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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 
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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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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

696 og 698 
 
Hvad interessant er der ved ovennævnte tal? Rigtig mange mårsletter er bekendt 
med, at tallene dækker over to meget store lokalplaner, som når de bliver reali-
seret vil få en markant indvirkning på vores dejlige landsbys dagligdag. 
 
I de seneste godt halvandet år har en lang række af lokale ildsjæle, knyttet om-
kring Mårslet Fællesråd, skolen og en række foreninger, gjort et ihærdigt stykke 
arbejde for at sætte et lokalt aftryk på planernes udfordring. For at skabe en dy-
namisk udvikling og for at skabe samtid i udbygning af faciliteter og infrastruk-
tur. 
 
Det har været op ad bakke, men med nu afdøde Anne Worm som en utrættelig 
fællesrådsformand, er der opnået resultater og senest har Fællesrådet haft fore-
træde for Teknisk Udvalg den 12. september 2005. Alle som har været involve-
ret i denne proces fortjener ros, og Annes minde bør æres for indsatsen! 
 
Hvad nu med morgendagen? – når udbygningen kommer og den ønskede samti-
dighed i faciliteter og trafikforhold gerne skal være synlig. Det er vigtigt, at vi 
vedholdende i tæt dialog holder Århus Kommune op på deres forpligtelser, så vi 
fortsat kan være en leveby. 
 
For få dage siden fremfandt jeg Fællesrådets visionsprogram 2003 – 2013 ”Et 
bud på fremtiden”, og her faldt jeg over noget ganske relevant under afsnittet 
”Fritids- og kulturfaciliteter”, hvor visionen er: 
 
• At der etableres en fælles aktivitets- og idrætslegeplads tæt ved Mårslet 
skole. 
• At Mårslet skole udbygges med et fælles skole- og folkebibliotek – et frem-
tidens ”lokalt multimediehus”. 
At udbygningen fortsættes til et lokalt kultur- og multihus, der kunne samle alle 
de kulturelle aktiviteter i byen og udbygge dem. Huset, som ligeledes skal være 
en del af fremtidens skole, skal rumme teatersal, øvelokaler for musikere, netca-
fé, billedhøjskole for alle alderstrin, lokaler til idræt og drama, rytmik og bevæ-
gelse. 
 
I de bysamfund, som får etableret den form for faciliteter, kommer initiativet 
ofte indefra – fra lokalbefolkningen – og den stedlige kommune støtter økono-
misk op omkring sådanne projekter. 
 
Allerede nu er vores behov markant, så - kære mårsletter - lad os komme i gang 
nu! 
 

God dag! 
Ivan Dybvad 
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En ildsjæl er gået bort 
Ved Anne Worms alt for tidlige død, har 

Mårslet mistet en utrættelig ildsjæl.  

Tekst:  Hans Ishøy 
Foto:    Jørgen Lauritsen 

  Med Annes død har mange mistet 
meget. Peter har både mistet sin 
mor og – i hans seneste ungdoms- 
og voksenår – en livsklog og kærlig 
kammerat. Brødrene har mistet den 
festlige, rapkæftede søster, og alle 
vi andre vil føle et savn, hvor Anne 
på forskellig måde har været en del 
af vore liv. 

  Anne brændte varmt for sin by og 

sine medmårslettere. Som koordina-
tor i væreby-leveby projektet var 
hun en utrættelig inspirator og tov-
holder for den uregerlige flok af 
ildsjæle. Og det føltes indlysende 
rigtigt, da Anne senere blev valgt til 
formand for Mårslet Fællesråd. 
 

  Som formand for Fællesrådet søg-

te Anne at fordele opgaver og an-
svar til hele forretningsudvalget og 
de forskellige underudvalg. Ikke for 
selv at slippe lettere, men fordi hun 
var en ægte demokrat. 

Det gav sig også udslag i, at Anne 
aldrig brugte formandsposten til at 
fremhæve sig selv. Tværtimod lod 
hun ros og ære tilfalde dem, der 
ville påtage sig et arbejde og et an-
svar. 
 

  Anne kunne også træde i karakter 
som leder og forkvinde. Da Århus 
Kommune begik et overgreb på 
Mårslet ved at frigive et voldsomt 
antal byggegrunde, mobiliserede 
hun sit omfattende netværk til 
kamp. På et stort borgermøde rede-
gjorde hun klart og skarpt for 
mårsletternes holdninger, så det gav 
genlyd helt ind i Århus byrådssal. I 
en sådan grad, at den ellers så arro-
gante og egenrådige Århus Kom-
mune vendte tilbage for at få en 
dialog om, hvorledes man kan lette, 
afbøde og kompensere for de pro-
blemer, man har påført Mårslet. 
 

  Den musiske Anne kunne mårslet-

terne møde i koret Rusty Cotton, i 
kirkespillene og som både forfatter 
og skuespiller i Mårslet Revyen. 
For slet ikke at tale om de happe-

nings, Anne arrangerede, når hun 
havde noget på hjerte: Protesten mod 
lukningen af bogbussen, indsamlin-
gen til Rønnau-stubben o.s.v. 
 

 
   

  Privat var Anne meget privat. Den 
helt tætte kontakt var reserveret den 
nære familie, nogle få meget gamle 
venner og enkelte nye. Ikke fordi 
Anne var karrig med sig selv, men 
fordi hun – af blufærdighed og be-
skedenhed – ikke mente, at hun var 
noget særligt. Men lige på det punkt 
tog hun fejl. Anne var noget helt sær-
ligt. 
 

Æret være Anne Worms minde. 

Fællesrådets formand ved mødet 
den 22. februar 2005 

November 2002: Anne spillede den 
uforglemmelige Sarah i kirkespillet 

”Legenden om de tre Ringe”  

5.6.2002: Grundlovsfest i Borgerhuset. 
Rusty Cotton koret underholder. 

Legenden om de tre Ringe: Prøver i 
kirken. Her som Sarah i samspil med 

Lars Uggerhøj som Abraham. 

Mårslet Fællesråd: 
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Konstitueret formand for Mårslet Fællesråd 
 
Efter Anne Worms alt for tidlige død manglede Mårslet Fællesråd – ud over alt det, som Anne også var – en formand. 
Forretningsudvalget har på sit seneste møde besluttet at konstituere Keld Schmidt-Møller som formand for fællesrådet i 
perioden indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde i februar 2006. Keld beholder samtidig posten som kasserer. 
 

Mårslet Fællesråd 

Vedr. foretræde for teknisk udvalg – kommentarer fra Fællesrådet 
Fællesrådet i Mårslet er klar over, at 
den stærke udbygningstakt, der læg-
ges op til med dispositionsplanen for 
Mårslet, er resultat af den ekstraordi-
nært store interesse, der har været for 
at bosætte sig i Århus-området. 
Mårslet vil gerne tage sin del af ud-
bygningen – men vi må også bede om 
forståelse for og accept af de fulde 
konsekvenser, den planlagte udvidel-
se har. Selv om vi har ressourcestær-
ke borgere og en god skole, udbygger 
man ikke en by fra ca. 1.200 husstan-
de til 2.200 uden store økonomiske 
konsekvenser. Pæne ord, et par tilkør-
selsveje og nogle hundrede meter for-
tov rækker ikke. 
  
Det, der er en positiv udfordring 
for Århus kommune, må således 
ikke blive et problem for Mårslet. 
Alle har en interesse i, at den kom-
mende udvikling kommer til at fore-
gå, så byen bevarer sine kvaliteter.  
 
• Trafik – Mårslet er en stjerneby, 
og stort set al trafik går ned igennem 
den gamle midtby. En udbygning syd 
for byen øger behovet for aflastning 

vedr. mængde. Desuden skal hastig-
heden ned, og midtbyen skal gøres 
sikker at færdes i for bløde trafikan-
ter. Første etape af en sydlig omfarts-
vej, der skal betjene også Beder og 
Malling, er meget højt prioriteret. 
ο Læs mere om trafik side 2. 
ο Skole – Skolen kan langt fra rum-
me børnene fra en så radikal udvidel-
se af byen. Konsekvenserne på skole-
området er for så vidt fornuftigt be-
skrevet fra skoleforvaltningens side. 
Blot er vi meget bekymrede for sam-
tidigheden, og vi kan heller ikke se, 
hvordan man tænker sig skolen udvi-
det inden for ”eksisterende rammer”, 
som det formuleres. Det er der ikke 
fysisk plads til, uden at man tager fra 
idrætsforeningen. 
ο Læs mere om skolen side 3. 
ο Kombibibliotek - Kulturministeri-
et vil gerne fremme læselysten. I 
Mårslet vil vi også gerne vægte læse-
lysten højt. Vi ønsker et kombibiblio-
tek, som man har stor succes med i 
andre lokalsamfund, hvor de ofte bli-
ver et kulturcentrum i sammenhæng 
med skolen. Det er netop, hvad vi har 

brug for i Mårslet. Det gode sociale 
liv er afhængigt af kulturelle tilbud 
og servicefunktioner inden for by-
grænsen. 
ο Læs mere om kombibliotek side 
3. 
ο Idræt - Århus vil gerne være 
idrættens by – vi vil gerne yde vores 
del. Men vi bruger allerede i dag de 
tilstedeværende faciliteter fuldt ud, så 
der er ventetid både inden- og uden-
dørs. Vi er nødt til at have tilført mid-
ler, så de nye borgere ikke bare mø-
des af stadig længere ventelister. 
ο Læs mere om idræt side 4. 
ο Mårslet-modellen for borgerind-
dragelse - Vejkontoret har taget initia-
tiv til et samarbejde omkring udvik-
ling af trafikløsningsmodeller. Dette 
samarbejde bør ikke bare handle om 
hvad der er af løsningen, men også 
om hvornår. Vi ser en række områ-
der, hvor en fortsat dialog er oplagt. 
Vi mener, at erfaringerne fra et sådant 
løbende samarbejde, en ”Mårslet-
model”, måske kunne anvendes, når 
andre lokalsamfund kommer til at stå 
overfor en lignende udvikling. 

Mårslets fremtid i Teknisk Udvalg 
 
Dispositionsplanen for Mårslet og lokalplan 696 blev den 12.-9. behandlet i Teknisk Udvalg under Århus Kommune – 
og Mårslet Fællesråd havde søgt foretræde. Vi fremlagde vore synspunkter i en meget koncentreret form, men efterlod et 
mere uddybende, men dog koncentreret dokument, som følger sagen til forelæggelsen for byrådet. 
 
Udvalgets medlemmer spurgte interesseret og virkede i det hele taget meget interesserede i sagen. Nogen egentlig di-
skussion var der ikke tale om, det lægger formen slet ikke op til; men det var positivt at opleve den levende interesse for 
Mårslets fremtid. 
 
Vi tog fra mødet med en forvisning om, at vore synspunkter i det mindste er blevet fremført på rette sted og på kvalifice-
ret vis; men der er ingen tvivl om, at skal vi for alvor have afbødet virkningerne af den voldsomme udbygning i Mårslet, 
skal der tales meget mere med politikerne i fremtiden! 
 
Læs Fællesrådets notat om udfordringerne for Mårslet. 
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Læs mere om Mårslet-modellen for 
borgerinddragelse side 4. 
 
Veje og trafik: 
Trafikken i Mårslet er allerede trængt 
på mange måder. 
 Ved skoledagens begyndelse er 
midtbyen pakket med biler, parke-
ringspladsen foran hallen, hvor foræl-
drene sætter børn af om morgenen, er 
kaotisk, og et forældrehold af trafik-
vagter har de sidste mange år hver 
eneste dag sikret den fodgængerover-
gang, der hver morgen krydses af ca. 
100 børn. 
I de tidsrum, der er færre biler på ve-
jene, kører de til gengæld det stær-
kere, delvis fordi vejene ind mod by-
ens centrum alle går ned ad bakke. 
Bløde trafikanter er derfor udsatte, 
hvilket er nok en grund til, at forældre 
genererer endnu mere trafik ved at 
køre deres børn i skole og til sport. 
 
Byens stjerneformede vejstruktur dik-
terer, at meget trafik går gennem by-
ens centrum – enten mod butikkerne – 
eller for at bringe folk på arbejde. Der 
er i bogstavligste forstand ingen vej 
udenom. 
  
Når trafikken øges, er der al mulig 
grund til at tro, at folk af sikkerheds-
mæssige grunde vil vælge bilen frem 
for at gå eller cykle – og så er vi inde 
i en ond spiral. Allerede i dag er det 
den kendte argumentation for at køre 
børn i skole. 
  
Vi kan ikke ændre adfærd, hvis ikke 
infrastrukturen ændres og styrkes. 
 
Børns ruter skal gøres sikre, så de 
kan færdes på egen hånd i deres by og 
ad de små veje, der forbinder land og 
by. 
Der skal bygges veje, så folk kan 
komme ud af byen uden at først at 
sidde fast i den. En første etape af 
Beder-Beringvejen vil være den 
langtidsholdbare løsning, som giver 
folk mulighed for at komme vest- og 
nordpå uden at skulle sidde fast i 
Mårslet først. 
Hastigheden i byen skal begrænses. 
Afsætningsforholdene ved skolen skal 
desuden tænkes igennem igen. 

Mårslets trafikudvalg arbejde sam-
men med kommunens vejkontor på 
udarbejdelsen af en prioriteret liste 
med alle Mårslets trafikale problemer. 
Bortset fra, at dette arbejde foregår 
meget langsomt, så overblik over de 
trafikale konsekvenser og deres 
økonomi ikke som aftalt kan danne 
baggrund for lokalplanarbejdet – bort-
set fra det er dialogen en god basis for 
det videre arbejde. Men vi mangler en 
tilkendegivelse af det politiske ønske 
om samtidighed, således forstået at 
en betragtelig del af problemerne for-
ventes løst som en del af lokalplaner-
nes realisering. En liste med behov 
løser ingen problemer. 
  
Nedenfor gengives elementer fra den 
endnu ikke prioriterede liste med pro-
blemer og løsninger. Nogle af aktivi-
teterne skal foregå som en del af byg-
gemodningen, andre er der sat penge 
af til på indeværende års budget, uden 
at man nødvendigvis kan sige, at dis-
se beløb rækker til løsningerne Resten 
af punkterne svæver i det uvisse og er 
til stadig re-prioritering de næste år, 
hvis der ikke kommer et politisk til-
sagn om behovet for samtidighed. Det 
er dette tilsagn, vi ønsker.   
 
Blandt de oplistede problemer er: 
• Hastighed, mængde og sikkerhed 
i midtbyen 
• Ny vejforbindelse syd om Mårslet 
skal aflaste mængde 
• Regulering af T-krydset Testrup-
vej / Obstrupvej (skolebørnene opfat-
ter det som meget svært at overskue) 
• Regulering af T-krydset Obstrup-
vej / Tandervej / Hørretvej 
• Trafikdæmpning på Jelshøjvej 
(smal vej, der bruges som udkørsel 
fra Mårslet – er skolevej og har alle-
rede i dag meget tæt trafik) 
Hele Mårslet som 40 km/t zone, 30 
km/t zone i den centrale del af byen 
 
Det er yderst vigtigt, at den sydlige 
omfartsvej (Beder-Bering) prioriteres 
højt og allerede nu tages inden i plan-
lægningen. – herunder midler til de 
nødvendige forundersøgelser i de 
først mulige budgetår. 
Alle gode og relevante etape- og mel-
lemløsninger, der kan medvirke til 

afdæmpning af den kraftige trafikale 
belastning i Mårslet, skal udløses sna-
rest muligt. 
 
Skolen: 
I skolebestyrelsen er man kommet til 
den erkendelse, at vi nu har en fire- 
sporet skole. Ved dette skoleårs start 
er der således etableret fire 0.-klasser, 
og i de skoleprognoser, der foreligger 
(og som vi mener sagtens kan være 
for lave) ser vi en stigende elevtilgang 
på skolen.  
Vi har noteret, at Århus Kommune 
har vurderet på behovet for udbyg-
ning efter forskellige scenarier med 
udbygningstakten og såfremt denne 
øges fra de aktuelle forudsætninger 
med 20-35 boliger om året til helt op 
til 60 boliger om året. 
Fra skolebestyrelsen vil vi kraftigt 
anbefale, at der disponeres ud fra det-
te scenarium, idet med den aktuelle 
efterspørgsel efter byggegrunde 
(lokalplanområderne 696- og 698 kan 
være udsolgt i løbet af 2006-2007) 
meget hurtigt kan komme en endog 
meget stor tilgang af elever på skolen. 
 
Kombibibliotek: 
Kulturministeriet har pt en kampagne 
i gang for at fremme læselysten. Det 
må være endnu en indsats for at bryde 
det faktum, at børn i Danmark ikke 
læser nok.  
 
I Mårslet vil vi også vægte læsely-
sten/ læseglæden højt. 
Vi ønsker et kombibibliotek dvs en 
kombination af et folkebibliotek og et 
skolebibliotek, hvor samlingerne lagt 
sammen udgør en større udlånsstør-
relse. 
Det vil give mange borgere bedre mu-
ligheder for at søge viden, især børne-
ne før og i skolealderen. Som skole-
biblioteket fungerer nu stopper det 
faste udlån til elever allerede efter 
3.klasse. Vi skal fremme læselysten. 
 
FU har holdt indledende møde med 
Inge Daugaard, assisterende overbib-
liotekar Åby Bibliotek samt Bodil 
Hvid, leder på Mårslet Skole. 
 
Inge Daugaard er meget positiv og 
siger at der er stor succes med kom-
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biblioteker rundt om i de små lokal-
samfund. Det bliver et kulturcentrum 
ofte i sammenhæng med skolen. 
 
Og det er netop hvad vi har brug for i 
Mårslet. Det gode sociale liv er af-
hængigt af, at der er kulturelle tilbud 
og servicefunktioner inden for by-
grænsen. 
 
Iflg. Inge Daugaard er udlånsgrundla-
get til stede, især når man her medta-
ger den markante udbygning. Vores 
bogbus blev, trods gode udlånstal, 
lukket under store protester 1.april 04. 
 
I forbindelse med skoleudvidelsen 
vægter vi et kombibibliotek sammen-
lagt med skolen pædagogiske service-
center meget højt. 
 
Set fra skolens side tænkes et kombi-
bibliotek tænkt ind i forbindelse med 
etablering af skolens pædagogiske 
servicecenter (mediatek), og det skal 
være en central del på skolen. Herved 
tilgodeses såvel skolens som byens 
interesser på én gang. 
 
Århus – idrættens by? 
I disse år forsøger Århus at profilere 
sig som idrættens by. Idrætspolitikken 
skal være, at de århusianske borgere 
skal dyrke mere idræt. Desuden vil 
flere partier i byrådet, her iblandt 
Venstres politikere, arbejde for en 
ekstra idrætstime på skoleskemaet om 
ugen. 
I Mårslet vil vi også gerne arbejde i 
den retning, så vi kan fuldt ud støtte 
disse tanker. 
Men mulighederne skal være til 
stede. 
 
I Mårslet er både børn og unge meget 
aktive i foreningslivet. Især idrætsfor-

eningen TMG er omdrejningspunktet 
for meget af det sociale liv.  
Vi er så aktive, at vi allerede nu bru-
ger faciliteterne fuldt ud. 
Både hallen og boldbaner kan melde 
”alt optaget”, endvidere er der vente-
liste til flere aktiviteter. 
 
Medlemstallet i TMG er de senere år 
steget fra godt 1.100 til 1.500. Inden 
for fodboldafdelingen er der en stig-
ning på 49 %, inden for indendørs 
boldaktiviteter en stigning på 34 %. 
 
Flere kunne være aktive indendørs, 
hvis der var plads til flere aktive. Da 
udbygningsgraden er markant stor de 
nærmeste år, må vi have idrætsfacili-
teterne tænkt og prioriteret med ind, 
så der bliver muligheder for og plads 
til alle, der vil dyrke idræt.  
 
Vi ønsker derfor en fortsat dialog om-
kring idrætshal, og vi ønsker dialog 
omkring boldbaner og idrætslege-
plads. Mårslet har udarbejdet tegnin-
ger på en kommende idrætslege-
plads.  
 
En udbygning af skolen vil gøre et 
pænt indhug i de nuværende uden-
dørs arealer, som idrætsforeningen 
benytter. Vi er i tvivl om, hvorvidt 
der overhovedet er plads omkring 
skolen og det nuværende idrætsanlæg. 
Hvor skal idrætsforeningen være, hvis 
skolen skal udbygges, hvor får vi det 
ekstra antal kvadratmeter, der skal 
udvides på, så byens nye borgere kan 
dyrke idræt? 
Vi ønsker bekræftet, at det er dispo-
neret, og ser det gerne dokumenteret. 
 
 
Vedr. borgerinddragelse: 
Selvom Århus-modellen har fået en 

hård medfart og udfaldet efter vores 
mening ikke har levet op til intentio-
nerne, skal der ikke herske tvivl om, 
at vi har sat pris på at få mulighed for 
at deltage i den indledende del af 
planlægningsfasen. 
Vi ser reaktionerne på vore indsigel-
ser som udtryk for, at kommunen 
fortsat har vilje til at inddrage borger-
ne i den overordnede planlægning af 
lokalområdet. 
Vejkontoret har taget initiativ til yder-
ligere samarbejde omkring løsning af 
trafikproblemerne.  
Dette samarbejde ser vi som ét ek-
sempel på en række områder, hvor 
fortsat dialog er oplagt: Udbygning af 
skolen, placering af kommende 
idræts- og fritidsaktivitetsfaciliteter 
samt forskønnelse og opgradering af 
fællesarealer, veje / pladser og byin-
ventar. 
 
Erfaringerne fra et sådant løbende 
samarbejde, en ”Mårslet-model”, 
kunne givetvis anvendes, når andre 
lokalsamfund kommer til at stå over-
for en lignende udvikling.  
 
Meget vigtigt for os lige nu er imid-
lertid at diskutere ressourcerne og 
”hvornår”. 
 
Vi er klar over, at den stærke udbyg-
ningstakt er et resultat af den ekstra-
ordinært store interesse, der de sene-
ste par år er blevet for at bosætte sig i 
Århusområdet. Men det, der er en 
positiv udfordring for Århus kom-
mune, må ikke blive et problem for 
Mårslet. Alle har interesse i, at den 
kommende udvikling kommer til at 
foregå, så byen bevarer sine kvalite-
ter. 

70151516 
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Mårsletbladet på nettet 
 

Www.maarslet-bladet.dk 
 

E-Mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 
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NU DA KUNSTEN STIGER I MÅRSLET 
Der kan ikke være mange i Mårslet, 
der ikke er klar over at vi nu i byen, 
har et rigtigt kunstværk, som mange 
vil misunde os. Langt de fleste syntes 
heldigvis at træskulpturen er spæn-
dende og sjov, - men der er da også 
dem der syntes at det er noget møg, 
og ikke  pengene værd. 
Træskulpturen i den gamle Lind, bliv 
i foråret skåret med en motorsav af 
kunstneren Jørn Rønnau. 
Den er nu fuld af symboler, tekster, 
ting og underlige sager, - alt sammen 
noget som kunstneren skulle have 
fortalt om, den dag træskulpturen 
skulle indvies. 
Desværre kom han ikke den søndag 
21 august, som var sidste dag i byfe-
sten. Han gamle Mor blev samme dag 
indlagt på hospitalet efter et fald, så 
Jørn Rønnau glemte alt om aftalen 
med Mårslet. 
Mere end 50 mennesker, samt ver-
denspressen, stod og ventede på ham. 
 
Hvad angår symbolerne og de under-
lige tegn og gerninger på træskulptu-
ren, står det indtil videre enhver frit 
for at fortolke. Jørn Rønnau har lovet 
os en "skriftlig "forklaring" på hans 
hensigter og ideer med arbejdet på 
stubben. 
F.eks. de små huse med gyldne tage 
øverst oppe, hvad betyder de? Det 
kunne være den gyldne stad Jerusa-
lem, men hvorfor det ?  Jeg tro snare-
re at det de skyhøje grund- og ejen-
domspriser i Mårslet, vi netop oplevet 

i denne tid. En anden ting man kan 
udrede med mange hoveddrejninger, 
er at læse teksten på skulpturen, som 
er en linie fra Grundtvigs sang  Vel-
kommen i den grønne lund, hvor der i 
andet vers står - Kan munden vi få ret 
på gang… og som forsætter med ..til 
andet end at spise. 
Hvorfor lige denne tekst ?? Hvorfor 
ikke… Vi føre løver i vort skjold…..? 
Velkommen i den grønne lund… sang 
vi i hvert fald den eftermiddag ved 
indvielsen, men vi sang også en træ-
sang på melodien Hawaie, en sang 
der for de første to vers vedkommen-
de, var skrevet af Anne Worm. Ja, af 
Fællesrådets formand Anne Worm, 
der døde netop dagen efter invielsen. 
Faktisk var det Annes projekt med 

den træskulptur. Sammen med Ole 
Nørskov raslede hun bidrag ind til 
projektet, ved at synge og spille foran 
SuperBrugsen før jul, - og knapt 3000 
kom der i kassen indsamlet blandt 
byens borgere. De resterende 11.000 
blev doneret af forskellige foreninger 
i byen. 
Faktisk skulle det ha´ været Anne der 
stod  for indvielsen af træskulpturen, - 
men af de tragiske omstændigheder 
gjorde at  andre tog over. 
For alle os der kendte Anne Worm så 
godt, vil Mårslets træskulptur ( så 
længe den nu holder) stå som et min-
de om Anne, en person og ven vi alle 
holdt af. 
 

Kaj C / Mårslet Juletræslaug. 
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“New Mårslet...double up” 
Det bobler og koger under den pæne overflade i Mårslet. 

Revyen giver et dybt kig ned i hemmelighederne. Kom ind og få dig en god grineaften! 
 
Hvad laver naturisterne bag hækkene på Bedervej? Skal vi se præsten gå catwalk? Kan du heller ikke forstå, hvad din 
blikkenslager siger? Hvem er Mårslets hemmelige borgmesterkandidat? Har Bodil indført nyt, ondt våben mod skole-
pjækkerne? Skal vi købe Tyrkiet og kan vi integrere os i Antalya? Er voksen-incest nu ved at blive moderne? Bliver 
Mårslet halvt så god ved at blive dobbelt så stor? Hvad har rugbrød og toiletpapir med hinanden at gøre? Hvor højt kan 
man elske sin mor? Kan man overleve uden et koncept? Hvad er den egentlige forskel mellem sex og stavgang? 
 

 

        I Borgerhuset 6. + 7. + 8. oktober. klokken 20.                                         105 g Blandet  
       Billetter à 60 kr i SuperBrugsen fra fredag den 16. september.               Mårslets lokale revyforening 

Mårslet Revyen 2005 giver dig svarene. Gennem festlige sange, finurlige monologer og skægge sketches, der ofte er 
platte og grovkornede...men mest af alt sjove og grinevenlige. 
Før, under og efter forestillingen er baren åben. Med vin, vand, øl, kaffe og småkager. 
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Ny E-mail Mårslet-bladet 
 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Hvem diskuterer hvad 
Se opslagstavlerne 

 

Www.maarslet.net 

EGNSARKIVET 

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 12. oktober 
 
  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/ 

Der spores en voksende interesse 
 
for Egnsarkivets og Lokalhistorisk 
 
Forenings arbejde. 
 
Alene til byvandringen i Mårslet 
 
i august var der mødt 56 interesse- 
 
rede deltagere, der hørte om bonde- 
 
samfundets gamle gårde og huse.  



MÅRSLET-bladet  OKTOBER 2005 13 
 

 



MÅRSLET-bladet  OKTOBER 2005  14 
 

 

Solbjerg – Mårslet partiforening  

 
 
     
Den 15. november er der, som sikkert alle er vidende om valg af regions- og byrådsmedlemmer, Her i vores lokalområde 
har vi vores egne kandidater, som er klar til at tage en tørn i regionsrådet for region Midtjylland og i Århus Byråd. 
Det er af stor vigtighed at have lokale kandidater, som har fingeren på pulsen og som har en tilknytning til Lokalområ-
det. Solbjerg og Mårslet har siden kommunesammenlægningen altid haft lokale kandidater i Århus Byråd, og i Århus 
Amtsråd har Århus Syd ligeledes været repræsenteret. 
 
Vores kandidater til valgene er følgende personer: 
 
Kandidat til regionsrådet: 
Louis Rolander, som er bosiddende i Beder 
 
Kandidater til Byrådet: 
Margrethe Bogner som er bosiddende i Hørret. 
 
Claus Thomasbjerg er ny byrådskandidat, han er p.t. bosiddende på Frederiksbjerg, da han læser statskundskab, men 
Claus er opvokset i Solbjerg og kender området som sin egen bukselomme. 
 
Jeg kan kun anbefale jer læsere, at stemme på disse kandidater, da de vil arbejde for, at der fortsat vil ske en udvikling af 
vores lokalområde, og de vil sammen med vores borgmesterkandidat Nicolai Wammen og de øvrige socialdemokratiske 
kandidater være med til at Århus Kommune igen bliver et godt sted at leve, hvor vi alle i fællesskab tager ansvar for de 
svageste grupper. 
 
Finn Pilgaard-Fruerlund 
Formand Solbjerg - Mårslet partiforening 
 
Kandidaternes egen præsentation: 
 
En stærk region – 
der tager hånd om samfundets svage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 15. november skal vi prøve noget nyt. Vi skal ikke alene stemme til byrådsvalget, som vi plejer. Vi skal for første 
gang vælge medlemmer til det nye regionsråd. Regionsrådet er ikke bare en videreførelse af amtsrådet under et nyt navn. 
Der er lavet omfattende ændringer i opgavefordelingen inden for den offentlige sektor. Finansieringssystemet er ændret 
– f.eks. udskriver regionen ikke skat. 
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Solbjerg – Mårslet partiforening  

Den 15. november skal vi prøve noget nyt. Vi skal ikke alene stemme til byrådsvalget, som vi plejer. Vi skal for første 
gang vælge medlemmer til det nye regionsråd. Regionsrådet er ikke bare en videreførelse af amtsrådet under et nyt navn. 
Der er lavet omfattende ændringer i opgavefordelingen inden for den offentlige sektor. Finansieringssystemet er ændret 
– f.eks. udskriver regionen ikke skat. 
 
 
Regional udvikling 
Region Midtjylland er stor – 1,2 mio. indbyggere – den strækker sig fra Kattegat til Vesterhavet. ”Jylland mellem tvende 
have”. Regionens størrelse rummer store muligheder. Der er mange kompetencer og et stort udviklingspotentiale i regio-
nen. Vi har en størrelse og styrke, så vi kan gøre os gældende i europæisk sammenhæng. Det skal udnyttes. Det kræver 
et samspil mellem region, kommuner, erhvervsliv og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Regionen skal være en 
hovedaktør, når der skal skabes vækst og udvikling i Midtjylland. 
 
 
 
Handicap og psykiatri 
Sindslidende og handicappede skal mødes med respekt og modtage behandling, støtte og omsorg i et omfang, så de kan 
leve deres liv i overensstemmelse med egne ønsker og med færrest mulige begrænsninger i deres livsudfoldelse. I et ak-
tivt samarbejde med kommunerne skal regionen udvikle og drive de højtspecialiserede sociale tilbud, som kræver et 
stort befolkningsunderlag og en stor faglig ekspertise. Ansvaret for indsatsen over for de allersvageste i vort samfund 
bør ligge hos regionen. Vi skal have en stærk region, der kan tage hånd om samfundets svage grupper. 
 
 
Sundhed 
Kvalitet, samarbejde og nærhed er nøglebegreber for det nye sundhedsvæsen i Region Midtjylland. God behandling, 
kvaliteten i højsædet, udvikling af Universitetshospitalet i tæt samarbejde med centralsygehusene, forskning i nye be-
handlingsformer og god koordinering af patientforløbene er det, vi skal satse på. 
Der skal samarbejdes mellem sygehuse, praktiserende læger og kommuner. Nærhed i behandling og efterbehandling, når 
det er forsvarligt, og uden at gå på kompromis med hensyn til kvaliteten. Nærsygehusbegrebet skal videreudvikles. 
 
 
Kollektiv trafik 
Vi skal have en miljørigtig kollektiv trafik af høj kvalitet. Busser og tog skal være et godt alternativ til bilerne. Den kol-
lektive trafik skal være med til at binde vores region sammen. Busserne skal kunne komme frem, og tog- og sporvogns-
trafik skal udvikles. 
 
 
Læs mere på: www.soc-midtjylland.dk 
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Solbjerg – Mårslet partiforening  

Og hvem er så jeg – der igen stiller op til Byrådet ?? 
 
 
 
 
 
 opstillet af partiforeningerne i: 
 Solbjerg-Mårslet   
 Tranbjerg 
 Beder, Malling - Ajstrup 
 Frederiksbjerg - Langenæs 
 
 
 
 
 
 

Jeg bor jeg i Hørret, som er een af de efterhånden få relativt uberørte landsbyer i Århus Kommune. Et rigtigt lille smør-
hul, som også rummer mange historiske minder, som det er vigtigt at bevare og være næn om. Jeg nyder at bo på landet 
tæt på skov og strand, men alligevel ikke mere end et solidt stenkast fra den pulserende storby Århus, med alle dens til-
bud og herlige fristelser. 
Jeg er ansat som souschef på Jobcenter Århus Syd, en amtslig revalideringsinstitution, hvor vi afklarer ledige og kon-
tanthjælpsmodtagere i forhold til deres fremtid på arbejdsmarkedet – evt. førtidspension. 
 
Som medlem af Århus Byråd i 3 perioder har jeg en bred erfaring og har stadig masser af lyst og energi til – også i de 
næste 4 år – at være med til at gøre en forskel og dermed gøre Århus Kommune til en endnu bedre kommune for alle 
borgere. 
 
Mine vigtigste prioriteringer for de næste 4 år vil være: 
 
Miljøet – vi overtager mange opgaver fra Århus Amt og der skal fortsat være en restriktiv linje –     dispensationer skal 
være undtagelsen. 
 
Det rene – urensede – drikkevand skal fortsat være et gode, som også vore efterkommere kan nyde. 
 
Nærhed – nærvær og personen i centrum – det skal være nøgleordene i omsorgen og plejen til vore ældste medborgere 
 
Øget fokus på folkeskolen – holde fast i det, der går rigtigt godt – og styrke det faglige niveau. 
Kommende generationer står overfor store udfordringer – og det kræver en solid basisuddannelse, 
så vore børn og unge kan klare sig videre i uddannelsessystemet – på arbejdsmarkedet og i mangeartede sociale relatio-
ner. 
 
Århus Kommune rækker langt……    udenfor Ringgaden. Der skal være en afbalanceret udvikling i HELE kommunen 
både når der fordeles anlægsmidler, og planlægges kollektiv trafik. 
 
Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig 
tlf. 86292070 eller 20202071 – mail mb@byr.aarhus.dk  hjemmeside: www.margrethe-bogner.dk 
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Solbjerg – Mårslet partiforening  

Ny lokal byrådskandidat klar til valgkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej mit navn er Claus Thomasbjerg, og jeg stiller op som byrådskandidat i Solbjerg-Mårslet for første gang. Jeg har tid-
ligere boet 19 år i Solbjerg, og har derfor et indgående kendskab til lokalområdet i Århus syd. Gennem min tid i Solbjerg 
har jeg bl.a. været engageret som både aktiv spiller og leder i det lokale idrætsliv, der udgør en vigtig puls i byen. 
 
I forhold til mit politiske arbejde er børn og unges sundhed og trivsel hjerteblod for mig! Jeg mener, at vi skal investerer 
i en bedre velfærd, når det gælder vores børns pasning, uddannelse og fritid. Derfor vil jeg vil kæmpe for en kommune, 
hvor vi både i ord og handling helhjertet arbejder på, at forbedre kvaliteten, som vil styrke vore børns muligheder i frem-
tiden. Det mener jeg, at der er et stærkt behov for.  
 
Derudover mener jeg, at kontakten mellem Århus og kommunens lokalområder skal være bedre. Det gælder specielt i 
forhold til borgerinddragelse og den kollektive trafik. Her skal kommunen være bedre til at inddrage borgerne tidligere i 
forløbet ved f.eks. byfornyelse, og have en plan for bl.a.  vejforhold og kapaciteten i børnepasningen. Derudover er bus-
forbindelserne mellem lokalområderne og Århus ikke gode nok. Således afhænger et stærkt lokalområde også af service-
niveauet for den kollektive trafik, både når det gælder erhvervslivet og borgere. 
 
Læs mere på www.clausthomasbjerg.dk 
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Lokalplans-
strategi 

 
Læs SBs indlæg 

“ Folkeskolen skal gøre eleverne for-
trolige med dansk kultur og bidrage 
til deres forståelse for andre kulturer 
og for menneskets 
samspil med naturen. 
Skolen forbereder 
eleverne til medbe-
stemmelse, medan-
svar, rettigheder og 
pligter i et samfund 
med frihed og folke-
styre. Skolens under-
visning og hele dag-
ligliv må derfor byg-
ge på åndsfrihed, li-
geværd og demokra-
ti.” Således står der i 
Folkeskolelovens for-
målsparagraf §1 
stk.3. 
Formålsparagraffen 
er helt central for ar-
bejdet i den danske 
folkeskole og ud-
møntningen af den er 
til konstant debat. På 
det første elevrådsmøde blev nøgle-
ordene medbestemmelse, medan-
svar, rettigheder og pligter eksem-
plificeret i de arbejdsopgaver, som de 

nyvalgte elevrådsrepræsentanter skulle 
bringe tilbage til debat i deres klasser. 
Den første opgave blev at give et bud 

på en prioritering af, hvordan de 
100.000 kr. til udbygning af legeplad-
sen skal anvendes. Til det fik repræ-
sentanterne udleveret en billedserie 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Elevdemokrati og undervisningsmiljø 

Jytte As  
gøgleri 

 
Læs MSVs indlæg 

Trivsel og 
læring 

 
Læs SFOs indlæg 

over områderne med en nøjagtig pris-
angivelse for de forskellige mulighe-
der. Dette bliver nu drøftet i hver en-
kelt klasse, hvorefter elevrådet skal 

behandle forslagene 
og drage en konklusi-
on. 
Desuden har elev-
rådsrepræsentanterne 
og deres klasselærere 
fået et forslag til nye 
leveregler 
(ordensregler) fra 
skolebestyrelsen til 
høring blandt elever-
ne inden den endelige 
vedtagelse i skolebe-
styrelsen. 
Det tredje område, 
som blev taget op på 
elevrådsmødet var en 
tilbagemelding på 
elevernes undervis-
ningsmiljø undersø-
gelse, der er blevet 
foretaget i det for-

gangne skoleår. Besvarelserne fra 
eleverne er blevet sammenskrevet, og 
de havde både positive tilkendegivel-
ser og ting, som de ønskede skulle 

Årets grillfest i SFO havde jazzband, dansescene og godt vejr som succesgrund. 
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som de ønskede skulle forbedres. Fra 
ledelsens side har vi ønsket at tage ele-
verne alvorligt og dermed give dem en 
tilbagemelding på, hvad vi vil gøre for 
at imødekomme deres øn-
sker, og give dem en plausi-
bel begrundelse for, hvorfor 
der er områder, vi ikke kan 
imødekomme. 
Eleverne er mere tilfredse 
med deres skole og skole-
gang end vi umiddelbart hav-
de forventet, men havde na-
turligvis nogle ankepunkter: 
 
Elevernes problematik-
ker 
Neden for er de emner som 
eleverne kære om samt sko-
leledelsens svar: 
 
 Trafik 

Der er for megen kørende trafik om-
kring skolen - især utryghed ved kryd-
set Obstrupvej/ Testrupvej. 
Svar: Der arbejdes fra skolebestyrel-
sens side med problematikken gennem 
Mårslet Fællesråd. 
 
 At gå ind i skolen 

Flere elever nævner, at dørene nogle 
gange er låste, når de kommer om mor-
genen. 
Svar: Reelt er skolen først åben kl. 
7.50, men for det meste er dørene åb-
net lidt før. Begrænsningen skyldes, at 
der ikke er tilsyn med eleverne 
før 7.50, og at rengøringen i fag- 
og klasselokaler for en stor del 
sker før eleverne møder, og der-
for er det nødvendigt, at det kan 
ske, inden skolen åbner for ele-
verne. 
 
 Gangene 

A- og C- huset ønsker flere kna-
ger. 
Svar: C-huset har fået en ekstra 
række knager ovenover de oprin-
delige. Knagene bruges primært 
til at hænge cykelhjelme på. 
 
 Toiletter 

Eleverne oplever toiletterne som 
urene, og de mener, at de skal rengøres 
mere, men også at det er eleverne selv 
der sviner. 

Svar: Klasserne bedes drøfte fordele 
og ulemper ved at lave pige- og dren-
getoiletter og melde tilbage til elevrå-
det. Problemet er størst i de yngste 

klasser, og skolelederen går rundt i 
klasserne og taler med eleverne om 
god toilethygiejne. 
 
 Borde/stole 

De klasser som endnu ikke har fået 
skiftet møblerne ud er utilfredse, de 
andre er tilfredse. 
Svar: Vi skifter 1 sæt om året (pris 
ca. 45.000 kr.), og har normalt ikke 
råd til mere. 
 
 Faglokaler/værksteder 

Der er generel tilfredshed med faglo-
kalerne, men billedkunst trængte til 

maling og nye gardiner. 
Svar: I sommerferien er der kommet 
nyt linoleumsgulv, blevet malet og 
kommet nye gardiner i billedkunst. 

 
 Spiseforhold 

C-huset og vandreklasserne i Ung-
domshuset ønsker bedre forhold. 

Svar: Opfordring til at 
bruge skolens kantine, 
som er beregnet til for-
målet. 
 
 Lærerrelationer 

Stort set alle synes de 
er fine eller ok. 
Svar: Dejligt 
 
 Drilleri/

mobning 
Stort set alle, mener ik-
ke der er mobning, men 
i enkelte af de ældste 
klasser er der en eller et 
par stykker som mener 
det. 

Svar: Mobning må ikke forekomme, 
og vi skal bl.a. bruge værdisættet og 
levereglerne for at forsøge at hindre 
mobning. 
 
 Skolegang 

Generelt er eleverne glade for at gå i 
skole, men i 9. kl. er flere ved at være 
træt af at gå i skole. 
Svar: Dejligt at eleverne er glade for 
at gå i skole. Det er uundgåeligt at 
enkelte trænger til en forandring, når 
de nærmer sig slutningen af 9. kl. 
 
Elevernes undervisningsmiljø (kaldet 

UVM) skal undersøges 
hvert tredje år og er en god 
måde at inddrage eleverne i 
beslutningsprocesserne. 
 
Motionsdagen 
Traditionen tro afholdes der 
motionsdag for alle skolens 
elever fredagen før efterårs-
ferien, hvor der cykles og 
løbes i Mårslet og omegn. 
Børns motionsvaner eller 
mangel på samme er meget 
oppe i tiden, og idrætsun-
dervisningen er da heller ik-
ke et sted, vi som skole har 
sparet. Eleverne i 3., 4. og 

5. kl. havde idrætsdag på skolen den 
24. august og 6. og 7. kl. var til 
idrætsdag for Århus-skolerne i Athle-
tion den 6. september.   
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Lokalplan med udfordring 
Af ERLING SØRENSEN, Formand for Skolebestyrelsen  

I forbindelse med behandling af de 
nye lokalplaner for de nye områder 
beliggende vest for Ovesdal og ved 
Tandervej bag byparken har Mårslet 
Fællesråd haft fore-
træde for udvalget 
for tekniske anlig-
gender på kommu-
nen. Jeg deltog som 
skolebestyrelsens 
repræsentant for at 
give skolens vinkel 
på den kommende 
byudvikling.  
 
Det er dog vigtigt at 
pointere at udbyg-
ningen der vil ske i  
de kommende år vil 
omhandle os alle 
der bor eller færdes 
i Mårslet til daglig, 
derfor skal der foku-
seres på det der er godt for hele vort 
lokale samfund. 
 
Nedenfor er gengivet de overordnede 
betragtninger vi fra skolen har frem-
sat til kommunen, udover de indsi-
gelser og kommentarer vi tidligere er 
kommet med. 
 
Vej- og trafikforhold 
Det er yderst vigtigt at den sydlige 
omfartsvej (Beder-Bering) prioriteres 
og allerede nu tages inden i planlæg-
ningen. Der skal afsættes midler til 
de nødvendige undersøgelser og der 
skal ske en maksimal disponering i 
de først mulige budgetår. 
Alle gode og relevante etape- og mel-
lemløsninger der kan medvirke til 
afdæmpning af den kraftige trafikale 
belastning i Mårslet skal udløses sna-
rest muligt. 
De allerede beskrevne tiltag noteres 
med tilfredshed. 
 
Service- og idrætsfaciliteter 
Der er allerede nu et voldsomt tryk 
på de eksisterende faciliteter og by-
ens idrætsforening TMG opererer 

med ventelister i flere afdelinger, især 
indenfor de idrætsgrene der anvender 
hallen og gymnastiksalen på skolen. 
Ved en tilvækst på de mange flere bor-

gere vil efterspørgslen på faciliteter 
øges betydeligt, hvorfor en udbygning 
af hal-faciliteter vil være påkrævet.  
Ved en udbygning af skolen vil der 
blive taget et pænt indhug i de nuvæ-
rende udenomsarealer, og der skal så-
ledes allerede nu påbegyndes en dispo-
nering af yderligere arealer til boldba-
ner mod vest (langs Obstrupvej) 
TMG har over en længere årrække 
mærket en markant fremgang i med-
lemstallet ikke mindst i de udendørs 
idrætsgrene, og det er vigtigt at sende 

det signal, at der uagtet en skoleudbyg-
ning også er behov for arealer til fod-
boldbaner udover de m2 der måtte ned-
lagt i forbindelse med bebyggelse. 
Med hensyn til kombi-bibliotek er sko-
len af den opfattelse af det skal tænkes 

ind i en etablering af skolens pæda-
gogiske servicecenter (mediatek) og 
det skal være en central del på sko-
len. Herved tilgodeses såvel skolens 

som byens interes-
ser på engang. 
Efter gennemgang 
af bilagsmateriale 
og forskellige kort-
skitser er vi i tvivl 
om der er taget 
højde med dispo-
nering af arealer til 
udvidelse af ram-
merne omkring 
skolen og det nu-
værende idrætsan-
læg. Vi ønsker 
bekræftet at der er 
disponeret og er 
gerne dokumente-
ret dette i form af 
protokoludskrift 

samt kortbilag. 
 
Skolens udbygning 
I skolebestyrelsen er vi allerede kom-
met til den erkendelse at  vi nu har en 
4- sporet skole. Ved dette skoleårs 
start er der således etableret 4 0-
klasser og i de skoleprognoser der 
foreligger, prognoser vi i øvrigt me-
ner sagtens kan være for lave, ser vi 
en stigende elevtilgang på skolen.  
Vi har noteret, os at Århus kommune 
har vurderet på behovet for udbyg-
ning efter forskellige scenarier med 
udbygningstakten og såfremt denne 
øges fra de aktuelle forudsætninger 
med 20-35 boliger om året til helt op 
til 60 boliger om året. 
 
Fra skolebestyrelsen vil vi kraftigt 
anbefale at der disponeres ud fra det-
te scenarium, idet med den aktuelle 
efterspørgsel efter byggegrunde 
(lokalplanområderne 696- og 698 kan 
være udsolgt i løbet af 2006-2007) 
meget hurtigt kan komme en endog 
meget stor tilgang af elever på sko-
len. 
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Af STEEN BILLE, Formand for Mårslet Skoles Venner  

Jytte Abildstrøm på scenen 

Skoleårets foreløbige højdepunkt har 
netop fundet sted. Gøgleren, den al-
vorlige spasmager, skuespilleren, 
livskunstneren og økologisten Jytte 
Abildstrøm besøgte i slutningen af 
september Mårslet Skole. 
 
Her underholdt hun børnene på 2. og 
3. årgang fra sin medbragte scene 
formidlet af Mårslet Skoles Venner 
og i sidste ende betalt af skolen. 
 
I de to forestillinger fordelt over sam-
me formiddag leverede hun en for-
tælling isprængt komik og moral sat-
te gang i børnene der på én gang kun-
ne undre sig og give sig hen i ople-
velsen. 
 
Mårslet Skoles Venner kigger nu 
frem og er ved at planlægge de næste 
arrangementer i samarbejde med læ-
rergruppen så samtlige årgange på 
skolen når at få glæde af et ekstraor-
dinært arrangement i løbet af skole-
året. 
 
Venneforeningen stod også – sam-
men med Ole Nørskov med bandet 
Imitators - bag et bal i byfesten - og 
med stor succes. 170 festglade 
mårslettere dansede aftenen væk og 

endte med at give MSV 4.200 kroner i 
kassen som senere vil komme børnene 
til gode. 

 
Samtidig har MSV bevilget 2.00 kro-
ner til det såkaldte DC-team i 1.-5. 
klasserne. Pengene skal hjælpe lærer-
ne med at finansiere en fælles tur til 
El-museet i Tange hvor eleverne skal 
udvikle ny viden inden for temaet 
vand. 
 
Desuden har MSV sendt girokort til 
indbetaling af det årlige medlems-
kontingent på 95 kr. hjem til foræl-
drekredsen. Penge der alle går til at 
give børnene særlige oplevelser i un-
dervisningstiden. 
 
Den netop afviklede generalforsam-
ling blev i første række brugt til at 
brainstorme idéer til et MSV-bidrag 
til skolens 75 års jubilæum næste 
forår. Desuden lod alle sig genvælge 
og kommende aktiviteter blev drøftet. 
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Fredag d. 2. september havde vi vo-
res årlige grillfest for hele institutio-
nen. Vi var rigtigt heldige med vejret, 
solen skinnede på livet løs og alle 
hyggede sig. Peters jazzband spillede 
igen i år jazz på terrassen ved lærer-
værelset, det var endnu engang en 
stor succes. Det var danseområdet 
ved udeværkstedet også, børnene var 
vilde med at danse og sæbeboblema-
skinen vakte stor interesse.  
 

Som noget nyt kom Højbjerg Karate-
skole og gav opvisning, hvilket efter-
følgende førte til karatedans ved ude-
værkstedet. Vi er glade for, at der 
igen i år kom rigtig mange børn, for-
ældre og søskende til dette arrange-
ment, nu kan vi bare håbe på, at vejr-
guderne er ligeså meget med os til 
næste år. 
 
AKT-kursus 
To af pædagogerne i Trekanten, Luth 
og Marianne, har i uge 34, 38 og 40 
været på AKT-kursus. AKT står for 
Adfærd, Kontakt og Trivsel og kurset 
giver forslag til handlemuligheder i 

forhold  her til. Det drejer sig blandt 
andet om den værdsættende samtale, 
konfliktløsning, at se ressourcer frem 
for problemer osv. Marianne og Luth 
vil holde et oplæg om kurset på et 
kommende personalemøde. 
 
Pædagogisk weekend 
Dette års pædagogiske weekend er nu 
blevet tilrettelagt og den finder sted 
lørdag d. 8. og søndag d. 9. oktober. 
Den skal i år dreje sig om, i samar-

bejde med et konsulentfirma, at opti-
mere kommunikation og evaluering i 
Trekanten. I forhold til begrebet 
kommunikation skal vi blandt andet 
introduceres for metoden AI, Appre-
ciative Inquiry som kan oversættes til 
værdsættende samtale. 
I forhold til evaluering skal vi arbej-
de med KVINT modellen, en metode 
der er særligt velegnet til planlæg-
ning, hvor man undervejs har mulig-
hed for at justere tiltagene. 
Vi glæder os meget til udbyttet af 
denne weekend og håber, at I som 
forældre på sigt kan mærke, at vi gør 
en forskel.  

Af DIDDE,  
Oasen Grillfest og trivsel 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: 51575799 
gerstroem@mail.dk 
 
Værestedet 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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Uddrag af prædiken over ”Lignelsen 
om den barmhjertige samaritaner” – 
holdt ved friluftsgudstjenesten i Bom-
gårdshaven den 21. august 2005:  
 

 Den spontane gode handling 
Den barmhjertige samaritaner, som vi 
hører om i Jesu lignelse, handler helt 
spontant og hjælper den nødlidende. 
Sådan vil vi også gerne handler, og vi 
gør det også af og til. Ser vi f.eks. et 
barn, der er ved at løbe ud foran en 
bil, så handler vi øjeblikkelig uden 
tanke på andet end at redde barnet fra 
en ulykke. Helt intuitivt ønsker vi at 
beskytte barnet – også selv om det 
ikke er vort eget. Det ligger i situatio-
nen, at der skal handles. Vi gør det 
ikke, fordi vi adlyder et bud, det er 
bare noget, der sker. Livet selv sætter 
sig igennem. Og vi handler i pagt 
med en livsopbyggende magt og 
kraft, der er i verden, og er i os. Det 
hedder jo også i skabelsesfortællin-
gen, at vi er skabt i Guds billede, og 
netop i den kærlige handling afsløres 
det, at denne tale er sand. 
 

 Lovens nødvendighed 
Alligevel er det ikke helt så ligetil, og 
det kan vi da også se i vor egen by, 
for der er nogle Mårslettere, som af 
omsorg og bekymring ved skolestar-
ten i august måned satte store flotte 
skilte op ved vejene og skrevet på 
asfalten: ”Nye børn på vejen.” Skil-
tene og skriften på asfalten er et tegn 
på, at vi behøver at blive mindet om 
at tage hensyn. Vi gør det altså ikke 
altid sådan af os selv. Og sådan er det 
med mange ting. Det er derfor, vi har 
love og regler til at regulere vor ad-
færd. Lovens intension er at hæmme 
de livsnedbrydende kræfter og be-
skytte de svage og hjælpe de nødli-

dende. Det hedder direkte i vor 
straffelovs § 253. ”Med bøde eller 
fængsel indtil 2 år straffes den, som 
undlader efter evne at hjælpe no-
gen, der er i øjensynlig livsfare, 
eller undlader at træffe foranstalt-
ninger, som af omstændighederne 
kræves til redning af nogen tilsyne-
ladende livløs.” Sådan har lignelsen 
om den barmhjertige samaritaner 
sat sit aftryk i dansk lovgivning. 

  Vi skal altså ikke overholde loven, 
fordi det er godt at være et respek-
tabelt menneske, eller fordi vi på 
nogen måde kan opnå noget ved det 
– f.eks. evigt liv eller Guds aner-
kendelse. Loven skal ene og alene 
overholdes for livets skyld, for den 
andens skyld. Vi får jo heller ikke 
nogen præmie, fordi vi ikke kører 
over for rødt. Det er bare noget vi 
skal af hensyn til andre mennesker, 
så vi alle kan være her og have det 
godt og være trygge. 
 

 At leve af nåde 
Jeg faldt en dag over en fortælling 
om en kvinde ved navn Karin Sæt-
terlund. Hun lever i et lykkeligt 
ægteskab med sin mand Morten. De 
har en rolig hverdag præget af re-

gelmæssighed og tryghed. Hun arbej-
der i en bank, han på et advokatkon-
tor. De har det godt med venner og 
familie, nyder deres fritid og tosom-
hedens fortrolighed. Men hun har en 
farlig lidenskab, spillelidenskaben. 
En dag går det galt, og hun taber 
stort. På arbejdet fifler hun lidt med 
nogle konti, det bliver opdaget og 
hun fyres på stedet. Det er et hårdt 
slag for hende. Hun er knust, skyld-
betynget, skamfuld og dybt ulykke-
lig. Hun spørger Morten: ”Foragter 
du mig, Morten?” ”Aldrig”, svarer 
han og lægger armene om hende. – 
”Aldrig!” Hun er slået til jorden, lig-
ger ned, men Morten er hendes livs 
barmhjertige samaritaner. Eller, som 
hun ofte tænker om ham: ”Du er min 
nåde. Jeg er benådet, fordi du vil ha-
ve mig.” 
 

  Egentlig byder det os imod at skulle 
leve på en andens nåde. Det sårer vor 
stolthed. Vi vil hellere gøre os for-
tjent til kærligheden. Og derfor er 
vore kærlighedsrelationer også oftest 
båret af gensidige gaveudvekslinger 
og tjenester. Vi kan bedst lide, at der 
er balance og føler det ubehageligt at 
stå for meget i gæld til hinanden. 
Men i sandhedens time, kommer vi 
bag facaden og erkender, at vi har 
tilgivelse behov, at vi må bære over 
med hinanden. Vi holder hinandens 
liv i vor hånd. Det gælder i kærlig-
hedsforholdet, i ægteskabet, i famili-
en, blandt venner og i et lille lokal-
samfund som Mårslet. 
 
  Livet er Guds gave. Vi skal bruge 
den og huske at bære over og tilgive 
hinanden og hver dag øve os i at se 
en bror og en søster i det menneske, 
vi møder på vor vej.                         

Den barmhjertige samaritaner   Af  Hanne Davidsen 
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    Årets store høstarrangement lø-
ber af stabelen 

 søndag den 9. oktober  
kl. 14:00 - ca. 16:30 

 

  Arrangementet er delt op i to dele: 
Først høstegudstjenesten i kirken og 
derefter høstauktionen i sognehuset. 

  Høstgudstjenesten begynder i 
Mårslet Kirke kl. 14.00.  Kirken vil 
være flot pyntet af dette års nye 
minikonfirmander.  

   I begyndelsen af gudstjenesten 
går børnene i samlet procession ind 

i kirken med deres medbragte kurve, 
der indeholder frugt og grønt, hjem-
mebag, blomsterbuketter mm. 
  Gudstjenesten er tilrettelagt sådan, 
at både børn, unge og voksne kan få 
udbytte af den.  

  Umiddelbart efter gudstjenesten 
indbydes alle til lidt kaffe/the, safte-
vand og brød i sognehuset. Her vil 
kurvene blive udbudt i en fornøjelig 
auktion. Pengene går til Folkekirkens 
Nødhjælp, der sørger for, at sultende 
og fattige mennesker, der ikke har 
fået en så rigelig høst som os, kan få 
glæde af pengene. 

  Vi håber, at rigtig mange vil deltage 
i dette efterhånden traditionsrige ar-
rangement - og dér, for første gang, 
få mulighed for at hilse på vor nye 
sognemedhjælper, Mette Grøn Bug-
ge. 

For børn i Mårslet og deres familier: 

Høstarrangement 
Traditionen tro lægger både kirke og sognehus rum til dette 

 festlige arrangement 
Af  Hanne Davidsen 

Efterfølgende auktion i Sognehuset. 

De viste billeder er alle fra høstar-
rangementet den 3. oktober 2004. 

Foto: Jørgen Lauritsen 

Mårslet Kirkes Korskole medvirker i 
gudstjenesten. 

Status 

Messehagelerne 
Hvordan står det til med de 
nye messehageler netop nu? 

  Vi har forelagt spørgsmålet for  den, 
der har det overordnede ansvar for 
projektet, designeren Rie Vodder, 
Mårslet: 
”På den hvide messehagel er både 
bryst- og rygmotiv færdigbroderede, 
selve hagelen er klippet og foret 
monteret, så nu mangler kun sam-
mensyningen og den endelige monte-
ring af motiverne”  

       Rie Vodder 
udtrykker stor til-
fredshed med det i 
helsilke, special-
vævede stof til 
begge messehage-
ler, som kommer 
fra et specialfirma 
i England for kir-
ketekstiler. 
 

  ”Den grønne 
messehagel, som bliver broderet af 
en række af vore dygtige damer her i 
Mårslet, mangler kun lidt på rygmo-
tivet, før jeg kan komme i gang med 
udformning og montering af den”. 
  Rie Vodder oplyser til slut, at den 
hvide messehagel påtænkes taget i 
brug første gang ved gudstjenesten 1. 
juledag 2005. 

”Der har været et rigtig godt sam-
menhold og teamwork på syholdet, 
hvor broderiteknikken med de mange 
skift i farver og mønstre, har stillet 
store krav til nøjagtigheden” siger 
Olga Nielsen, der her er ved at lægge 
de sidste sting på plads på den grøn-
ne. Det vides endnu ikke, hvornår 
den er helt færdig.                          JL 

 
 

Kontonummer til bidrag:  
NORDEA 1920-0306 813 471  

Rie Vodder 
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Kirketider i oktober 
 

SØNDAG d. 2. okt. kl. 10:00 
19. søndag efter trinitatis 
Mark. kap. 2, vers 1 - 12 
Jesus helbreder en lam mand 
HANNE DAVIDSEN. 
Efter gudstjenesten er alle velkom-
ne til kirkekaffe i Sognehuset 
 

SØNDAG d. 9. okt. kl. 10:00 
20. søndag efter trinitatis 
Matt. kap. 22, vers 1 -14 
Historien om bryllupsfesten 
OLE DAVIDSEN. 

kl. 14:00  
BØRNEHØSTGUDSTJENESTE 
ved HANNE DAVIDSEN. 
(Se omtalen på foregående side) 

 

SØNDAG d. 16. okt. kl. 14:00 
21. søndag efter trinitatis 
Johs. kap. 4, vers 46 -53 
Jesus helbreder en embedsmands søn 
JETTE  R. CHRISTIANSEN. 
 

SØNDAG d. 23. okt. kl. 10:00 
22. søndag efter trinitatis 
Matt. kap. 18, vers 21 - 35 
Den ubarmhjertige tjener 
HANNE DAVIDSEN. 
 

SØNDAG d. 30. okt. kl. 10:00 
23. søndag efter trinitatis 
Matt. kap. 22, vers 15 - 22 
Om at betale skat 
JETTE  R. CHRISTIANSEN. 
Prædiken ved præstepraktikant 
MARIA LOUISE MØLLER. 
 
 

Kirketider i november 
 

Søndag den   6. nov. kl. 10:00 HD 
Søndag den 13. nov. kl. 14:00 AN 
Søndag den 20. nov. kl. 10:00 JRC 
Søndag den 27. nov. kl. 10:00 OD 
                                  kl. 14:00 HD 

Kildevang 
  Normalt er det den første onsdag i 
måneden, men i oktober afholdes  
gudstjenesten på Kildevang  
 

onsdag den 12. oktober kl. 14:30 
 

  Vi starter som sædvanlig i dagligstu-
en med lidt hyggesnak over en kop 
kaffe kl. 14:00. 
  Prædikant denne eftermiddag er sog-
nepræst HANNE DAVIDSEN 

Menighedsrådets 
 

næste møde er  
  

tirsdag den 11. oktober  kl. 19 - 22 
 

i Sognehuset. 
 

 

   Menighedsrådets møder er offentli-
ge, og enhver er velkommen til at 
overvære mødet. 

 

SOGNEHUSET  
i OKTOBER 

 

Søndag d. 2. okt. 
Kirkekaffe efter gudstjenesten 
 

Onsdag d. 5. okt. 
Litteraturkredsen 
kl. 19:30 - 21:30 
 

Mandag d. 10. okt. 
Mandagscafé 
9:30-11:00 
 

Tirsdag d. 11. okt. 
Menighedsrådsmøde 
kl. 19:00 - 22:00 
 

Fredag d. 14. okt. 
Fredagsspisning 
kl. 18:15 
 

SOGNEHUSET ER LUKKET  
i  UGE 42  
(Efterårsferie  17. - 23. okt.) 
 

Tirsdag d. 26. okt. 
Indre Mission 
kl. 19:30 
(se omtalen andetsteds i bladet )  
 

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 
 

OBS.:  Der er ingen undervisning i 
efterårsferien (uge 42). 

Litteraturkredsen 
8320 

 

 Litteraturkredsen mødes én gang om 
måneden i Mårslet Sognehus, og det 
er sædvanligvis den første onsdag..  
 Her tages en aktuel forfatter op til 
diskussion og debat.  
  I september måned var emnet Jakob 
Ejersbos trilogi Nordkraft. 
 

  Ved redaktionens slutning var det 
endnu ikke besluttet, hvilken bog der 
skal læses til mødet onsdag 
 

den 5. oktober kl. 19:30 - 21:30  
 

men yderligere oplysninger kan fås 
hos Anna Johnsen, Frøkærparken 22.   
Tlf. 8629 5772  
 

  Onsdag den 2. november er det Dan 
Browns højaktuelle bog da Vinci 
Mysteriet, der tages op forud for sog-
neaftenen torsdag den 17. novem-
ber, der vil blive en debataften med 
professor Ole Davidsen, Mårslet og 
biskop Kjeld Holm, Århus som delta-
gere. 

Fri 
Sognepræst Hanne Davidsen holder 
fri i weekenden d. 15.-16. oktober  
 

og  igen i uge 43 fra   

mandag d. 24. til og med lørdag d. 
29. oktober.  
 
Embedet passes d. 15. 16. og 29. af 
sognepræst Jette Rosenberg Christi-
ansen, Tiset Præstegård 
tlf.:  8692 7330   
 

og fra  
 

d. 24. til og med d. 28. af 
sognepræst Anne Nicolaisen,  
Astrup 
tlf.: 8692 7454 

Husk den gratis transport-
mulighed 

for gangbesværede til gudstjenester i 
Mårslet Kirke og andre kirkelige 
arrangementer.   Henvendelse skal 
blot ske til kirketjener Lis Nissen  
senest om fredagen fra kl. 8:00 - 
8:30 og tlf.nr. er: 8629 8190. 
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Vi gjorde det - igen! 
Friluftsgudstjenesten søndag d. 21. august i Bomgårdshaven var et yderst vellykket arrangement. 

Mårslet Kirkes Kor og Lisbeth Frandsen (næstyderst til venstre) under ledelse af organist Pia Labohn (yderst til højre) 

  Hvis man med to gange kan tale om 
en traditon, ja så er der nu tradition 
for en friluftsgudstjeneste én gang 
om året i Mårslet.  
  Det er altid lidt af et lotterispil, når 
man længe før skal fastsætte en dato 
for et sådant udendørs arrangement, 
men mon ikke de højere magter har 
været venligt stemte, for flottere vejr 
kunne næsten ikke tænkes: Letskyet, 
vindstille og 22º. 
  Vejret var nok medvirkende til, at 
omkring 150 mårslettere havde fun-
det vej til det smukke grønne og me-
get velegnede område midt i Mårslet. 
  Sognepræst Hanne Davidsen prædi-
kede over lignelsen om ”Den barm-
hjertige samaritaner” - som også var 
inspirationkilde til dét liturgiske dra-
ma, der blev opført under instruktion 
af Jakob Sheppard Hermann. Nadve-

Sognepræst Hanne Davidsen ved det interimistiske alter i Bomgårdshaven 

Skanderborg Brass Band under ledelse af Thor Erik Langseth 
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ren blev forrettet af sognepræst Jette 
Rosenberg Christiansen med hjælp 
fra bl.a. Ole Davidsen, der kom rundt 
til de mange mennesker med alter-
brød fra bageren og vin fra Brugsen.  
  Skanderborg Brass Band, under le-
delse af Thor Erik Langseth, fungere-
de ovenud godt som ”orgel” og led-
sagede salmerne på en fin og følsom 
måde. 
  Efter gudstjenesten var der fælles-
spisning ved de opsatte borde, og 
havde man ikke selv mad og drikke 
med, kunne der købes i madteltet 
hvor Norsminde Fiskehus havde di-
sket op med lækkerier. 
  I sandhed en dejlig oplevelse, som 
der hermed nu er tradition for.  

  Teatergruppen, der tæller flere fra kirkespil-
lene opført i Mårslet Kirke under teatergrup-
pen ”Åben Himmel”, ses her under opførelsen 
af det liturgiske drama, der var inspireret af 
dagens tekst fra lignelsen om ”Den barmhjerti-
ge Samaritaner”. Fra venstre er det Karin 
Frommelt, Jens Bech, Birte Halvorsen, Jytte 
Enevoldsen, Dina Frank, Keld-Schmidt Møl-
ler, Vivi Kjeldsen og Mathilde Bess Fløe Jør-
gensen.  
  Og Bomgårdshaven fremtræder næsten, med 
sit let skrånende terræn og beplantning som et 
ideélt og naturligt amfiteater. 

Birte Halvorsen og Dina 
Frank 

En dramatisk situation med 
Mathilde Dalsgaard Hoff, 
Mathilde Bess Fløe Jørgen-
sen og Vivi Kjeldsen. 

Altervinen var denne dag rødvin. 
Hanne Davidsen skænker op. 

Norsminde Fiskehus sørgede for de 
kulinariske oplevelser til dem der ikke 
selv havde medbragt frokosten - 

 - og snakken gik livligt bagefter ved de 
til formålet opstillede borde og bænke. 

Udsnit af de mange, der denne smukke sensommerformiddag havde fundet 
vej til Bomgårdshaven og blevet en oplevelse rigere. 

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 
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Lærkereden 
  Børneklubben ”Lærkereden” er 
for alle børn fra børnehaveklasse 
og til 3. klasse. 
 

   De mødes i sognehuset hver  
 

mandag fra kl. 16- 17:30 
 

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

Ørnereden 
 Juniorklubben ”Ørnereden” er for 
lidt større børn - fra  4.- 7. klasse.  
 Klubben mødes i sognehuset hver  

mandag fra kl. 19:00 - 20:30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mariehønen er legestuen for børn 
indtil 6 år og deres forældre.  
 

  I Mariehønen synger, leger og hyg-
ger vi os sammen, og børnene får 
hver gang en fortælling. 
 

  Vi følger stort set samme program 
fra gang til gang for at skabe tryg-
hed, kærlighed, omsorg og - ikke 
mindst - genkendelse for det enkelte 
barn. 
 

Mariehønen holder åben  hver 
 

mandag kl.16:15 - 17:30  
 

og det er på Langballevej 82. 

   I efterårsferien (mandag d. 17.)   er 
legestuen dog lukket. 
 

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

 Fælles 
 familiespisning 

 

   Den 3. fredag i hver måned afhol-
der vi fællesspisning i sognehuset fra 
kl. 18:15 og et par timer frem. Næste 
gang er det - pga. efterårsferien - 
allerede  
 

 fredag d. 14. oktober 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 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. 

Indre Mission 
Onsdag d. 26. oktober kl. 19:30 

 

er der møde med 
tidligere sekretær 
Per Weber, fra 
bevægelsen Or-
det og  Israel. 
  I  Mat thæus 
evangeliets kapi-
tel 24 forudsiges 
de sidste tider og 
Jesu genkomst, 
og Per Weber vil 

prøve at tegne et billede af, hvordan 
han forestiller sig, de sidste tider bli-
ver, og hvad der vil ske, når Jesus 
kommer igen.  
  Efter foredraget vil der blive mulig-
hed for at stille spørgsmål til Per 
Weber. 
  Mødet finder sted i sognehuset. 

 

Per Weber (63) har i over 40 år væ-
ret landssekretær i bevægelsen 
”Ordet og Israel” og har et indgåen-
de kendskab til konflikten i Mellem-
østen. Per Weber er en meget brugt 
foredragsholder og har ved utallige 
møder rundt om i landet beskæftiget 
sig med Bibelens tale om det jødiske 
folk, og hvilken betydning det har for 
Israel og den kristne kirke. Per We-
ber var i Israel første gang i 1963 og 
har siden, sammen med sin kone, 
arrangeret over 100 turistrejser til 
Israel, Jordan og Egypten. 

  Ved gudstjenesten i Mårslet kirke 
den 30. okt. 
kl. 10 er det 
p r a k t i k a n t , 
c a n d . t h e o l . 
Maria Louise 
Møller, som 
prædiker.  
  Praktikperio-
der er et led i 
mange uddan-
nelser - også i 
uddannelsen 
til at blive 

præst i folkekirken. For at søge em-
bede i folkekirken skal man, efter at 

have gennemført det teologiske stu-
dium, gennemføre et 17 ugers kur-
sus ved Pastoralseminariet enten i 
Århus eller København (der er dog 
enkelte præster, som har en anden 
uddannelsesmæssig baggrund). 
 

   Pastoralseminariet er Den danske 
Folkekirkes praktiske præsteuddan-
nelse. Mens de teologiske studier 
på universitet danner den teoretiske 
basis, gives der ved Pastoralsemina-
riet en undervisning, som direkte 
sigter mod præstegerningens for-
skellige opgaver, og i løbet af de 17 
uger på Pastoralseminariet er det, at 
de studerende skal i praktik. Her 
følger praktikanten en præst i Fol-
kekirken og får indblik i præstens 
daglige arbejde - herunder altså 
også arbejdet med at holde gudstje-
nester og prædike. 
 

  Som bekendt lærer man meget ved 
selv at skulle gøre tingene, så derfor 
skal praktikanterne også prædike 
ved nogle gudstjenester.                

Af  sognepræst Jette  R.. Christiansen. 
Præstepraktikant  

Maria Louise Møller 

Per Weber 

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 udgave af den gammelkendte 
søndagsskole. 
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Efterårets udflugtstilbud 
 

Løvfaldstur 
med Hyggeklubben 

 

torsdag den 13. oktober.  

 

 

  Så er der igen mulighed for en fin 
naturoplevelse, når Hyggeklubben 
inviterer til efterårets Løvfaldstur. 
 
  I år går turen til de skønne områ-
der ved Silkeborgsøerne. Målet er 
Hotel- og restaurationsmuseet 
”Ludvigslyst” i Svejbæk ved Silke-
borg. 
 Her venter veltillavet frisk kaffe 
efter en dejlig køretur omkring i det 
skønne område. 
  
  Ludvigslyst er et unikt hotel- og 
restaurationsmuseum og det eneste 
af sin art i Europa. Alt på museet er 
nøje i overensstemmelse med oprin-
delsen og overvåges løbende af mu-
seumsdirektør Christian Fischer fra 
Silkeborg Museum. 
 
  For de interesserede vil stedets 
vært og forpagter Vita Bundgaard 
vise rundt og fortælle detaljer om 
museet, dets historie og  tilblivelse. 

Der er afgang med bus  
fra Sognehuset kl. 13:00  og 
fra Kildevang  kl. 13:05. 
Hjemkomst ca. kl. 17:00. 
Pris pr. pers. incl. entré på muse-
et: kun 75,00 kr. 
 

Tilmelding senest 10. oktober  til: 
Ester Borgbjerg, tlf.: 8629 2148 

eller 
Else Svendsen, tlf.: 8693 6038                          

Hotel- og restaurationsmuseet 
”Ludvigslyst” 

Udsigt over Julsø ved Ludvigslyst med anløbsbroen for silkeborgbådene. 

(Privatfoto) 

(Privatfoto) 

Mandagscafeen 
 holder åben i Sognehuset for alle 

mandag d. 10. okt. kl. 9:30-11:00. 

 

med veltillavet kaffe, the, friske 
rundstykker og ikke at forglemme: 
 Hyggesnak med andre fra sognet om 
løst og fast. 
  Det altid er den anden mandag i 
hver måned fra kl. 9:30-11:00.  
  Alle er velkomne i caféen, og det er 

 gratis og helt uforpligtende. 

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

Åben kirke 
  Mårslet Kirke er en ”åben kirke”, 
hvor alle i dagtimerne - mandag til 
fredag - fra kl. 8:00 til 17:00 har mu-
lighed for at  kigge indenfor, nyde 
det smukke kirkerum, stresse lidt af 
og lade stilheden give velvære til 
krop og sjæl i en fortravlet hverdag. 
  Undtaget er dog de dage, hvor kir-
ken er optaget af kirkelige handlin-
ger. Ved bisættelse og begravelse 
holdes kirken dog lukket fra den fo-
regående dag kl. 12.  

13. 

OKT. 

Hvad er 
KARTOFFELFERIE? 

 

  Børnearbejde på landet var før i 
tiden så almindeligt, at landsbysko-
lerne indrettede sig med lange ferier 

ved høst-
perioderne 
om  som-
meren og 
o m k r i n g 
kartoffel-
høsten i 
oktober. 

   Skolerne skulle dengang ikke for-
berede eleverne til at læse videre, for 
det var vel på det nærmeste forudbe-
stemt, at de også skulle være land-
mænd ligesom deres forældre havde 
været det.  
  Virkeligheden har siden ændret sig 
radikalt, men kartoffelferien - og et 
navneskift til efterårsferien - er bibe-
holdt og altid placeret i den 3. uge i 
oktober.                                          JL 
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Adresser 
 

 HANNE DAVIDSEN  (HD) 
 sognepræst 
 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. 
 

 JETTE ROSENBERG 
 CHRISTIANSEN  (JRC) 
 sognepræst 
 Tiset Præstegård 
 Tlf. 8692 7330 
  jrc@km.dk 
 

  PIA LABOHN 
 organist og korleder 
 Dyngby Møllevej 37 
 Tlf. 8655 6408 
 pialabohn@mail.tele.dk 
 

 LISBETH FRANDSEN 
 kirkesanger 
 Ormslevvej 64, 1.tv..,  8260 Viby J 
 Tlf. 8614 9718 
 

METTE GRØN  BUGGE 
sognemedhjælper 
Serridslevvej 17,  8700 Horsens 
Tlf.: 2216 6792 
metteg80@hotmail.com 
 

 HENNY BAUNING 
 menighedsrådskasserer 
 Langballevej 168 
 Tlf. 8629 0649 
 bauning@webspeed.dk 
 

 HELMER KEMP ANDERSEN 
 menighedsrådsformand 
 Marklodden 7, Storhøj 
 Tlf. 8627 2843 
 

 SOGNEHUSET 
 Obstrupvej 4 
 Tlf. 8629 8190 
 LIS NISSEN,  kirketjener 
 Træffes tirsdag til fredag 
 kl. 8:00 - 8:30 i sognehuset 
 

 KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR 
 Ved Kirken 1 
 Tlf. 8629 4841 
  INGA MICHELS, graver 
 Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers 
  på kirkegården. 

 

Redaktion og foto: Jørgen Lauritsen 
jlt@pc.dk 

Ny sognemedhjælper 
Fra den 1. oktober tiltræder Mette Grøn Bugge stillingen 

som sognemedhjælper ved Mårslet Kirke. 
på forskellige skoler i Randers og i 
2004 som timelærer i Christianshåb 
kommune i Grønland. Mette er ind-
til tiltrædelsen den 1. oktober ansat 
i et barselsvikariat på en skole i 
Horsens.  
  Udover det her nævnte har Mette 
fungeret som rejseleder og destina-
tionschef på forskellige sydeuropæ-
iske rejsemål for forskellige danske 
rejseselskaber. Så det er en særde-
les kompetent person, der nu skal 
ind i arbejdet ved Mårslet Kirke og 
bl.a. med konfirmandundervisnin-
gen. Mette siger: 
 

 ”Jeg glæder mig utrolig meget til-
mit nye job, der fortsat giver mig 
mulighed for den kontakt til børn 
og unge, som jeg holder så meget 
af. Især vil jeg glæde mig for mulig-
heden for at kunne sætte mit eget 
præg på jobbet og derved føre mine  
ideer, med form og indhold, ud i 
livet.”  
 

  Mette slutter med at konstatere at 
opnormeringen fra nytår betyder, at 
hun ikke har behov for bijob, men 
kan blive 100% sognemedhjælper  
  

  Mette er gift med maskinmester 
Morten Bugge og bosat i Serridslev 
ved Horsens. 
 

  Vi byder Mette hjertelig velkom-
men.                                                                                                  JL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Mårslet Kirke har været uden sog-
nemedhjælper siden den 1. august, 
hvor vi sagde farvel til Kenneth Sø-
rensen. Det har ikke været helt let at 
få indplaceret en ny, ikke mindst set i 
lyset af at stillingen, aflønningsmæs-
sigt, hidtil kun har været en 40% stil-
ling. Denne bevillingssituation er fra 
årsskiftet 2006 ændret  til 60%, så 
selv om der nok er et stykke til de 
100%, er mulighederne for helhjertet 
udelukkende at kunne hellige sig job-
bet blevet større. 
   
  Mette Grøn Bugge er 31 år og ud-
dannet cand. mag. i musik og religi-
onsvidenskab. Hun har taget kirke-
sangereksamen og undervist i musik, 
tysk, kristendomskundskab og drama 

Mette Grøn Bugge 

MÅRSLET BLADET 
Tænk hvis billederne var i farver…. 

 

 Det er et flot blad, vi har her i Mår-
slet, og forsiden med de fire billeder 
med skiftende motiver fra byen i flot 
tryk og naturlige farver hæver, sam-
men med et engageret læsestof, bla-
det op på et højt niveau for sin art.  
  Desværre er billederne i bladet 
(endnu) ikke i farver, for det har no-
get med økonomien at gøre.  
  I dette nummer er der rigtig mange 
farvebilleder, og de kan alle ses på 
Mårslet Bladets hjemmeside på   

http://www.maarslet-bladet.dk 
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VALG TIL BRUGERRÅDET AFHOLDES 
TIRSDAG DEN 1. NOVEMBER 2005 KL. 10.00 -17.00 

Brug din indflydelse 
 
Opstillingsmøde til Brugerrådsvalg i  
lokalområdet Mårslet. 
 

 
 

Onsdag den 5. oktober 2005 fra kl. 14.00 - 16.00  
på Lokalcenter Kildevang. 

 
 
 
Kl. 14.00: Opstillingsmøde med kaffe. 
     Brugerrådsformanden åbner mødet. 
     Brugerrådet beretter om sit arbejde. 
     Områdechefen orienterer. 
     Opstilling af kandidater. 
Kl. 16.30: Brugerrådet giver gule ærter + 1 øl og 1 snaps 
 
Valgbar til Brugerrådet er personer, der på valgdagen den 1. november 2005 er fyldt 60 år samt før-
tidspensionister, der har fast bopæl i lokalområdet Mårslet. 
 
Brugerrådets vedtægter og yderligere information samt aftale om kørsel kan fåes ved henvendelse til 
administrationen på tlf.nr.: 86 76 29 00. 
 
Centerbånd: Der kan gives dispensation, hvis man ønsker at høre til et andet lokalcenter. 

 
På valgbestyrelsens vegne: 

 
 

          Hanne Torp               /                 Ingrid Jespersen 
Brugerrådsformand                              Områdechef 

Lokalcenter Kildevang 
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AKTIVITETER I OKTOBER 2005 
 
Tirsdag d. 4. oktober 2005 kl. 14.00: 
Tirsdagsklub. 
 
Onsdag den 5. oktober 2005 kl. 14.00: 
Opstillingsmøde til brugerrådsvalg 2005. 
Vi håber at se rigtig mange denne dag. Det er vigtigt at I 
bruger Jeres demokratiske ret til at være medbestemmende 
om, hvem der skal stå på listen. Det nuværende brugerråd 
giver kaffe m. Blødt brød og senere serveres der også 
gratis Gule ærter m. “En lille en”. Selve valgdagen, hvor 
man kommer med sit kort og stemmer er tirsdag den 1. 
november 2005. 
 
Torsdag den 6. oktober 2005: 
Dans kl. 14.00.  
Genbrugsmarkedet åben ml. kl.15.00-17.00. 
 
Mandag d. 10. oktober 2005 kl. 14.00: 
Josser Herold - syng med. 
 
Tirsdag d. 11. oktober 2005 kl. 14.00: 
Tirsdagsklub. 
 
Onsdag d. 12. oktober 2005 kl. 14.00: 
Gudstjeneste. 
 
Torsdag d. 13. oktober 2005 kl. 14.00: 
Dans. 
 
Fredag d. 14. oktober 2005 kl. 14.00: 
Elsebeth Rosborg fortæller om Australien. 
 
Søndag d. 16. oktober 2005 kl. 14.00: 
Banko v/brugerrådet. 
 

Tirsdag d. 18. oktober 2005 kl. 14.00: 
Tirsdagsklub. 
 
Torsdag d. 20. oktober 2005: 
Dans kl. 14.00 
Genbrugsmarkedet åben ml. Kl.15.00-17.00. 
 
Tirsdag d. 25. oktober 2005 kl. 14.00: 
Tirsdagsklub. 
 
Onsdag d. 26. oktober 2005 kl. 14.00: 
Modeopvisning fra genbrugen. 
 
Torsdag d. 27. oktober 2005 kl. 14.00: 
Dans. 
 
Fredag d. 28. oktober 2005 kl. 14.00: 
Ole Jensen (Basseralle) Musikunderholdning. 
 
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 3. oktober 2005 kl. 9-12. 
 
 
      
Ret til ændring forbeholdes. 
 
Med venlig hilsen 
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet. 
tlf. 86 76 2900. 
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VENNEFORENINGEN 
 
Tirsdag d. 18. oktober 2005 kl. 19.30 afholder vi generalforsamling på Lokalcenter Kildevang. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Regnskabsaflæggelse. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg til bestyrelsen. På valg er Inge Poulsen og Birgit Nielson. Inge Poulsen ønsker ikke          genvalg. 
6. Foreningens fremtid. 
7. Evt. 
 
Mød talstærkt op og giv din mening til kende, vi skal drøfte foreningens fremtid. 
Venneforeningen er vært ved kaffebord. 
 

Med venlig hilsen på vegne af Venneforeningen 
 

Inge Poulsen. 
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Den bedste byfest i mange år 
Et højt hurra for den flotteste og mest besøgte by-
fest i flere år ! Byen summede af aktiviteter med 
masser af nye initiativer som et bal, et motionsløb 
og en grillfest. Nye traditioner blev måske født 
hvis de frivillige fandt glæden i at være med og 
borgerne nød at være en del af fællesskabet. Lad 
den udvikling fortsætte næste år så endnu flere la-
der sig lokke med som aktive deltagere i år 2006.  
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Kræmmermarked, bal, fodboldbesøg, motionsløb, skak-
turnering, bankospil, byvandring, cykelløb, frilufts-
gudstjeneste  og andre hyggelige tilbud i fantastisk 
sommervejr trak folk af huse.  
De var ikke blot tilskuere, men deltog aktivt med smil 
på læben og sved på panden. Der er ingen tvivl om at 
kimen er lagt til en aktiverende og underholdende by-
fest til næste år. 
Billederne på disse fire sider er ment som en hyldest til 
en fest der kan samle generationer samt nye som gamle 
mårslettere.Billederne på disse fire sider er taget af Bir-
the Jørgensen, Kim Hundevadt, Kaj Christensen og 
Steen Bille, der har lay outet billedsiderne.. 
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Vi har i et par år ligget lidt i dvale p.g.a. sygdom og dødsfald, men nu er vi godt på vej igenvi mangler nogle stemmer/
instrumenter. 1 trompet/cornet, 1 basun, 1 althorn/sax. 
Vi har eksisteret i 16 år, og startede her i Mårslet og Tranbjerg, og vores besætning er i øjeblikket 2 trompeter, 1 althorn, 
2 basuner, tuba samt trommer, samt desuden en ung dame/pige på trombone. Vi er selv nogle hyggelige, glade festlige 
(lidt ældre) mænd, der især lægger vægt på det sociale, så din evt. ægtefælle bliver også en del af orkesteret. Næste år 
har vi allerede nu planlagt en tur til Prag – en tur hvor vi skal smage på den tjekkiske kultur. 
Har DU lyst til at være med til lidt sjov, så kontakt Keld på tlf. 86 29 73 11 eller på tubakeld@mail.dk 

 
Kelds Kulinariske Kapel 

Musikere søges til: ”Glade toner til mænd og koner” 

Allerede inden vejrguderne sendte 
efteråret ind over Mårslet havde by-
ens skakglade børn bebudet sæson-
skiftet.  Mårslet Skoleskak har nem-
lig taget hul på en ny sæson for alle 
skolelystne børn og unge der gerne 
vil mødes en gang om ugen for at 
flytte med de sort-hvide brikker. 
De seneste år er børnene myldret ind 
ad døren i SFO’en Trekanten for at 
blive bedre til skak og for at hygge 
sig med hinanden til træning.  
Allerede første gang 8. september 
var lokalerne fyldt godt op med spil-
lelystne drenge og et par nye piger 
der ikke lod sig mærke med at de tog 
livtag med skakspillet blandt en flok 
drenge der alle syntes at kende hin-
anden. 

Hver torsdag kl. 19-20.15 går det løs. 
Uanset alder og niveau vil der stå 
trænere parat til at give spillerne go-
de råd om enkle åbningsspil, offi-
cersbytte og mat på kongen. 
Men det hele handler ikke bare om 
koncentreret træning. Børnene får 
masser af tid til at spille løs mod 
kammeraterne, afprøve de gode råd 
og i øvrigt tippe sidemanden. 
Sådan kan vinteren gå: En ugentlig 
hyggestund til træning. 
Vinteren kan også forløbe på en an-
den måde hvor de unge spillere får 
testet sig mod helt andre spillere. 
Otte lørdage i løbet af vinteren kan 
børnene frit melde sig et grand prix 
stævne hvor de deles ind efter alder 
og styrke. Her får børnene spillet 

seks-otte partier mod jævnaldrende 
fra andre skoler i Århus Amt i løbet 
af stævnets fem-seks timer. 
Sidste sæson vandt mårsletteren Jens 
Fogh A-rækken for de ældste, mens 
fire andre sluttede i top 4 i deres ræk-
ker. Desuden vandt Mårslet Skole-
skak den samlede holdturnering. 
Det første grand prix stævne har net-
op fundet sted i Hinnerup mens det 
næste foregår i B-huset på Mårslet 
Skole 29. oktober. 
Har du som forælder spørgsmål om 
Mårslet Skoleskak, kontakt blot vok-
sengruppen: Pædagog i SFO Kurt 
Ohlsen, johnny@madsenodgaard.dk, 
peder.madsen@mail.tele.dk eller 
steenbille@mail.tele.dk 

Steen Bille 

Børn flytter rundt med brikkerne 
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Karate, Showdance og Ropeskipping 
 

Går du  i  5. – 6. – 7. – 8. klasse og 
vil du prøve nogle anderledes idrætslege i 6 timer 

så mød  op i Mårslethallen 
 

Lørdag den 8. oktober 2005 kl. 14 – 20 
 

og kast dig ud i idrættens sjove hjørner. 
 

I løbet af dagen kan du prøve skateboard, showdance, 
karate, kickboksning, airtrack, breakdance og 

ropeskipping. Pizzaspisning undervejs. 
Dagen slutter med rollespil i hallen. 

 
Du skal kun betale 50 kr. for hele dagen 

 
 
Arrangør: En gruppe fra TMG 

Har du spørgsmål, så send en mail til 
steenbille@mail.tele.dk 

abr@webspeed.dk 
sandager@post11.tele.dk 

 
„Odderbanen og tmg støtter aktivitetsdagen“ 
 
Foreløbigt program 
 
Kl. 14.00 – 15.30 Showdance og Kickboksning 
Kl. 15.30 – 17.00 Karate og Ropeskipping 
Kl. 17.00 – 18.30 Breakdance og Airtrack 
Kl. 14.00 – 18.00 Skating 
Kl. 18.30 – 19.00 Pizzaspisning 
Kl. 19.00 – 20.00 Rollespil 
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Vi er ca. 20 friske piger fra 2., 3. og 
4. klasse samt 4 voksne ledere, der 
mødes til spejdermøde hver onsdag 
kl. 18 – 20 i Spejderhuset på Obstrup-
vej (lige overfor SFOén). Vores flok 
hedder "Troldeungerne", så hvis du 
ser en pige med et troldehovedet på 
bagsiden af sin t-shirt, så er det en 
Troldeunge! 
Vi har også en trop, der består af 
ca.15 piger fra 5. klasse samt deres 7 
superfriske ledere. Troppen er lige 
startet her efter ferien, da de nævnte 
15 piger blev for gamle til at være hos 
Troldeungerne. 

De mødes hver tirsdag kl. 19 – 20.30 i 
selv samme Spejderhus på Obstrup-
vej. 
 
Hos Troldeungerne laver vi naturlig-
vis rigtig mange forskellige ting" Vi 
lærer nogle knob og besnøringer, så 
vi f.eks. kan bygge vores eget spise-
bord og brusebad. Vi lærer noget om 
internationale sportegn, kort og kom-
pas, så vi kan finde vej i skoven, og 
når vi er på travetur ( I år gik de for-
skellige Troldeunger mellem 10 og 27 
km. på sommerlejrens travetur!). Vi 
lærer noget om førstehjælp, så vi kan 
hjælpe, hvis nogen kommer til skade. 
Vi var også inde at se Falck-stationen 
inde i Åbyhøj – det var sjovt, og vi fik 
lov til at prøve den mindste af sprøj-

terne! I foråret arbejdede vi en del 
med "Kunst",  hvor vi malede på en 
masse forskellige måder. Derpå holdt 
vi fernisering i Sognegården og vores 
udstilling var mindst lige så flot og 
spændende, som når "rigtige, voksne 
kunstnere" udstiller. Vi hører også om 
Gud og taler om, hvordan vi kan hjæl-
pe og tage vare på hinanden. Vi tager 
naturligvis også på weekends og som-
merlejr (i år 2006 bliver det i den 2. 
uge af børnenes sommerferie), og 
desuden leger og synger vi rigtig me-
get. 
 
I år deltog Troldeungerne også i 
"Mårslet byfest". Vi havde nemlig en 
bod på Loppemarkeds-pladsen, hvor 
man kunne bage snobrød eller pande-
brød, riste popcorn eller varme skim-
fiduser. 

De grønne pigespejdere – kom og vær med hos os! 
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Man kunne også lave sin egen nøgle-
ring eller deltage i et lille "tipskupon 
løb", hvor man skulle svare på 13 
spørgsmål af vidt forskellig art. Rigtig 
mange deltog og på billedet kan I se 
de glade vindere samt de 4 ledere hos 
Troldeungerne. 
 
Hvis du har lyst til vide mere om De 
grønne pigespejdere kan de kontakte 
flokleder, Lone/Loppe Heltborg 
Jacobsen på telefon 8629 4751 (for 
piger i 2., 3. og 4. klasse) eller trople-
der Pernille Egholm på telefon 8627 
9904. 
 
 
Hvis du er en dreng (alle aldre) eller 
en pige (fra 0. og 1. klasse), kan du kontakte Gruppeleder, Ib Foss på telefon 8629 9025. 
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Der  var  engang…… 
Blade fra Mårslet Brændevinslaugs krønike 

JULESNAPSEN  ER  
FØDT: 
 
 
Et helt års eksperimenter er til ende. 
Trætte og udlevede vil medlemmerne 
af Mårslet Brændevinslaug i den 
kommende tid vandre rundt i bybille-
det. 
 
Bær er plukket ned, blomster er tørret, 
rødder gravet op, flækket og tørret. 
Nødder stjålet for næsen af skovens 
dyr. Sumpede egne gennemsøgt efter 
bitterkløver, lyngen er skåret af, rispet 
og tørret, valnødder hentet ned under 
farefuld færd. Eksotiske urter er 
hjembragt efter brændevinsfolkenes 
ekskursioner ude i Verden, etniske 
forretninger gennemgået og mangen 
en underlig urt og frugt er blevet af-
prøvet. 
 
Alt sammen for at give Mårslets be-
folkning den finest tænkelige julega-
ve, 
den sublime, ultimative gudedrik, 
Mårslet Julesnaps. 
 
Man arbejder sammen om at finde 
urterne, men når det er sket, murer 
brændevinsamatørerne - hver enkelt 
mand og kvinde for sig - sig inde 
sammen med urterne og mange fla-
sker Svendborg Klar, som Jesper i 
SuperBrugsen heldigvis af og til sæt-
ter på tilbud. 

 
Så bliver der eksperimenteret, og når 
de blege, trætte folk kommer ud, som 
en bjørn efter vinterhi, med øjnene 
hængende ned på kinderne, ringe i 
tøjet, men med et saligt smil om mun-
den, så ved man, at ugers eksperimen-
ter er lykkedes… 
 
Men nu kommer det svære…hvem er 
bedst blandt ligemænd ? 
 
Blindtest, mundskyllevand, smags-
neutralt brød, tildækkede, slørede fla-
sker, autoriserede stemmesedler, 
gamle regler graves frem. Intet er 
hengivet til tilfældighedernes frie spil. 
 
Kun Oldermanden kender de indleve-
rede flaskers kreatører, og han er reel 
og ubestikkelig og vinder aldrig selv. 

 
Smagsbedømmelsen kan kræve man-
ge prøvesmagninger, og oftest er del-
tagerantallet over 10, så skal man 
smage hver enkelt julesnaps 2-3 gan-
ge, er man på en stor, ansvarsfuld op-
gave.  
 
Laugets medlemmer støtter hinanden 
i den hårde kamp for at opnå det opti-
male resultat. Oftest er der meget glat, 
når brændevinsfolkene skal hjem til 
deres seng og de små børn, der venter 
på far. Men trods sår på arme og ben, 
når man målet og træder ind i sin 
egen varme stue. Til børnenes store 
glæde og hustruens varme smil. 
 
Så føler man, at man har udrettet no-
get, præsteret en heltegerning, - det, 
som vi mænd nu engang er bedst til. 
 
Og den flinke hustru, som i mellemti-
den har opdraget børn, puslet dem, 
gjort dem natteklare, set på lektierne, 
ordnet tøj, lavet mad, støvsuget o.s.v. 
er bare så glad, for farmand har været 
ude i Mårslet og gjort en forskel… 
 
Omkring 1. december er SuperBrug-
sen stedet, hvor der er premiere på 
julesnapsen. Det vil du komme til at 
høre mere om til den tid, men du kan 
roligt bruge ventetiden til at læse lidt 
o m  b r æ n d e v i n s f o l k e t  p å 
www.maarsletsnaps.dk. 
 
Se, det var en rigtig historie. 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

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 

Odderbanen støtter TMG 
Ledelsen i Odderbanen har besluttet i de kommende år at sponsere lokale idrætstiltag i byerne, som banen kører igen-
nem. Sponseringen kan omfatte mange forskellige ting fra sportstøj over annoncer til medlemsfremmende aktiviteter. 
 
På TMG-hovedbestyrelsesmøde i juni blev det besluttet at ansøge om støtte til tværsportslige aktiviteter under hoved-
afdelingen.   
 
Sponseringen på 6.000 kr. vil i år gå til idrætsaktiviteter, der omfatter forskellige sportsgrene: Idræt på tværs og Akti-
vitetsdagen for 5. - 6. - 7. - 8. klasse. 
 
Tak til Odderbanen for initiativet og for det fine tilskud til TMG. 
 
Gerda Svendsen     
TMG 
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TMG Nordic Walking – Mårslet stavgang på Himmelbjerget! 
 
tog den 11. september på udflugt. Med bil til Ry og så gik vi ad den skønneste vandresti op til Himmelbjerget. 
 

                     
 
 Efter sidste etape – en stejl skovskrænt - kom vi først til H. C. Andersens bænk og derefter til selve Tårnet på bjerget! 
 

                       
 
Vi var fem aktive ”Walkere” fra Mårslet, der nød naturen og motionen og det skønneste vejr!  En ting er sikkert, det 
bliver ikke sidste gang vi går i alt 10 080 skridt – det må bliver en Mårslet 
stavgangs tradition. Hilsen Bente med tak til arrangørerne. 
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Mårslets bilister og andre motoriserede, OK og Super Brugsen  
sponsorerer TMG med kr. 24.147,40 i 2004/2005 

 
Tirsdag 6.september kunne Jesper fra Super Brugsen overrække TMG en check på kr. 24.147,40, som er resultatet af 
sponsoraftalen for 2004/2005 mellem TMG og OK + Super Brugsen.  
OK og Super Brugsen giver et tilskud til TMG på 3 øre for hver liter benzin eller diesel vi tanker i Mårslet. Derfor tak 
til de af byens borgere, der har anskaffet sig et TMG OK kort. 
 

 
 

Jesper overrækker checken for 2004/5 i HalHuset 
 
Hvert nyt benzinkort med TMG Sponsornummer på giver et bonusbeløb på 300 kr. 
(når der er tanket 500 liter på det). Og på nye kort får vi faktisk 10 øre pr liter tan-
ket. 
 
Sådan støtter du TMG 
 
Hvis du har et OK kort anskaffet gennem TMG, så får vi penge hver gang du tanker 
i Mårslet. 
 
Hvis du ikke har et TMG kort, kan du henvende dig i HalHuset, hvor der ligger fol-
dere med vores nummer på eller du kan maile til kurt@kirkedal.dk. Du kan også 
vælge din PIN kode med denne folder. 
 
Det koster ikke noget at tilmelde dig ordningen, og benzinprisen er den samme for 
dig som når du tanker kontant. 
 
Tak til Super Brugsen, OK og byens borgere for det dejlige tilskud til driften af 
TMG og HalHuset. 
 
 

 
 

I alt har aftalen nu løbet 7 år, og givet næsten 220.000 (+ moms). 
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- 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... 

Byfesten gav et godt tilskud til fodboldungdommen 
 
TMG Fodbolds Venners arrangementer under byfesten i år gav ikke mindre end 19.000 kroner i overskud, som går til 
ungdomsarbejdet i forboldafdelingen. 
 
 

Bankospillet 
Der var 150 børn og voksne, der mødte op til Banko-
spillet, 
torsdag aften i skolens kantine. 
Vi havde en hyggelig aften med de mange meget fine 
præmier, sponsoreret af erhvervsdrivende i og omkring 
byen. 
Tak til sponsorerne og deltagerne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grillaftenen 
Som noget nyt havde TMG Fodbolds Venner flyttet 
byfestens festmåltid til Bomgårdshaven. 
Ole Bykok og hjælpere havde lavet alle tiders grill me-
nu, og det, sammen med det gode vejr gav omkring 
250 børn og voksne en dejlig eftermiddag og aften. 
Det viste sig, at Bomgårdshaven er helt ideel til børne-
ne at lege i, når vi voksne hygger os med lidt mad og 
drikkelse. Vi hyggede os som arrangører også mægtigt. 
 
En stor tak til alle gæster og hjælpere, der hjalp med at 
få denne hyggelige byfest op at stå. 
 

Kim Rasmussen 
Formand 

TMG Fodblds Venner 
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En idé blev til virkelighed og en 
motionsklub fødes 27 oktober - 
måske? 
 
I maj-udgaven af MÅRSLET-Bladet 
søgte jeg hjælp hos motionsløberne i 
Mårslet. I denne oktoberudgave vil 
jeg med stor respekt og taknemme-
lighed gerne udtrykke mange tak til 
al le  de mange,  også ikke-
motionsløbere, der sagde: ”Det vil vi 
da gerne hjælpe med til!” 
 
Via modtagne mails, snak på vejen, 
snak på stadion, snak på byens torv 
under udnævnelsen af Hanne Torp til  
årsborger, snak til afgangselevernes 
afslutningsfest samt snak under den 
dejlige midsommerfest ved åen - 
blev en, skulle det vise sig, fantastisk 
god motionsløbsarrangørgruppe ef-
terhånden dannet. 
En meget effektiv borgerblanding af 
nogle der kendte hinanden og nogle 
der overhovedet  ikke kendte hinan-
den samledes til gode og sjove plan-
lægningsmøder, fordelte opgaver 
imellem sig og udførte dem alle hen 
over sommeren - nærmende sig det 
store ”finalebrag” på Mårslet Stadi-
on. 
 
Målsætningen var jo at skabe endnu 
en god byfestaktivitet hvor stort set 
alle kunne deltage uanset alder og 
fysisk formåen - og undertegnede 
tillader sig hermed at udtale: ”Det 
lykkedes faktisk ganske godt!” 
Det var faktisk slet ikke så tosset 
gjort af en flok begyndere der hoved-
kulds kastede sig ud i helt nyt projekt 
der gerne skulle give 125 andre men-
nesker (og hunde) en god oplevelse 
på ”finaledagen”. 
 
Det lykkedes simpelthen så godt at 
arrangørgruppen for længe siden har 
givet håndslag på at et forhåbentligt 
endnu bedre arrangement skal være 
på plads under Mårslet Byfest 2006. 
Gruppen vil også gerne være med til 
at stifte en forening af løbere, power-
walkere og stavgængere i Mårslet 

kaldet ”Mårslet Run & Walk” og 
derfor indkaldes der hermed til stif-
tende generalforsamling i ”Mårslet 
Run & Walk” torsdag den 27 oktober 
kl. 19 i HalHusets Hems med efter-
følgende løbe- eller travetur kl. 20. 
 
Men hvordan kunne det dog lykkes 
og hvorfor lykkedes projektet? Ja-
men det gjorde det skam også kun 
fordi der fandtes, og findes, denne 
her lange række af mennesker der 
troede på ideen og gerne ville være 
med til at arrangere, mennesker der 
troede på ideen og gerne ville være 
med til at hjælpe på selve arrange-
mentsdagen og mennesker der troede 
på ideen og gennem deres firma ger-
ne ville være med til at støtte arran-
gementet. 
 
En stor tak skal derfor hermed lyde 
til Sport Direct Århus, Sminipac, 
Mermaid Coffee & Water, Blaa-
bjerg radio, KK Ventilation, Lem-
bana Frugt & Grønt, Djurslands 
Bank, Århus 1900 Atletik & Moti-
on, Arla Foods, ETK Elektronik A/
S og OK Benzin m.fl. for uvurderlig 
sponsorstøtte til ”Mårslet Run & 
Walk 2005”. 
 
Tak skal også lyde til de mennesker 
der tiltrådte med stor hjælp på selve 
dagen: Gertrud Gravesen, Anette 

Jacobsen, Hanne Torp, Vagn Larsen, 
Poul Kjeldsen, Søren Svenningsen, 
Thomas Hey, Steen Svendsen, Dor-
the Larsen, Jan Henriksen, Erik Sø-
rensen, Poul Erik Jensen, Birthe Jør-
gensen, Sune Sørensen, Jens Hunde-
vadt, Ditte Hundevadt, Dennis Mark-
dal Hansen og Jesper Fogsgaard 
Mikkelsen. 
 
Sluttelig en varm tak til arrangør-
gruppen fordi jeg måtte være med og 
fordi I ville være med – mange tak 
til: Kenneth Damkjær (Nymarksvej 
2 2  E ) ,  T h o m a s  A g e r h o l m 
(Langballevænget 115), John Johan-
sen (Visbjerg Hegn 19), Hanne Thu-
lesen (Engleddet 5), Janne og Svend 
Nielsen (Langballevej 154), Nina 
Rasmussen (Hørretløkken 447), Jens 
Ole Skov (Hulvej 3), Helle og Arne 
Harmsen (Frøkærparken 110), Hans 
Jørgen Jørgensen (Gyldenkronesvej 
1),  Erhardt Nielsen (Langballevej 
130), Kim Rasmussen  
(Langballevænget 54), René Steffen-
sen (Langballevej 134) og Kim Hun-
devadt (Tandervej 4). 
 
 Jeg plejer desværre som regel altid 
at glemme nogen – undskyld hvis dét 
er sket! 
 

Med venlig hilsen 
Kåre Sørensen 

Motionsløb under Mårslet Byfest om lørdagen –  
TAK FOR HJÆLPEN ! 
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Badminton 

 
Så er badmintonsæsonen for alvor gået i gang, de fleste af vore tider er næsten fyldt op!! 

Men der er dog stadig ledige baner/pladser for voksen spillere. 
På skrevne tidspunkt 10.09.2005 er følgende ledige: 
 
Mandag 17.45 – 18.35: er der ledige pladser. (Motionistgruppe) 
 
Som motionist-medlem kan man deltage i spil i en motionistgruppe. 
En motionistgruppe har til formål at deltagerne spiller i forskellige sammensætninger og kombinationer. Deltagerne i 
motionistgruppen disponerer i fællesskab over hallens baner i spilletiden og tilrettelægger hvorledes afviklingen af 
spillet og rokeringen skal foregå. 
Bemærk - en motionist gruppe er baseret på double-spil og gruppen bemandes herfor med op til 4 spillere pr. bane 
 
Mandag 18.35 – 19.25: er der en ledig bane  (Baneleje) 
 
Som baneleje-medlem lejes en bane i en spilletid af TMG Badminton. Lejeren disponerer selv over den lejede bane og 
kan frit vælge spilleform og medspillere. Medspillere skal være medlem i TMG Badminton, d.v.s. et andet baneleje-
medlem, motionist-medlem eller basis-medlem. 
 

Tirsdag 11.20 til 12.05. Seniorbadminton Kontakt Egon Mølby 86 29 25 65  
 
Onsdag 19.25 – 20.15: er der 2 ledige pladser (Motionistgruppe) 
 
Onsdag 20.15 – 22.30 Senior Turnering, kan der stadig optages nye spillere. 
 
Disse træner en gang ugentligt i to timer. Der deltages i DGI`s holdturneringer. Denne sæson 2005/06, er der tilmeldt, 
Veteran 40 Serie 1 og Veteran Serie 2 u/ single. I kontingentet for denne gruppe er der indeholdt træningsbolde. 
 
Fredag fra 19.00  er der stadig masser af ledig spilletid. 
 
Lørdag 8.00 – 9.00: er der en ledig bane ( Baneleje) 
 
Spillersammenføring: 
 
Kunne du tænke dig at spille badminton, men ingen har at spille med, er du velkommen til at kontakte John Johansen. 
86298888 – johnjohansen@wanadoo.dk 
 

 
 

Nye sponsorere er altid rart, men det er sandelig også rart når de ”gamle” stadigvæk er interesseret i at støtte TMG 
Badminton. 
Vores sponsorerer ser i denne sæson sådan ud: 
 
 
Erling Dybvad,  Revisionsfirma Steen B. Hansen,      Grafisk Bind Produktion A/S, SHG shg.dk 
 
 
TMG Badminton er glade for dette samarbejde og vil hermed sige dem tak. 

Sidste nyt fra badminton afdelingen 

Virksomheder som støtter TMG Badminton 
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Ungdomsafdelingen, har for sæson 2005/2006 ansat en ny hjælpetræner. Han hedder Jeppe Tarp og er allerede blevet 
taget godt imod. Jeppe er hjælpetræner både mandag og onsdag og vi glæder os i TMG meget til samarbejdet. Et stort 
velkommen til Jeppe. 
 
 

 
 
Der er opstået lidt tomme pladser på et par hold, så har du lyst til at komme og spille er muligheden der nu. 
Der er ledige pladser på følgende hold 
 
mandag 16.30-17.45 U13+U15 piger 
onsdag   16.40-17.35  U13 
onsdag   17.35-18.30 U15 få pladser 
onsdag   18.30-19.25 U15+U17 - onsdage både for piger og drenge 
 Jesper Holm Ungdomsudvalgsformand 
 
 

 
 
TMG Badminton og DGI-Århusegnen´s indbyder igen til  badmintonskole 
Sted: Mårslet hallen, Testrupvej 8, 8320 Mårslet 
Tidspunkt: Uge 42 – efterårsferien den 17.-19. oktober 2005. 
 
Mandag - Tirsdag og Onsdag  fra kl. 10.00 – til 15.00  
Deltagere: U-13 og U-15 spillere fra badmintonklubber i DGI-Århusegnen. 
  Max. 24 deltagere i 3 dage.  

 
 

Skynd jer at tale sammen og få jer tilmeldt!! 
Pris:                   200,00 kr.   
Fortæring:   Madpakker og saft skal medbringes. 
Instruktører: En amtsinstruktør fra DGI-Århusegnen og evt. en hjælpetræner fra  TMG. 
 
Tilmelding: Senest den 10. oktober på www.dgi.dk/aarhusegnen/badminton. Såfremt I ikke har mulighed for betaling 
via Internettet så kontakt  DGI - Århusegnen på 
tlf: 86 19 80 88. Her vil I også kunne få yderligere oplysninger om badmintonskolen. 
Ca. 1 uge før badmintonskolens start vil I modtage et deltagerbrev. 
 
 

 
 
Vi kan igen tilbyde opstrengning i Mårslet.  
Fuld opstrengning med en god allround streng (Yonex BG65) til 130 kr. og for den tekniske spiller (kan strenges hårdt 
op) Yonex BG68 titanium til 150 kr.. 
Reparation af sprunget streng 30 kr. 
Aflevering til Jesper Holm, Nymarksvej 12M, 8320 Mårslet. Kan afhentes efter ca. 1 uge. Se opslag i hallen.  
Bemærk at der ved kulfiber ketsjer kan opstå indre skader. Når en sådan ketsjer strenges op på ny kan skaden bryde ud 
og ketsjeren skal kasseres. Der skal i alle tilfælde betales for fuld opstrengning. Der påtages intet ansvar overfor disse 
skjulte fejl. Gå gerne ketsjeren efter for slagmærker inden aflevering. Se også opslag i hallen (langs trappen). 
Jesper Holm 

Sidste nyt fra ungdomsafdelingen. 

Ledige tider for ungdomsspillere. 

Badmintonskole for piger. 

Ketsjer opstrengning 
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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 

BADMINTONAFLYSNING 
Sæson 2005 – 06   ( dem som p.t. er os bekendte ) 

 
 
Hermed en lille hjælp til dem der spiller badminton på mandage. 
Følgende dage er aflyste. 
 
17/10-2005  Efterårsferie 
26/12-2005  Juleferie ( men der vil på evt. være JuleOpen fra 14.00-18.00 )  
10/04-2006  Påskeferie 
17/04-2006  Påskeferie 
 
Hermed en lille hjælp til dem der spiller badminton på tirsdage 
Følgende dage er aflyste. 
18/10-2005  Efterårsferie  
11/04-2006  Påskeferie 
 
Hermed en lille hjælp til dem der spiller badminton på onsdage 
Følgende dage er aflyste. 
18/10-2005  Efterårsferie  
21/12-2005  Juleferie 
28/12-2005  Juleferie 
12/04-2006  Påskeferie 
 
Hermed en lille hjælp til dem der spiller badminton på fredage 
Følgende dage er aflyste. 
21/10-2005  Efterårsferie  
23/12-2005  Juleferie 
30/12-2005  Juleferie 
14/04-2006  Påskeferie 
 
Hermed en lille hjælp til dem der spiller badminton på lørdage. 
Følgende dage er aflyste. 
22/10-2005  Efterårsferie  
24/12-2005  Juleferie 
31/12-2005  Juleferie 
15/04-2006  Påskeferie 
 
Det vil kunne forekomme at Mårslet Skole skal bruge hallen, hvis dette skulle ske vil der være opslag i hallen.  
 
Følg med på TMG Badmintons hjemmeside: http://home19.inet.tele.dk/tmgbadminton/  

 
 

Ekstra service: Hvis du vil modtage info fra TMG Badminton, så mail din mailadresse til:  
johnjohansen@wanadoo.dk  
 
 

Med venlig hilsen  
TMG Badminton. 
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Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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