder. 
 
Torsdag d. 22. september 2005  
kl. 14.00: 
Kildevang fejrer 50 års fødselsdag. Dagen var helt præcis 
den 1. august - men pga. af ferie bliver det først fejret idag. 

Mandag d. 26. september 2005 
kl. 14.00 
Mode seniorshoppen. 
 
Onsdag d. 28. september 2005 
kl. 14.00 
Foredrag v/. Carlo Larsen: “Fra kok til sygeplejerske”.                   
 
Hver mandag kl. 14.00: I Underhuset: 
Billard ( Pool ) 
 
Hver tirsdag kl. 14.00:  Tirsdagsklub. 
                                          
Træværkstedet holder åben hver tirsdag fra kl. 9.30-
11.30. 
                                           
Meddelelser: 
Pensionsmedarb.: Mandag den 5. september 2005 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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SENIORDANS 
 
Seniordans skaber livsglæde og er god motion for hjerne, hjerte, helbred og humør. Gennem dansen glemmes 
hverdagens sorger, smerter og bekymringer og erstattes af velvære og livsglæde. Dansene indeholder ikke hop og 
skarpe drejninger. Parvis dans med almindelig dansefatning er helt afskaffet, derfor behøver man ikke at komme 
parvis. Der er plads til alle uanset alder og køn. 
 
Tidspunkt: Torsdag kl. 14.00 - 16.00. Første gang den 15. september 2005. 
Sted: Cafeen ved Lokalcenter Kildevang 
Kontaktperson og danseleder: Erna Viola Mogensen på mobiltelefon: 29 63 79 28 
Pris: Kr. 225,00 for 12 gange. 
 
Tilmelding og betaling første gang efter ferien til Erna Mogensen. 
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 Skolen lige 
nu 

 
Læs SBs indlæg 

Så har vi taget hul på skoleåret 2005/2006, 
som vi håber vil blive et spændende og ud-
bytterigt år for alle. 
 
Første skoledag 
Første skoledag var flaget på halv den første 
time, da en af vores elever i 3. kl. er død i 
sommerferien, hvilket naturligt nok satte sit 
præg på dagen. Det har berørt både elever 
og voksne på skolen dybt, og udover at vore 
tanker og dybeste medfølelse går til de ef-
terladte, har vi efter bedste evne forsøgt at 
tackle situationen respektfuld samtidig med, 

at vi også skal få dagligdagen til at fungere 
for eleverne. 
Fra skoleårets start er der 720 elever på sko-
len. Det er 10 færre end sidste år, men det 
skyldes primært, at vi ikke længere har 10.kl.  
Der er startet 76 nye elever i børnehaveklas-
sen, som er fordelt på tre klasser. For at der 
kan blive fire 1. kl., skal der senest i marts 
2006 være mindst 79 elever, og hvis det er til-
fældet, vil vi sandsynligvis bruge det nye 
princip om overgangen fra tre til fire klasser, 
som kom i anvendelse kort før sommerferien, 
da vi delte de daværende børnehaveklas-
serklasser, så vi i år starter med fire 1. kl. på i 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Skolestart  

Et billedkunstforløb sidste skoleår, der meget gerne må gentage sig i år. 

Mange nye 
indtryk 

 
Læs MSVs indlæg 
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1. august trådte den nye regel om frit 
skolevalg i kraft, hvor forældre kan 
indskrive deres børn på en anden fol-
keskole end distriktsskolen, såfremt 
der på den pågældende årgang ikke 
er mere end 24 elever i gennemsnit 
pr. klasse. For Mårslet Skole kan det 
kun blive aktuelt på 1., 6. og 9. år-
gang. 
 
Renovering i sommerferien 
Hvert år bliver der, i det omfang øko-
nomien rækker, foretaget renovering 
af lokaler i sommerferien. I år er bl.a. 
billedkunstlokalet blevet istandsat 
med nyt linoleumsgulv, og der er 
blevet malet. I foråret blev der sat 
rullegardiner op, som det ikke er mu-
ligt at tørre fingre i, hvilket de tidli-
gere gardiner havde måttet stå model 
til, så sammen med det nyindrettede 
depot på gangen til brug for bibliote-
ket fremstår området pænt og indby-
dende. SFO har fået malet i Trekan-

ten, og der er kommet ny gulvbelæg-
ning på i gangen. Der er desuden lagt 
fliser og sået græs i området ved ude-
værkstedet og aktivitetshuset, så det 
kommer til at fremstå som et mere 
grønt område. Hallen har fået afsle-
bet og lakeret gulvet, men desværre 
gav det en del lugtgener, som gjorde, 
at vi måtte aflyse et par arrangemen-
ter for at undgå, at brugerne skulle få 
ubehag ved at færdes i hallen.  
 
Legepladsen 
I sidste skoleår blev der afsat 150.000 
kr. - lig med to års budget- for at 
komme i gang med skaterbanen. Des-
værre måtte vi konstatere, at vi ikke 
kom langt med disse penge, da det 
ville koste 400.000 kr. at etablere en 
forsvarlig skaterbane, og da vi efter 
samtaler med potentielle kommende 
brugere kunne konstatere, at der var 
et vigende behov for en skaterbane, 
men at behovet måske var større for 

en basketbane. I stedet har skolebesty-
relsen taget den beslutning at afsætte 
50.000 kr. til etablering af en basketba-
ne og derefter bede elevrådet om at 
prioritere ønsker for ca. 100.000 kr. ud 
fra projekterne fra den udarbejdede 
masterplan, som dækker behovene for 
mellemtrinnet og de ældste elever. 
 
Fællesuge med temaet VAND 
Tre dage i uge 39 beskæftiger alle klas-
ser og team sig med det overordnede 
tema VAND. Temaet er tænkt anvendt 
både inden for det naturfaglige, det 
humanistiske og det praktisk-musiske 
område. Begrundelsen for temaet er en 
opfølgning af arbejdet med det grønne 
islæt i undervisningen. Der vil også 
blive en fællesuge for hele skolen i uge 
13 som optakt til skolens 75 års jubilæ-
um den 1. april. Temaet er ikke helt 
fastlagt, men 30´erne kunne være et 
godt bud.  

Mandag formiddag 15. august var 
ikke som andre mandage: Kedelig, 
sløv og uinteressant. Næ, den dag var 
ganske speciel da det var den dag de 
nye børnehaveklassebørn startede i 
skolen. Så det var en spændende dag 
fyldt med nysgerrighed og mange 
nye indtryk. 
Deres forældre, derimod, havde lidt 
sværere ved at slippe børnene både 
fysisk og mentalt selv om de også var 
sat op til en festlig dag. 
Lidt ukoncentrerede måtte de sætte 
sig til bords i skolens kantine for at få 
en række informationer selv om de i 
tankerne var hos børnene. ”Klarer 
han det nu?”, ”tør hun sige sit navn 
højt?” o.s.v. 
Men også snakken mellem forældre-
ne kom godt i gang bænket klassevis 
foran kaffekander og fade med rund-
stykker som Mårslet Skoles Venner 
havde sponseret i samarbejde med 
Mårslet Bageri. 
Skolens venneforening har også taget 
hul på det nye skoleår ved at bevilge 

500 kroner til trafikud-
valget i Mårslet Fælles-
råd. Trafikudvalget sæt-
ter en ny trafikkampag-
ne i gang for at øge tra-
fiksikkerhedens for de 
yngste skolebørn og det 
formål vil MSV gerne 
støtte økonomisk. 
I det kommende skoleår 
venter nu ikke bare den 
planlagte undervisning, 
men også særlige arran-
gementer for samtlige 
klassetrin og dermed 
børn på skolen sat i 
værk med penge fra 
Mårslet Skoles Venner. 
Men det er kun muligt 
hvis der er penge i sko-
leforeningens kasse. De 
penge kommer forældre 
som gerne vil være medlemmer af 
MSV for et årligt kontingent på 95 
kroner. 
I september vil alle forældre modtage 

et girokort som foreningens bestyrelse 
håber vil blive positivt modtaget -  til 
jeres børns glæde.  

Husk at sæt cyklerne  i båsene, så vi alle kan komme til i 
skolegården. 

Af STEEN BILLE, Formand for MSV  

Rundstykker i ventetiden 



MÅRSLET-bladet  SEPTEMBER 2005 13 
 

 

Signaler til byrådet 
Af ERLING SØRENSEN, Formand for Skolebestyrelsen  

Et nyt skoleår er startet og det starter 
helt efter planen i medierne med en 
stor mængde indslag i tv og masse-
spalte millimeter i aviserne om emner 
som 
 

• den voldsomme trafikhastig-
hed ved skolerne 

• børnenes og forældrenes sko-
leparathed eller mangel på 
samme 

• den øgede fokusering på kra-
vet til fagligheden i folkesko-
lerne 

• forventninger ved skoleårets 
start 

• test i folkeskolen 
• de fysiske rammer og mang-

lende udbygning/
vedligeholdelse 

 
og mange, mange flere. Det er og kan 
for de fleste emners vedkommende 
også være relevante emner for os på 
skolen i Mårslet og vi kan hele dette 
informative inferno nemt hente inspi-
ration og vinkler på emner som kan 
uddybes netop i vores hverdag. Det 

er så kunsten at udvælge og prioritere 
netop de emner som lige nu er væ-
sentlige for vores skole.  
 
Vi er nu i skolebestyrelsens fjerde 
funktionsår, hvor vi på planen over 
emner til behandling har eksempler 
som 
 

• Indskolingsmodel på skolen 
• Bevægelse og sundhed 
• Evaluering af eksisterende 

politikker og implementering 
af leveregler 

• Trafikpolitik 
• Fysiske rammer (inde og 

ude) 
• Videre udbygning af lege-

plads og udearealer 
• Byens udvikling og skolen 

 
I marts måned 2006 er der igen valg 
til skolebestyrelsen og jeg vil her-
igennem allerede nu opfordre foræl-
dre på skolen der er interesserede i, at 
komme i bestyrelsen på det tidspunkt 
til at kontakte os. 
 

1. april 2006 har Mårslet skole 75 års 
jubilæum, så arbejdet hen i mod mar-
keringen heraf vil også blive en del af 
det kommende års arbejde i  skolebe-
styrelsen ligesom hele skolen vil tema-
tisere over dette i undervisningsforløb. 
 
Ellers vil det overskyggende arbejds-
felt for skolebestyrelsen sikkert blive 
den kommende udbygning af Mårslet, 
hvor der her i august måned ser ud til 
at være tale om et voldsomt ”run” på 
salg af grunde og dermed en endnu 
hurtigere tilvækst end de scenarier som 
kommunens embedsmænd vælger at 
holde fast i. En stor tilgang fra mange 
nye tilflyttere, som vi selvfølgelig hil-
ser velkomne og vil tage godt imod på 
skolen, sammenholdt med det frie sko-
levalg der er indført her ved skoleårets 
start, gør at presset på skolens rammer 
sikkert øges til det yderste.  
 
Vi vil i skolebestyrelsen bestræbe os 
på, at følge byens udvikling tæt og i 
den udstrækning vi har mulighed for 
det, vil vi arbejde på at gøre skolens 
position så gunstig som mulig. 

Den nye portal som i de kommende måneder bliverintroduceret til lærere, elever og forældre. Mere information følger. 
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Vi er nu godt i gang på alle stuerne 
efter en lang og velfortjent sommer-
ferie. 
 
Vi har fået en gruppe nye børn i 
SFO’en, idet 37 0. klasses børn er 
startet på Gul Stue. Det er en flok 
dejlige børn, som stadig er i fuld 
gang med at udforske deres nye dag-
ligdag og med at lære hinanden og de 
voksne på stuen bedre at kende.  
 
Børnene fra Grøn Stue (2. klasserne) 
og  Hobixen (1. klasserne) er blevet i 
de samme lokaler som før, Grøn Stue 
har dog fået ”Universet” som de har 
lavet om til pool- og hyggerum. 
 
Oasen er nu blevet overtaget af de 
nye 3. klasser og de nyder at have så 
meget plads i A-huset. 
 
Derudover er gangen i ”Trekanten” 
blevet renoveret, der er blevet malet 
og lagt nyt gulv, hvilket har pyntet en 
hel del. I sommerferien er der desu-

den blevet lagt sidste hånd på vores 
udeområde ved ”Hytten” i form af 
nye græsområder og stier, nu glæder 
vi os til at kunne tage området rigtigt 
i brug. Stierne imellem de indhegne-
de områder bliver dog allerede flittigt 
brugt til mooncarræs og andre sjove 
aktiviteter.  
 
Fredag d. 2. september glæder vi os 
til at se både børn, forældre og sø-
skende til vores årlige grillfest, vi har 
forsøgt at bestille godt vejr… 
 
Tirsdag d. 27. september har vi vores 
årlige forældremøde. Igen i år bliver 
det møder på de forskellige stuer, så 
eksempelvis I nye 0. klasses forældre 
mødes med pædagogerne fra Gul 
Stue. Vi glæder os til stuevis at tale 
med Jer forældre om vores planer for 
det kommende år. 
 

Af DIDDE,  
Oasen Nye børn i huset 

Af DIDDE, Gul stue 

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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   I juli måned kunne man på tekst-
tv læse overskriften: ”Folket svigter 
kirken”.  
 
 

 Det var midt i mediernes agurketid, 
og så er der altid plads til at hakke 
lidt på kirken. Har journalisten ret? 
Svigter folket faktisk kirken?  
 Nej, journalisten har ikke ret. Hans 
replik afslører derimod, at han har et 
meget snævert kirkebegreb. Det er 
nok rigtigt, at folket svigter højmes-
sen, altså gudstjenesten søndag for-
middag kl. 10, men for det første er 
kirken meget andet end højmessen og 
for det andet forudsætter konstaterin-
gen, at man gik meget mere i kirke 
tidligere. 
 
 

 Kirken: Gudstjeneste for folket... 
 Kirkens kerneydelse er ganske rig-
tigt gudstjenesten. I Mårslet er der 

god tilslutning til højmessen, hvor 
over 80% af børnene bliver båret til 
dåben. Der er en særdeles god opbak-
ning til familie- og ungdomsgudstje-
nester, hvor kirken altid er helt fuld. 

Desuden er vores friluftsgudstjeneste 
et godt eksempel på en vellykket va-
riationsmulighed.  
 Det giver mig et fingerpeg om, at der 
er interesse for forskellige typer 

gudstjenester. Den store, smukke 
højmesse med de klassiske og højti-
delige ritualer står i centrum, men 
behovet for andre gudstjenesteformer 
trænger sig på, såsom fyraftensguds-
tjenester, meditations- og stilleguds-
tjenester, billedgudstjenester o. lign. 
Andre gudstjenestetidspunkter kunne 
også tænkes. Dertil kommer at 
’folket’ også kommer til kirke ved 
konfirmation, bryllupper og begra-
velser. Behovet for og brugen af bæ-
redygtige ritualer, der kan hjælpe 
mennesker igennem de afgørende 
overgange i livet er uomtvistelig. 
 
Kirken: God opbyggelighed til 
  folket... 
 Når journalister ofte føler sig kaldet 
til at berette om hvor få, der kommer 
i kirke, er det fordi de hylder en ro-
mantisk forfaldsteori, der går ud på, 
at alt var meget bedre, mere autentisk 
og ægte i de gode gamle dage. Da 
strømmede alle folk til kirke, og da 
mente man virkelig noget med det og 

var virkelig troende.  
 De samme journalister er dybt fasci-
neret af og på samme tid dybt fra-
stødt af inderligt troende missions-
folk fra vestkysten. Journalisternes 
autencitetsjag er nemlig i virkelighe-
den udtryk for det ensomme individs 
rodløshed og hunger efter ekstrem 
nærhed og opfyldelse her og nu. Men 
det er en længsel, der kan knække 
ethvert menneske, for drømmen går 
aldrig i opfyldelse. Jagten går videre i 
den mobile og foranderlige verden: 
En ny partner, en ny bil, et nyt arbej-
de, et nyt sted at bo, en ny efterud-
dannelse. Sådan jager man lykken og 
drømmens opfyldelse. Ved vejs ende 
kan alt pludselig føles forgæves eller 
for sent. Den intense nærhed og vis-
hed er nemlig en illusion, et drømme-
billede. Ikke engang den gammeldags 
troende vestjyde er i besiddelse af en 
sådan. For sådan er verden nu en-
gang. Vi er henvist til afstand og 
længsel, bundet som vi er af vor krop 
og vort sted. 
 Kristendommen ved meget om dette. 

Den er både uhyre realistisk og ufat-
telige grænseoverskridende. Reali-
stisk fordi menneskets sårbarhed, 
endelighed og ondskab ses i øjnene.  
 

Kirken for folket!    
Tekst: Hanne Davidsen 
Foto:  Jørgen Lauritsen 
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Gratis transportmulighed 
for gangbesværede til gudstjenester i 
Mårslet Kirke og andre kirkelige 
arrangementer.   Henvendelse skal 
blot ske til kirketjener Lis Nissen  
senest fredag fra kl. 8:00 - 8:30 og 
tlf.nr. er: 8629 8190. 

Kirketider i oktober 
 

Søndag den   2. okt. kl. 10:00   HD 
Søndag den   9. okt. kl. 10:00   OD 
+ børnegudstjeneste kl. 14:00   HD 
Søndag den 16. okt. kl. 14:00   JRC  
Søndag den 23. okt. kl. 10:00   HD 
Søndag den 30. okt. kl. 10:00   JRC 

Kirketider i september  
  SØNDAG d. 4. sept. kl. 10:00 
  15. søndag efter trinitatis 
  Matt. kap. 6, vers 24 - 34 
  Om ikke at bekymre sig 
  HANNE DAVIDSEN    

  OBS: Kirkekaffe i våbenhuset  
            efter gudstjenesten 

  SØNDAG d. 11. sept. kl. 09:00 
  16. søndag efter trinitatis 
  Luk. kap. 7, vers 11 - 17 
  Jesus opvækker enkens søn i Nain 
  ANNE NICOLAISEN 

  SØNDAG d. 18. sept. kl. 10:00 
  HØSTGUDSTJENESTE 
   17. søndag efter trinitatis 
  Luk. kap. 14, vers 1 - 11 
  Jesus helbreder en mand i en  
   farisæers hjem  
  HANNE DAVIDSEN 

SØNDAG d. 25. sept. kl. 09:00 
 18. søndag efter trinitatis 
 Matt. kap. 22, vers 34 - 46 
 Det vigtigste bud  
 JETTE  R. CHRISTIANSEN 

Kildevang 
Gudstjenesten afholdes på Kildevang 
onsdag den 7. september kl. 14:30 

 

   Vi begynder som sædvanlig med 
en kop kaffe i dagligstuen kl. 14:00. 

   Prædikant er denne gang sogne-
præst Hanne Davidsen 

Ingen er fuldkomne! 
 Vi mennesker er livet igennem både 
”offer og bøddel”, og derfor har vi 
grund til frygt. Vi kan frygte os selv og 
andre. Vi kan frygte for tilværelsens 
nedbrydende kræfter, at vi f.eks. bliver 
syge og ramt på krop og sjæl. Reali-
stisk fordi kristendommen fortæller, at 
det totale nærvær mellem Gud og men-
nesker og mellem mennesker ikke kan 
komme i stand, hvor meget vi end hi-
ger efter det for at få vished om , at vi 
er elsket og anerkendt. Alt dette taler 
kristendommen om med alvor og uden 
omsvøb, og vi holdes fast på virkelig-
heden. På den anden side er kristen-
dommen også grænseoverskridende, 
idet den peger på en virkelighed, der 
ligger hinsides vor forstand og tanke, 
men som vi hører om i Jesu forkyndel-
se, og som vi aner, når vi går til alters, 
og når vi ser børn bliver døbt, og som 
vi fornemmer en herlig sommerdag i 
skoven. Guds ord, ritualer og skaber-
værket (naturen og kærligheden) for-
kynder, at der er mere at sige om ver-
den og livet, end at alt skal ende med 
død og tilintetgørelse. Oplevelse af 
skyld og skam er en del af vort liv, 
men der er også andet og mere. Der er 
lys, og der er håb. Kirken giver de uto-
piske tanker og længsler ord uden at vi 
mister jordforbindelsen. 
 

Kirken: Oplysning for folket... 
 Kirken er også undervisning og oplys-
ning for såvel børn og unge som ældre.  

 
Kundskaber og viden om Bibel, ritu-
aler, salmer og kirke formidles på 
forskellig vis ved kirkens personale. 
Heller ikke her svigter folket kirken. 
Næsten alle på 3. og 7. årgang delta-
ger i kirkens undervisning i Mårslet. 

Desuden møder mange ældre trofast 
op til kirkens arrangementer. 
 Man kunne godt få lyst til at sende 
journalisterne på et kristendomskur-
sus! 
 
Så summa summarum: Journalisten 

tager fejl. 
 

 Folket svigter ikke kirken, og kirken 
svigter ikke folket, MEN meget kan 
naturligvis gøres bedre og anderle-
des. Kirken må følge med tiden sam-
tidig med, at den også må se sig som 
et underligt, anderledes og særpræget 
fænomen i tiden, for Guds ord kom-
mer til os udefra som noget meget 
specielt og siger: Fald til ro, frygt 
ikke, du er tilgivet!                           

Et eksempel på det aktive Skole/Kirke samarbejde var, da 3. c på Mårslet Sko-
le fremstillede altertavlen ”Påsken i Billeder”, men også krybbespillet i de-
cember 2004  (billedet herover) viste nogle meget engagerede minikonfirman-
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Sogneaften i Mårslet Sognehus: 

H.C. Andersen og de moderne opfindelser 

 

 Onsdag den 28. september kl. 19:30 
kommer cand. art. Aage Jørgensen 
og holder foredrag om H.C. Ander-
sen og hans fascination af den den-
gang moderne udvikling. 
 

Vi har spurgt Aage Jørgensen om han 
vil løfte lidt af sløret for aftenen. 
 

 ”H.C. Andersen rejste meget, det 
ved vi, og i dag kan det synes helt 
uoverskueligt at skulle rejse til Itali-
en, Spanien og Portugal med de 
transportmidler der var til rådighed 
dengang i 1868. Det var derfor en 
stor lettelse, da jernbanen blev op-
fundet, om end det i begyndelsen kun 
var som en punkteret linie mellem de 
større byer.” 
 

 Aage Jørgensen fortæller om forbin-
delsen med og beundringen for fysi-
keren H.C. Ørsted, elektromagnetis-
mens opfinder: 
 

 ”H.C. Andersen kendte Ørsted per-
sonligt, og i eventyret  “Oldefa’er” 
får titelpersonen, en skeptisk gammel 
mand, øjnene op for den moderne 
tekniks  positive sider, og eventyret 
slutter med, at den gamle donerer 
penge til et monument for Ørsted”. 
 

  Forfatteren oplevede fremskridtet, 
da han i 1853 var på besøg hos Mi-
chael Drewsen, hvis papirfabrik i den 
nyetablerede by Silkeborg midt inde i 
hjertet af Jylland betog ham som et 
sandt ”Wirtschaftswunder”. 
 

 ”Andersen var meget betaget af 
teknikken på papirfabrikken, udnyt-
telsen af vandkraften i Gudenåen 
og ikke mindst den pragtfulde natur 
her inde midt i det mørke Jylland”. 
 

   Aage Jørgensen kommer ind på 
forfatterens ambivalens, der kulmi-
nerer i det eneste eventyr, der er 
trykt som en selvstændig bog, 
“Dryaden” fra verdensudstillingen 
i Paris i 1867: 
 

 ”Trænymfen drages fra sine natur-
lige omgivelser ude på landet ind til 
den store by, men må betale for det 
med sit liv. Her associerer Ander-
sen til det bymæssige, hele den mo-
derne urbanitet, med rastløshed, 

 Aage Jørgensen, 67, der stammer fra Føvling ved Ribe, blev efter at have 
været forstander for Folkeuniversitetet i Århus i 1966 cand.art. fra Aarhus 
Universitet i dansk og sammenlignende litteratur.  
 Efter forskellige stillinger, både herhjemme og i udlandet, blev Aage Jørgen-
sen i 1975 adjunkt og lektor ved Langkær Gymnasium i Tilst. Et job han be-
stred til 2002.  
 Aage Jørgensen har været medlem af styringsgruppen for Johannes V. Jen-
sen-Centret ved Aarhus Universitet siden 1994 og fået tildelt Dansk Forfat-
terforenings H.C. Andersen-legat i 1999.  
 Aage Jørgensen har udgivet adskillige bøger om danske forfattere og været 
med til at arrangere den 4. internationale H.C. Andersen konference, der 
fandt sted i Odense i august.  

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen  

Aage Jørgensen i hjemmet på Storhøj med en af sine egne bøger om H.C. Andersen 

rodløshed, moralsk forfald, syndefuld 
lyst, osv., ja i den sidste ende med 
gudløshed.” 
 

  Aftenen vil blive præget af H.C. 
Andersens begejstring og fascination 
- men også bekymring - for det den-
gang moderne fremskridt, personifi-
ceret i forholdet til H.C. Ørsted. Det 
vil ikke blive en enetale fra Aage 
Jørgensens side, der pointerer: 
 

  ”Efter mit foredrag, der varer en 
lille times tid, håber jeg på en god 
dialog med de fremmødte, og jeg skal 
da gerne - så vidt det er mig muligt - 
besvare de spørgsmål, der måtte 
komme.”                                            
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Dagene er nu blevet  mærk-
bart kortere. Sommeren er så 
småt ved at gå på hæld og efter-
året står på spring med sin store 
farverige palet og gyldne pensel 
for at fastholde de sidste rester 
af naturens pragtfulde nuancer, 
før der for alvor lukkes ned til 
vinterens dvaletilstand.  

Vi har kaldt arrangementet 
denne søndag aften i september 
for en sensommerkoncert, og 
organist Pia Labohn siger:  

”Ved koncerten i kirken bydes 
på et program med årstidens 
danske sange af Carl Nielsen og 
Thomas Laub, danske salmer,  gamle 
såvel som nye, men vi skal også lytte 
til humoristisk og lidenskabelig 
spansk musik for sologuitar af bl.a. 
de Falla, Granados og Sor samt æl-

dre værker af  Dowland, Schubert og 
Donizetti”. 

Pia Labohn gør desuden opmærksom 
på, at der er gratis adgang, og at kon-
certen varer en times tid.                   JL 

Koncerttilbud: 

SENSOMMERKONCERT 
i Mårslet Kirke, søndag den 11. september kl. 19.30. 

Laura Flensted-Jensen, sang - Frederik Munk Larsen, guitar 

Frederik Munk Larsen og Laura Flensted-Jensen
(Privatfoto) 

Laura Flensted-Jensen (31) 
 

debuterede fra Det jyske Musikkon-
servatoriums solistklasse i april 
måned 2005 og fik i den anledning 
en række særdeles flotte anmeldel-
ser. Sin ungdom til trods har hun 
allerede i en årrække gjort op-
mærksom på sig selv i utallige kon-
certsammenhænge.  

 

Frederik Munk Larsen (31) 
 

er et af Danmarks helt store guitarnav-
ne.  Han debuterede i 2001 og haft en 
omfattende koncertvirksomhed både i  
Europa, USA og Sydamerika. Han har 
modtaget en række legater og har vundet 
adskillige priser ved konkurrencer.  
FML har udgivet en anmelderprist CD i 
2003, og en ny er under forberedelse. 

 

SOGNE-
HUSET   

 
 
 

Onsdag d. 7.   Litteraturkredsen 
kl. 19:30-21:30 
 

Torsdag d. 8.   Hyggeklubben 
kl. 14:00-16:00 
Tema: Musikalsk rundrejse 
(se omtalen på næste side) 
 

Mandag d. 12.  Mandagscafé 
Kl. 9:30 - 11:00 
 

Fredag d. 16.    Familiespisning 
kl. 18:15 - 20:15 
 

Tirsdag d. 20.  Menighedsrådsmøde 
19:00 - 22:00 
 

Onsdag d. 21.   Indre Mission 
kl. 19:30 
 

Onsdag d. 28.   Sogneaften 
kl. 19:30 
Tema: H.C. Andersen 
(se omtalen andetsteds på  
kirkesiderne) 
 
Hver mandag 
kl. 16:00 - 17:30   ”Lærkereden” 
kl. 19:00 - 20:30   ”Ørnereden” 
Hver tirsdag 
kl. 08:00 - 09:30  Konfirmander 
kl. 13:00 - 14:30  Minikonfirmander  
Hver onsdag 
kl. 08:00 - 09:30  Konfirmander 
kl. 13:00 - 14:30  Minikonfirmander 
Hver torsdag  
kl. 08:00 - 09:30  Konfirmander 
kl. 13:00 - 14:30  Minikonfirmander 
kl. 15:00 - 17:30  Kor og korskole 

Konfirmandstart 
 Konfirmationsforberedelserne be-
gynder for  7. klasserne i uge 37. 
 
7.a - tirsdag  d. 13. september  
     
7.b - onsdag  d. 14. september 
 
7.c - torsdag d. 15. september 
 

 
 Undervisningen foregår i Sognehu-
set fra kl. 8:00-9:30 
7.a og 7.c  med Hanne Davidsen 
7.b        med  Jette R. Christiansen 

Konfirmandforældre 
indbydes i begyndelsen af oktober til 
en forældreaften i Sognehuset. 
 Børnene vil få en seddel med hjem 
med  oplysning om datoerne. 
 

7.a og 7.c’s forældre  
ved Hanne Davidsen  
 

7.b’s forældre  
ved Jette R. Christiansen. 
 
 

 Der vil blive orienteret om årets kon-
firmationsundervisning. 
  
Mødet vil vare ca. 2 timer  

Minikonfirmander 
 Mårslet Kirke indbyder atter børn på 
3. klassetrin til at følge undervisnin-
gen som minikonfirmander. 
 Børnene får som minikonfirmander 
mulighed for at opnå fortrolighed 
med Folkekirken og den kristelige 
børnelærdom på en god og rar facon.  
 

 Undervisningen starter i Sognehuset 
i uge 38. 
 
3.a - tirsdage  kl. 13:00-14:30.  
3.b - onsdage   kl. 13:00-14:30  
3.c - torsdage  kl. 13:00-14:30 
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Tiltrængt... 
 

  Kapellet ved Mårslet kirke har længe 
trængt til en kærlig hånd både ind- og 
udvendigt.  
  Murværket, der var afskallet og misfar-
vet, er blevet istandsat og malet. Samti-
dig er indgangspartiet, der er hårdt udsat 
for vind- og vejrpåvirkning, blevet 
spartlet og frisket op med ny maling. 

Tungen lige i munden! Peter Bärenwald 
styrer med sikker hånd penslen over 
indgangpartiet. 

Er du til rigtig inciterende sigøj-
nermusik, så er muligheden her 
  

torsdag den 8. september kl. 14  
 

hvor vi får besøg af sigøjnerensem-
blet ”Lavuta”. Vi skal høre beretnin-
ger om sigøjnermusikken lanceret 
som en musikalsk rundrejse gennem 

Europa. Der gi-
ves eksempler på 
den brændende 
og inciterende 
sigøjnermusik, og 
ensemblets tre 
medlemmer - i 
ægte sigøjner-
dragter - synger  
på sigøjnerspro-
get romanes. 

 

  Sigøjnerensemblet ”Lavuta” er et 
amatørensemble etableret i efteråret 
2002 og består af tre musikere. På 
violin Robert Karlsson, der har rød-
der tilbage til Tjekkiet; på harmonika 
og tromme Roland Rudy Syrig, med 
tysk/franske rødder og på guitar Ni-

 

colaj Rosengreen, der til gengæld 
er helt dansk men med stor interes-
se for sigøjnermusikken. 
 

  Lavuta betyder violin på romanes 
og er vel nok det instrument der, 
om noget, tegner sigøjnermusikken. 
 

  Primus motor er Roland Rudy Sy-
rig. Han, der er 64 år og dobbelt så 
gammel som sine to medspillere, 
siger: 
  ”Det giver mig en stor inspiration 
at arbejde med de dygtige unge 
mennesker, og især  på det musikal-
ske område er det med til at give 
mig en føling af, hvad der rører sig, 
ja, det er i høj grad med til at holde 
mig ung i sindet” 
  Rudy Syrig fortæller, at han ofte 
filosoferer lidt over den tilfældig-
hed, at de alle tre og sigøjnerspro-
get romanes har RO som de to før-
ste bogstaver i navnene. 
 
Arrangementet er i Sognehuset, og 
slutter omkring kl. 16.                  JL 

Et arrangement i særklasse: 
 

Tag med på en  
musikalsk rundrejse 

Roland Rudy Syrig 

Foto: Lavuta 

Ensemblet ”Lavuta”. Robert Karlsson, violin, Nicolaj Rosengreen, guitar, 
og på harmonika alderspræsident og primus motor, Roland Rudy Syrig 

Husk høstgudstjenesten 
  

søndag den. 18. september kl. 10:00  
 

hvor kirken vil være pyntet op med 
mange af efterårets smukke og farveri-
ge blomster, og vi skal synge de dejli-
ge høstsalmer. 

Menighedsrådsmøde 
   Næste møde i menighedsrådet er 

tirsdag den 20. september, kl. 19:00 
Møderne er offentlige og foregår i 
Sognehuset fra kl. 19:00 - 22:00 

Fri 
 Sognepræst Hanne Davidsen holder 
fri i weekenden  9. - 11. september.  
 Embedet passes af sognepræst Anne 
Nicolaisen, tlf. 8692 7454 
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 Fælles familiespisning 
 

 Den 3. fredag i hver måned afholder 
vi fællesspisning i sognehuset fra kl. 
18:15 og et par timer frem. Næste 
gang er det 

fredag d. 16. sept. kl. 18:15.  
 

  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. 
 

Tilmelding til familiespisningen skal 
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. 

Indre Mission 
   

Onsdag d. 21. september kl. 19.30  
 

er der møde i 
Sognehuset med 
stud. theol. Arne 
Hougaard Peder-
sen, Århus, der 
vil tale over em-
net "Et liv i                           
tjeneste".  
   

 

 Arne Hougaard Pedersen fokuserer 
på det, at tjenesten ikke bare er en 
del af dit liv, men tjenesten er dit liv. 
 

 Daniel og Paulus er 2 bibelske per-
soner, der bliver brugt som eksem-
pler, fordi de stod i nogle af de sam-
me udfordringer, som vi gør i dag. 
 

Alle er hjertelig velkommen. 

 
 

 Stud. theol. Arne Hougaard Peder-
sen, 27, er født og opvokset i Her-
ning. Aftjente sin værnepligt ved Jy-
ske Dragonregiment i Holstebro og 
var derefter soldaterhjemsmedarbej-
der og hjælpesekretær i Kristeligt 
Forbund for Studerende (KFS) øst 
for Storebælt. Senere efterskolelærer 
på Frøstruphave Efterskole ved Var-
de. AHP interesserer sig for film, 
sport og litteratur og bor sammen 
med sin kone, Heidi, i århusforsta-
den Hasle. 

 

   
 
 Legestuen ”Mariehønen” startede 
den 16. august en ny sæson, men du 
kan stadig nå at være med. 
 

 Legestuen er for børn under 6 år, og 
forældrene er også meget velkomne. 
 Vi leger, hører små fortællinger og 
laver mange andre sjove ting. 
  

 Du er velkommen til bare at droppe 
ind, og hvis du vil høre mere, så ring 
til  
Jette Kristoffersen på tlf. 8628 9965 
eller  
Erik Christensen på tlf. 8629 5765.   
 

Mariehønen holder åben hver 
 

mandag kl.16:15 - 17:30 
  

og det er på Langballevej 82. 

Ørnereden 

 

   Juniorklubben ”Ørnereden” er 
for de lidt større børn, fra 4. til 7. 
klasse, og mødes i sognehuset hver 
 

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

 Der var ved redaktionens slutning 
endnu ikke udarbejdet et program 
for september, men oplysninger 
kan fås hos René T. Lunderskov på 
tlf.: 8621 2186 eller 2276 1539 

Børneklubberne: 
 

Mariehønen, Lærkereden 
og Ørnereden  
 

er alle tilsluttet Danmarks Folke-
kirkelige Søndagsskoler, der tidli-
gere var en gren af Indre Mission, 
men som siden 2001 har været en 
selvstændig bevægelse, og en mo-
derne, tidstilpasset udgave af den 
gammelkendte søndagsskole. 

Lærkereden 
 Børneklubben ”Lærkereden” er 
for alle børn fra børnehaveklasse 
og til 3. klasse. De mødes i sogne-
huset  

 

hver mandag  fra kl. 16:00 - 17:30    

 Børnene synger, hører en fortæl-
ling fra bibelen, leger og deltager i 
mange forskellige aktiviteter. 

 (Privatfoto) 

  Pilgrimsvandring 
 Lørdag d. 10. september arrangerer 
Udvalget for Kirkefondet i Århus 
Stift en pilgrimsvandring i området 
omkring Gudenåen nordøst for Silke-
borg. Der er tale om en dagstur med 
mulighed for at gå i dejlige naturom-
råder, for at tale sammen eller bare 
nyde stilheden. 

 Undervejs aflægges besøg i et par 
kirker - hvilesteder - med tid til efter-
tanke, bøn og sang. 
  
 Yderligere oplysninger ved henven-
delse til sognepræst Torben Nielsen 
på tlf. 8624 2338 eller  

torbenn@stofanet.dk. 

 I de sidste 10 år har tanker og ideer om pilgrimsvandringer - mod både 
fjerne og nære mål - tiltrukket mange i det moderne lutherske Norden. I 
Norge og Sverige er der anlagt stier og tilrettelagt vandringer mod natio-
nale helligsteder, og der er ansat pilgrimspræster, som guider og åndelige 
vejledere. 
 I Danmark har man i de senere år samlet store flokke på lokale vandrin-
ger rundt om i landet.  
 Pilgrimsvandring er en moderne måde at være kirke på.  
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Cæciliakoret i Mårslet Kirke: 

Harmoni, vellyd, oplevelse! 
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen  

Når noget lykkes, og når noget 
går op i en højere enhed, giver 
det en næsten ubeskrivelig følelse 
af velvære. 
 
   Det var en tirsdag aften for snart 
længe siden. Datoen var den 14. juni, 
og tiden nærmede sig 19:30. Stedet 
var Mårslet Kirke. 
   Alle pladser var for længst besat. 
Uforudset? - måske, for der var ikke 
programmer nok til, at alle kunne få 
et eksemplar ved indgangen.  
   Præcis kl. 19:30 ankom Cæciliako-
rets 28 sangere i nobelt, sort antræk, 
anført af korleder og dirigent Michael 
Deltchev og tog opstilling i korbuen. 
 

En time for øje og øre 
   Fremførelse af korværker i kirker - 
med de særlige akustiske forhold, der 
ofte gør sig gældende her - kan være 
en betagende oplevelse, og denne 
aften var ingen undtagelse. 
   Det var vellyd fra første tone. Efter 
første afdeling med bl.a. Griegs "Ave 
Maria Stella" og Max Regers 
"Schönste Zierde uns'rer Erde” blev 
sunget fællessalmen "Kærlighed til 
fædrelandet". Anden og tredie afde-
ling var med svenske og danske fol-

kemelodier og en solo for orgel 
med organisten Birgit Nordvig, "Gl. 
svensk Fäbodssalme". -  
 

”Det kildrede i mit øre - ” 
og mon ikke også ”det rislede beha-
geligt ned ad ryggen” på de mange 
tilhørere, da Cæciliakoret gav Eigil 
Harder og Kaj Munks "Den blå 
anemone" i et specielt arrangement 
af John Høybye. Efter et bifald, 
som tilsyneladende ingen ende ville 
tage, gav Michael Deltchev og ko-

ret som ekstranummer Evert Taubes 
"Så skimrande var aldrig havet". 
 

Baryton solo 
   Efter endnu en fællessalme, "Det 
dufter lysegrønt af græs", sang bary-
ton-solisten Jesper Schneidelbach 
"Am Abend" akkompagneret på or-
gel af Birgit Nordvig, der med meget 
kort varsel måtte træde til, da Mårslet 
kirkes organist Pia Labohn i sidste 
øjeblik havde måttet melde fra på 
grund af sygdom. 
  

   Jo, det lykkedes for Cæciliakoret, 
og for os, der var til stede, var det en 
dejlig time med velvære for øje og 
øre i Mårslet Kirke.  

   Kom bare igen en anden gang Cæ-
cilia!                                                  

”Den blå anemone” harmonisk og følsomt fortolket i John Høybyes arrangement. 

Birgit Nordvig og Jesper Schneidelbach Cæciliakorets 28 sangere med korleder og dirigent Michael Deltchev yderst til højre. 
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Adresser 
 

  Sognepræst 
 HANNE DAVIDSEN 
 Præstegården 
 Obstrupvej 4 
 Tlf. 8629 0234 
 davidmaa@post.tele.dk 
 

 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 
 
  Organist og korleder 
  PIA LABOHN 
 Dyngby Møllevej 37 
 Tlf. 8655 6408 
 pialabohn@mail.tele.dk 
 
 Kirkesanger 
 LISBETH FRANDSEN 
 Ormslevvej 64, 1.tv..,  8260 Viby J 
 Tlf. 8614 9718 
 
 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 

Redaktion og foto: 
 Jørgen Lauritsen ©2005 

jlt@pc.dk 

   Kenneth Sørensen, der nu i to år har 
virket som sognemedhjælper i Mårslet, 
stoppede sit virke pr. 31. juli.  
 Kenneth er københavner, læreruddan-
net og har virket som lærer ved for-
skellige københavnske skoler.  

 Samtidig med 
stillingen i Mår-
slet har Kenneth 
studeret på det 
teologiske fakul-
tet ved Århus 
Universitet, og 
det var mulighe-
den for hurtigere 
at kunne færdig-
gøre sit studium 
her, der var bag-

grund for hans beslutning om at stoppe 
nu. 
 

   ”Jeg har været utrolig glad for de to 
år ved Mårslet kirke og ikke mindst 
arbejdet med minikonfirmanderne har 
været mig en stor fornøjelse og givet 
mig en god portion erfaring”, siger 
Kenneth Sørensen. 

  Menighedsrådets formand, Helmer 
Kemp Andersen, udtalte ved sidste 
menighedsrådsmøde sin store til-
fredshed med Kenneths virke. 
   ”Kenneth har haft kvalifikatio-
nerne i orden til jobbet som sogne-
medhjælper, hvor han har beskæfti-
get sig med undervisning af mini-
konfirmanderne, skole-kirkesam-
arbejdet, kirkespilsarrangementer, 
samarbejde med spejderne, foruden 
at han også har fungeret som med-
arbejderrepræsentant i Menigheds-
rådet.  Alle har sat stor pris på 
samarbejdet med Kenneth. Vi har 
værdsat hans kompetence og dygti-
ge arbejde med børnene, og vi har 
nydt hans gode humør og positive 
holdning”. 
 Helmer Kemp Andersen sluttede 
med ønsket om alt godt for ham, 
hans kone Toni og deres lille datter 
Alma. 
 Kenneth bliver i denne sommer 
cand. theol. og vil til efteråret fort-
sætte på Pastoralseminariet.           

 En sognemedhjælper takker af… 

 Yderst til venstre: Kenneth Søren-
sen som veloplagt konferencier ved 
fastelavnsfesten 2005 i sognehuset, 
og herover, ved projekt ”Påsken i 
Billeder”, en engageret vejleder og 
deltager. Billederne er fra fremstil-
lingsprocessen af påskens altertavle 
ved 3. c på Mårslet Skole og fra fer-
niseringen i Rådhushallen i Århus 
den 6. april 2005 

 

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

 

Se Mårslet Bladet i farver: 
http://www.maarslet-bladet.dk 

Kenneth Sørensen 
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TMG - Nyt 

Forretningsudvalg:  
Formand  Kurt Kirkedal Laursen Bedervej 14 86 29 38 39 kurt@kirkedal.dk 
Næstformand og  
halhuskasserer  

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 Hindborg 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, Storhøj 86 27 52 32 peterhahn@mail.tele.dk 
Bordtennis  Martin Andersen Langballevænget 18 86 29 79 22 martin-andersen@mail.tele.dk 
Cykelmotion  Hans Jørgen Jørgensen Gyldenkronesvej 1 86 29 74 24 w.jorgensen@get2net.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  Annette Nørager  Borrevænget 6  86 29 76 67 anfk@webspeed.dk  
Pétanque  Mikael Hahn-Thomsen Visbjerg Hegn 14 86 29 91 19   
Tennis  Olav Jensen Toftevangen 7 86 72 08 18 o-j@get2net.dk 
Volleyball  Claus Jacobsen  Baneleddet 2  86 72 17 28  krusejacobsen@mail.dk 

TMG vil naturligvis gøre hvad vi kan 
for at undgå seksuelle overgreb mod 
børn, såvel i forbindelse med idræt 
som i alle andre sammenhænge. 
 
Vi ser det som vores opgave at forsø-
ge at forhindre enhver form for pædo-
fili i foreningen. 
 
Folketinget har vedtaget en lov om 
dette, som gælder fra 1. juli 2005. 
 
TMGs hovedbestyrelse har på mødet i 
juni konkretiseret vores politik i for-
bindelse med loven: 
 

TMG vil indhente såkaldte pæ-
dofiliattester for ALLE trænere, 
instruktører og holdledere, der 
har med børn under 15 år at gøre. 
For at vi kan det, skal træneren/
instruktøren/holdlederen under-
skrive en samtykkeerklæring fra 
Rigspolitiet, hvor han/hun giver 
lov til, at TMG må få udleveret 
en pædofiliattest fra Det Centrale 
Kriminalregister. 
  
Ansvaret for modtagelse og be-

handling af attesterne ligger i 
hver af afdelingerne, hos for-
manden. Afdelingsformanden 
må diskutere eventuelle sager 
med hovedformanden. Ingen 
andre må høre om eventuelle 
sager. 
 
Hvis en person ikke vil lade sig 
checke, kan vedkommende ikke 
være træner/instruktør/holdleder.  
Hvis der skulle være en såkaldt 
afgørelse, kan vedkommende 
ikke være træner/instruktør/
holdleder. 

 
Hvad er en pædofiliattest? 

 
En pædofiliattest er en attest som 
fortæller om en person har været 
dømt for:  
• Incest, samleje eller anden 

kønslig omgang med børn 
under 15 år.  

• Udbredelse eller besiddelse af 

børnepornografi.  
• Blufærdighedskrænkelse over 

for børn under 15 år. 
Attesten omfatter ikke andre em-
ner. 
En attest udstedes af Rigspolitiet. 
Det kræver at personen man ger-
ne vil tjekke siger ja til det og at 
vedkommende som led i sin an-
sættelse eller sit frivillige arbejde 
er i direkte kontakt med børn un-
der 15 år. 

 
 
Pædofiliattesterne i sig selv er natur-
ligvis ikke nogen garanti mod over-
greb på børn, men de kan være med 
til at forhindre gentagelser, og de sig-
nalerer vores politik. 
I løbet af efteråret følger vi op med en 
egentlig samværspolitik. 
 
 Kurt Kirkedal Laursen 
 
Mere information kan findes på  
www.dgi.dk under foreningsvejled-
ning -> misbrug -> pædofili 

TMG og Antipædofili 
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Håndbold 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

Opskriften på en ”Håndbold-drømmekage!” 

Her er alle de rette ingredienser, der 
skal til at bage en rigtig drømmekage: 
 
3 veloplagte, inspirerende DGI in-
struktører  
10 tændte hjælpeinstruktører 
1 DGI-lejepatrulje 
3 friske cafeterie-passere  
og ikke mindst: 
62 glade, forventningsfulde unger i 
alderen 8-12 år m. håndbolde 
 
Det hele blandes sammen, og herefter 
fordeles det i 2 haller, på 1 græsbane, 
1 beachvolleybane og 1 hoppepude. 
Derefter skal det bage, syde og boble 
i 3 dage, og resultatet bliver: En helt 
fantastisk  
 
TMG Håndboldskole 2005! 
 

* * * 
 

Det lyder da nemt! Og det var det 
næsten også. Men Mårslet hallens 
gulv var ikke klar til brug. Århus 
kommune fandt dog et alternativ til 
os, Egelund Idrætscenter. Så fik vi 
travlt med at arrangere transport og få 
ændringerne informeret ud til deltage-
re og forældre - men det klarede DGI. 
Og efter mange måneders planlæg-
ning og organisering oprandt endelig 
dagen, hvor håndboldskolen startede.  
 
Det blev en sydende og boblende for-
længet weekend, med mange spæn-
dende udfordringer for deltagerne og 
ny inspiration til trænerne – men også 
med plads til hyggestunder i frokost- 
og frugtpausen. End ikke vejrguderne 
kunne forhindre de udendørs aktivite-
ter. Til trods for lidt byger ind i mel-
lem blev der spillet håndbold på græs 
og spillet beachvolley, så sandet føg.  
 

Den eneste lille solformørkelse i den-
ne weekend var da ubudne gæster 
tømte punge og snuppede mobiltele-
foner fra omklædningsrummene. Dy-
re lærepenge! Men fremover er der 
vist ingen, der lader værdigenstande 
ligge i omklædningsrummene, vel? 
 
Alt i alt en MEGET succesfuld week-
end, som kun kunne lykkes ved fælles 
hjælp og stort engagement fra både 
deltagere og hjælpere. 

 
* * * 

 
Fra TMG Håndbold skal der derfor 
lyde en stor tak til alle deltagere, 
DGI-instruktører , trænere, hjælpere 
og sponsorer, som var med til at ska-
be rammerne om denne fantastiske 
håndboldskole. 
 
 
 

Mange hilsner 
- og på gensyn til håndbold i  

Mårslet hallen! 
 

TMG håndbold 
 

* * * 
 
 

Håndboldskolen blev  
sponsoreret af 

 
SuperBrugsen, Mårslet 
Malling Turistbusser 

Mårslet Bageri 



MÅRSLET-bladet  SEPTEMBER 2005 25 
 

 

Hold Født år 

Træningstider ! 

TIRSDAG TORSDAG FREDAG 

 Sandkasse 1997-98   15.30 - 16.30  

 Pige Lilleput 1995-96 15.30 - 16.30   

 Drenge Lilleput 1995-96  16.30 - 17.30 15.45 – 16.30 

 Pige Puslinge 1993-94 19.00 - 20.00 17.30 - 18.30  

 Drenge Puslinge 1993-94 17.15 - 18.00  16.30-17.30 

 Drenge 1991-92 16.30 - 17.15 18.30 - 19.30  

 Herre Junior 1989-90 20.00 - 21.00 19.30 - 20.30  

 Dame Senior s.2 -1986  20.30 - 21.30  

 Herre Senior 1 - s.2 -1986 21.00 - 22.30 21.30 - 22.45  

 Herre Senior 2 - s.2 -1986 21.00 - 22.30 21.30 - 22.45  

HÅNDBOLDAFDELINGEN 
Sæsonen 2005 / 2006 

Godt kammeratskab, masser af sjov, gode ture og mange oplevelser! 

Håndboldafdelingen byder dig velkommen til en ny sæson. 
Træningen starter i Mårslethallen på ovenstående tider. 
Evt. spørgsmål til Annette Nørager, tlf. 86 29 76 67 

Vi mødes i håndboldafdelingen! 
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Basketball 

Volleyball 

SÅ STARTER BASKETBALL IGEN!!!! 
Vi starter træningen tirsdag den 30. august kl. 18.00 i hallen. 
 
Træningstiderne er i år:  tirsdag  kl. 18.00-19.00 
  Fredag kl. 17.30-18.30 
 
Holdet, som skal spille i drengerækken i år, træner desuden på stor bane fredag fra kl. 18.30-19.00. 
 
Har du spørgsmål vil en fra bestyrelsen være til stede ved træningen den første måned. Du er også velkommen til at kon-
takte formanden, Peter Hahn på telefon 8627 5232. 
 

Vel mødt! 
bestyrelsen 

 
Den nye sæson for TMG-Volleys MixMotions-hold starter mandag d. 5. september og slutter ved udgangen af april. 
 
MixMotions-holdet består af voksne rutinerede og ikke-rutinerede spillere, der gerne vil dyrke idræt og fællesskab. 
Der er plads til alle. Har du ikke spillet siden folkeskolen er det ingen hindring, er du rutineret spiller så kom og 
vær med til at præge byens hold. 
Hvis du er i besiddelse af et træner-gen og har lyst til at kombinere en trænerfunktion med spil, er der ligeledes 
muligheder for dette. 
 
Vi inviterer dig til at møde op i hallen for at se, om dette er noget for dig. Vores faste træningstider er mandage fra kl. 
21.05 til 22.30. 
 
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte formanden Claus Jacobsen på tlf. 86721728. 
 

VOLLEYBALL 2005/2006  
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Bordtennis 

TMG Bordtennis 
2005-06 Klar til den nye sæson 

Så banker den nye bordtennis sæson 
på døren. Trænere og bestyrelse glæ-
der sig til at byde nye og gamle med-
lemmer velkommen til sæsonen 2005-
06. Vi ser frem til mange gode, spæn-
dende, intense og sjove timer med de 
mange børn, der har lyst til at spille 

verdens hurtigste boldspil. Det er jo 
egentligt ret nemt. Man skal bare få 
bolden over nettet og ramme bordet 
flere gange end modstanderen, så har 
man vundet. Og alle kan umiddelbart 
starte på at spille. 
 

Vi starter mandag d. 12-September-
2005. Den første dag vil bestyrelsen 
være sammen med trænerne til stede 
for indskrivning og eventuelle spørgs-
mål fra børn og forældre. 

Træningstider: 
 
Hold 1: Puslinge dvs årgang 1995 og yngre 
Hold 2: Årgang 1994 og ældre 
 
Bordtennis er en god sport for både piger og drenge, hermed en opfordring til pigerne om at prøve spillet 
 
Mandage:  17:30 – 18:45 hold 1   træner: Niels 
  18:45 – 20:00 hold 2   træner: Ruben 

20:00 – 21:30 seniorer, Jørgen bliver koordinator, interesserede kan henvende sig via  
  mailadresse jorgentingsgaard@webspeed.dk eller ringe på 86937272 

 
 
Fredage: 16:30 - 18:00  hold 2   træner: Claus 
  18:00 - 19:30  forældre baseret fri træning for dem, der har lyst 

I år har vi valgt at inddele holdene i 2 
alders grupper. På grund af stor inte-
resse for bordtennis i Mårslet kan der 
blive tale om at rokere spillere lidt 
rundt mellem holdene. Men det vil 
ske løbende af trænerne, når vi efter 
de første par uger ser, hvor mange 
børn der dukker op. 
 
Træningen om fredagen fra 18:00-
19:30 med ”forældre baseret fri træ-
ning for dem, der har lyst” kræver 
nok en uddybende forklaring: vi har 
besluttet, at denne trænings tid skal 
være et tilbud for børnene om ekstra 
spil-træning. Der vil ikke være til-
knyttet en fast træner, men efter fri-
villighedsprincippet vil der være en 
voksen (typisk forælder til én af bør-
nene) tilstede, som holder øje med 
børnene og lokalerne i øvrigt. Dermed 

får alle medlemmer mulighed for at 
spille bordtennis 2 gange om ugen. Se 
m e r e  i n f o r m a t i o n  p å 
www.tmgbordtennis.dk eller ved hen-
vendelse til trænere eller bestyrelse. 
 
Så er der jo gen-oplivningen af senior 
bordtennis i TMG. Som jeg skrev før 
sommerferien, har mange udtrykt lyst 
og interesse for at spille bordtennis 
for sjov. Dette skaber vi nu rammerne 
for. Koordinator for seniorerne er Jør-
gen Thingsgård, som interesserede 
kan henvende sig til. Der bliver ikke 
egentlig træning, men mulighed for at 
spille kamp i ca.1½ time om ugen. 
Hermed igen en opfordring til 
”talenter-over-18” (bemærk ingen 
øvre aldersgrænse) om lidt sjov og 
sved på panden. Der kan i et vist om-
fang lånes bordtennisbat. 

 
Den allersidste bemærkning i nærvæ-
rende artikel er en rettelse fra sidst. 
Jeg pralede af vores nykårede kreds-
mestre for seniorer. Men jeg er af vel-
underrettet kilde blevet belært om, at 
det faktisk var amts-mestre vi fik, 
nemlig Claus i single og Claus/Niels i 
double. Jamen, det gør jo ikke præsta-
tionen ringere. Især ikke når man tæn-
ker på, at de 2 gutter jo lige skulle 
have repeteret reglerne i double, in-
den de spillede sig frem til mesterska-
bet. 
 

Det kan kun blive en 
forrygende sæson 
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I tråd med sin tid  
Da nu 45-årige Annette Kristensen 
for 1½ år siden tog springet og blev 
selvstændig med en internet-baseret 
virksomhed, turde hun kun drømme 
om den succes, som virkeligheden 
siden har givet hende. 
Idéen med Netgarn.dk var at sælge 
billigt strikkegarn og opskrifter til i 
forvejen strikkekyndige over hele 
landet. Til kunder, som ville kende 
garn og kvaliteter fra andre sammen-
hænge, og dermed kvinder, der ikke 
ville have brug for at få varen i hån-
den for at beslutte sig. 
Dén virksomhed ville Annette Kri-
stensen kunne drive hjemme fra pri-
vatboligen på Præstegårdsvej 
Men Netgarn.dk har ramt en tendens i 
tiden. Mange flere piger / kvinder er 
mere kreative, end de har været i årti-
er, og virksomheden har været så stor 
en succes, at lagerpladsen på Præste-
gårdsvej ikke længere er stor nok.. 
Netgarn.dk har desuden haft uventet 
mange kunder, som ikke helt har kun-
net forlige sig med den internet-
baserede handels vilkår. De har villet 
spare portoen og hente garnet selv, 
eller de har ønsket at mærke garnet i 
hånden og vurdere farver ved selvsyn, 
inden de købte. 
Derfor tager Annette Kristensen nu et 
stort spring og udvider og flytter sin 
virksomhed. Netgarn.dk får fremover 
hjemme i 55 kvm af den tidligere sta-
tionsbygning i Mårslet. Her vil der 

være åbent alle hverdage + lørdage. 
Samtidig udvider Annette Kristensen 
sortimentet af strikkegarn, og hun 
starter en egentlig brugskunst-, blom-
ster- og gavebutik op under navnet 
Krusemynte. Den vil hun drive sam-
men med en tidligere kollega. 
Annette Kristensen håber samtidig at 
få en lidt større kundekreds også fra 
det helt nære lokalsamfund. Til gen-
gæld overvejer hun at kvittere med en 
såkaldt strikkecafé: 
”Det er der mange, der har opfordret 
mig til,” siger Annette Kristensen 
En strikkecafé tænker hun lige nu at 

kunne give form af fx en månedlig 
inspirationsaften, hvor interesserede 
mødes og både diskuterer tekniske 
problemer og inspirerer hinanden 
 
Annette Kristensen overtager sin del 
af lejemålet pr. 1. august og regner 
med at slå dørene op for Netgarn.dk 
ca. 1. september 
 
Se Netgarns hjemmeside på 
 www.netgarn.dk. 
 

( Kilde Mårslet Webben ) 
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Mårsletbladet på nettet 
 

Www.maarslet-bladet.dk 
 

E-Mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 

 
 

 
 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 er det onsdag den 14. september 

 
 Udenfor åbningstid er man velkommen til at kontakte 
   

Edvard Borgbjerg - tlf. 86 29 21 48 
Ingerlise Wendland - tlf. 86 29 26 80 

 
 Sognets lokalhistorie kan ses på Mårslet Egnsarkivs hjemmeside: 
 

 www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/ 

 
 

 

  Smid ikke noget væk, når du 
 skal flytte - eller måske bare er 
 i gang med at rydde op! 
 
 Egnsarkivet modtager og opbe- 
 varer arkivalier, billeder m.m., 
 der er med til at belyse sognets 
 lokalhistorie. 

EGNSARKIVET 
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Denne beretning tager dig med ud 
mod vest, men først skal vi køre mod 
nord, nærmere bestemt næsten til 
Bjerringbro, hvor vejen viser af til 
den lille by, Hjermind. 
 
Her vil du straks blive grebet af beun-
dring ved synet af den smukke, gamle 
kirke, som er næsten lige så gammel, 
som kirken her i Mårslet. 
 
Her ligger også Hjermind Præstegård, 
som i århundreder har været et kultur-
historisk kraftcenter for området, og 
det var her, at H. C. Andersen i 1859 
gæstede Pastor Swane og hans fami-
lie. Besøget blev meget betydnings-
fuldt, for det var just her, at digteren 
på en rejse med deligencen skrev det 
berømte digt, ”Jylland mellem tvende 
have”. 
 
Der er rejst en mindesten over begi-
venheden, og den står ved Hjermind 
Præstegård. 
 
Digtet rummer smukke ord om Jyl-
land, men også triste spådomme om 
hedelandskabet: 
”Skynd dig blot om føje år, heden 
som en kornmark, ja, som en korn-
mark står” 
 
Med disse ord i erindring drager vi 
stik vestpå over Viborg til Hjerl He-
de, hvor vi desværre må konstatere, at 
mange af de frie hedearealer ikke 
længere er som for 20 år siden. Mæg-
tige områder har fået lov at springe i 
skov, og det er meget trist. Og uan-
svarligt. 
 
Brændevinsfolkene elsker heden, og 
mange af vore urter hentes her. 
Købere af vore krydderposer vil gen-
kende lyngblomster, pors o.s.v. 
 
Det er lidt dyrt at komme ind, og der-
for besluttede den kloge oldermand 
engang, at vi i stedet kunne hente vo-
re urter ved nogle arealer tæt på, nær-

mere bestemt Hjelm Hede. 
Det medførte en længere vandretur 
gennem en skov, og det blev en skæb-
nesvanger beslutning, som man stadig 
taler om… 
Aldrig var vi kommet ind i skoven, 
før vi blev overfaldet af kæmpestore 
skovmyg. 
Alle blev stukket, og går man med en 
kasse øl på skulderen, kan man ikke 
engang slå igen. 
 
Da vi efter en 3-4 timer i skoven – 
sådan føltes det – endelig så en lys-
ning, var stemningen nærmest eufo-
risk, og endnu bedre blev det, da vi 
så, at brændevinsvenner fra Holstebro 
havde stillet en bil op, hvor der på 
ladet lå 30 kg stegte ål. 
 
De mange medbragte madpakker var 
pludselig værdiløse, kun en enkelt 
lokal mand var interesseret, han spiste 
ikke ål, og han blev nærmest over-
dænget med madpakker.  
Lidt diskret fortalte han senere, da vi 
havde spist, at det skyldtes, at han 
skulle identificere sin bedstemor, som 
om vinteren var gået gennem isen på 
Flyndersø, hvor ålene kom fra. 
Og så havde han spist ål for sidste 
gang i sit liv… 

Flyndersø var et eldorado, for af ålene 
lavede vore venner rulleål, og der 
blev også fanget  helt, en laksefisk, 
som blev røget, og som er fantastisk. 
 
I dag har skarven tømt Flyndersø for 
helt, og ålene er næsten også helt 
væk. 
 
Kommer du til Hjerl Hede med det 
spændende frilandsmuseum, har du 
meget at glæde dig over. Brændevins-
folkene har haft mange gode timer 
sammen her, og specielt de mange 
børn har gennem tiderne haft mange 
spændende oplevelser.  Et hit er selv-
følgelig turene i hestevogn, den gamle 
købmandsforretning med masser af 
gamle bolcher og lakrids og snaps til 
27 øre, men den var ikke til salg. 
Smør fra det gamle mejeri, som kom-
mer fra Mandø, lugten af tjære fra 
værkstederne og de sjove optrin fra 
skolestuerne, hvor lokalbefolkningen 
leger skolebørn og den strenge lærer. 
Vi kunne blive ved, men henleder i 
stedet opmærksomheden på turistkio-
sken, som havde en mangel før i ti-
den. Man kunne ikke købe krydderpo-
ser med Hjerl Hede Bjesk eller Hede-
pigens kys. Det kan man nu. 
 
Hjerl Hede Bjesk kan kun købes på 
heden, og opskriften er en dyb hem-
melighed, men den skulle være inspi-
reret af en fyr, som hed Jens Lang-
kniv, der var fredløs tater og røver og 
som boede i de dybe kalkminer i nær-
heden. 
 
Men det er en helt anden historie, som 
du måske kommer til at høre om en 
anden gang. 
 
I mellemtiden kan du prøve at finde 
vores sang om lyngen, børnene og 
heden på www.maarsletsnaps,dk, …
og det er ikke engang en historie… 

Der  var  engang…… 
Blade fra Mårslet Brændevinslaugs krønike 
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Annoncepriser og størrelser  for  år 2005. 
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre 
Annoncer for mindre perioder kan også tegnes. 
Bladet udkommer 10 gange pr. år til alle Husstande i  postnummer 8320 Området  
Oplaget er 1900 stk. pr. gang  

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 

Husk deadline d. 10. hver måned. 
Ved indlevering af stof til bladet tekst Times New Roman 11. Billeder indsat i artikel bedes vedlægges som ved-
hæftet fil da billeder skal omformateres til elektronisk trykning. 
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SYNG I KOR: 
 
CHRYSILLISKORET STARTER NY SÆSON I AUGUST MÅNED OG 
  
KORET ER ÅBENT FOR TILGANG AF: 
NYE MÆND OG KVINDER.  
 
Chrysilliskoret er et veletableret kor med ca.40 medlemmer,  
der gennem de sidste år har sunget en del korværker akkompag-
neret af professionelle musikere. 
Sidst “Den danske sang har vinger”, med obo, harpe og cello. 
Sidste år: et spansk inspireret værk med guitar bas og saxofon. 
 
KOMMENDE projekter er foruden den tradiotionelle julekoncert, Faurés Requiem i foråret 2006 og i senere på året, i 
samarbejde med andre kor Carmina Burana af Carl Orff. 
 
KORET øver hver tirsdag  i Beder kl. 19.30 – 22.00  
Se også korets hjemmeside: www. Chrysillis.dk 
 
NYE INTERESSEREDE KOMMENDE KORSANGERE  
er velkomne til at henvende sig til dirigenten: 
LISBETH GRÅKJÆR  86938850 og e-mail: lisbethg@unomail.dk 
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'Fiskerhuset' ved Moesgård strand 
ejes af herregården Moesgård, der ved 
en ansat fisker har drevet fiskeri i ha-
vet og i Giber å lige så længe, herre-
gården blev drevet. 
   I 1805 leverede stedets fisker over 
1300 ørreder, 12 lispund ål, 2-3000 
flyndere foruden hvillinger, makrel, 
sild og hummere til herregården. Fi-
skeren var dengang fæster under her-
regården og bosat ved 'Fiskerhage' 
ved kysten syd for det nuværende 
Fiskerhus. 
   I 1851 blev der ansat en ny fisker 
- ikke mere som fæster, for fæstesy-
stemet ophørte fra midten af 1800 tal- 
let. Det var fisker Jørgen Pedersen 
Bonde, der med sin kone og to sønner 
flyttede ind i ’Teglværkshuset', der 
ligger nord for Giber å. Her var der 
indrettet to lejligheder, og fiskeren 
boede i den ene, indtil det nyopførte 
Fiskerhus i 1856 var færdigt. I Tegl-
værkshuset fødte fiskerkonen famili-
ens to næste børn. 
   Moesgård var dengang ejet af Tor-
kild Dahl, og i 1857 fornyede han 
kontrakten med fisker Jørgen Peder-
sen Bonde, der skulle gøre fiskeriet så 
indbringende som muligt. Han skulle 
sætte bundgarn til fangst af sild og 
ålehummere og fange ørreder. Hele 
fangsten skulle leveres til herregår-
den, men 1/10 del måtte han beholde 
som vederlag. Også fangsten af andre 
arter måtte han beholde, med mindre 
de kunne bruges på godset. Fiskeren 
skulle endvidere holde fiskeredska-
berne vedlige. Han måtte til enhver 
tid fiske til eget forbrug, og i årlig løn 
mod-tog han 5 tdr. rug og 5 tdr. byg. 
Dertil havde han fri beboelse i Fisker-
huset samt foder og græs til en ko. 
   Fiskerhuset er en grundmuret 9½ 
meter lang bygning, der dengang 
rummede 3 værelser, køkken og spi-
sekammer. Der var en separat kostald 
og en have. Fiskeren holdt får, en gris 
og en ko. Her i Fiskerhuset fødtes 
familiens yngste datter.  
   Fisker Jørgen Pedersen Bonde druk-
nede få år senere under fiskeri ved 
Ørnereden. Hans enke Kirstine  Mar-
grethe Pedersen drev fiskeriet videre 
ved hjælp af sine tre sønner. Børnene 
kom sent ud at tjene, for der var nok 

at hjælpe til med derhjemme. Den 
yngste af sønnerne, Rasmus (1852-
1914), overtog fiskeriet i 1890 og 
fortsatte med det til 1913.1 mange år 
gik fisker Rasmus Pedersen, der var 
kendt som Rasmus-Fiskeren, også ud 
og spillede til baller og fester.          
Der blev drevet fiskeri fra to robåde, 
for det meste bundgarnsfiskeri, der 
fordrede mindst to mand, hver gang 
der skulle sættes garn eller røgtes.          
 Der blev især fanget sild samt ørre-
der i åen. Fiskene skulle bringes til 
Moesgård, og kammerherreinden, 
Torkild Dahls enke Eleonora Emilie 
Dahl, videresolgte dem til en fiskebu-
tik i Århus. Fiskeren skulle også se 
efter fiskedammene i parken og vedli-
geholde godsets badehus. Han skulle 
holde opsyn med udskibningspladsen 
syd for Fiskerhuset og sørge for ud-
skibning af brænde, der i en pram 
blev sejlet ud til en fragtbåd, der ikke 
kunne gå helt ind til kysten. 
   I begyndelsen af 1900-tallet blev 
Fiskerhuset også et udskænknings-
sted, hvor borde og bænke blev stillet 
op i haven. Om sommeren var der i 
flere år pensionat, hvor sommergæ-
ster lejede sig ind. Det var muligt at 
indlogere tre familier i huset ad gan-
gen, og så rykkede fiskerfamilien 
sammen på høloftet. Der var også 
udlejning af robåde ved Fiskerhuset - 
robåde der lå fortøjet ved Giber ås 

munding. 
   I 1913 rykkede familien Vester-
gård ind i Fiskerhuset og overtog fi-
skeriet, der først ophørte i 1975. 
Fiskerhuset er også i dag ejet af Mo-
esgård, men i dag drives der intet fi-
skeri, serveres ikke mere kaffe eller 
lejes robåde ud - huset er lejet ud til 
privatbeboelse. 
 
En englænder, hvis mor er dansk, sad 
en dag i England ved sin com-puter 
og læste Mårslet Egnsarkivs hjemme-
side. Han havde en fornemmelse af,. 
at han måske nedstammede fra fiske-
ren i Fiskerhuset og spurgte Egnsarki-
vet, om man her vidste noget om 
Fiskerhuset. På de oplysninger, eng-
lænderen gav, var det tydeligt, at fi-
sker Jørgen Pedersen Bonde var hans 
tipoldefar. Derfor kunne Egnsarkivet 
sende ham historien om Fiskerhuset, 
som den er gengivet ovenfor - supple-
ret med andre oplysninger om famili-
en fundet på Egnsarkiverne i Beder-
Mallig og Højbjerg-Holme. 

 
 
 

Hans Møller 

Fiskerhuset ved Moesgård strand 
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Mårslet 
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