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MÅRSLET VANDVÆRK I/S 
Manglende vand kontakt: 

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

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

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

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

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

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

Vandværkets hjemmeside: www.maarsletvand.dk 
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Formand: Keld Schmidt-Møller Ovesdal 38 8320 Mårslet Tlf. 86 29 34 10 ksm@agurk.dk 
Næstformand: Tina Vestergaard Ovesdal 28 8320 Mårslet Tlf. 86 29 68 65 vest@post.tele.dk 
Kasserer: Keld Schmidt-Møller Ovesdal 38 8320 Mårslet Tlf. 86 29 34 10 ksm@agurk.dk 
Sekretær: Alice Sørensen Bedervej 16 8320 Mårslet  Tlf. 86 29 09 07 Sorensen@hansen.mail.dk 
FU-medlem: Emma Søe Bedervej 36 8320 Mårslet Tlf. 86 29 25 05 emma.soe@mail.dk 
FU-medlem: Poul H. Poulsen Langballevej 24 8320 Mårslet Tlf. 86 29 63 49 php@mginnovation.dk 
1. suppleant : Kirsten Tolstrup Obstrupvej 7 8320 Mårslet Tlf. 86 29 53 90 advokat.kirsten.tolstrup@tdcadsl.dk 
2. suppleant : Bjarke Jonassen Baneleddet 12 8320 Mårslet Tlf. 86 72 20 74 jonassen@mail-online.dk 
Bladøkonomi:                   Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf. 86 29 26 06 jacoblind@tdcadsl.dk 
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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Det at bo i 8320 Mårslet. 
 
 
Med det samme skal det slås fast, at det at bo i Mårslet, egentligt ikke 
kræver nogen særlig forudsætninger. Måske lidt held i livets lunefulde 
spil. 
 
Nogle vi sige at det kræver en stor husstandsindkomst, hvilket også er 
rigtigt, især hvis man er helt nybygger eller huskøber. Vi andre der har 
boet her en årrække, sidder lunt og godt, og kan hygge os med merværdi-
en, hvis man skal tro Århus Stiftstidende. Den avis der for nogle år siden 
omtalte vor by som " 8320 Beverley Hills" i et forsøg på at være mor-
som. Ikke alle steder faldt denne smarte overskrift i god jord, for hvordan 
man end opstiller det, så er det dog ganske almindelige mennesker der 
bor i byen. 
 
Det hvor byen adskiller sig fra andre sammenlignende forstæder, er det 
relative høje aktivitetsniveau, i og omkring byens mange foreninger. Det 
gør at er faktisk sker en masse i byen i dagligdagen næsten året rundt, 
man skal bare selv finde det frem, hvis man ikke bare vælger sofaen. 
 
Lige netop det at der til stadighed sker noget i byen, er med til at højne 
værdien af at bo i Mårslet,  og gøre byen mere spændende, og dermed 
gøre byen til et godt sted at bo og vokse op i. 
 
Det skal Mårslet også være fremover, selvom byen fordobles inden for få 
år.  I fællesråd, i idræts-foreningen, på skolen. i alle foreninger og aktive 
grupper, må vi der nu bor her, byde alle de nye Mårslettere velkomne hos 
os, også selvom vi stadig er lidt sure på Århus kommune, der uden at føl-
ge op, lader alt ske. 
 
Sammen med alle de nye, skal vi både til hverdag og fest, have det til at 
fungere i Mårslet. Naturligvis kan det blive lidt trangt og besværligt nog-
le steder, men her i 8320 skal det også fremover, være et godt sted at leve 
og bo. Vi må gøre vort bedste, for det stadig er et smørhul at 
bo i. 
 
 

Kaj Christensen 
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Mårsletbladet på nettet 
 

Www.maarslet-bladet.dk 
 

E-Mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Indsamling 
 
Dansk Flygtningehjælps indsamling 
søndag den 13. november i Mårslet   

gav 26.217,25 kr. 
Det var et meget flot resultat. 

En stor tak til   
alle indsamlerne og til giverne. 

 
John Nicholson indsamlingsleder 

TIRSDAG D. 1. NOVEMBER 
 
blev for mig en uforglemmelig dag, 
med alle de mange gæster der mødte op 
på min 25 års jubilæumsdag i Mårslet 
Lægehus. 
  Da det har ikke været mig muligt at 
takke hver enkelt, vil jeg her endnu en 
gang udtrykke min store taknemmelig-
hed for de mange hilsener og gaver, 
som jeg modtog på dagen. Hjertelig 
tak! 

Susanne Lauritsen, lægesekretær  

Skipperlabsskovsen var på menuen i 
forbindelse med årets generalforsam-
ling i Borgerhuset. 
Herefter startede generalforsamlin-
gen. 
Bestyrelsen vil gerne takke Steen 
Aarenstrup for et mangeårigt - 17 år - 
godt samarbejde. 
Ny mand i bestyrelsen er Erik Kaae, 
som bl.a. er kendt fra brændevinslau-
get. 
Vi ser frem til et godt arbejde i frem-
tiden til alle i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen kan med rimelig sikker-
hed annoncere, at næste års grund-
lovstaler bliver Anders Errboe fra 

Mårslet. 
Ellers drejer det sig om årets julestue 
i Borgerhuset d. 27-28 november 
2005. 
Som noget nyt vi vil udvide vores 
åbningstid om lørdagen til kl. 18.00. 
Borgerne kan efter juletræets tæn-
ding få mulighed for at køre omkring 
Borgerhuset, hvor man har  
mulighed for juleshopping.  
Der har været så stor ansøgning om 
stadepladserne, så vi desværre har 
måttet sige nej til flere ansøgere. 
Det beklager vi. 

Henrik Riising 
(Kilde Webben) 

Bestyrelsen fuldtallig i borgerhuset 

Kære Kunder ! 
 
Af forskellige årsager har vi  be-
sluttet  ikke at åbne butikken  
igen !   
Tak  for denne gang ! 
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Stor fremgang til S og V  
Socialdemokratiet og Venstre har begge fået stor fremgang ved kommunalvalget til byrådet 15. november. Begge par-
tier har lokale frontfigurer i 8320 Mårslet. Margrethe Bogner har repræsenteret Socialdemokratiet i byrådet i tre perio-
der, mens Ivan Dybvad for første gang kandiderer for Venstre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I A-huset på Mårslet Skole mødte flere vælgere frem end ved det forrige valg for fire år siden med en stemmeprocent 
på 81,4 procent mod 78,2. I alt 3.008 vælgere er registreret ved afstemningsstedet, hvilket vil sige at 2.449 har afgivet 
deres stemme. 
 
I Mårslet blev resultatet: 
 
Liste A - Socialdemokratiet fik 938 stemmer mod 795 ved valget i 2001. 
Liste B – Radikale Venstre fik 120 stemmer mod 163 ved valget i 2001. 
Liste C - Konservative Folkeparti fik 65 stemmer mod 196 ved valget i 2001. 
Liste D Centrumdemokratierne fik 3 stemmer mod 16 ved valget i 2001. 
Liste E – Kærlighedspartiet fik 3 (stillede ikke op sidst) 
Liste F - SF fik 142 stemmer mod 293 ved valget i 2001. 
Liste K - Kristendemokraterne fik 8 stemmer mod 29 ved valget i 2001. 
Liste M – Minoritetspartiet fik 2 stemmer (ingen ved sidste valg)  
Liste O - Dansk Folkeparti fik 85 stemmer mod 84 ved valget i 2001. 
Liste R – Kommunistisk Parti fik 1 stemme mod 5 ved valget i 2001. 
Liste V - Venstre fik 945 stemmer mod 832 stemmer ved valget i 2001. 
Liste Ø – Enhedslisten fik 107 stemmer mod 85 ved valget i 2001. 
Liste Å - Århus mod moskeen fik 15 stemmer (stillede ikke op sidst) 

Birthe Jørgensen 

(Fotos: 
Kurt Søe) 
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Søges: Trafikvagter 
Gives: Glade smil og en tryg skolevej 

Efter nogle års tro tjeneste vil en del af morgenens trafikvagter ved fodgængerovergangen ved åen gerne trække sig lidt i 
baggrunden. 
Vi søger derfor et antal ansvarsbevidste voksne, der kan og vil bruge 20 minutter en gang om ugen fra kl. 7.40 til 
8.00 på at hjælpe byens skolebørn sikkert over Tandervej. 
Tjansen belønnes med masser af venlige smil og hilsner fra både børn og voksne, fodgængere, cyklister og bilister. Des-
uden er det jo rart at vide, at man bidrager til en sikker skolevej. 
I stedet for en fast ugentlig vagt kan du evt. blive afløser. 
Kontakt Leif Nord, tlf. 86 29 91 20, eller Per Henrik Hansen, tlf. 86 29 73 87.  
  
P.S. Hvis du synes, at du har set denne annonce før, husker du rigtigt. Da den var i november-
nummeret af Mårslet Bladet, resulterede det i én positiv henvendelse. Men vi mangler stadig et 
par stykker mere. 

Den underskønneste dejlige aroma 
breder sig i SuperBrugsen, når Mår-
slet Brændedvinslaugs Julesnaps 
krydderposer hænger og gør sig til på 
stativet. Galangarod, nellike, sandel-
træ, muskatnød og mange andre ek-
sotiske urter udgør en del af Jule-
snapsen 2005. 
Kryddermester Hans-Ole Kaae har 
arbejdet på snapsen gennem et års 
tid, og kendere forventer, at det bli-
ver den mest solgte julesnaps i Mår-
slet Brændevinslaugs historie. 

Det forventes, at de rige Mårslettere 
vil flænse poserne ned fra stativet og 
gå i gang med krydringen, men også 
at poserne vil fungere som pakkeleg-
gaver, mandelgaver, gaven til ham, 
der har alt, og måske en pose Jens 
Langkniv til oldefar og Hedepigens 
kys  til bedstemor. Jelshøj Dram til 
ham og Skumringssnapsen til alle. 
 
Og således forberedt kan vi gå julen i 
møde... 

Fremragende Julesnaps 2005 

Hans-Ole Kaae 
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JULETRÆSSALG HOS 

SPEJDERNE 
 
 
 

Traditionen tro, afholder spejderne i Mårslet 
juletræssalg lørdag d. 10. december & søndag d. 11. 
december ved spejderhuset - Obstrupvej 6. Begge 
dage er der åbent fra klokken 10-15. 
 

Besøg også vores julebasar inde i spejderhuset. 
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Forældre-
opbakning 

 
Læs MSVs indlæg 

I september indgik regeringen, Soci-
aldemokratiet og Dansk Folkeparti en 
aftale om ændringer af folkeskolelo-
ven. 
Ændringen indebæ-
rer, at der indføres 
obligatoriske tests i 
udvalgte fag på be-
stemte klassetrin: 
 Dansk med fokus 
på læsning i 2.- 4. -
6. og 8.kl.  
 Matematik i 3. og 6. 
kl. 
 Engelsk i 7. kl. 
 Fysik/kemi, geogra-
fi og biologi i 8. kl. 
  
Alle folkeskolens 
prøver gøres obliga-
torisk med virkning 
fra prøveterminen 
2007. Det betyder, at 
alle elever skal af-
lægge skriftlig prøve 
i dansk og matema-
tik samt mundtlige prøve i dansk, 
engelsk og fysik/kemi. 

Herudover skal eleverne aflægge 
mundtlig prøve i to fag, som vælges 
ved lodtrækning blandt prøvefagene. 

De fag, der kan trækkes lod om, er ma-
tematik, biologi, geografi, historie, 
samfundsfag og kristendom. Desuden 
kan eleverne frivilligt vælge at gå op i 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Nationale tests og ny prøveform 

Afvikling af 
MGP 2005 

 
Læs SFOs indlæg 

valgfagene håndarbejde, sløjd og 
hjemkundskab. I den forbindelse op-
fattes tysk også som et valgfag, som 
elever kan vælge at gå til prøve i. Der 

gives en udtalelse i 
faget idræt. 
De nærmere detaljer 
kender vi endnu ikke, 
som f.eks. hvordan 
lodtrækningen skal 
foregå , men det vil 
under alle omstæn-
digheder betyde, at 
rækken af fag, der 
skal gives karakterer i 
fra 8.kl., øges fra næ-
ste skoleår.   
 
Flere tosprogede ele-
ver 
Mårslet Skole skal 
måske allerede fra 
nytår i gang med en 
ny opgave. En ny lov 
om udvidet adgang til 
at fordele tosprogede 

til andre end distriktsskolerne er på 
vej gennem Folketinget. Århus Kom-
mune er klar til at implementere den 
med det samme. Ændringen er, at al-

SFOens 75 års fødselsdag blev fejret på behørig vis 
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skal sprogscreenes ved indskrivning til 
skole, ved skoleskift og ved tilflytning fra 
andre kommuner. Integrationsopgaven skal 
fremover være et fælles ansvar for alle 51 
skoler i kommunen.                                                                                                     
De tosprogede børn, som har “et ikke uvæ-
sentligt behov for dansk som andet sprog”, 
som det hedder, fordeles efter den nye lov 
til skoler, der i første omgang har mellem 0 
og 10% tosprogede, og da vi kun har 
0,97% lig med 7 elever, vil det være natur-
ligt, at Mårslet Skole  modtager et antal 
elever.  
Vi stiller os som skole positiv overfor den 
nye udfordring, og vi tror, at det vil kunne 
berige begge parter, både eleverne på Mår-
slet Skole, og de elever, der kommer ude-
fra. Det er en hel ny opgave, vi skal sætte 
os ind i, og der vil derfor være behov for 
videreuddannelse af det pædagogiske per-
sonale. Det er kun årgange, hvor elevtallet 
i gennemsnit er under 24 elever, der vil 
kunne modtage de nye elever, og det vil 
sandsynligvis først og fremmest blive de 
yngste klasser og kommende årgange, hvor 
der vil blive plads, så de nye elever vil sik-
kert hurtigt lære dansk. Vi vil som skole 
gøre alt for at give disse børn en god og 
udbytterig skolegang, og i den forbindelse 
vil vi gerne appellere til forældre og elever 
om at hjælpe os med åbenhed, engagement 
og opbakning. Det kan ikke udelukkes, at 

der blandt 
de nye børn 
vil være no-
gen, der har 
andre van-
skeligheder 
med sig, 
end vi er 
vant til at 
møde. 
Så snart vi 
ved noget 
mere kon-
kret, vil vi 
informere 
om det på 
skolens 
hjemme-
side. 
 
 
Flot resultat af sidste års afgangselever 
Da karaktererne for alle landets afgangs-
klasser blev offentliggjort, viste det sig, 
at Mårslet Skole var den højest placerede 
folkeskole i Århus og den 45 bedste i 
landet. Det gav en positiv omtale i Århus 
Stiftstidende, hvilket selvfølgelig altid er 
dejligt. Det er dog vigtigt at slå fast, at 
det ikke i sig selv er et mål at blive num-
mer 1 på en rangliste, men altid at lave 
den bedst mulige skolegang for områdets 

børn. Vi er så 
heldige at have 
generelt socialt 
velfungerende 
og ambitiøse 
børn, stor foræl-
dreopbakning 
både til det en-
kelte barn og 
skolen som hel-
hed, dygtige og 
engagerede 
medarbejdere og 
et godt samar-
bejde mellem 
skole og SFO 
samt med de øv-
rige institutioner 
i lokalområdet. 
Der er forskel på 
de forskellige 
årgange, og de 
har været speci-
elt gode de sid-

ste to år, så det er også en af forklaringer-
ne. Det er uheldigt, når skoler med vidt 
forskellige forudsætninger sammenlig-
nes, så vi vil nøjes med at konstatere, at 
vi i hvert fald ikke misrøgter den talent-
masse, vi har til rådighed. 
 
Vanddage i september 
Mandag den 25. september blev der mel-
lem kl. 8 og kl. 13 lukket for vandet på 
skolen. I stedet skulle alt vand hentes i 
spande ved en enkelt vandhane uden for 
sløjdlokalet. Vandforbruget blev målt 
den pågældende dag og sammenlignet 
med en normaldag. Normalt er vandfor-
bruget 4,28 kubikmeter og den dag, da 
vandet skulle hentes ved hanen var det 
1,3 kubikmeter. Det er en spændende 
sammenligning, som siden hen er blevet 
brugt i undervisningen. 
 
Julen nærmer sig 
Fredag den 2. december er der traditio-
nen tro Klippedag for alle klasser med 
julehygge og pyntning af skolen. Der er 
juleafslutning tirsdag den 20. december 
med afslutning i klasserne og gudstjene-
ste i kirken med bl.a. krybbespil af 3. kl.  
Den første skoledag i det nye år er man-
dag den 2. januar 2006. 
 
Elever, forældre, samarbejdspartnere 
og medarbejdere ønskes en glædelig 
jul og et godt nytår med tak for samar-
bejdet i det forgangne år. 

Et fyldt A-hus fejrer de mange år som SFOen har på bagen 

Stur, stur nummer 
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Valg afløser valg 
Af ERLING SØRENSEN, Formand for Skolebestyrelsen  

2006 bliver på mange måder et spæn-
dende år for Mårslet Skole – hvordan 
kommer det til at gå med byens ud-
bygning og de afledte konsekvenser 
for skolen? – og det er også i marts 
måned at der er valg til skolebestyrel-
sen.  
 
Stil op til skolebestyrelsen 
En forventet skoleudvidelse og reno-
vering af faglokaler med videre vil 
være én af de store opgaver der ligger 
lige for, når den nye bestyrelse er sat 
sammen den 1. april 2006. Der vil 
uden tvivl være masser af udfordrin-
ger at tage del i for os forældre med 
skolesøgende børn til skolen, så op-
fordringen herfra skal klart lyde – at 
har du overvejet at søge indflydelse 
på og/eller indblik i hvordan dit eget 
barns skole drives, så tøv ikke med at 
stille op når der inviteres at kandidere 
til skolebestyrelsen 2006-2010. 
 
Håb om yderligere ressourcer 
I skrivende stund kender vi ikke det 
nye byråds sammensætning men i 
valgkampen op til valget den 15. no-
vember har det ikke skortet på de 
gode intentioner fra alle sider, med 
hensyn til at afsætte yderligere res-
sourcer til folkeskolerne i Århus. Nu 
hvor valget er overstået og det bliver 
hverdag igen – bliver det spændende 
at se om politikkerne står ved de go-

de signaler.  
 
75 års jubilæet er et godt afsæt 
2006 er også året hvor Mårslet Skole 
fylder 75 år – hvilket klart skal marke-
res på behørigt vis – ja så får den nye 
skolebestyrelse samtidig et afsæt i det-
te til at medvirke til sikring af en solid 
fremtid for vores gode lokale skole. 
 
Tilfredshedsundersøgelser 
Året der snart er gået har på mange 
måder budt på gode oplevelser med 

gode evalueringer efter eksamensre-
sultater og brugertilfredshedsunder-
søgelse samt en masse positiv omtale 
af vores skole – så på falderebet for-
tjener alle der har deres gang på og 
omkring skolen, elever, personale, 
ledelse og andre interessenter en stor 
tak for indsatserne i 2005. 
 
Til alle I andre, der også interesserer 
sig for skolens ve og vel ønskes der 
herfra en glædelig jul og et godt nyt-
år. 

MGP2005 billeder 
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trommespil til. Vi glæder os meget til 
at høre begge grupper igen på næste 
års festival. Desuden var der mange 
flotte dansenumre undervejs og vi vil 
hermed gerne sige mange tak for 
hjælpen til både tidligere og nuvæ-
rende SFO børn med at lave disse 
numre. 
 
Julegaveværksteder 
I november måned har stuerne været 
godt i gang med julegaveværksteder, 
de fleste børn har været rigtigt pro-
duktive og lavet mange flotte gaver.   
 
Hjemmesider 
I tilfælde af, at I gerne vil vide lidt 
mere om, hvad der foregår på de for-
skellige stuer henviser vi til vores 
hjemmesider, da det er for omfatten-
de at beskrive her i bladet. Hjemme-
sideadressen for SFOen er:  
www.sfo3k.dk, derfra kan I gå ind på 
den enkelte stues hjemmeside. 
 

Torsdag d. 28. oktober havde SFOen 
15 års fødselsdag, hvilket blev fejret 
med maner. A-huset var pyntet op 
med masser af balloner og flag, hvil-
ket skabte en storslået stemning. Der 
blev holdt en flot tale og sunget fød-
selsdagssang og derudover havde vi 
besøg af en forrygende tryllekunst-
ner. Vi havde ønsket os kager i fød-
selsdagsgave, det ønske opfyldte rig-
tig mange forældre, og børnene nød 
at spise kage og frugt i stedet for te-
pausemad.   
 
SFO-MGP 
Tirsdag d. 8. november afholdte vi 
det årlige SFO-MGP. Det var en fan-
tastisk eftermiddag, hvor de optræ-
dende børn rigtig fik vist hvad de kan 
overfor et begejstret publikum. Som 
tidligere omtalt var der i år både en 
vinder indenfor ”playback-genren” 
og indenfor ”lav–selv–en–sang–
genren”. Indenfor førstnævnte genre 
vandt en gruppe fra Grøn stue kaldet 
”Frikvarter” med nummeret ”Kære 
fru lærer”. Indenfor sidstnævnte gen-

re vandt en gruppe fra Oasen kaldet 
”Spidergirls” med sangen ”Lille heks”, 
som de selv havde lavet tekst, dans og 

Af DIDDE,  
Oasen Spidergirls vandt MGP 2005 

Flotte udklædninger og scenevante piger 

Fest og farver prægede MGP 2005 
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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 
 
Adm. leder 
Inger Mikkelsen 
inm@aaks.aarhus.dk 
 
Pæd. leder 
Kurt Iversen 
kuiv@aaks.aarhus.dk 
 
SFO leder 
Kirsten Villadsen 
kiv@aaks.aarhus.dk 
 
Teknisk Service 
Niels Hansen 
 
Ungdomsskolen  
Thomas Gerstrøm 
Telefon: 51575799 
tg@aaks.aarhus.dk 
 
Værestedet Flash 
Anders Rasmussen 
Telefon: 51575798 
 
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 

Familiemedlemmer søges 
Af STEEN BILLE, Formand for MSV 

1. november havde 103 familier ind-
betalt det årlige kontingent på 95 kro-
ner til Mårslet Skoles Venner. Det er 
disse kontingentindbetalinger som 
MSV bevilger videre til aktiviteter, 
begivenheder og oplevelser for bør-
nene i skoletiden. 
På sit seneste møde bevilgede MSV’s 
bestyrelse i alt 4.000 kroner til to an-
søgninger.  
De 2.500 kroner dækker halvdelen af 
et arrangement med forfatteren Mar-
tin Petersen mens skolen betaler den 
anden halvdel. En måned ind i 2006 
vil 7. og 8. årgang hver for sig få en 
samling med manden. 

Det er fagudvalget for dansk som står 
bag ansøgningen. 
De øvrige 1.500 kroner er med til at 
sende 9.a på en en-dags tur til Chri-
stiansborg hvor de unge kan prøve at 
lege politikere for en dag med arbej-
de i såvel udvalg som i folketingssa-
len. 
For de yngste elever og mellemtrine-
ne er der andre typer arrangementer 
undervejs. 
 
Har du forlagt girokortet, kan du ind-
betale 95 kroner på giro 319-6364 

Nu er det mørkt igen 
Af ANNE KATRINE KUSK, Færdselskontaktlærer 

Det er nu blevet mørkt om morgenen. 
Det betyder en farligere skolevej for 
både cyklende og gående skoleelever. 
Hjælp jeres børn med at huske på 
gode cykellygter og reflekser. Det er 
især vigtigt for de elever der benytter 
skolebussen, at de bærer refleks.  
 
Afsætning af elever om morgenen 
Hver eneste morgen er der rigtig 
mange elever der bliver sat af ved 
hallen. Det er vigtigt, at bilisterne 
husker at gøre plads for skolebussen, 
og man specielt i den mørke tid hol-
der ekstra godt øje med elever der 
løber over parkeringspladsen. De kan 
være meget svære at se.  
Jeg må i den forbindelse henstille til, 
at afsætning af elever kun foregår 
ved hallen og i afsætningsbåsen ved 
SFO.   
Personaleparkeringspladsen er kun til 
skolens personale.    
 
Rappe reflekser fra Tryg-fonden 
I starten af november fik alle børn, 
store som små, udleveret en refleks. 
Den er påtrykt en rap-sang, som ud-

trykker, at det er klogt at gå med re-
fleks. Man kan klikke ind på 
www.trygfonden.dk for at høre rap-
pen. Lad os så håbe, at det bliver rap-
pere, at gå med refleks. 
 
Skolepatruljen 
De fleste har nok langt mærke til en 
ændring i skolepatruljens færden på 
vejen efter sommerferien. Efter aftale 
med politiet må skolepatruljerne nu 
gå ud på vejen i T-krydset. Det hjæl-
per meget på at få de gående over 
vejen. Skolepatruljen i T-krydset har 
desværre oplevet flere gange, at biler 
kører igennem,  selvom skolepatrul-
jerne er på kørebanen.  
Skolepatruljerne gør hver dag et stort 
og vigtigt stykke arbejde for at sikre 
skolevejen. Det er vigtigt at respekte-
re det arbejde de gør og den bedste 
hjælp er at tage hensyn. Stop ikke 
lige foran skolepatruljen. Sæt farten 
ned.  Kør langsomt gennem vandpyt-
terne – ellers sidder skolepatruljerne 
og har våde sko hele dagen. Det skal 
retfærdigvis nævnes at langt de fleste 
bilister i Mårslet tager hensyn. 
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E-mail Mårslet-bladet 
 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

EGNSARKIVET  
Egnsarkivet er åben for alle interesserede den anden onsdag i hver 
 måned fra kl. 16,00 til 17,30. Indgangen til arkivet er fra skolens 
 parkeringsplads på Obstrupvej. 
 
  I december måned er det onsdag den 14. december 
  og i januar måned er det onsdag den 11. januar 
 
 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/ 

 

 

 Den, der vil læse i fremtiden, må 

 ofte blade i fortiden. 

 Find historien på Egnsarkivet - 

 eller lad historien finde dig. 
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  Forleden blev 
jeg kontaktet af 
nogle skoleele-
ver, som skulle 
skrive en arti-
kel om rigdom. 
I den forbindel-
se ville de ger-
ne stille nogle 
spørgsmål til en 
præst om det 
emne.  

- Hvad er rigdom, kan man købe 
glæde, og kan man både være fattig 
og rig på samme tid?  
 
  Det er med den slags spørgsmål, 
som med så mange andre, hvor man 
ikke er forberedt – bagefter ved man 
præcis, hvad man skulle have sva-
ret.  
  For  nu, hvor jeg sidder og tænker 
over, hvad rigdom er, så er rigdom 
for mig det at kunne dele. Ikke bare 
dele ud af sine penge men at kunne 
dele sit liv – sine glæder og bekym-
ringer, sine sejre og sine nederlag 
med andre. Med en ægtefælle, med 
børn, venner, kollegaer eller andre, 
som man omgås. At kunne dele ud 
af sig selv og ikke være nærig med 
sit venskab og sin imødekommen-
hed. Og at kunne tage imod fra an-
dre. At kunne tage imod hjælp, at 
kunne tage imod en undskyldning 
og ikke bære nag og selv at kunne 
tage imod en andens tilgivelse og 
ikke lade stoltheden bygge uigen-
nemtrængelige mure. 

  Vi er i adventstiden på vej mod 
jul. Og i december kan tanken nok 
falde på rigdom, når de farvestrå-
lende kataloger fra diverse butikker 
og stormagasiner tungt falder gen-
nem brevsprækken. De fortæller om 
én slags rigdom – om den rigdom, 
der kan købe os mange ting. 
  Men december er meget mere end 
eventyrlige julekataloger. Decem-
ber er også den mørke tid, hvor vi 
tænder lys, hvor vi har mange tradi-
tioner med julehygge og advents-
krans. Det er glædens og forvent-
ningens tid for mange. Men for an-
dre er det en tung tid, hvor minder 
om et menneske, som man skulle 
have delt juletiden med gør ondt, 
fordi man er blevet alene.  
  Det kan gøre ondt at se andres 
glæde, hvis man selv er fyldt af 
sorg eller synes, man står udenfor al 
den glæde, man ser omkring sig. 
Det er som om, at alt er forstærket i 
adventstiden og juletiden – både 
glæden og sorgen. Der bliver kastet 
lys på det hele, så det er svært at 
glemme eller at lade som om, man 
er ligeglad. Og vi bliver faktisk 
mindet om et særligt lys i den kom-
mende tid.  
”Julenat, da vor Herre blev fød, da 
tændte sig lyset i mørkets skød” 
  Sådan synger vi i salmen ”Vær 
velkommen Herrens år”. Det er en 
salme, som de fleste kender, og 
som vi indleder det nye kirkeår med 
at synge 1. søndag i advent. (Den 
findes i to udgaver: én til kirkeårets 

begyndelse og én til nytåret) 
 
  Da menigheden i Vartov kirke i Kø-
benhavn, hvor Grundtvig var præst, 
den 2. december 1849 kom til guds-
tjeneste, lå der på bænkene en ny sal-
me. Grundtvig havde skrevet den 
som en festlig optakt til den forestå-
ende jul og til hele kirkeåret. Han 
havde fundet en gammel adventssal-
me på 10 vers, som for længst var 
gået i glemmebogen, og den havde 
inspireret ham til at digte ”Vær vel-
kommen Herrens år”, som siden er 
blevet indbegrebet af en adventssal-
me. Tre af salmens vers handler om 
kirkeårets højtider –  det første altså 
om julen. Og det er som om, Grundt-
vig både får decembers mørke med 
solhverv og håb om lysets tilbage-
venden og hele julens evangelium 
med ind i verset. Julebudskabet i Jo-
hannesevangeliet lyder jo:  
  ”Og Ordet blev kød og tog bolig 
iblandt os…. I ham var liv, og livet 
var menneskers lys. Og lyset skinner i 
mørket og mørket greb det ikke” 
(kap. 1, v. 14 og v. 4-5).  
I salmen hedder det: 
 

 ”Vær velkommen, Herrens år, 
og velkommen herhid! 
Julenat, da vor Herre blev fød, 
da tændte sig lyset i mørkets skød. 
Velkommen, nytår, og velkommen 
her!” 

(Den Danske Salmebog nr. 74) 
 

 Det er en smuk salme at synge – 
fyldt med håb og glæde – alt det, som 
vi stadig i så høj grad har brug for - 

Rigdommen ved at dele 

af sognepræst Jette Rosenberg Christiansen 

Jette Rosenberg 
Christiansen 
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December 2005 
 

SØNDAG d. 4. dec.  kl. 10:00 
2. søndag i advent 
Matt. kap. 25, vers 1 - 13 
Historien om de 10 brudepiger 
HANNE DAVIDSEN  
 

SØNDAG d. 11. dec.  kl. 16:00 
3. søndag i advent 
De ni læsninger 
HANNE DAVIDSEN. 
 

 

SØNDAG d. 18. dec.  kl. 10:00 
4. søndag i advent 
Johs. kap. 3, vers 25 - 36 
Johannes svarer sine disciple 
HANNE DAVIDSEN. 

 

LØRDAG d. 24 dec. kl. 13:30 
juleaften   kl. 15:00 
Luk. kap.2, vers 1 - 14 kl. 16:30 
Jesu fødsel 
HANNE DAVIDSEN. 
 

Stavkirken v. Moesgård kl. 16:00 
ved TORBEN ROSTBØLL 
 

SØNDAG d. 25. dec.  kl. 10:00 
juledag   
Johs. kap. 1, vers 1 - 14 
Ordet fra begyndelsen 
(Hvid messehagel tages i brug for 
1. gang) 
HANNE DAVIDSEN 
MANDAG d. 26. dec. kl. 10:00 
2. juledag 
Matt. kap. 10, vers 32 - 42 
Om at vedkende sig Jesus 
OLE DAVIDSEN 

Januar 2006 
 

SØNDAG d. 1. jan. kl. 15:00 
nytårsdag 
Matt. kap. 6, vers 5 - 13 
Om bøn 
JETTE R. CHRISTIANSEN   

SØNDAG d. 8. jan. kl. 10:00  
Helligtrekongers søndag 
De vise mænd 
(Grøn messehagel tages i brug for  
1. gang) 
HANNE DAVIDSEN 
 

SØNDAG d. 15. jan. kl.  9:00 
2. søndag efter helligtrekonger 
OBS: Spejdernes nytårsoptakt 
ANNE NICOLAISEN 
 

SØNDAG d. 22. jan. kl. 10:00 
3. søndag efter helligtrekonger 
Luk. kap. 17, vers 5 - 10 
Om tro og tjenersind  
HANNE DAVIDSEN 
 

SØNDAG d. 29. jan. kl. 10:00 
4. søndag efter helligtrekonger 
Matt. kap. 14, vers 22 - 33 
Jesus kommer gående på vandet 
JETTE R. CHRISTIANSEN 
 

Februar 2006 
Onsdag d.   1. feb. kl. 17:00  HD 
Stillegudstjeneste 
Søndag d.   5. feb. kl. 10:00  HD 
Søndag d. 12. feb. kl.   9:00  JRC 
Søndag d. 19. feb. kl. 10:00  HD 
Søndag d. 26. feb. kl. 10:00  HD 
Familiegudstjeneste (fastelavn) 

Kirketider 

 

Kildevang 
 
  Det er så let at huske, for normalt er det altid den før-
ste onsdag i måneden, der afholdes gudstjeneste kl. 
14:30 i dagligstuen på  Lokalcenter Kildevang.  
  Der er dog ingen regler uden undtagelser, og i decem-
ber er der ikke gudstjeneste onsdag den 7., men til gen-
gæld julegudstjeneste torsdag den 22. december.  

 

  Sognepræst Hanne Davidsen er prædikant, og kirkens kor under ledelse af 
organist Pia Labohn og kirkesanger Lisbeth Frandsen medvirker. 
 

  Efter nytår er det igen i de faste rammer: 
onsdag den 4. jan. 2006 og onsdag den 1. feb. 2006 

 
 

Gudstjenesterne på Kildevang begynder altid først med en kop kaffe og lidt 
hyggesnak fra kl. 14. 

både set i forhold til verden omkring 
os men også i forhold til vores eget 
liv. 
  Vær velkommen adventstid og jule-
tid. Lad os byde den tid velkommen 
– ikke kun for at vi skal fylde den 
med alle vores forventninger og man-
ge gøremål. Men også for at den skal 
fylde os med en forventning og et 
håb om, at lyset, der skinner i mør-
ket, skinner for hver enkelt af os. 
  Det er et budskab, som vi kun kan 
hilse velkomment. Det, at barnet i 
krybben kommer til verden for at 
dele sit liv, sin død og sin opstandel-
se med os. Det barn blev det menne-
ske, som delte ud af alt. Jo, han var 
fattig, ejede intet – hverken da han 
blev født eller da han døde. Alligevel 
havde han alt – nemlig den kærlig-
heds rigdom, som stadig lyser i mør-
ket. Fordi Gud blev menneske, fordi 
jord og himmel julenat blev forenet, 
fordi Gud deler ud af sin kærlighed 
og barmhjertighed til enhver, som vil 
åbne sit hjerte for den. Det er den 
rigdom, som adventstid og juletid 
dybest set er fyldt med. Og den hol-
der længe efter at alle de farvestrå-
lende kataloger er blegnet. Budskabet 
om lyset, der skinner i mørket lyder 
til os i denne advents- og juletid – for 
at vi skal dele det med hinanden. Og 
måske derigennem lære nyt om, hvad 
rigdom er. 
 

  Alle ønskes en glædelig adventstid 
og jul.                                              

Stillegudstjeneste 
    Der afholdes en stillegudstjeneste  
onsdag den 1. februar kl. 17:00  

i Mårslet Kirke.  
 

  Temaet for denne gudstjeneste er "Guds 
lys". Det bliver en kort gudstjeneste inde-
holdende bøn, musik, salmesang, stilhed 
og en kort billedmeditation. 
 

  Denne stille/lysgudstjeneste tilrettelæg-
ges af sognepræst Hanne Davidsen. Det et 
eksperiment, som vi prøver af  for at se, 
om der er interesse for sådanne alternative 
stillegudstjenester på en hverdag og på 
dette sene tidspunkt. 
 

  Gudstjenesten henvender sig til voksne, 
der har brug for et helle midt i en travl og 
vanskelig hverdag. Vi prøver at skabe rum 
for ro og fordybelse.                              HD 
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Julemåneden i Mårslet: 

Arrangementer i Mårslet Kirke 
Julen nærmer sig, og børnene glæder sig hver dag til at åbne julekalenderen for at se  

(og måske smage?), hvad der gemmer sig bag lågerne! 
   December 2005 er for Mårslet Kir-
ke også igen i år fyldt med aktivite-
ter, der involverer alle aldersgrupper 
her i byen lige fra dagplejebørnene  
til beboerne på Kildevang. 
 

Tirsdag den 6. december kl. 10: 
Juleafslutning i kirken for dagpleje-
børnene i gruppe 14. 
Onsdag den 7. december kl. 10: 
Juleafslutning i kirken for dagpleje-
børnene i gruppe 15. 
Der sluttes begge dage af med en 
efterfølgende julefest i Sognehuset. 

* 
Torsdag den 8. december kl. 14: 
Adventsmøde for ældre. Efter en kort 
gudstjeneste i kirken med sognepræst 
Hanne Davidsen som prædikant, er 
der adventshygge i Sognehuset med 
underholdning ved sognepræst Jette 
Rosenberg Christiansen og efterføl-
gende lodtrækning om de mange flot-
te juledekorationer. 

* 
Fredag den 16. december: 
Krybbespil i kirken ved minikonfir-
manderne. 
Kl. 13 for institutions- og hjemme-
værende børn og 
Kl. 14 for forældre, familie og andre 
interesserede. 
Kirkens korskole medvirker. 
 

* 
Tirsdag den 20. december: 
Skolens juleafslutning. 
Kl.   8:10 8. - 10. klassetrin 
Kl.   9:00 5. -  7.        ” 
Kl.   9:50 2. -  3.        ” 
Kl. 10:40 0. -  1.        ” 
 

OBS. På grund af den begrænsede 
plads i kirken er det desværre ikke 
muligt for forældrene at deltage i 
disse afslutningsarrangementer. Krybbespil: 

Minikonfirmanderne lægger megen energi i de enkelte roller, og der udfoldes 
stor entusiasme, når krybbespillet går over ”scenen” i Mårslet Kirke. Fra den 
16. dec. 2004 ses her: Maria med Jesusbarnet, Josef og tre lysbærere. 

Adventsmøde for ældre: 
Billedet herover er fra adventsmødet den 9. december 2004. Her var det Mår-
slet kirkes korskole og Pia Labohn, der stod for underholdningen. 

Foto: Jørgen Lauritsen 

Foto: Jørgen Lauritsen 

Konfirmander og  
minikonfirmander 

begynder undervisningen igen på 
tirsdage, onsdage og torsdage i Sog-
nehuset med start i uge 4.  

De nye messehageler 
Den hvide (festhagelen) tages i brug for første gang ved julegudstjenesten 
juledag, den 25. december kl. 10:00.  Den grønne (til trinitatistiden) må vente 
til  søndag den 8. januar kl. 10:00.  (Helligtrekongers søndag) 

2004 

2004 
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Jul som i gamle dage?: 

En anderledes juleaftensgudstjeneste 
Der er lagt op til en særlig juleaftensgudstjeneste, når døren  i 
Stavkirken ved Moesgård Museum åbnes d. 24. dec. kl. 16:00 

Tekst: Torben Rostbøll  -  Foto:   Jørgen Lauritsen 

Stavkirken ved Moesgård Museum 

  I julen skal vi i kirke allesammen, 
og så det kan godt knibe med pladsen 
i kirken i Mårslet, selvom der afhol-
des tre gudstjenester juleaften. Vi er 
her i sognet - hvad ikke mange ved - 
så heldige, at vi har to kirker, og i år 
bliver der så en mulighed mere. 
  Ved Moesgård er der opført en kopi 
af en stavkirke fra omkring år 1060. 
Den er godkendt som kirke, men det 
er sjældent, at der er adgang for an-
dre end ”særligt indbudte”. 
  Juleaften 2005 afholdes der gudstje-
neste kl. 16:00 - og alle er indbudt. 
  Moesgård Museum sørger for, at 
der bliver en ganske særlig stemning 
med fakler langs stien op til den gam-
le klokkestabel og stavkirken. 
  Inde i kirken bliver der plads til om-
kring 50 mennesker, og det anbefales 
at klæde sig varmt på og at medbrin-
ge tæpper! - og så kan det anbefales 
at repetere teksterne til de kendeste 
julesalmer, da rummet kun er oplyst 
af stearinlys, så vi skal synge 
”udenad”. Koret vil være oplyst og 
alterbordet smukt pyntet.  
  Orgelmusikken må vi undvære, men 
der vil blive spillet på fløjte/lyre og 
sunget for. 

  Gudstjenesten vil i øvrigt følge en 
almindelig julegudstjenestes gang,  

men prædiken 
bliver nok no-
get kort p.g.a. 
den forventede 
kulde og de 
ubekvemme 
siddepladser. 
  Ved siden af 
kirken er der 
en stor parke-
ringsplads, som 
er åben for alle i denne særlige an-
ledning. 
Prædikant er præst Torben Rostbøll.  
Christoffer Bech spiller på fløjte og 
lyre, kirkesanger er Rasmus Frand-
sen og som klokker og kirketjener 
ser vi Jens Bech. 
 

*  *  * 
 

Kørevejledning: 
Drej fra Oddervej mod Moesgård 
Museum. Foran museet drejes til 
venstre, følg vejen og efter ca. 200 
meter ligger Stavkirken på en lille 
bakke til venstre. Der er en stor par-
keringsplads i umiddelbar tilknyt-
ning til kirken.                                

Torben Rostbøll 

Syng julen ind i Mårslet 
 Kirke med           

TAMRA 
 

mandag den 19. december 
kl. 19:30 

 
   Tamra Rosanes – kendt af de fleste 
som country- og rocksanger – fortolker 
ved denne enestående koncert julens san-
ge og salmer.  
  Fra ”Silent Night” og ”Oh, Come All 
Ye Faithful” til de nyere ”White Christ-
mas” og ”Jingle Bell Rock”. 
 

  Tamra Rosanes er født og opvokset i 
USA og har boet i Danmark siden 70-

erne. Hun har udgivet 12 CD'er med amerikansk musik - bl.a. "Cowgirls" 
(2001) med Sanne Salomonsen og Lis Sørensen. 
 

 Ved koncerten i Mårslet kirke akkompagneres hun af guitaristen Lars Kra-
rup, som bl.a. er kendt for sit samspil med Henrik Strube og Ivan Pedersen.  
 

 Entré kr. 90,- ved indgangen. Det kan anbefales at komme i god tid.        PL  

(Privatfoto) 
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 Den danske salmeduo: 

Nytårsjazz i Mårslet Kirke 
søndag den 29. januar kl. 19:30 

hørt før. Musikken har inspiration 
fra nyere nordisk og amerikansk 
jazz, nordisk folkemusik og klas-
sisk musik. Men den røde tråd er de 
utroligt smukke og livskraftige sal-
mer, som den danske musiktraditi-
on er beriget med - med melodier 
og harmonier enhver moderne kom-
ponist kan misunde. 
 

   Mange af disse salmer har været 
en del af almindelige danskeres 
hverdag i hundreder af år. Med an-
dre ord er salmerne de danske 
“standards” - dvs. klassikere, sange 
der bliver stående. ”Den Danske 
Salmeduo” har givet en række 
spændende og stemningsfulde nye 
bud på, hvordan disse sange kan 
spilles - med respekt for det musi-
kalske udgangspunkt og fornem-
melse for den tekstlige baggrund. 
 

 Entré kr. 50,- ved indgangen.    PL 

”Den Danske Salmeduo” består af de 
2 jazzmusikere Christian Vuust, sa-
xofon, klarinet og percussion - samt 
Hans Esbjerg, klaver – begge særde-
les kendte i det århusianske jazzmil-
jø. Duoen blev dannet i 1995, og de 2 
musikere har siden givet over 100 
koncerter i kirker og på spillesteder i 
Danmark og Tyskland.  
 

 ”Den Danske Salmeduo” spiller in-
strumentale nyfortolkninger af dan-
ske salmer på en måde, der ikke er 

Foto: Rune Wehner 

 
 
 

SOGNEHUSET  
i december 2005 / januar 2006 

 

Torsdag d. 8. december 
Adventsmøde for ældre 
efter en kort gudstjeneste i kirken  
kl. 14. 
 

Fredag d. 16. december 
Familiespisning 
kl. 18:15 
(Tilmelding på tlf.: 8629 3434) 
 

Onsdag d. 4. januar 2006 
Litteraturkredsen 
kl. 19:30 - 21:30 
 

Mandag  d. 9 januar 2006 
Mandagscafé 
kl. 9:30 - 11:00 
 

Torsdag d. 12. januar 2006 
Hyggeklubben 
kl. 14:00 - 16:00 
(se programomtale andetsteds på 
kirkesiderne) 
 

Tirsdag d. 17. januar 2006 
Menighedsrådsmøde 
kl. 19:00 - 22:00 
 

Onsdag d. 18. januar 2006  
Indre Mission 
kl. 19:30 
 

Fredag d. 20. januar 2006 
Fredagsspisning 
kl. 18:15 

*  *  * 
Hver mandag (ikke 2. juledag) 
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 
 

Hver torsdag i ulige uger: 
Dagplejen, gruppe 14 
kl. 09:30 - 12:00 

Hver torsdag i lige uger: 
Dagplejen, gruppe 15 
kl. 09:30 - 12:00 

Fri weekend 
 Sognepræst Hanne Davidsen holder fri lørdag - søndag 14.- 15. januar 2006. 
  Embedet passes af sognepræst Anne Nicolaisen, Astrup. Tlf.: 8692 7454 

Forlader menighedsrådsarbejdet 
  Formanden Helmer Kemp Andersen, der har siddet i 
menighedsrådet i 9 år, heraf det sidste som formand, 
meddelte på menighedsrådsmødet den 15. november, at 
han af helbredsmæssige grunde har valgt at trække sig 
helt ud af menighedsrådsarbejdet.  
  Rådets formand og næstformand sidder for et år ad 
gangen og vælges blandt menighedsrådets medlemmer. 
  

  Til ny formand blev valgt Ebbe Nørgaard Pedersen, 
og der var genvalg til næstformanden Jytte Enevoldsen. 

 
 
 

Nyt medlem 
Som nyt medlem indtræder førstesuppleanten Else 
Kjemtrup i menighedsrådet. 
  Der er intet menighedsrådsmøde i december måned, 
så næste gang er den 17. januar 2006. 
  

  Menighedsrådets møder afholdes i Sognehuset. De er 
offentlige, og enhver fra sognet er velkommen til at 
overvære møderne, der normalt er den 3. tirsdag i må-
neden kl. 19:00 - 22:00, undtaget i december og juli. 

                                JL 

Helmer Kemp 
Andersen 

Else Kjemtrup 
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Spiritualitet og meditativ fordybelse i den kristne tro: 

De 7 ”Jeg er” ord - 
fra Johannesevangeliet danner udgangspunkt og tema for 7 aftener i  

Mårslet Sognehus og Mårslet Kirke med tidligere sognepræst Jette Dahl, Haderslev. 

 

Jette Dahl har opsagt sin stilling 
som sognepræst for som åndelig 
vejleder at hellige sig sin egen 
og andres længsel efter Guds 
nærhed. Hun siger: 
 

- Der er i dag en voksende reli-
giøs længsel efter Gud og den 
glæde og fred, som troen åbner 
for.  

(privatfoto) 

Jette Dahl 

Johannesevangeliets 7”Jeg er” ord: 
 

• Jeg er Livets Brød (Joh. kapitel 6, vers 35 - 48) 
• Jeg er Verdens Lys (Joh. kapitel 8, vers 12 - kap. 9, vers 5) 
• Jeg er Døren (Joh. kapitel 10, vers 9) 
• Jeg er Den gode Hyrde (Joh. kapitel 10, vers 11) 
• Jeg er Opstandelsen og Livet (Joh. kapitel 11, vers 25) 
• Jeg er Vejen, Sandheden og Livet (Joh. kapitel 14, vers 6) 
• Jeg er Det sande Vintræ (Joh. kapitel 15, ver 1) 
 
Ovenstående 7 Jesus-ord er velegnede til indsigt og fordybelse i kristen 
spiritualitet, meditativ bibellæsning og åndelig vejledning til hverdags-
brug. 
 
Hvordan bliver Kristus  
livets brød, verdens lys, døren, den gode hyrde, opstandelsen og livet, 
vejen sandheden og livet og det sande vintræ  
for os i dag? 
 
Hvad kan vi gøre for at åbne hjertets døre for den treenige Gud? 
 
Hvorledes kan vi genopdage den rigdom og den glæde og hjælp, som et 
liv i Guds nærhed kan give? 
 
Gennem åbenhed, lydhørhed, samtale, kristen meditation og stilhed slår 
vi følgeskab med hinanden. 

Jette Dahl leder de 7 aftener i sognehuset og kirken: 

1. tirsdag den 21. februar  
2. tirsdag den 28. februar 
3. tirsdag den 7. marts 
4. tirsdag den 14. marts 

5. tirsdag den 21. marts 
6. tirsdag den 28. marts 
7. tirsdag den. 4. april 
 

Alle dage kl. 19:00 - 21:00 

Første del foregår i Mårslet Sognehus:  
 

Indledning ved Jette Dahl. 
 

Drøftelse i mindre grupper ud fra givne 
relevante spørgsmål. 
 

Opsamling og refleksion ved Jette 
Dahl. 
 

Anden del foregår i Mårslet kirke: 
 

Sang, bøn og tekstlæsning. 
Indføring i meditation/fordybelse 
over Jesus-ordet. 
Stilhed til bøn og eftertanke for den 
enkelte. 
Fadervor og velsignelsen 
Sang 

Aftenens program vil forme sig således: 

 

Tilmeldingen 
 

som er bindende, kan ske til 
sognepræst Hanne Davidsen, 

Obstrupvej 4, 
tlf.: 8629 0234 

 

senest den 18. december  
 

Pris: 400 kr.,  
betales den første aften. 

Der tilbydes hver gang et bibelcitat at meditere over til næste gang. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  

Mårslet Kirkes hjemmeside: 
http://www.maarsletkirke.dk 
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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 
 Gl. Horsensvej 77 
 8355 Solbjerg 
 Tlf. 8692 7330 
  jrc@km.dk 
 

  PIA LABOHN (PL) 
 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  (MGB) 
 sognemedhjælper 
 Serridslevvej 17,  8700 Horsens 
 Tlf.: 2216 6792 
 metteg80@hotmail.com 
 

 HENNY BAUNING 
 menighedsrådskasserer 
 Langballevej 168 
 Tlf. 8629 0649 
 bauning@webspeed.dk 
 Kontortid i Sognehuset: 
 Tirsdag og torsdag  kl. 9:00 - 14:30 
 Tlf. 8629 0234 
 

 EBBE NØRGAARD PEDERSEN 
 menighedsrådsformand 
 Langballevej 108 
 Tlf. 8629 7155   

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 (IM) 
 Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers 
  på kirkegården. 

4 studiedage vinter og forår 2006: 

Refleksioner over  
folkekirkens grundlag i dag. 

  Med afsæt i Dan Browns Da Vinci Mysteriet sættes fokus på 
kristendommens grundlag og oprindelse. 

 

Lørdag den 21. januar, kl. 10:00 - 12:00  i Tranbjerg Sognegård: 
”Om Det Nye Testamentes tilblivelse - kanondannelsen” 
Ved lektor Anders Klostergaard Petersen, Århus.   
  Hvornår og hvordan blev Det Nye Testamente til? Hvilke skrifter kom med – 
og nok så vigtigt – hvilke blev frasorteret, og hvad var kriterierne for denne 
udvælgelsesprocedure? Hvilke tekster blev læst i de tidligste former for kristen-
dom? Var det alene de kanoniske?  Udover at rejse kanonspørgsmålet vil stu-
diedagen også byde på rig lejlighed til at stifte bekendtskab med de former for 
kristendom, der ikke kom med i Det Nye Testamente. 
 

Lørdag den 4. februar, kl. 10:00 - 12:00 i  Astrup præstegård: 
”Det helliges køn. Bibelens og kristendommens kvindesyn”  
ved sognepræst Karin Friis Plum, Skelager. 
  Både Det Gamle og Det Nye Testamente er blevet til i en patriarkalsk kultur. 
Spørgsmålene om Guds køn, om Jesu faderlige ophav og om hans og Marias 
seksualliv er ikke nye, men lige så gamle som kirken selv og kan stadig vække 
røre (sidst med Da Vinci Mysteriet), men bortset fra denne populære lyst til at 
forarge og forarges, kan det godt være interessant og væsentligt at drøfte kvin-
dernes og det kvindeliges betydning for den kristne tradition.  
 

Lørdag den 25. februar, kl. 10:00 - 12:00 i Tiset præstegård: 
”Trosbekendelsens oprindelse, dens status og betydning i dag”  
ved sognepræst Marianne Christiansen, Århus. 
  Trosbekendelsen spiller en væsentlig - nogen vil sige den væsentligste - rolle i 
folkekirkens selvforståelse. På dens formulering af den kristne tro bliver men-
nesker døbt, den gentages i næsten hver gudstjeneste som menighedens fælles 
bekendelse. Hvordan forstår vi den? Som fortælling, som dogmer, som fælles 
udtryk for tro, som mystiske arvede ord, der ikke skal forstås - eller forstår vi 
den slet ikke? Hvem har formuleret den? Kan man ændre i den? Eller vælge 
nogle led fra? Med afsæt i den kirkehistoriske baggrund vil oplægget følge di-
skussionen om bekendelsen ind i den aktuelle folkekirkelige situation. 
 

Fælles for de 3 første formiddage: 
Foredragsholderen kommer med et oplæg, der oplyser om emnet. Under kaffen 
reflekteres og samtales over de fokuspunkter, der er lagt frem. Afslutningsvis 
deler man overvejelserne med hinanden og fremlægger argumenter for og imod 
de forskellige standpunkter, der måtte komme. 
 
 

Lørdag den 11. marts, kl. 10:00 - 12:00 i  Mårslet Sognehus: 
”Fælles refleksion over Den Danske Folkekirkes grundlag i dag”  
Sognepræst Hanne Davidsen, Mårslet, lægger denne formiddag op til deltager-
nes fælles drøftelse af de indsigter, som de tre foregående foredrag har givet. 
Tanken er, at give deltagerne mulighed for at formulere og diskutere de spørgs-
mål og ideer, der er opstået undervejs i forløbet. Vi forventer ikke, at nogen 
sidder inde med de endegyldige svar eller løsninger, men håber på en god og 
konstruktiv samtale. 
 

Tilmelding: 1. gang eller til den lokale sognepræst. 
 

Pris 25 kr. pr. gang eller 75 kr. for alle fire dage. 
 

Studiedagene arrangeres i samarbejde med samarbejde med Tranbjerg,  
Tiset, Mårslet, Astrup, Tulstrup og Hvilsted sogne.                                       HD  
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Flagene foldede 
sig ud 

foran hotel- og restaurantmuseet i 
Svejbæk ved Silkeborg, som en fin 
velkomst til Hyggeklubben på denne 

smukke oktoberdag, hvor det var, 
som om sommeren ikke rigtigt ville 
slippe sit tag og erkende, at nu var 
det altså blevet efterår.  

På løvfaldstur med Hyggeklubben den 13. oktober 

  Turen med den store moderne tu-
ristbus gik i roligt tempo gennem 
det smukke Østjylland ved Stilling 
sø forbi Skanderborg, Mossø og Gl. 
Rye til Silkeborg og Svejbæk.  

  Her ventede kaffen med nybagte 
boller og frisk æblekage. Forpagte-
ren Vita Bundgaard fortalte på le-
vende vis om Ludvigslyst’ op- og 
nedgangsperioder.  
  Efter kaffen var der lejlighed til at 
besøge museet på 1. sal, og mon 
ikke mange kunne nikke genken-
dende til de effekter, der var helt 
almindelige i en husholdning for 50 
- 60 år siden!  
  Hjemturen var den direkte vej 
mod Århus og til Mårslet.  
  Et godt og vellykket arrangement i 
Hyggeklubbens regi.                    JL 

En del af de 37 deltagere før afgan-
gen fra Mårslet Sognehus. 

Menighedsrådet arrangerer: 
Adventsmøde 

torsdag den 8. december kl. 14:00.  
 

   Vi begynder med en kort gudstje-
neste i kirken, hvor prædikanten er 
sognepræst Hanne Davidsen. Deref-
ter er der dækket op til et festligt kaf-
febord og underholdning i Sognehu-
set ved sognepræst Jette Rosenberg 
Christiansen. Til sidst afsluttes med 
lodtrækning om juledekorationer og 
bordpynt. 
 

Hyggeklubben i januar: 
 

Wienermusik, viser og 
danske sange 

 

torsdag den 12. januar 2006 kl. 14 
  I et musikalsk foredrag vil Ellen 
Straarup fra Århus beskæftige sig 
med lystige wienervalse og anden 
wienermusik, viser og sange af Kai 
Normann Andersen samt nyere dan-

ske sange og 
viser, der passer 
til årstiden.  
  Der fortælles 
om sangene, 
deres forfattere 
og komponister. 
   Ellen Straarup 
akkompagneres 
på klaver af 
Frank Christi-
ansen, og - hvis 
der skulle være stemning for det -  
vil der blive mulighed for fælles-
sang. 
 

Ellen Straarup er uddannet cand. 
mag. i engelsk med musik som bi-
fag, men sangen har hendes kærlig-
hed og hun modtager fortsat under-
visning i bestræbelserne på at dyg-
tiggøre sig. 

 
 

Mårslet Hyggeklub 
 

henvender sig til alle pensionister og 
efterlønsmodtagere i Mårslet sogn til 
uforpligtende sammenkomster med 
de interessante og spændende arran-
gementer, som Hyggeklubben arran-
gerer. 
  Det er den 2. torsdag i måneden fra 
kl. 14 - 16  i Sognehuset - og der er 
intet kontingent ! 

Bent Madsen, som vi kender ham: 
Praktisk alt-mulig-mand.  
Her travlt beskæftiget ved sognehus 
og præstegård. 

En arbejdshest  
takker af ! 

  Bent Madsen har nu i over 22 år væ-
ret engageret i Mårslet kirke i vidt 
forskellige funktioner: Graver, kirke-

tjener, sognehuspe-
del og i de sidste år 
passet og plejet 
præstegårdens have 
(til præstens fulde 
tilfredshed!) og 
herudover desuden 
gårdspladsen og 
arealerne omkring 
sognehuset  
  Det er kendeteg-

nende, at Bent Madsen aldrig går af 
vejen for noget, hvad enten det er 
sommer eller vinter - der findes altid 
en løsning på problemerne. 
  I september rundede han de 70 år, og 
mener så, at det er på tide at sige stop, 
mens legen er god. 
  Vi vil komme til at savne ham, og 
siger tillykke til et velfortjent otium, 
med mange gode år.                       IM 

Bent Madsen 

Ellen Straarup 
(privatfoto) 

HUSK  mandagscafeen i Sognehu-
set den 2. mandag i hver måned! 
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Mårslet Kirkegård: 

Livsfarlig kæmpe fældet 
Det yderste af de stynede træer på kirkens nordside fældet 

   Det havde måske ikke set helt så fa-
retruende ud, som det skulle vise sig at 
være, for mange træer hælder jo både 
til den ene og anden side, især hvis 
vinden gennem en stadig påvirkning 
kan gøre sin indflydelse gældende.  

  Kirkegårdsgraver Inga Michels holdt 
dagligt et godt øje til det yderste træ og 
dets stigende hældning og besluttede 
så, inden efteråret for alvor satte ind, at 
få undersøgt sundhedstilstanden og 
dermed risikoen for at træet eventuelt 
ville falde af sig selv i et stormvejr. 

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 
  Så snart Niels Kaas fra specialfir-
maet for træfældning ”Akroba” i 
Silkeborg havde taget rodstruktu-
ren i øjesyn, var der ingen tvivl.  
  Træet var hult et langt stykke op 
over jordoverfladen, så dommen 
var klar: Træet skal væk, før der 
sker en ulykke. 

  Den 2. november satte Niels Kaas 
motorsaven på, 
og efter et par 
timer var træet 
forvandlet til  
pejsebrænde. 
   Det var svært 
at tælle årringe 
men Niels Kaas 
mener, at det 
blev plantet om-
kring år 1900. 

  De øvrige træer blev vurderet til 
at være sunde og raske. 

Sådan så det ud den 31. oktober.  
Hældningen ser faretruende ud 

Rodstykket var bare en tynd skal! 

Lidt over 100 år mener Niels Kaas er 
et godt bud på alderen 

Forvandlet til pejsebrænde 

Operation 
Dagsværk 

 

”Operation Dagsværk” kan i 
år fejre sin 20 års fødselsdag 
med en rekordindsamling. 
 

  Omkring 35.000 elever fra de større 
klasser over hele landet har været ude 
at arbejde den 2. november på Dags-
værkdagen, og sammen har de ind-
tjent over 8 millioner kroner til børn i 
Kirgistan. 

Mirka og Maibrit fra 2.n på Viby 
Amtsgymnasium har kastet sig over 
renholdelse af gravsteder på Mårslet 
Kirkegård. 

  Et rekordstort antal skoler deltog i 
år, 156 i alt, hvilket er 5 skoler mere 
end den hidtidige rekord. Den store 
fremgang skyldes bl.a. en målrettet 
indsats for at få de tekniske gymnasi-
er (HTX) med. 
  Pengene formidles videre via Folke-
kirken Nødhjælp.                            JL            
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 Advent - 
hvad er det? 

 

Julen nærmer sig med raske skridt, 
og onsdag den 7. december er der 

a d v e n t s m ø d e 
med indremissio-
nær Knud Dals-
gaard Hansen, 
Århus. 
  I denne kolde 
og mørke tid skal 
vi høre om, hvad 
ligger der bag 
ordet advent, og 
hvilken betyd-

ning har det for os i dag? Hvordan 
undgår vi op til den travle juletid at 
drukne i stress og larm, og hvordan 
kan vi mentalt forberede os på at 
fejre jul? 
 

  Knud Dalsgaard Hansen (49) er 
uddannet socialpædagog og diakon 
fra Diakonhøjskolen i Højbjerg. 
Han har været indremissionær i 17 
år, først i Fredericia, siden i Kø-
benhavn og fra sommeren 2004 ved 
Bethania i Århus nord. Det er gen-
nem tiden blevet til en omfattende 
foredragsvirksomhed, ligesom inte-
ressen for besøgstjeneste og om-
sorgsarbejde blandt ældre medbor-
gere tager en stor del af tiden. 
Knud Dalsgård Hansen er gift med 
Konstance og har 3 døtre på 16, 18 
og 20 år. 

Knud Dalsgaard 
Hansen 

De nye danskere - 
hvem er de? 

 

Onsdag den 18. januar kl. 19:30  
kommer Kirsten Søvndal Jiang til 

Mårslet, hvor 
hun i Sognehu-
set vil fortælle 
om ”De nye 
danskere”. 
   Hvad kan de 
lære os - og 
hvad kan vi lære 
af dem? - set ud 
fra en menne-
skelig, social og 

kirkelig vinkel. 
 
 
    Kirsten Søvndal Jiang (30) er 
tværkulturel medarbejder i Indre 
Mission.  
   Hun er læreruddannet fra Århus 
Lærerseminarium og efter ét år som 
lærer på ”Den kristne Friskole” i 
Voel ved Silkeborg, blev det til 2 år 
i Kina, hvor hun gennem Danmis-
sion underviste i engelsk på et læ-
rerseminarium. Det var her hun 
traf sin kinesiske mand, John, der 
var lærer på samme sted.  
  Parret flyttede til Danmark i 2004 
og er bosiddende i Gjellerupparken 
i Brabrand i det vestlige Århus. 
 

Kirsten Søvndal Jiang er mor til en 
dreng på 1½ år.  

Kirsten Søvndal 
Jiang     

Indre Mission 
Mariehønen 

er legestuen for børn 
under 6 år, og far 
eller mor må gerne 
være med.  
  I december hører vi 
om Josef og hyrder-
nes oplevelse og 

hvordan det var, da Jesus blev født. 
 Vi er i gang med en jule-gemmekasse, 
som du får med hjem, når vi holder 
legestue sidste gang inden jul. Det er 
mandag den 12. december. Vi starter i 
Mariehønen igen mandag den 2. janu-
ar 2006 med fortællingen om de vise 
mænd, der kom for at besøge det lille 
jesusbarn. 
Du finder Mariehønen på Langballevej 
82  hver mandag kl. 16:15 - 17:30.  

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

mandag fra kl. 16:00 - 17:30 
 

  Børnene synger, hører en fortælling 
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  

 

Redaktion: Jørgen Lauritsen - jlt@pc.dk 

(privatfoto) 

Åben kirke 
   Mårslet kirke er i vinterhalvåret  
åben for enhver fra kl. 10-16, der for 
en stund vil koble af fra hverdagens 
travlhed og nyde stilheden i vor 
smukke kirke. 

Kirkebilen 
   Husk at der til gudstjenester - og 
alle kirkens arrangementer i øvrigt - 
kan bestilles kirkebil til handicappe-
de og dårligt gående  
  Henvendelse kan ske til Lis Nissen  
senest om fredagen mellem kl. 8:00 - 
8:30 på telefon   8629 8190. 

Vi ønsker alle læserne 
en rigtig glædelig jul og 
et godt og lykkebringen-

de nytår 2006 
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TMG - Nyt 

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

113 86 29 84 25 b.haaning.andersen@oncable.dk 

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

Sekretær Bente Hindborg Kri-
stensen 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 Jørgen-
sen 

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 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

Afdeling Dato:  Generalforsamlinger Kl Sted 
Håndbold Onsdag    1. februar 2006 19.30 Halhuset 
Tennis Mandag   6. februar 2006 19.30 Halhuset 
Bordtennis Mandag 20. februar 2006 19.30 Halhuset 
Gymnastik Mandag 20. februar 2006 19.30 Halhuset 
Volley Mandag 20. februar 2006 19.30 Halhuset 
Badminton Tirsdag  21. februar 2006 19.30 Halhuset 
Cykelmotion Tirsdag  21. februar 2006 19.30 Halhuset 

Basket Torsdag 23. februar 2006 19.30 Halhuset 
Fodbold Tirsdag  28. februar 2006 19.30 Halhuset 
Hovedafdelingen Tirsdag  28. marts   2006 19.30 Halhuset 

Petanque    
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Nu er sæsonen 2005 
i fuld sving i TMG 
bordtennis. Rigtigt 
mange børn vil ger-
ne spille, og det be-
tyder, at vi faktisk 

må holde nye interesserede på vente-
liste, for at have ordentlige spillefor-
hold for de nuværende medlemmer. 
 
I år har vi tilmeldt hele 6 hold til tur-
nering i DGI-regi, og derudover er 
der et hav at stævner, hvor børnene 
valfarter til. 
 
For voksen bordtennis har vi fået 
etableret et hold, der spiller mandag 
aften. Efter en pause på 3 år ser det ud 
til at interessen igen er der for legesy-
ge voksne. Og vi vil i bordtennis af-
delingen gerne følge det op med et 
kanon tilbud om at spille resten af 
sæsonen, helt frem til maj 2006 for 
kun 400 kr. Det fås ikke engang bedre 

i Jysk. 
 
Tilbage til børnene.  Vi slutter inden 
jule pausen med en rigtig klub-jule-
turnering. Vi forventer fuld hus d.17-
december, hvor vi skal spille og jule-

hygge. 
 
Velkommen igen i det nye år. 

 
Martin Andersen 

Formand www.tmgbordtennis.dk 

TMG Bordtennis 
Kanon start på sæsonen 
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Når , eller hvis, man vil se på skihop, så er det altid 1. nytårsdag, hvor der er skihop fra Garmich, og naturligvis nytårs-
koncert fra Wien. Alt sammen noget der er tradition for i Danmarks Fjernsyn. 
Men i det lange løb, kan man godt blive lidt træt af begge dele.  
Så derfor har Mårslet efterhånden også fået indført en tilbagevendende aktivitet, som man til gengæld ikke bliver træt af, 
- men oplivet og frisk. 
1 januar, nytårsdag samles byens voksne og børn, for sammen med andre at deltage i NYTÅRSLUNTNINGEN. 
Turen går også pr. tradition til Vilhelmsborg. Her vil der blive serveret kaffe, the  eller bare koldt vand, hvis nogen skul-
le have et væskeunderskud fra aftenen før. 
De seneste år har deltagerantallet været stabilt. Juletræslauget der står for arrangementet, ser frem til at rigtig mange 
møder op….. 

 
        Nytårsdag kl. 13.30 ved OK-tanken midt i byen. 

Medbringende ægtefæller, børn, hunde, barnevogne og resterne af det godt nytårshumør. 
Den friske luft har rigtig god af os. 

Medens de andre ser skihop… 
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Information om drikkevandskvalitet. 
  
MÅRSLET VANDVÆRK 
  
Vandværket:  
Mårslet Vandværk er et interessentskab. Interessenterne er grundejere indenfor vandværkets forsyningsområde. Vand-
værkets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned. Her vælges bestyrelsen, der 
består af 5 medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift. 
  
Vandets  kvalitet          
Prøver udtages af Eurofins Miljø A/S. Kopi af prøver sendes direkte til Miljøcenter Østjylland (Århus Kommu-
ne), Århus Amt samt til Embedslægeinstitutionen. 
På ingen områder har prøverne ligget over de tilladte grænseværdier. Nedenfor vises uddrag af foretagne prøver. 
  

 
  
Forsyningsområder: 
Mårslet Vandværk leverer vand til ca. 1.450 forbrugere via et ledningsnet på ca. 25 km. Vandværkets forsyningsområde 
er Mårslet, Hørret, Storhøj, Hørretløkken, Langballe, Højballe og Nymarken. 
  
Indvindingsmængde og –områder: 
Vandværket har tilladelse fra Århus Amtskommune til at oppumpe 225.000 kubikmeter vand årligt. I øjeblikket udnyttes 
dette med ca. 180.000 kubikmeter. Oppumpningen sker via 3 boringer, der alle er placeret ved vandværket på Gl. Beder-
vej i Mårslet. Vandet hentes ca. 50 m. nede i undergrunden i et reservoir, der strækker sig fra Mårslet mod øst ud til ky-
sten. I samme område oppumpes en stor det af Århus Kommunes vandforbrug.   
  
Vandbehandling:  
Når vandet pumpes op fra undergrunden er det så godt som rent, men det smager ikke helt som vi ønsker det. 
Grundvandet indeholder ikke ilt, men derimod metan og svovlbrinte. Grundvandet indeholder også stoffer som 
jern og mangan, der kan give vandet en metallisk smag samt misfarvning af f. eks. vasketøj. 
Ved at ilte vandet bliver metan og svovlbrinte fjernet, og samtidig bliver vandet tilført ilt, hvilket giver en dejlig frisk 
smag. Vandet ledes efterfølgende gennem et filter, hvor jern og mangan fjernes. 
  
Sidste nyt: 
Vandværket har i år gennemført første del af stikprøvekontrol af vandmålere. Resultatet var tilfredsstillende, og 
målerne kan anvendes yderligere 8 år. Kontrol af resterende målere fortsætter de følgende år. For at sikre forsy-
ningssikkerheden søger vandværket i øjeblikket myndighederne om tilladelse til at foretage prøveboringer, for 
på sigt at etablere en ny boring til aflastning af de bestående boringer ved vandværket. 
 
                   
                                                         Bestyrelsen for Mårslet Vandværk I/S 

  
Oplysning om kontakt-telefonnumre til vandværket findes i Mårslet-Bladet, eller på vandværkets hjemmeside: 
www.maarsletvand.dk.  
Spørgsmål i øvrigt kan rettes til vandværkets formand, Willy Tang Pedersen, tlf. 86290888/23499799, eller til 
vandværkets kasserer, Karl Jørgen Jensen, tlf. 86296714. Mail: maarsletvand@mail.tele.dk  

Emne: Resultat af måling: Krav: 

Hårdhed 15 dH Intet krav 

Jern 0,016 mg pr. l. Mindre end 0,1 mg pr. l. 

Mangan Mindre end 0,005 mg pr. l. Mindre end 0,02 mg pr. l. 

Nitrat 1,2 mg pr. l. Mindre end 50 mg pr. l. 

Fluorid 0,43 mg pr. l. Mindre end 1,5 mg pr. l. 

Coliforme bakterier Mindre end 1/100 ml 0 
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Der  var  engang…… 
Blade fra Mårslet Brændevinslaugs krønike 

Den unge mand var meget ung – ja 
vel nærmest at betragte som en knøs. 
 
Han havde forgæves spurgt de voksne 
brændevinsfolk, om han måtte følges 
med dem på deres hemmelige ture ind 
i skoven efter urter og planter, men 
hver gang fik han et nej. 
 
Til fods søgte han til de fjerneste kro-
ge i Sognet, men hver gang forgæves. 
 
Han havde arvet bedstefaderens 
brændevinstøj, og efter bedstemode-
rens udsagn havde han et ganske godt 
tag på brændingen, som han ofte 
skjult havde overværet, når bedstefa-
deren puslede med sine videnskabeli-
ge eksperimenter. 
 
Men nu var bedstefaderen væk, og 
med ham var også væk de mange go-
de opskrifter og anvisninger, som 
bedstefaderen havde haft i hukom-
melsen. 
 
Den unge mand lærte sig at kende de 
gamle planter, og snart eksperimente-
rede han med apotekerens urter, som 
han diskret plukkede i ly af mørket. 
Salvie, Læge-alantrod, Regnfang, 
Mesterrod, Morgenfrue, Baldrian, 
osv.  
 
I hede-egnene mødte han rakkere, 
natmænd, tatere, sigøjnere men også 
folk, som bare søgte ensomheden, og 
af dem lærte han at sætte hedens urter 
på snaps, og snart var han ganske 
ferm til ar rispe blomsterne af lyngen, 
og han lærte, at man tager efter de 
lyngblomster, som endnu ikke er 
sprunget ud, for der har bierne endnu 
ikke været og tage honningen, som 
giver en særlig vidunderlig smag. 
Han gravede efter tormentil og han 
plukkede favne fulde af pors. 
 
I løvskovene plukkede han skovmær-
ker, som  den 17. maj har en ganske 
særlig kraft, og han samlede vand-

mynte, blomster fra forskellige urter 
som følfod, martsviol og de gule bla-
de fra mælkebøtten. 
 
Men lige meget hvor stor umage han 
gjorde sig, var han ikke tilfreds, og 
når eksperimenterne var gået galt, 
hældte han flaskernes indhold på en 
stor glasballon, - og der stod de så. 
 
Julen nærmede sig.  
Det havde været et trist år. Man 
trængte til noget spændende. 
 
Oppe på slottet udskrev Kongen en 
konkurrence om ”Kongerigets bedste 
Kryddersnaps”, og de store eksperter 
mødte frem i hobetal og talte for alle 
vinde om deres snapse. Fra alle egne 
af riget kom de, men det forlød hur-
tigt, at Kongen ikke var tilfreds. 
 
Bedstemoderen gik og nussede om 
den unge mand, og en dag løftede hun 
låget af glasballonen med de mange 
rester, og en forunderlig duft spredte 
sig i hele huset, og med den erfarne 
kvindes intuition var hun klar over, at 
der var sket et underværk. 
 
Den unge mand blev klædt i stadstø-
jet og med en flaske under armen be-

gav han sig til Kongens slot. Da prop-
pen blev løsnet, bredte der sig en lam-
mende stilhed over salen, og Kongen 
smagte på snapsen…. 
 
Nippede igen…smagte igen…og med 
kenderens mine bredte glæden sig i 
hans milde ansigt:  ”Unge mand, kom 
her, ikke nok med,  at du har vundet 
konkurrencen, du skal også have min 
datter og det halve Kongerige. Det 
bliver den bedste jul i mit liv”. 
 
Og de levede lykkeligt til deres dages 
ende, og måske lagde en af deres ef-
terkommere kimen til det, der i dag er 
blevet Danmarks førende lokale laug  
 for krydderbrændevin,  Mårslet 
Brændevinslaug. 
 
Se, det var et rigtigt eventyr. 
 
Og det sidste i rækken i H. C. Ander-
sens hyldest-år. 
 
 Ooooooooooooooooooooo 
 
Jeg har haft glæden ved at skrive 
dem, og håber på at enkelte har læst 
dem. 
Niels-Jørn Hjermind, Præsident i 
Mårslet Brændevinslaug 
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AKTIVITETER I  DECEMBER 2005 
 
Mandag d. 5. december 2005: 
Kl. 14.00: Fesser Herold. Syng med. 
 
Torsdag den 8. december 2005: 
Adventsmøde i sognehus og kirke. Busafgang kl. 13.30 
fra Kildevang. 
 
Fredag den 9. december 2005 kl. 14.00: 
G.J. Modeopvisning. 
 
Søndag d. 11. december 2005 kl. 14.00: 
Julebanko med brugerrådet. Vi holder det traditionsrige 
julebanko, hvor alle gevinster er ænder. 
 
Mandag d.12. december 2005 kl. 14.00: 
Hugo og Karen viser rejsefilm fra Madeira. 
 
Fredag d. 16. december 2005 kl. 12.00: 
Der er julefrokost for byens pensionister. Prisen er kr. 
25,00. Tilmelding senest fredag den 9. december 2005 til 
kontoret på 86 76 2900 eller Brugerrådet på tlf.nr. 86 
762974. 
 
Torsdag d. 22. december 2005 kl.14.00: 
Julegudstjeneste. Koret deltager 

 
Onsdag d. 28. december 2005 kl. 14.00: 
Juletræsfest med børn og børnebørn. Tilmeldinger 
imødekommes. Pris kr. 25,00 pr. person.  
 
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. 
 
Genbrugsmarkedet holder åben torsdag i lige uger fra 
kl. 15.00-17.00. 
 
Meddelelser: 
Pensionsmedarb.:  
Mandag den 5. december 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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AKTIVITETER I  JANUAR 2006 
 
 
Onsdag d. 4. januar 2006 Kl. 14.00: Gudstjeneste. 
 
Søndag den 8. januar 2006 kl. 14.00: 
Banko v. Brugerrådet. 
 
Onsdag den 11. januar 2006 kl. 14.00: 
Lilly Andersen fortæller og viser billeder fra Ecuador og 
Galapagos. 
 
Mandag den 16. januar 2006 kl. 14.00: 
Hanne Torp fortæller eventyr. 
 
Fredag d. 20. januar 2006 kl. 14.00: 
Syng med Bente Fisker. 
 
Onsdag d. 25. januar 2006 kl. 14.00: 
Hans Møller fortæller om det gamle Mårslet. 
                      

 
 
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. 
 
Genbrugsmarkedet holder åben torsdag i lige uger fra kl. 
15.00-17.00. 
                                           
Meddelelser: 
Pensionsmedarb.:  
Mandag den 2. januar 2006 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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Dato  til  din  nye  kalender 2006 
 
Sogneindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp i 2006 finder traditionen tro sted den første week-end i marts  
 

søndag den 5. Marts omkring frokosttid 
 

Teamet i 2006 er  ”Stop den stille sult”. Tænk på om du vil/kan reservere et par timer den søndag til at hjælpe med ved 
indsamlingen.  Der kommer flere oplysninger om indsamlingen i næste nummer.  
 

Britta Nicholson  indsamlingsleder 
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  Annoncepriser og størrelser  for  år 2006. 
  Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre 
  Annoncer for mindre perioder kan også tegnes. Annoncerne kan ændres fra gang til gang. 
  Bladet udkommer 10 gange pr. år til alle Husstande i  postnummer 8320 Området 
  Oplaget er 1800 stk. pr. gang 
 

6,00 x 2,5 cm    kr. 1.185 
6,00 x 5,5 cm    kr. 1.720 
6,00 x 8,5 cm    kr. 2,150 
6,00 x 11,5 cm    kr. 2.685 
6,00 x 14,5 cm    kr. 3,115 
9,25 x 2,5 cm    kr. 1.585 
9,25 x 5,5 cm    kr. 2,200 
12,5 x 2,5 cm    kr. 1.720 
12,5 x 5,5 cm    kr. 2.685 
12,5 x 8,5 cm    kr. 3.545 
12,5 x 11,5 cm     kr. 4.270 
12,5 x 14,5 cm    kr. 4.725 
19,00 x 2,5 cm    kr. 2,150 
19,00 x 5,5 cm    kr. 3.545 
19,00 x 8,5 cm    kr. 4.345 
19,00 x 11,5 cm    kr. 5,130 
19,00 x 14,5 cm    kr. 5.905 
19,00 x 26,2 cm    kr. 9.500 

 
                Normer for sideopsætning: 
                Margenen på siden er 19 cm. i bredden, højden max 26,2 cm 
                Bladet laves som trespaltet 0,45 cm. mellem spalterne 
                Billeder indsendes i farver eller sort hvid 
                Annoncer sendes til en af nedenstående. 

 Bladets adresse:            Annoncer&Økonomi 
 Hanne Salling Jensen   Jacob Lind                              
 Kratleddet 5   Præstegårdsvej 7 c                 
 8320  Mårslet   8320  Mårslet  
  Tlf: 86 72 20 00   Tlf: 86 29 26 06  
 E-mail:   E-mail:   
 indlaeg@maarslet-bladet.dk          jacoblind@tdcadsl.dk                   

   
                                                             
                          MÅRSLET FÆLLESRÅD 
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De yngste skakspillere tog sig af præmierne  
 

 
 

Fem af de yngste skakspillere i Mår 
slet Skoleskak tog sig af præmierne 
da Mårslet Skole dannede ramme om 
sæsonens andet grand prix stævne i 
skoleskak for spillere fra Århus Amt. 
Asbjørn Juul Pedersen debuterede i 
C-gruppen med en 6. plads, Lukas 
Paysen Thillemann vandt D-gruppen 
og rykker dermed op i C-gruppen, 
Marc Nielsen blev nummer to i E-
gruppen for de yngste med Mathias 
Sølver Larsen på 6. pladsen og Mag-
nus Nielsen på 8. pladsen. I A-
gruppen delte Peter Grove og Jens 
Fogh 3.-4. pladsen. 

I alt 23 spillere fra Mårslet deltog i 
stævnet der bød på 91 deltagere. 

 
Kilde (Mårslet web)  

Foto (Steen Bille) Foto (Steen Bille) 

Jeg er den nye landbetjent, Ib Stidsen, 
Skoleparken 68, 8330 Beder, der er 
lokalbetjent for området Beder, Mal-
ling, Mårslet og Solbjerg. 

Jeg har med gram i hu konstateret at 
utroligt mange borgere i Mårslet og 
omegn slet ikke kender til deres land-
betjents eksistens,  og hvordan han 
kan servicere borgerne, således at de 
sparer flere timer i kø på Politigården 
i Århus. 

Jeg har nu i nogle måneder skrevet i 
det lokale blad for Beder/Malling " 
landbetjentens klumme" og her opda-
teret nogenlunde hvad der rører sig i 
lokalsamfundet ligesom  andre 
spørgsmål vedr. kørekort, færdsel, 

tyverier, hærværk etc. etc. er blevet 
debatteret.  
 
Jeg er naturligvis med denne henven-
delse interesseret i at man kender min 
eksistens, men sandelig også at bor-
gerne så snart de tænker ordet: POLI-
TI lige så godt i mange henseender 
ringer til mig., hvorved de taler med 
den samme betjent hver gang og for-
håbentligt inden så længe også kan 
sætte et ansigt på. 
 

Ib Stidsen 

Ny Landbetjent 

Fællesrådet lærer fra sig 
Hvordan bliver det at være et lille samfund i en stor kommune? Hvordan gør man sig gældende? 
De spørgsmål tumler man med i rigtig mange små bysamfund i denne tid, forud for kommunesammenlægningen. 
Et af disse mindre lokalsamfund, Sorring i Gjern Kommune, lægger i næste uge hus- og hjerterum til en såkaldt lokal-
rådsworkshop, som handler om udviklng af demokratiet i den nye Ny Silkeborg Kommune. 
Hertil er Fællesrådet i Mårslet ved dets formand, Keld Schmidt-Møller, inviteret for at fortælle om de erfaringer, man 
har gjort sig her. Århus Kommune er en af de storkommuner, der har længst tradition for Fællesrådsarbejde. Mårslet er 
et forholdsvis aktivt bysamfund heri. 
 
Workshoppen finder sted i Sorring lørdag d. 19. november. Ud over Keld Schmidt-Møller deltager kommuneforsker og 
lektor Søren Serritzlew, der skal tale om nærdemokratiets vilkår, muligheder og udfordringer i det nye kommunale Dan-
mark.  
Efter de to gæsters oplæg går man videre med diskussion af lokale erfaringer. 

(Kilde: Mårslet Web) 
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Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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