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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. 31,34 ( heraf kr. 3,50 til vandværket) 

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

Husk: Aflæs regelmæssigt vandmåler og afprøv stophane og 
ventiler ved vandmåler. Vandets hårdhedsgrad er ”15”. 

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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efterfølgende nummer.  
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Udebliver bladet, så kontakt: 
Hans Bach  
Tlf. 86 29 08 57 
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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Mårslet Bladet er byens bindeled 
 
 
Rygter trives altid godt i et lille samfund. Også i Mårslet hvor et af dem i 
efteråret talte om potentielle udbrydere fra Mårslet Bladet. Idéen skulle 
være at udgive sit eget blad i troen på bedre at kunne nå målgruppen og i 
håbet om at kunne spare penge på trykkontoen. 
 
Rumlerierne kan få en række kedelige konsekvenser. Forlader en såkaldt 
storbruger, d.v.s. skolen, menighedsrådet og TMG bladet, vil dets økono-
miske fundament begynde at smuldre. Storbrugerne betaler hver et årligt 
beløb mod et fast antal sider i hvert nummer. Sammen med annonceind-
tægter, støtteindbetalinger og blot tre frivillige personers arbejde sikrer 
beløbet bladets udgivelse. 
 
Mårslet Bladet er i forvejen under voksende økonomisk pres da antallet 
af husstande der gratis modtager bladet hver måned stiger. I de kommen-
de år vil antallet af eksemplarer, der skal deles ud, eksplodere i takt med 
udbygningen af byen. Bladet som byens bindeled kan derfor hurtigt kom-
me ud i en kamp for overlevelse der kan blive dyr på flere måder.  
 
Også www.maarslet.net er et uundværligt nyhedsmedie og opslagsværk i 
byen. Men bladet har en anden fordel som er svær at konkurrere med: 
Hver husstand og alle uanset alder får et eksemplar i postkassen. 
 
Hvor hjemmesiden når de der aktivt opsøger den, får alle beboere i 8320 
på samme tid mulighed for at blive opdateret på begivenheder i byen, ny-
heder fra skolen, menighedsrådet, præsten, idrætsforeningen, lokalcentret 
o.s.v.  
 
Begynder faste og markante bidragydere at springe fra for at udgive deres 
eget vil de ikke blot opdage at det kommer til at koste dem flere penge. 
De vil også slå en sprække i den fælles kommunikationskanal som kan 
blive det kit der binder et forvokset Mårslet sammen i årene der kommer. 
 
Forsvinder det fælles medie, risikerer fællesskabet at blegne. I værste 
fald ender vi med et Mårslet N, Mårslet C og Mårslet S. 

 
Steen Bille 
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Nyt fra Fællesrådet 
Under denne rubrik vil vi gerne brin-
ge – ja, netop nyt fra Fællesrådet! Der 
vil dog også kunne forekomme re-
fleksioner over sager, som ikke er helt 
nye, og netop her først i det nye år vil 
det da være sådan. 
 
Velkommen 
I 2006 kommer vi til at sige 
”Velkommen!” til rigtig mange nye 
mårslettere. Vi har i 2005 været igen-
nem et turbulent forløb med politikere 
og embedsmænd i Århus Kommune i 
forbindelse med den kommende ud-
bygning. Det har ikke været problem-
frit hele vejen, men vi ser nu frem til 
at fortsætte den samarbejdslinie, som 
reelt er den eneste vej frem. 
 
Fællesrådet har udarbejdet en meget 
lang arbejdsliste for året 2006. De 
vigtigste aktiviteter har alle relationer 
til ”Ny Mårslet”, som vi lidt i spøg 
kalder det udbyggede Mårslet. De 
allervigtigste områder skal nævnes 
her: 
 
Trafikken 
Vi har haft et meget udbytterigt sam-
arbejde med vejkontoret – et samar-
bejde, der har bevirket, at vi har sat et 
endog meget stort fingeraftryk i et 
vejnotat vedrørende Mårslet. Dette 
gode samarbejde skal fortsætte, så vi 
får så stor indflydelse som muligt på 
de vejløsninger, der er helt nødvendi-
ge for at klare trafikken i fremtiden. 
 
Skolen 
I samarbejde med skolebestyrelsen er 
det lykkedes at få kommunen til at 
lave nogle mere realistiske prognoser 
for skoleområdet. Disse prognoser 

tager udgangspunkt i tre forskellige 
scenarier for udbygningen i Mårslet, 
nemlig med hhv. 40, 50 og 60 fami-
lieboliger om året i de kommende år. 
Skolen har her fået et værktøj til kom-
munikation med kommunen, som det 
ville have været meget svært at und-
være. Da en stor del af fællesskabet i 
Mårslet netop opstår omkring skolen, 
prioriterer vi samarbejdet med skolen 
meget højt. 
 
Børn og unge 
Institutioner for børn og unge er alle-
rede nu fyldt til bristepunktet. Der har 
i år været en merindskrivning af 28 
børn i eksisterende børneinstitutioner; 
på trods heraf siger de officielle prog-
noser på børneområdet, at der kun 
bliver en tilvækst på 9 pladser i de tre 
år 2005-2007! Vi har dokumenteret 
det helt uholdbare i disse prognoser 
på en måde, som politikkerne vist 
ikke glemmer i hast. På ungeområdet 
har Midgården en vigtig mission, men 
personalesituationen er ikke holdbar! 
 
Kultur og idræt 
Vi har et stærkt ønske om et kombi-
bibliotek i Mårslet. Vi har fremført 
dette ønske overfor kommunen, og vi 
har gode forhåbninger om et positivt 
resultat. Ikke mindst på baggrund af 
den nye politik på biblioteksområdet, 
hvoraf det klart fremgår, at kom-
biblioteker er en væsentlig brik. Vi 
skal arbejde målbevidst for at den 
kommende skoleudvidelse også vil 
komme til at rumme et kombibiblio-
tek. Det er desuden essentielt i forbin-
delse med skoleudvidelsen, at der 
sørges for de fornødne faciliteter til 
idræt, såvel indendørs som udendørs. 

Æstetiske tiltag i midtbyen 
Vi har fået sat æstetikken i Mårslets 
midtby på den politiske dagsorden. 
Rådmand Poul B. Skou var klar til at 
indgå i en drøftelse om konkrete tiltag 
– nu bliver opgaven at sætte Peter 
Thyssen så godt ind i sagerne, at vi 
kan arbejde videre mod en realisering 
af de gode ideer! 
 
Nye udfordringer 
Der er slet ingen tvivl om, at der også 
for Århus Kommune ligger nogle sto-
re udfordringer i forbindelse med den 
nye kommunalstruktur. Vores vigtig-
ste mission bliver derfor at sørge for, 
at Mårslet stadig er på den politiske 
dagsorden. Vi skal i det nye år udnyt-
te den styrke, som et større Mårslet 
vil give, både ved at trække på de res-
sourcer, som nye beboere vil give og 
ved at bruge den større vægt, som vi 
har i kraft af, at vi er det område, der 
står for den største planlagte vækst i 
Århus Kommune! 
  
Fællesrådet ønsker alle Mårslet-
Bladets læsere et Godt Nytår! 
 

Keld Schmidt-Møller 
Formand 

Mårslet Fællesråd 

 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 
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Bliv en af MårsletBladets venner  

Kan du svare ja til, at du følger med i den debat og de aktiviteter, som foregår i Mårslet og omegn, så er du måske også 
villig til at hjælpe Mårsletbladet til en økonomisk stabilitet. 
 
Udgifterne til trykning og distribution er tunge poster på et budget der kun baserer sig på skiftende annonceindtægter og 
tilskud fra Fællesrådet, Kirke, Skole TMG og andre foreninger (også kaldet ”Storbrugerne”) 
 
Mårsletbladets venner blev oprettet for 8 år siden med det formål at styrke bladets økonomi. Sker det, vil 
bladet forhåbentlig kunne fortsætte sin linje som et blad, der sikrer dig indsigt i de lokale begivenheder og hændelser, 
samt være forum for debatskabende indlæg. 
 
Den støtte vi har modtaget gennem årene, har lige været den ekstra ressource der har gjort at vi ikke af sparehensyn, har 
været nødt til at beskære bladets sideantal og kvalitet. 
 
I bladet finder du et indbetalingskort. Indbetaler du f.eks. 100 kroner via posthus, bank eller netbank, er du med til at 
støtte Mårsletbladet. 
 
Bladets regnskab for 2005 kommer ganske vist ud med et underskud, hvilket skyldes ekstra udgifter til vort tidligere 
trykkeri, stor stigning i portoudgifter, samt at vi udgav Majnummeret i farver på alle sider. Der skal således kun få afvi-
gelser til i driften, for at der kommer ubalance i økonomien. 
 
Når der i løbet af de næste par år bliver mange flere husstande i Mårslet, bliver det således noget af en udfordring at få 
økonomien til at hænge sammen, idet omkostningerne til trykning af flere blade og dermed også portoudgifterne stiger, 
uden at indtægtsgrundlaget for bladet stiger tilsvarende. 
 
Budgettet for bladet i år ligger på 202.000 kr.  Eller 11,25 kr. pr. blad. Eller udtryk på anden måde, så er totalprisen for 
en side i bladet 505 kr.  
 
Her under er vist en illustration på hvor pengene kommer fra og hvordan de anvendes. 

Bladgruppen 

Indtægter

64000

8000

130000

Annoncer Storbrugerne Bladets  venner

Udgifte r

10000

34000

158000

Trykning Distribution Øvrige omkostninger
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E-mail Mårslet-bladet 
 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Indsigelser mod ombygning af kiosken i midtbyen 
Den planlagte ombygning af kiosken 
møder ikke udelt begejstring i Mår-
slet. Syv husstande rundt om kiosken 
er gået sammen om en indsigelse, 
hvori man udtrykker bekymring for 
flere forhold vedrørende ombygnin-
gen. Fællesrådet har gjort indsigelse 
mod højde og bebyggelsesprocent. 
 
Advokat Kirsten Tolstrup og fysiote-
rapeut Peter Kjær overtog den gamle 
kiosk-bygning i efteråret, efter at den 
har rummet en kiosk i 10 år. 
Ønsket er at bygge huset radikalt om, 
så bygningen kan rumme tre butikker 

forneden og tre boliger foroven.  
Det kræver flere dispensationer, bl.a. 
vedr. højde og bebyggelsesprocent.  
 
Fra syv husstande rundt om den gam-
le kiosk er der over for Bygningsin-
spektoratet udtrykt frygt for, at byg-
ningen med et stort areal kombineret 
med stor højde vil blive meget domi-
nerende og skille sig meget ud fra de 
øvrige huse i midtbyen – stik imod de 
bestræbelser, man ellers har gjort sig 
for at bevare det gamle bymiljø. 
Naboerne mener, at bygningen vil 
tage en del lys fra de øvrige huse, og 

at tre lejligheder og tre butikker vil 
forværre de trafikale problemer i 
midtbyen og give anledning til for-
øget kaos omkring parkeringen. 
 
Fællesrådet anfører, at det tilsendte 
materiale på ingen måde dokumente-
rer, at den ansøgte overskridelse af 
højde og bebyggelsesprocent vil give 
en bygning i harmoni med bymidten i 
øvrigt. På denne baggrund kan Fæl-
lesrådet ikke anbefale de dispensatio-
ner, der er bedt om. 
 

Kilde: Mårslet web 
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Foredrag og  
fisketur 

 
Læs MSVs indlæg 

Indskrivning 
Der er blevet indskrevet 84 børn til 
børnehaveklassen 06/07 ud af 105 
mulige. Tallet er ikke endeligt, for 
flere forældre er stadig usikre på, om 
deres barn skal vente et år, og der er 
6 af de indskrevne børn, hvor foræl-
drene ikke bor i skoledistriktet eller 
endnu ikke er flyttet hertil. Det er sta-
dig skoleforvaltningen, som nu hed-
der Børn- og Ungeafdelingen, der be-
stemmer, hvor mange klasser der gi-
ves ressourcer til på den enkelte sko-
le, men vi forventer, at der oprettes 4 
klasser. Klassestørrelsen afhænger af, 
om vi får tosprogede elever udefra og 
i givet fald hvor mange.  
Det var nogle dejlige og opvakte 
børn, vi mødte til indskrivningen, og 
vi glæder os til at modtage dem efter 
sommerferien. 
 
Evaluering af overgangen mel-
lem daginstitutioner, skole og 
SFO/Fritidshjem 
I skoledistriktsgruppen, som omfatter 
alle institutioner i Mårslet for de 0-18 
årige, har vi igennem de sidste par år 
arbejdet med at forbedre overgangen 

fra de forskellige institutioner, så den 
kan blive så positiv som muligt for det 
enkelte barn. I den forbindelse er der 
udarbejdet et overgangsskema, som 
udfyldes i samarbejde med forældrene. 
De oplysninger som gives i den forbin-
delse, skulle helst give modtagerne 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Evalueringen af overgangen mellem skole og daginstitutionen 

Ude-arealer  
som et aktiv  

 
Læs Skolebestyrelsens indlæg 

mulighed for at tilrettelægge de bedst 
mulige pædagogiske tiltag for det en-
kelte barn, og skemaet anvendes også 
i forbindelse med klassedannelsen for 
at opnå en klassesammensætning, der 
giver klasserne nogenlunde ens for-

Yeeehaaa! Hvem har mest fart på?  
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giver klasserne nogenlunde ens forud-
sætninger. 
Det var første gang i år, at skemaerne 
blev brugt i alle daginstitutioner, og at 
de modtagende pædagoger i SFO og 
Fritidshjem fik adgang til at læse dem. 
Vi har derfor foretaget en evaluering 
for at blive klogere på, om skemaerne 
bliver brugt og har en værdi, der beret-
tiger, at der bruges tid på at udfylde 
dem. Vi var også interesserede i at vi-
de, hvordan forældrene havde oplevet 
brugen af skemaerne og samtidig få 

deres vurdering af, hvordan vi i Mår-
slet håndterer overgangen fra daginsti-
tution til skole/SFO og fritidshjem. 
Der blev udsendt en invitation til 14 
forældrepar, som repræsenterede 6 for-
skellige daginstitutioner, og hvor bør-
nene går i SFO, på Fritidshjem eller i 
Valhalla. Forældrene kunne alle huske 
skemaet og lagde vægt på at skemaet 
skal bruges for den gode skolestarts 
skyld. Skemaet var bl.a. brevet brugt til 
at tale sig ind til en fælles forståelse af 
barnet og som en afrunding af tiden i 
børnehaven. Forældrene fandt det vig-
tigt, at udtalelserne om barnet bygger 
på flere pædagogers iagttagelser. I for-

bindelse med overgangen fra institu-
tion til skole fremhævede forældrene 
følgende: 

• Positivt med skolebørnsgrup-
per i institutionerne inden 
skolestart 

• Godt at børnene kommer på 
besøg i børnehaveklassen og 
godt at børnehaveklasselede-
rene kommer på besøg i bør-
nehaverne 

• Værdifuldt at 1.kl. lærerne 
og skolepædagogerne er med 

i undervisningen 
• Morgensang et clou 
• Nye forældre savner en rund-

visning på skolen 
• Stor tilfredshed med over-

gangen til både SFO og fri-
tidshjem 

• Svært at forstå, at der skal ta-
ges så meget hensyn til, om 
børnene skal gå i Valhalla, 
fritidshjem eller SFO, når der 
dannes klasser 

• Forslag om, at der sammen 
med klasselisten sendes et 
brev som forklarer, hvad der 
har været styrende for klasse-

dannelsen det pågældende år 
• Den samlede forældregruppe 

foreslår, at forældreønsker 
ved indskrivningen droppes, 
og at det er institutionslede-
ren, der overfor skolen frem-
lægger ideer til sammensæt-
ningen af deres børnegruppe 

Ved interview af skolepædagogerne i 
SFO og pædagogerne på fritidshjem-
met, der i år har modtaget børnehave-
klassebørn, var der stor tilfredshed 
med overgangsskemaerne, som har 

givet et nuanceret bil-
lede af  børnene og en 
mulighed for hurtigt at 
få et godt kendskab til 
dem. 
 
Skolens 75 års jubi-
læum 
Lørdag den 1. april har 
skolen 75 års jubilæ-
um i de nuværende 
bygninger. Det fejres i 
ugen op til med diver-
se arrangementer. Sko-
lefesterne placeres i år 
tirsdag den 29. marts 
for 0.-3. kl. og onsdag 
den 30. marts for 4.-
9.kl. Festerne er rykket 
en dag frem i forhold 
til den oprindelige 
plan for at skabe mu-
lighed for at lave et 
Åbent Hus arrange-
ment fredag den 31. 
marts, hvor alle, der 
måtte have lyst, kan 
komme og overvære 

undervisningen. Det er også om fre-
dagen, at jubilæet markeres for ele-
verne om formiddagen. Fredag efter-
middag er der reception for skolens 
interessenter og for gamle elever, og 
fredag aften er der fest for personalet. 
Hele ugen undervises der i et fælles 
tema om 30´erne. Vi har kontakt til 
Lokalhistorisk Samling om en udstil-
ling på skolen. Der vil blive udsendt 
en meddelelse til hjemmene om 
ugens program og annonceret i dags-
pressen om receptionen og Åbent 
Hus arrangementet. 

Hjernemassage via skakspillet 
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Ude arealerne omkring  
skolen  – et aktiv for byen 
Af ERLING SØRENSEN, Formand for Skolebestyrelsen  

For et par år siden tog skolebestyrel-
sen første skridt til udvikling- og 
etablering af en masterplan for hele 
skolens ude arealområde. Det er en 
ambitiøs plan - som i øvrigt  kan ses i 
ophængt i skitseform på én af skolens 
gange og som gerne med lidt hjælp 
blive realiseret i sin helhed indenfor 
en overskuelig årrække. 
 
Området omkring Skolefritidsordnin-
gen SFO er efterhånden fuldt opdate-
ret – arealerne omkring A-huset det 
vil sige for skolens mindste har fuldt 
trop – og netop her i vinter er den se-
neste etablering skudt frem ved C-
huset der vender mod boldbanerne. 
Vi kan således, her hvor vi er et par 
år inde i tidsplanen, synligt se flere 
og flere af de lagte planer som reali-
teter og dette er til stor tilfredshed for 
såvel skolens elever som de mange 
der i fritiden og weekender smutter 
forbi skolen og boltrer sig med de 
nye og spændende legeaktiviteter. 
 
Ved lanceringen af masterplanen – 
var det netop ét af de gevinster vi fra 
skolebestyrelsen gav udtryk for ville 
blive et ekstra plus ved gennemførel-
sen af planen. Leverandører af lege-
redskaber og virksomheder der skal 
udføre selve opførelsen skal godken-
des hos Århus Kommune og alle 
etableringer blive godkendt såvel ved 
ibrugtagning som løbende. 
 
Vi har som forældre mulighed for at 
medvirke ved nedbrydning af gamle 
redskaber og grundbearbejdning, 
flytning af faldsand, jord og beplant-
ning med videre og det har vi i et par 
omgange indkaldt til –og det er glæ-
deligt at det hver gang er lykkedes at 
få nogle frivillige til at melde sig un-
der fanerne. 
 
Fuldførelsen af masterplanen vil tage 
nogle år – og den skal finansieres 
over de løbende budgetter og derfor 

indgår den årlige investering som en 
del af skolens samlede budget. Jeg vil i 
den sammenhæng gerne rette et par 
misforståede opfattelser vi senest har 
mødt her i Mårslet – jo det er en kom-
munal opgave at passe og vedligeholde 
skolens legeplads. Det at opfordre for-
ældre til at medvirke til de førnævnte 
opgaver svarer til at indbyde til aktivi-
tetsdag i børnehaven eller spejder-
huset eller… Og så kan det også have 
et socialt formål. I det konkrete tilfæl-
de betyder det at vi i Mårslet kan få lidt 
mere legeplads til børnene - vel anslået 
i niveauet 20.000 kroner og det synes 
vi er indsatsen værd. 
 
Det er en enig skolebestyrelsen som 
står bag hele legeplads projektet og 
som sådan også godkender forældre-
inddragelsen i hele skolens ve og vel – 
så der er ikke nogen som tager sagen i 
egen hånd set i forhold til den kommu-
nale opgave. Vi har tænkt os at fortsæt-
te ad den samme vej og det betyder 
samtidig ikke,  at vi også vil begynde 
på andre vedligeholdelsesopgaver. Til 

dem så måtte huske en episode fra ef-
teråret hvor en gruppe forældre på 
Kragelundskolen brugte en weekend 
på at male et klasselokale – kan jeg 
kun sige at det var en hel anden sag. 
Her havde et klasseforældreråd først 
spurgt om lov til selv at male – og få-
et nej fra skolebestyrelsen på Krage-
lundskolen for derefter at male uden 
tilladelse. 
 
Det er ej heller vores intentioner at 
tage arbejde fra de erhvervsdrivende i 
Århus området eller lokalt og det me-
ner vi oprigtigt heller aldrig har været 
tilfældet når vi lige får proportioner-
ne sat i de rigtige forhold. 
Så kære forældre og medborgere i 
Mårslet – sådan nogen som os har 
brug for nogen som jer der vil det 
godt for  skolen og Mårslet. Det er 
måske værd at tage med i overvejel-
serne her ved starten af året hvor der 
er valg til skolebestyrelsen – første 
mulighed er til stede når der inviteres 
til valgmøde på skolen den 2. febru-
ar. 

Legeborgen foran A-huset under konstruktion. 
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pædagogiske udvalg, som består af 
en pædagog fra hver stue og ledelsen, 
arbejde med at udvikle evaluerings-
værktøjer i forhold til blandt andet 
børneinterviews og forældresamtaler. 
Vi ser frem til at udvikle nyttige 
værktøjer til personalegruppen som 
helhed.  
 
I uge 4, 5 og 6 deltager SFO’en i en 
holdskakturnering for skolefritidsord-
ninger i Århus. Det bliver spændende 
at se, hvor godt ”vores” børn kan gø-
re det denne gang.  
 
2. og 3. klasserne er godt i gang med 
at øve til dette års teaterforestilling, 
som bliver vist d. 8. og  9. marts. Vi 
har ikke valgt et traditionelt teater-
stykke denne gang, men laver der-
imod hvad der må blive årets sjoveste 
cirkusforestilling… 

Vi er nu kommet godt i gang med det 
nye år på alle stuerne. Snevejret i ja-
nuar skabte stor interesse for at kæl-
ke, bygge sneborge, kaste med sne-
bolde osv.  Derudover har en del 
børn været på tur til skøjtebanen ved 
Musikhuset i Århus. Ellers bliver der 
syslet med at lave smykker og andre 
kreative ting indenfor i varmen. 
 
Vi har fået tre nye medarbejdere i 
SFO’en: Charlotte Lynge Zacho har 
været ansat på Grøn Stue (hos 2. 
klasserne) siden d. 1. december. Peter 
Bjerge og Kirsten Andersen har væ-
ret ansat siden d. 2. januar i hen-
holdsvis Hobixen (hos 1. klasserne) 
og på Gul Stue (hos 0. klasserne). 
Derudover er Anette Christensen ble-
vet fastansat som souschef. Desuden 
får Oasen (3. klasserne) tilknyttet en 
praktikant i 2. lønnet praktik, Berit 
Rasmussen, som er ansat fra d. 1 fe-
bruar til d. 31. juli.  
 
Tirsdag d. 3. og onsdag d. 4. januar 
var der indskrivning af de børn, der 
skal starte i skole til sommer. 
Vi fik hilst på mange børn og foræl-

Af DIDDE, Oasen 

Nyt fra 

dre og glæder os til at tage imod dem, 
der skal have tilknytning til SFO.  
  
Lørdag d. 21. januar skal SFO’ens  

Fotos fra gul stue og Oasen 
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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 

Fisketur og foredrag 
Af STEEN BILLE, Formand for MSV 

4.500 kroner. Det er det seneste be-
løb Mårslet Skoles Venner har bevil-
get til tre forskellige arrangementer. 
2.000 kroner hjalp C-klasserne i A-
huset til et spændende besøg hos 
Tange Elværk nær Bjerringbro. 
Blandt de historier som eleverne 
skrev efter turen er denne: 
”Vi lærte at de ørreder der sættes ud i 
Giber Å og svømmer ud i havet nogle 
år efter kan finde tilbage ved at lugte 
sig frem. Vi lærte også at Tange Sø 
er en kunstig sø og at dæmningen var 
lavet af børster (stærke mænd) der 
rejste rundt og byggede dæmninger. 
Hvis man ikke havde bygget den, var 
der ingen sø. Der var tre ingeniører 
på opgaven, men de fik at vide at 
holdt dæmningen ikke, ville de blive 
hængt i tre træer som stod i vandet”. 
En anden elev skriver: 
”Vi havde en guide der hed Line. 
Hun var rigtig sød. Hun viste os sit 
yndlingssted nede ved vandet, det var 
et hyggeligt sted. Det var ved Guden-
åen. Der var en trappe man kunne 

sidde på og se på fisk. Bagefter gik vi 
ind i et hus, hvor der var en masse 
maskiner vi kunne prøve, turbiner”. 
Vel hjemme noterede en af pigerne: 
”Da vi kom hjem til skolen og klas-
sen, synes jeg at turen til Tangevær-
ket var en af de bedste ture nogensin-
de”. 
 
Foredrag om rusmidler 
To fyre i 9. klasse fik halvdelen af si-
ne udgifter på 700 kroner, altså 350 
kroner, betalt til at invitere en tidlige-
re alkoholiker og narkoman til skolen 
for at fortælle deres jævnaldrende 
klassetrin sit liv med destruktive rus-
midler. 
16. januar var et lignende tema på 
dagsordenen da de tre 8. klasser var 
til stand up foredrag med Søren Lyng 
og en af hans assistenter. Emnet for 
deres foredrag var alkohol, stoffer og 
kriminalitet i ungdomsårene i direkte 
og rå tone. 
2.250 kroner bevilgede MSV til ar-
rangementet. 
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            Af sognepræst Hanne Davidsen 
 
 

   Rummelighed eller 
mangel på samme 
finder vi mellem men-
nesker, i kirken og i 
samfundet.  
  Det vil jeg i det føl-
gende gøre mig nogle 
betragtninger over. 

 

Menneskers rummelighed. 
   Vi møder nogle gange mennesker, 
som er meget rummelige, altså utro-
ligt favnende og gavmilde af sind og 
væsen. Det er mennesker, der har et 
stort overskud til overbærenhed og 
imødekommenhed. Når man møder et 
sådant menneske, er det som at bliver 
strøget over håret. Man mærker, at 
det menneske holder af en og accep-
tere en, som man er med de fejl og 
mangler, man nu engang har. 
   Vi kender også det modsatte: mødet 
med et menneske, der kræver en og 
ønsker at lave om på en, som i stedet 
for at give plads tager plads. Her fav-
nes man ikke. Mødet bliver mere en 
kamp, hvor man anklager den anden 
og kæmper for at få ret. Frygt, usik-
kerhed og ubehaget ved dette snævre 
møde, hvor man ikke kan være sig 
selv og tale åbent, medfører ikke 
sjældent, at man kryber i skjul. 
  Det er indlysende, hvor vi helst vil 
være, nemlig dér hvor rummelighe-
den er stor og, hvor der er plads til 
ufuldkommenhed. 
 

 Kirkens rummelighed. 
  Hvad så med kirkens rummelighed? 
Er man gået for vidt i dag, er kirken 
blevet for vag og slatten – i stedet for 
stærk og fast?  
  Trænger vi til en stærk mand/kvinde 
i kirken, der kan sætte tingene på 

plads? Nogen vil svare ja!  
  For man er blevet forarget over, at 
man godt kan være kirketjener og 
samtidig tro på reinkarnation, selv 
om denne lære strider imod den 
kristne opstandelsestro. 
  Jeg tænker på den sag, der har 
kørt i København i 10 år, og som 
sidste år endte med, at kirketjener 
Riber ved højesteret fik tilkendt ret 
til at være medlem af folkekirken 
trods hans kontroversielle ikke-
kristne tro.  
  Eller hvad med Grossbøll! En 
præst, der offentligt har bekendt, at 
han ikke tror på en skabende og 
opretholdende Gud – altså vedgået, 
at han har svært ved at forlige sig 
med den del af teologien, som man 
kalder skabelsesteologi.  
  Han blev en overgang suspenderet 
fra sit embede, men ansat igen. Nu 
er han under tilsyn af biskop Jan 
Lindhardt, der løbende skal føre en 
række sjælesørgeriske samtaler 
med ham. Men han er stadig præst i 
folkekirken. Den kan altså godt 
rumme en præst, der tvivler og er 
anfægtet, og som har en meget en-
strenget kristuscentreret tro.  
  Det har fået nogen til at tale for, at 
der skal strammes op, så kirken kan 
få mere magt, rene linjer, præcise 
rammer og stå fast på bekendelses-
grundlaget. Man taler for oprettelse 
af en slags kirkeforsamling, en sy-
node, som kan gøre kirkens tro og 
grundlag entydigt, og som kan 
fremsætte synspunkter om etiske og 
politiske spørgsmål – ligesom pa-
ven og Vatikanet i øvrigt ofte gør. 
  En sådan udvikling er jeg meget 
nervøs ved. For kirkens rummelig-
hed er et værn imod dømmesyge og 
rethaveriskhed. Rummeligheden er 

et værn imod, at små mænd får for 
meget magt.  
  Det fælles, vi skal værne om, er vor 
Bibel, vor bekendelse og vor salme-
skat. Den fælles arv sikrer os ikke fast 
grund under fødderne. For disse tre 
grundpiller skal stadig på ny fortolkes. 
  Folkekirken er et sådant fortolk-
ningsfællesskab, der er i stadig bevæ-
gelse, og som stadig tager livtag med 
de bibelske fortællinger i troen på, at 
her ligger sandheden om Gud og om 
mennesket gemt.  
  Men den fulde sandhed, den helt rig-
tige forståelse kender kun Gud. Denne 
indrømmelse får som sin vigtige kon-
sekvens, at også dommen alene tilhø-
rer Gud.  
  Folkekirken er en forsamling af sø-
gende, tvivlende, troende mennesker, 
der er enige om dette ene, at Jesus 
Kristus bar sandheden med sig i ord 
og handling.  
  Vi må da tage ham som forbillede. 
Han var mere end almindelig rumme-
lig, hvilket lige fra begyndelsen stødte 
det etablerede religiøse magtapparat. 
Han bad for sine egne bødler. Han 
sagde: elsk dine fjender. Han brød 
med gamle nedarvede regler. For ham 
kom livet og kærligheden i første ræk-
ke.  
  Her er ingen smalle steder, her er 
ingen kirketugt, ingen skelnen mellem 
de rene og de urene, de retfærdige og 
de uretfærdige. Ligesom vor Herre 
lader solen gå op over både onde og 
gode, lukker Jesus hvem som helst ind 
i sit rige. Hans budskab om fred og 
forsoning er ikke forbeholdt en snæ-
ver kreds. 
 

 Rummelighed i samfundet. 
  Der har været en del snak om flygt-
ningepolitik i den seneste tid – og alt-
så også om præsters holdning til rege-

Om rummelighed 
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Kirketider i februar 
 

ONSDAG d. 1. feb. . kl. 17:00 
Stillegudstjeneste ved 
HANNE DAVIDSEN 
(se omtale i sidste nr. af  Mårslet Bla-
det) 
 

SØNDAG d. 5. feb. kl. 10:00 
Sidste søndag efter helligtrekonger 
Johs. kap. 12, vers 23—33 
Hvedekornet, der lægges i jorden og 
dør 
HANNE DAVIDSEN. 
Efter gudstjenesten er alle velkomne 
til kirkekaffe i Sognehuset 
 

SØNDAG d. 12. feb. kl. 9:00 
Septuagesima 
Matt.. kap. 25, vers 14 –30 
Historien om de betroede penge 
JETTE R. CHRISTIANSEN. 
 

SØNDAG d. 19. FEB. kl. 10:00 
Sexagesima 
Mark. kap. 4, vers 26—32 
Jesu billedtale 
HANNE DAVIDSEN 
 

SØNDAG d. 26. feb. kl. 10:00 
Fastelavn 
Luk. Kap. 18, vers 31—43 
Jesus helbreder en blind mand ved 
Jeriko 
Familiegudstjeneste, (se omtale) 
HANNE DAVIDSEN 
 

Kirketider i marts 
 

Søndag den   5. mrs.   kl. 10:00 HD 
Søndag den 12. mrs.   kl. 10:00 JRC 
 

Søndag den 19. mrs.   kl. 10:00 HD 
Søndag den 26. mrs.   kl. 10:00 HD 

* 
Mårslet Kirke 

er en åben kirke, hvor alle fra mandag 
til fredag mellem kl. 8 og 16, har mu-
lighed for at koble lidt af fra hverda-
gens stress og jag og nyde roen og 
stilheden i vor smukke kirke. 

Gudstjeneste på 

Kildevang 
 

onsdag den 1. feb. kl. 14:30   
i dagligstuen. 

 

Vi begynder som sædvanlig med en 
kop kaffe kl. 14. 
 

Prædikant er sognepræst  
Hanne Davidsen. 

Mandagscafeen 
 

  Husk det er den anden mandag i hver 
måned, at cafeen er åben i Sognehuset. 
  Her er der en god lejlighed til et ufor-
pligtende samvær og en hyggesnak 
over en kop kaffe eller the med friske 
rundstykker. Næste gang er det den 
  

  13. februar fra kl. 9:30-11:00 

Fri weekend 
 

   Sognepræst Hanne Davidsen 
holder fri i weekenden 11. — 12. 
februar. 
 

Embedet passes af sognepræst  
Jette Rosenberg Christiansen,  

Tiset præstegård,  
tlf.:8692 7330  

 

Fastelavnsgudstjenesten for børnefamilier 
 

   Der afholdes fastelavnsgudstjeneste  søndag den 26. februar kl. 10.00  
med sognepræst Hanne Davidsen som prædikant 
 

  Efter gudstjenesten er der tøndeslagning ved præstegården, og til slut serve-
res varm kaffe/the, sodavand og fastelavnsboller i sognehuset, hvor der også 
arrangeres en række lege og synges fastelavnssange.  
  Alle børn og unge med familie er hjertelig velkomne både i kirke, til tøndes-
lagning og i sognehuset.  

Mød udklædte op! 

ringens politik på det område. Flere 
præster har meldt ud, at de mener, at 
regeringens politik er umenneskelig 
og hjerteløs.   
  Jeg er enig i, at der kan findes flere 
eksempler på tragiske konsekvenser af 
gældende praksis. Alligevel mener jeg 
ikke, at det er indlysende, hvilke poli-
tiske eller etiske konsekvenser, der 
følger af en kristen tro og livshold-
ning.  
  Det betyder på den anden side ikke, 
at det enkelte menneske, ifølge egen 
overbevisning, ikke kan drage nogle 
klare konsekvenser af sin kristne tro. 
Det gør det fleste - også jeg. Det må 
vi så hver især tage ansvar for og stå 
inde for. Men religion må aldrig blive 

et politisk program. 
  Kriteriet for rummelighed i samfun-
det er næstekærlighed – det vil en hu-
manist og muslim sikker også give 
mig ret i. Vi må tage imod forfulgte 
og nødlidende, og skabe gode rammer 
for opbygning af fællesskab og inte-
gration.  
  Hvordan det så skal gøres i det prak-
tiske politiske arbejde, tror jeg præ-
sterne gør bedst i at lade politikerne 
om. Men enhver borger i samfundet 
har naturligvis ret til at have og sige 
sin mening – også præster. Vi forkyn-
der rummelighedens evangelium, og 
det er et godt korrektiv til menneskers 
smålighed til hver en tid!                  

  Åndelig vejleder og tidligere sogne-
præst, Jette Dahl, leder syv aftener 
over Johannesevangeliets 7 ”Jeg er” –
ord: Jeg er livets brød -  Jeg verdens 
lys - Jeg er døren - Jeg er den gode 
hyrde - Jeg er opstandelsen og livet - 
Jeg er vejen, sandheden og livet - Jeg 
er det sande vintræ.  
  Disse syv Jesus-ord er velegnede til 
indsigt og fordybelse i kristen spiritu-
alitet, meditativ bibellæsning og ån-
delig vejledning til hverdagsbrug.  

  De syv aftener er 21/2, 28/2, 7/3, 
14/3, 21/3, 28/3 og 4/4,  

alle dage kl. 19.00-21.00. 
  

  Mødested: Mårslet Sognehus, 
Obstrupvej 4 A. 

   

  Der er  få pladser tilbage, men 
man kan endnu nå at tilmelde sig 
hos Hanne Davidsen, 8629 0234 
eller davidmaa@post.tele.dk.  
 

  Kurset koster 400 kr.,  som beta-
les den første aften. 

Kristen spiritualitet og meditation 
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FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP  
sogneindsamling søndag den 5. marts 2006 

  Det er altså sjette gang Mårslet kan 
være med til at hjælpe.   I 2002 sam-
lede vi ca. 18.000 kr. ind, og resulta-
tet har være støt stigende til sidste års  
rekord med over 25.000 kr.  

 Og det plejer at være meget hygge-
ligt og rart at mødes om denne opga-
ve.  
  Efter hjemkomsten serveres der 
varm suppe i Sognehuset! 

Der er atter brug for indsamlere -  sæt  X  ved søndag den 5. marts 

 

Adresser 
 

 SOGNEPRÆST 
 Hanne Davidsen (HD) 
 Præstegården 
 Obstrupvej 4 
 Tlf. 8629 0234 
 davidmaa@post.tele.dk 
 

  Træffes bedst tirsdag, onsdag 
 og fredag  kl. 12:00 - 13:00 samt  
 torsdag  kl. 16:00 - 17:00 
 Mandag er fridag. 
 

 SOGNEPRÆST 
 Jette Rosenberg Christiansen (JRC) 
 Tiset Præstegård 
 Gl. Horsensvej 77 
 8355 Solbjerg 
 Tlf. 8692 7330 
  jrc@km.dk 
 

 ORGANIST OG KORLEDER 
 Pia Labohn (PL) 
  Dyngby Møllevej 37 
 Tlf. 8655 6408 
 pialabohn@mail.tele.dk 
 

 KIRKESANGER 
 Lisbeth Frandsen 
 Ormslevvej 64, 1.tv..,  8260 Viby J 
 Tlf. 8614 9718 
 

 PRÆSTESEKRETÆR 
 Henny M. Bauning 
  Langballevej 168 
 Tlf. 8629 0649 
  bauning@webspeed.dk 
 Kan træffes på kirkekontoret i Sognehuset, 
 Obstrupvej 4 A: 
 Tirsdag og onsdag  kl. 9:00 - 13:00 
 Tlf. 8629 3440 
 hmb@km.dk 
 

 SOGNEMEDHJÆLPER 
 Mette Grøn Bugge (MGB) 
 Serridslevvej 17, 8700 Horsens 
 Tlf. 2216 6792 
 mette80@hotmail.com 
 

 KIRKETJENER OG  
 DAGLIG ADM.  AF SOGNEHUSET 
 Lis Nissen,   
 Træffes tirsdag til fredag 
 kl. 8:00 - 8:30 i Sognehuset, 
 Obstrupvej 4 A 
 Tlf. 8629 8190 
  

 KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR 
 Ved Kirken 1 
 Tlf. 8629 4841 
  Inga Michels, graver (IM) 
 Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers 
  på kirkegården. 
 

 MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
 Ebbe Nørgaard Pedersen 
 Langballevej 108 
 Tlf. 8629 7155 
 meeb.maarslet@mail.tele.dk 

                 En swingende eftermiddag i Sognehuset: 

Glemmer du, så husker jeg…. 
Det var en næsten fyldt sal, der torsdag den 12.januar swingede 

med på de gamle velkendte 
wienermelodier af Strauss, 
Lehar og Stolz, men også 
vores egen Kai Normann 
Andersen var på program-
met, da Ellen Straarup, ak-
kompagneret af Frank Chri-
stiansen gæstede Hygge-
klubben.                                    JL 
 
 

Hyggeklubbens næste arrangement: 

Er der noget at grine af, når vi bliver gamle?   

Hvis du vil bruge et par timer af din søndag til et godt formål, så ring 
til: Britta Nicholson, tlf. 8629 4802 eller e-mail  johnbrit@post10.tele.dk 

 

På forhånd tak. 

En del af de mange indsamlere i 2005.   
Her er det holdet fra Testrup Højskole. 

Foto: Jørgen Lauritsen 

  Vi tør godt på forhånd love, at der 
bliver noget at grine af, når sogne-

præsten fra Lyngå, 
Anders Bonde, luk-
ker op for posen. 
   Det bliver en ef-
termiddag hvor det 
kan anbefales at 
have lommetørklæ-
de parat, når tårer-
ne triller. 

  

  Anders Bonde er desuden præste-
gårdsforpagter, og det er ikke hver-
ken kedeligt eller uvæsentligt. 
  Anders Bonde tager sit udgangs-
punkt i mødet med mennesker, der er 

nået til én af de såkaldte ældste klas-
ser i ”Livets Skole” og giver et mun-
tert indblik i det livets efterår, som 
for de fleste rummer mange spæn-
dende nuancer. 
 

  Anders Bonde er præst på landet 
og bonde, og landbokulturen er hans 
inspirationskilde. 
  Foredraget holdes i causeriets 
muntre form, hvor der også er noget 
til eftertanken. 
 

”Når alderdom bliver en 
kvalitet” 

Sognehuset, torsdag d. 9. februar, 
kl. 14:00 

 

  Indiske kvinder véd, hvad det vil sige at 
gå sultne i seng, - de spiser altid til sidst! 
Bekæmpelse af sult betyder også hjælp 
til såsæd, dyrkning af køkkenhaver samt  
juridisk og praktisk støtte med hjælp til 
de udsatte grupper. - Det gælder altså 
også bekæmpelse af årsagerne til den 
stille udmarvende sult, der er dagligdag 
for mere end 800 millioner mennesker  i 
Indien, Afrika og Mellemamerika. 

Foto: Jørgen Lauritsen 

Ellen Straarup og Frank Christiansen 
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   Det var nok ikke, som en juleaf-
tensgudstjeneste ville have formet sig 
for omkring 1000 år siden,  det ved vi 

ikke ret me-
get om, men 
alligevel var 
det en særlig 
oplevelse de 
f r e m m ø d t e 
fik juleaftens-
dag i Stavkir-
ken ved Mo-
esgaard Mu-
seum. 
   Mon ikke 
en del af 
dem, der hav-
de fundet vej 
hertil, var 

nogle de mange mårslettere, der gik 
forgæves til Mårslet kirke juleaften. 
Der var i hvert fald fuldt hus med 
omkring 65 mennesker inde, sidden-
de på lammeskindstæpper på de inte-

Stavkirken ved Moesgaard 24. december2005: 

En anderledes juleaftensgudstjeneste 

Klokker Jens Bech 

Tekst og foto Jørgen Lauritsen 

rimistiske kirkebænke, der var sat 
op til lejligheden i det spartanske 
kirkerum, og vel 20 udenfor. 
 

  Alle fik dog en fin juleaftensople-
velse ud af det med præst Torben 
Rostbøll, der prædikede over jule-
evangeliet.  
  Salmerne var de velkendte jule-
salmer, og bevidst valgte, da det - 
pga. det svage lys fra kerterne - var 
svært at se teksten på det udlevere-
de tekstblad. 
   Den ledsagende musik blev leve-
ret af Christoffer Bech på fløjte og 
kirkesanger var Rasmus Frandsen. 
  Som kirketjener og klokker så vi 
Jens Bech, som i øvrigt var initia-

tivtager til denne særlige julegudstje-
n e s t e .            

 

Dagens tekst var juleevangeliet, som præst Torben Rostbøll prædikede over. 

Det var halvkoldt, og komfort var der 
ikke meget af! 

Kirkesanger Rasmus Frandsen og på 
fløjte Christoffer Bech 

Messehagelerne: 

Festligt og farverigt! 
Begge messehageler er nu endelig 

taget i brug. 
  Gudstjenesten 1. juledag 2005 i 
Mårslet Kirke blev præget af, at det 
var 1. gang den nye, hvide messeha-
gel blev taget i brug.  
  Forventningen til dette øjeblik har 
været meget stor, ikke mindst hos 
sognepræst Hanne Davidsen, der var 
den første, der bar dette unikke og 
smukke stykke kirkekunst. 
   Det var også Hanne Davidsen der 

indviede den grønne messehagel, 
helligtrekongers søndag, den 8. ja-
nuar 2006. Herunder ses til venstre 

Hanne Davidsen med den hvide, 
festhagelen, og til højre med den 
grønne til trinitatistiden.                   JL 

Foto: Jørgen Lauritsen 
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Julekoncerten 2005 i Mårslet Kirke: 

En aften som vil blive husket 
Tamra Rosanes sang sig ind i julehjerterne hos tilhørerne,  og 
guitaristen Lars Krarup flettede med i et fint akkompagnement. 

Tekst: Jens Bech  -  Foto:   Jørgen Lauritsen 

  Mårslet Kirke var smukt pyntet med 
blomster og levende lys denne man-
dag aften den 19. december 2005, og 
mange havde - på trods af den fore-
stående juletravlhed - givet sig tid til 
et par timer indenfor. 
  Og der var vist ingen, der blev skuf-
fede. I en lyssætning, som kunne væ-
re en TV-produktion værdig, sang og 
spillede Tamra Rosanes til Lars Kra-
rups fine akkompagnement på guitar 
mange af de kendte engelsk-
amerikanske julesange, som Tamra 
introducerede på dansk med sin char-
merende amerikanske accent.  
  Om ”Greensleeves”, som skulle væ-

Tamra Rosanes 

re skrevet af Henrik d. 8. som kær-
lighedssang for 500 år siden, sagde 
hun beskedent: ”Jeg er glad, bare 
mine sange huskes i 10 år” 
  Vi fik ”Silent Night”, og da der 
efter tre vers blev skiftet til dansk, 
sang alle med, men aftenens højde-
punkt var nok, da den næsten fyldte 
kirke swingede med på ”He’s got 
the whole world….” 
  Publikum ville ikke uden videre 
give slip på Tamra Rosanes og Lars 
Krarup, så det blev til to ekstranum-
re og stående bifald. 
  En stor musikalsk oplevelse i Mår-
slet Kirke.                                       

Lars Krarup og Tamra Rosanes 

Der var omkring 95 mårslettere, der havde fundet vej til julekoncerten 

 
 
 

SOGNEHUSET  
i FEBRUAR 

 

Onsdag d. 1. feb.  
Litteraturkredsen 
kl. 19:30 - 21:30 
 

Torsdag d. 9. feb. 
Hyggeklubben 
kl. 14 - 16 
(se programomtale andetsteds på kirkesi-
derne) 
 

Grundejerforeningen ”Bytoften” 
Kl. 19 - 22 
Mandag d. 13. feb.  
Mandagscafé 
kl. 9:30 - 11:00 
 

Fredag d. 17. feb. 
Grundejerforeningen ”Storhøj” 
Kl. 19 - 22 
Tirsdag d. 21. feb.  
Menighedsrådsmøde (lille sal)   
kl. 19 - 22 
 

Kristen bøn og spiritualitet (store sal) 
kl. 19 - 21  
 

Onsdag d. 22. feb 
Indre Mission 
kl. 19:30 
 

Torsdag d. 23. feb. 
Grundejerforen. ”Præstegårdsvej” 
Kl. 19 - 22  
 

Fredag d. 24. feb. 
Fredagsspisning 
kl. 18:15 
 

Tirsdag d. 28. feb. 
Kristen bøn og spiritualitet 
kl. 19 - 21  

*  *  * 
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 
 
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 
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Studieobjekt: 

Kirken den er et gammelt hus 
Mårslet Kirke anvendt i undervisningen af arkitektstuderende 

  Mon ikke Grundtvigs ord fra 1837 
har inspireret professor og arkitekt 
Gert Bech-Nielsen, da undervisnin-
gen i  ældre arkitektur en formiddag, 
på én af de sidste dage i november 
2005, blev henlagt til Mårslet kirke. 
  Det var 1. års holdet af arkitektstu-
derende fra Arkitektskolen Aarhus, 
der med stor interesse studerede, teg-
nede og skitserede store og små de-
taljer både ude og inde.                                         

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 

Der blev også tid til andet end arki-
tektur.  Gert Bech-Nielsen fortæller 
her om kalkmalerierne. 

 
 

Kort om 
Arkitektskolen Aarhus: 

 
Arkitektskolen  har ca. 900 stude-
rende, beskæftiger ca. 200 medar-
bejdere og har et årligt budget på lidt 
over 100 mill. kr.  

Husk at det er muligt at se hele den sidste årgang af Mårslet Bladene i farver. 
Klik ind på adressen http://www.maarslet-bladet.dk 

 

 Alle aftaler  
om kirkelige handlinger ...  
- træffes med sognepræst                
HANNE  DAVIDSEN,   
Præstegården,  
Obstrupvej 4,  
tlf. 86 29 02 34            
e-mail: davidmaa@post.tele.dk  
                     
Attester: Dåbsattester, navne- og 
vielsesattester m.v. udstedes af sog-
nepræsten. 
 
Fødsler: Alle fødsler, uanset hvor i 
landet de finder sted, skal anmeldes 
i det sogn, hvor moderen bor. An-
meldelse foretages på en særlig 
blanket, der normalt udleveres af 
jordemoderen. Anmeldelse skal fo-
retages senest 2 dage efter fødslen.  
Ved anmeldelsen skal forældrenes 
dåbs– eller navneattest samt evt. 
vielsesattest medbringes. 
 
Vielse: Henvendelse skal først ske 
til bryllupskontoret på Rådhuset. 
Når prøvelsesattest herfra forelig-
ger, skal denne samt parrets dåbsat-
tester medbringes ved aftalen med 
sognepræsten. 
 
Dåb og navnegivelse: Ved dåb op-
gives navn, stilling og adresse på 
mindst 3 og højst 5 faddere.  
Et barn skal navngives med fornavn 
og efternavn senest 6 måneder efter 
fødslen. 
 
Begravelse eller bisættelse: Dag, 
klokkeslæt og salmer aftales med 
præsten, der også gerne hjælper 
med øvrige oplysninger. 
 

 
*   *   * 

 
Vær opmærksom på at 

 
KUN ORIGINALE ATTESTER  

MODTAGES 

 

Mårslet Kirkes hjemmeside: 
http://www.maarsletkirke.dk 
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               Menighedsrådets sammensætning pr. 1. januar 2006 

JYTTE ENEVOLDSEN 
Næstformand 
Banevej 4 
 
Medlem af økonomi– og  
forretningsudvalg samt 
præstegårdsudvalget 

ELSE SVENDSEN 
Langballevej 117 
 
 
Medlem af kirke– og kirkegårdsud-
valg, sognehusudvalg, aktivitesud-
valg og sognemedhjælperudvalg 
 

TORBEN PEDERSEN 
Præstegårdsvej 46 
 
 
Medlem af kirke– og kirkegårdsud-
valg, valgudvalg, præstegårdsud-
valg og messehageludvalg 

HANNE DAVIDSEN 
Obstrupvej 4 
Sognepræst og ”født” medlem 
 
Medlem af bladudvalg, aktivitets-
udvalg, sognemedhjælperudvalg, 
præstegårdsudvalg, byggeudvalg 
og messehageludvalg 

ANETTE CHRISTENSEN 
Langballevej 82 
 
 
Medlem af sognehusudvalg, messe-
hageludvalg og sognemedhjælperud-
valg 

JØRGEN LAURITSEN 
Kirkeværge, redaktør af kirkebladet 
Gyldenkronesvej 46 
 
 
 
Medlem af bladudvalget 

ASTRID BRUUN BERTELSEN 
Englodden 1 
 
 
Medlem af aktivitetsudvalg, messe-
hageludvalg, sognehusudvalg og 
valgudvalg 

SUSANNE LAURITSEN 
Gyldenkronesvej 46 
 
 
Medlem af aktivitetsudvalg, messeha-
geludvakg, sognehusudvalg og sogne-
medhjælperudvalg  

JENS BECH 
Langballevej 404 
 
 
 
Formand for valgbestyrelsen og 
medlem af aktivitetsudvalget 

JETTE ROSENBERG 
CHRISTIANSEN 
Tiset Præstegård 
Sognepræst og ”født” medlem 
 
 
 

Medlem af aktivitetsudvalget 

EBBE NØRGÅRD PEDERSEN 
Langballevej 108 
Formand 
Formand for økonomi– og forret-
nings-udvalg, medlem af kirke– og 
kirkegårdsudvalg, messehagelud-
valg samt byggeudvalg. 

ELSE KJEMTRUP 
Bedervej 85 
 
 
 
Medlem af aktivitetsudvalg og 
messehageludvalg 

 

Menighedsrådets  
officielle møder afholdes i Sognehuset.  

Normalt er det den 3. tirsdag i måneden, og næste gang er tirsdag den 21. februar fra kl 19 til 22. 
Menighedsrådsmøderne er åbne, og alle er velkomne til at overvære møderne.  



MÅRSLET-bladet  FEBRUAR 2006 20 

Indre Mission 
Børneklubberne: 
 

Mariehønen 
     Legestuen ”Mariehønen” slår døre-
ne op hver mandag fra kl. 16:15 til 
17:30. Alle børn op til 6 år er vel-
komne. 
   Vil du høre, hvad vi laver i Marie-
hønen, er du velkommen til at kigge 
ind, eller du kan kontakte enten Jette 
Kristoffersen, tlf. 8628 9965 eller 
Erik Christensen, tlf. 8629 5765. 
  Mariehønen finder du på adressen 
Langballevej 82.    

  OBS: Legestuen holder vinterferie 
mandag den 13. februar (i uge 7) 
   

Lærkereden 
  Børneklubben ”Lærkereden” er for 
alle børn fra børnehaveklasse 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 
de lidt større børn - fra  4.- 7. klasse.  
 Klubben mødes i sognehuset hver  
mandag fra kl. 19:00 - 20:30  
 
 
De tre klubber er alle tilsluttet Dan-
marks Folkekirkelige Søndagsskoler.  

Redaktion: Jørgen Lauritsen - jlt@pc.dk 

   Onsdag den 22. 
februar får vi besøg 
af indremissionær 
Hanus Poulsen, 
Randers, der vil 
fortælle os lidt om 
hvad kristendom-
men har at byde på. 

   I den globaliserede verden, som 
Danmark er en del af, møder vi 
mange forskellige slags religioner. 
   Det kan være medvirkende til, at 
mennesker i deres søgen efter det 
perfekte, hurtigt kommer til at blan-
de disse forskellige religioner sam-
men i én stor cocktail, og på den 
måde så at sige "skaber" deres egen 
religion. Og - kan vi så spørge -  er 
der noget forkert i det? 
  Mødet starter i Sognehuset kl. 
19.30 og alle er velkomne til bare at 
droppe ind. 
 
Hanus Poulsen (47) kommer fra 
Færøerne, hvor han var sekretær i 
Blå Kors. Han er gift, far til 3 børn 
og uddannet elektriker. Han har 
arbejdet som bus– og lastvogns-
chauffør, har virket som evangelist i 
Indre Missions cafèbus i 4 år og 
blev pr. 1. nov. 2005 ansat som in-
dremissionær i Randers 

Hanus Poulsen 
Privatfoto 

Indre Missions cafébus 
med udgangspunkt fra Randers kom-
mer rundt i hele landet og besøger fe-
stivaler, efterskoler eller steder hvor 
der foregår arrangementer i Indre Mis-
sions regi.  

  Der etableres gadecafé og serveres 
gratis kaffe, og der lægges ikke skjul 
på, at formålet er forkyndelse. 
  Det er naturligvis primært om som-
meren, når de forskellige arrangemen-
ter finder sted rundt omkring, at café-
bussen drager land og rige rundt. 

Privatfoto 

 Fælles  familiespisning 
fredag d. 17. feb. kl. 18:15. 

 

   Den 3. fredag i hver måned afhol-
der vi fællesspisning i sognehuset. 
Pris for aftensmad og kaffe er 30 kr. 
pr. voksen - børnene spiser gratis. 
Tilmelding to dage før (onsdag in-
den kl. 21:00) til: 
Eva og Christian Kaas-Petersen på 

tlf. 8629 3434  eller mail: 
kaas.petersen@mail.tele.dk. 

  Det er nu over 25 år siden, det før-
ste luciaoptog fandt sted på Mårslet 
Plejehjem, og den gode tradition 
blev da også på smukkeste vis fulgt 
op om morgenen d. 13. dec. 2005, da 
piger fra 7. klasse på Mårslet Skole 
bar de levende lys rundt på gangene 

på Lokalcenter Kildevang, mens de 
sang Santa Lucia.  
  Initiatvtager og igangsætter har fra 
starten været musiklærer Ole Nørskov, 
Mårslet Skole.                                     JL  

Lys over Kildevang    

Foto: Jørgen Lauritsen 
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Indskrivning af børn fra 4. – 7. klasse 
 
Meddelelse til forældre, der efter sommerferien 2006 har børn i 4. kl. – 5. kl. og ønsker deres barn/børn kommer 
på venteliste til følgende institutioner: 
 
Fritidshjemmet Asgaarden Testrupvej 8 b. 8320 Mårslet. Tlf.  86294167 
Leder: Keld Damgård Souschef: Hanne Kejser 
 
Asgaarden er en kommunal daginstitution normeret til 43 børn  ( 0. – 7. klasse). Inkluderet i dette er der plads til 3 børn 
med handicap af lettere grad. 
Asgaarden ligger ud til fælles p-plads foran hallen, eget hus på 470 m2. Indendørsarealet er foruden allrummet opdelt i 3 
stuer, musikrum, værksted, udklædningsrum, køkken m.m. Husets indretning gør, at der er mange hyggekroge, hvor bør-
nene kan lege sammen i mindre grupper. 
Nogle nøgleord der kendetegner Fritidshjemmet: Oplevelser, sommerlejr, familiær atmosfære, musik, film, spontane 
ture, projekter, kunstnerisk udfoldelse, leg, kammeratskaber, spil, udfordringer, hemli`- nemli`- ture og klub 10 aktivite-
ter. 
Fra 14 – 15 serverer vi HVER dag rugbrød med diverse pålæg og om fredagen ( Cafe` fredag) lidt ekstra godt. 
Forældrebetaling og voksennormering er den samme som i SFO. 
 
Mårslet Fritidsklub M.F.K. Testrupvej 6, 8320 Mårslet. Tlf.  86294532 
 
For børn fra 4. – 7. klasse. Indskrivning foregår ved henvendelse til selve klubben. 
 
Åbningstider:  Mandag  11.30 – 17.00  Tirsdag 11.30 – 21.00 
   Onsdag 11.30 – 17.00  Torsdag 12.30 – 17.00 
   Fredag 11.30 – 16.30 
 
Aftenåbningen kan ændre sig i forhold til medlemmernes afstemning. Her er der udover at komme i klubben f.eks. også 
mulighed for at melde sig til aftenspisning. 
Børnene kan komme og gå i klubben efter et ”hej” og et ”farvel” til en voksen. Børnene er ansvarlige over for de projek-
ter og de faste aktiviteter de har meldt sig til. 
Klubbens primære opgave er at kunne tilbyde et godt og hyggeligt værested for børnene og at kunne indgå i et socialpæ-
dagogisk arbejde også for børn med adfærds- eller sociale problemer. 
Èn gang om måneden bliver der udstedt en klubkalender som indeholder det meste af den kommende måneds faste akti-
viteter 
og oplysninger om de mere specielle aktiviteter ( ture/lejre) klubben arrangerer. Se mere på www.maarsletfritidsklub.dk 
 
Legepladsen ”Midgård” Testrupvej 1, 8320 Mårslet tlf.  86290217 mellem kl. 10 – 12 
Leder Poul Bülow Stedfortræder: Annie Winther 
 
Midgård er et værested for børn i skolealderen, primært fra 4. klasse og op til 14 år. Der er tilknyttet ca. 150 børn. 
 
Åbningstiderne er 10.00 – 17.00 – fredage til 16.30. 
 
Der kan være lukket inden døre enkelte dage om året. 
 
Det er gratis at bruge Midgård og der er ca. 2. medarbejdere tilstede til opsyn inde og ude. 
 
Området omkring Midgård bruges af alle byens borgere som udflugtsmål, små børn nyder godt af vores store sandkasse 
med 
Mange  legesager i  sommerhalvåret. Gæster kan bruge indendørs faciliteterne mellem kl. 100.00 – 12.00. 
 
Alle er velkommen. 
 
I kan afhente ansøgningsskema om optagelse på de tre steder ved personlig henvendelse. 
Ansøgningsfristen er 15. februar 2006. 
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Nyt fra Fritidshjemmet Asgaarden  

Så er julegavefremstillingen overstået 
for denne gang – og julefest, 25 års 
fødselsdag m.m. er nu arkiveret 
blandt de gode minder fra 2005. 
 
D. 7. december var fritidshjemmet 
igen fyldt (godt og vel) med glade 
børn og forældre til den årlige julefest 
med fremstilling af juledekorationer, 
optræden m.m. Som det efterhånden 
er kotume på fritidshjemmet, var det 
nødvendigt med et midlertidigt 
”anneks” på boldbanen foran fritids-
hjemmet for at få plads til de mange 
gæster der dukkede op – både til vo-

res 25 års fødselsdag d. 16.november
(tak til alle fremmødte og tak for alle 
gaverne) og til julefesten. Begge ar-
rangemeneter løb rigtig godt af stabe-
len. 
 
Begyndelsen af det nye år byder, som 
sædvanligt, også på et par projekter. I 
slutningen af januar og begyndelsen 
af februar vil fritidshjemmets samling 
af gaffa-rollespilsvåben blive supple-
ret op – med nogle travle uger på 
værkstedet til følge. I marts måned er 
det planen, at der som sædvanligt skal 
løbe et projekt af stabelen, hvor hele 

fritidshjemmet omdannes til et lille 
mini-samfund. I tidensløb har dette 
samfund eller land haft mange navne 
og ansigter – Bananistan, Marsistan 
og Japantown er bare et par af de nav-
ne projektet har haft. Som sædvanligt 
vil der blive fremstillet en ny valuta, 
der skal bruges til bl. a. at aflønne de 
arbejdspladser, der også bliver under-
vejs i projektet. Vi glæder os allere-
de...... 
 
Men aller først: 

Vi håber at mange vil kigge forbi......  

Vi gentager den store succes 

og afholder KUNSTUDSTILLING 
med 

ÅBENT HUS FOR ALLE IN-
TERESSEREDE 

ONSDAG d. 22.02.06  

fra kl. 16 – 20 

Udstillere er børn og forældre 
på Fritidshjemmet Asgaarden 
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Indianerdag i Mårslet 

Fredag den 7/10-2005 havde alle dag-
plejebørn, dagplejere og forældre en 
meget dejlig dag i Mårslet. 
 
Allerede kl. 10 om formiddagen fik vi 
besøg af en vaskeægte fuldblodsindia-
ner. Han hedder “Langsomme Hund”. 
Han hedder også Jens, og han kom 
for, at give både børn og voksne et 
indblik i livet som indianer. I tiden op 
til, havde dagplejebørnene smagt lidt 
på “indanerlivet”, ved bl.a. at synge 
indianersange, lave dragter, pande-
bånd med fjer, blive malet i ansigtet 
m.m.  Ja, og udover det, var der sam-
men med børnene blevet bagt “fry 
bread”. Et helt specielt, men bestemt 
velsmagende indianerbrød, som dyp-
pes i bærgrød. Uhm! Opskrift kan 
udleveres.  
 
Vores indianerdag foregik på området 
ved den “Midgården. Vi indtog bold-
banen, og da “Langsomme Hund” 
kom, gik vi i gang med at sætte en tipi 
op. Det var et spændende arbejde, 
som blev nøje fulgt, af opmærksom-
me dagplejebørn. Mens børnene fik 
frokost, tændte “Langsomme Hund” 
op i bålet midt i tipien, og lagde for-
skellige skind ud, som vi skulle sidde 
på inde i tipien. Det var meget spæn-

dende, at man kunne tænde bål inde-
for i tipien og følge røgen, som kom 
op at hullet øverst oppe. Da vi kom 
ind i tipien, skulle vi tage gummistøv-
lerne at og sidde i rundkredsen på de 
dejlige bløde skind. Det var rigtig 
hyggeligt og nu var det tid til en indi-
anersang. 

“Langsomme hund” sang for os, men 
på en helt anderledes måde, end vi var 
vant til. Han sang på et helt andet 
sprog og med en helt anden lyd. Men 
indimellem var der noget kendt. Han 
sang bl.a. om Mickey Mouse og Plu-
to. Ja, Post Mand Per var der også en 
sang med, dog var han blevet til Post-
mand Fjer. Det gjorde et stort indtryk 
både på børn og voksne. En enkelt 
indianderhistorie blev der også tid til. 
Om en voksen indianer, som vist var 

noget barnlig, og som kom ud for en 
noget besynderlig oplevelse, fordi han 
ville kunne de samme tricks, som me-
dicinmanden.  
 
Da der både var blevet sunget og for-
talt historie, var børnene ved at være 
trætte. En stor del af børnene fik lov 
at sove middagssøvn inde i tipien, 
under deres egne dyner. Her lå de 
godt på de bløde skind, og kunne 
slappe rigtigt at i varmen fra bålet.  

Mens børnene sov, blev der bagt 
“friedbread” over bål et andet sted på 
pladsen. Det var et stort arbejde, da 
der skulle laves så mange, at vi kunne 
byde forældrene på smagsprøver, når 
de kom for at hente deres børn. Mens 
børnene sov, og brødene blev bagt, 
klædte “Langsomme Hund” om til en 
rigtig indianerdragt. Han blev meget 
flot og næsten ukendelig, men da bør-
nene havde været sammen med ham 
hele formiddagen, og kendte hans 
stemme, kunne de godt kende ham.  
Så blev der danset indianerdans, hvor 
både børn og voksne deltog. Og når 
man danser og hygger sig, og oplever 
mange spændede ting, blir man også 
sulten. Så det var rigtig godt at der 
var blevet bagt rigtig mange “fry 
bread”. 
 
Det var en rigtig dejlig og anderledes 
dag, fyldt sanseindtryk både for børn 
og voksne.  

 
 

dagplejerne i gruppe 15 i Mårslet 
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AKTIVITETER I FEBRUAR 2006 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 

 
Med venlig hilsen 

 
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 

Langballevej 3, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 76 29 00 

 
Onsdag d. 1. februar 2005, kl. 14.00 
Gudstjeneste 
 
Onsdag d. 8. februar 2005, kl. 14.00 
Syng med Josser Herold 
 
Fredag d. 10. februar 2005, kl. 14.00 
Hugo og Karen viser billeder fra AAustralien 
 
Søndag d. 12. februar 2005, kl. 14.00 
Banko ved Brugerrådet 
 
 
 
 
 

 
Hver mandag kl. 14.00 i Underhuset: 
Billard (Pool). 
 
Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub 
 
Træværkstedet holder åbent hver tirs-
dag fra kl. 09.30 – 11.30 
 
Genbrugsmarkedet holder åbent 
fra kl. 15.00 – 17.00: 
Torsdag d. 9. februar 2005 
Torsdag d. 23. februar 2005. 
 
 
Meddelelser: 
Pensionsmedarbejder: 
Mandag d. 6. februar 2005 kl. 09.00 – 12.00 
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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 Onsdag  15. februar 2006 19.30 Tandervej 44 
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Basketball 

Basketball Juleafslutning 
Det var en kold klar fredag aften 
d.16.12.2005. Basketafdelingen holdt 
som sædvanligt juleafslutning for hele 
afdelingen. 

Der var 34 mikro - mini og drenge-
spillere. Trænere /ledere  og en 
del forældre var mødt op. 
Der blev trænet til almindelig tid 
17.30-19.00. Det vil sige at der var en 
masse nisser og der var julelege og 
sjove konkurrencer. Efter træning 
stod der mad på menuen i halhuset. 
Der blev spist pølser, franskehotdog, 
pommesfritter og sodavand. Det kun-
ne nydes i selskab til Disneysjov og 
en slikpose. Bagefter var der jul i Val-
hal.! 

 Heldigvis var der ikke så mange til 
badminton træning, så der kunne sky-
des lidt straffe på et par kurve.  
Derefter stod der basketkamp på stor 
bane alle mand og damer. 
Med højt julemusik med Drengene fra 
Angore - kunne det jo kun gå godt. 
  
Der blev uddelt præmier til Lasse fra 
Mikroholdet, Anders og Matias 
fra Minidrengeholdet  
Der var præmier til bedste "killer" fra 
Drengeholdet blev Jonas. 
Et stort tillykke med det. 
 

Der blev spillet basket til kl. 22.30 - 

så kunne de yngste spillere ikke me-
re. De ældste fortsatte til kl. 24.00. 
Under de billeder kunne der ikke stå 
deres navne Kristian og Lone og Da-
niel og drenge billedet skulle der syn-
ges julesange mens de skulle løbe på 
tværs af banen. 

 
Det sidste billede af "Teamet" i Hal-
huset Frank, Hanne og Kirsten.  
Mange tak for hjælpen til alle der del-
tog. 
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig 
jul og et godt nytår. 

 
Venligst Michael 
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TMG vinder bronze ved Limfjords Basket Cup 
Mellem jul og nytår tog 8 drenge fra 
vores Ældste mini drenge hold, deres 
træner og forældre fra Mårslet af sted 
på basket cup i Lemvig. Lemvig Ba-
sket Cup er den største cup i Danmark 
med deltagelse af 1350 spillere og 
trænere fra hele Europa. 
 
Vores hold bestod af træner Daniel 
Andersen og spillerne August Sejer-
sen, Christian Svenningsen, Emil Ja-
kobsen, Mathias Kring, Mathias Win-
ther, Nicolas Poulsen, Rasmus Salling 
og Troels Sørensen. 
 
Vi ankom tirsdag aften, hvor vi så 
opvisning med kørestols basket, og 
blev bagefter indkvarteret på Nørre 
Nissum skole. Onsdag morgen skulle 
drengene i kamp. Her mødte de Åby-
høj 2, som slog dem med 1 mål. Næ-
ste kamp skulle de møde SC Ottensen 
fra Tyskland, den kamp vandt TMG 
stort. 

Dagen sluttede med en tur i svømme-
hallen. 
 
Torsdag skulle TMG møde MPC Ce-
leritas-Donar fra Holland, som de 
også slog stort. Det førte os videre i 
semifinalerne. Her mødte vi KBBC 
Zwevegen fra Belgien, - De var lige 
en tand for hurtige og det blev et ne-
derlag til TMG. Holdet fra Belgien 
vandt senere guld. Vi skulle nu spille 
bronze kamp fredag middag, her skul-
le vi møde Åbyhøj 1, hvilket vi havde 
prøvet før med dårligt resultat. Træ-
neren Daniel opmuntrede drengene og 
det blev en spændende kamp. Da vi 
manglede 5 minutter kunne vi næsten 

ikke holde ud at se mere – vi førte, 
men vidste at det hurtigt kunne ændre 
sig. Set fra tilskuerpladserne var det 
næsten ikke til at overvære – Kampen 
blev fløjtet af og TMG vandt pokal og 
bronze medalje. 
 
Det var trætte og glade drenge der 
vendte hjem fra en fantastisk tur – alt 
fungerede som det skulle. Kik forbi i 
Halhuset og se pokalen for det flotte 
resultat. 
 
Vi vil gerne på vegne af drengene og 
deres forældre sige 1000 tak til Daniel 
fordi han brugte sin fritid og for sit 
engagement på turen. 

 
Karin Jakobsen 

Peter Hahn 
 

Fotos: Kåre Sørensen 

Nicolas Poulsen, August Sejersen, Mathias Winther, Mathias Kring,Troels Sørensen, 
Emil Jakobsen, Christian Svenningsen, Daniel Andersen og Rasmus Salling. 

Hvem diskuterer hvad 
Se opslagstavlerne 

 

Www.maarslet.net 
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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 8. februar 
 
 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/ 

 

Generalforsamling i Mårslet 

Sogns Lokalhistoriske 

Forening afholdes i år 

torsdag den 23. marts 

kl. 19,30 i Sognehuset. 

Dagsorden følger i 

marts-bladet. 
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Åbent repræsentantskabsmøde i Fællesrådet  
Tirsdag den 28. februar 2006 afholdes 
det årlige repræsentantskabsmøde i 
Mårslet Fællesråd. 
 
Der er efterhånden tradition for, at 
mødet er åbent, dvs. at der er adgang 
for alle, der interesserer sig for aktivi-
teterne i lokalområdet – og dermed 
for fællesrådets arbejde. 
 
Vi vil gerne opfordre foreninger og 
borgere til at overveje, om ikke arbej-
det i fællesrådet var noget for jer. 
Som det kan ses af omtalen andet-
steds i Mårslet-Bladet er der masser 

af opgaver at tage fat på, og det ser 
bestemt ikke ud til at blive kedeligt i 
det kommende år! 
 
Forslag til kandidater og til debat kan 
sendes til formanden: Keld Schmidt-
Møller, Ovesdal 38, tlf. 86293410, 
mail: ksm@agurk.dk. 
 
Forslag, der skal behandles på mødet, 
skal være formanden i hænde senest 
den 20. februar. 
 
Se evt. referater, handlingsplan, ved-
tægter mm. på maarslet.net. 

Åbent møde, 
 adgang for alle 

tirsdag 28. februar 2006 
 kl. 19:30 

 i Borgerhuset. 
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MÅRSLET VANDVÆRK  I/S 
GENERALFORSAMLING 
Torsdag, d. 9.3.2006 kl. 19,30 i Mårslet Borgerhus. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 3 uger 
før generalforsamlingen. Adresse: Frøkærparken 102, 8320 Mårslet. 
PRISER 2006 
Fast afgift, almindelig måler, pr. år   ……………………………….. kr. 250,00 
Vand, pr. kubikmeter, incl. afgifter   ….. …………………………... kr.   31,34 
Incl. moms. 
BETALING 2006 
D. 10.02.2006, d. 12.06.2006, og d. 10.10.2006. 
KONTAKT 
Willy Tang Pedersen, formand, tlf. 86290888 
Karl Jørgen Jensen, kasserer, tlf. 86296714 
E-mail: maarsletvand@mail.tele.dk 
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 

STOF TIL MÅRSLET-BLADET 
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11 

Overskrifter i skriftstørrelse 24 
Billeder i indlæg medsendes så vidt muligt som vedhæftet fil 
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Klaverundervisning tilbydes 
 

www.silverzone.dk/musik/klaverundervisning 
 

v/Birgit Sølvsten 5057 0589 



MÅRSLET-bladet  FEBRUAR 2006 32 

   
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
    MÅRSLET FÆLLESRÅD 
 
     
                                SE-nr. 13 92 49 02 
      
                                   Giro: 128-4177 
 
Annoncepriser og størrelser  for  år 2006. 
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. moms. 
Annoncer for mindre perioder kan også tegnes. 
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.  1.200 
  6,00 x     5,5 cm  kr.  1.800 
  6,00 x     8,5 cm  kr.  2,200 
  6,00 x   11,5 cm  kr.  2.700 
  6,00  x   14,5 cm  kr.  3,150 
  9,50  x     2,5 cm  kr.  1.600 
  9,50  x     5,5 cm  kr.  2,200 
12,50  x     2,5 cm  kr.  1.800 
12,50  x     5,5 cm  kr.  2.800 
12,50  x     8,5 cm  kr.  3.600 
12,50 x   11,5 cm  kr.  4.300 
12,50 x   14,5 cm  kr.  4.750 
19,00  x     2,5 cm  kr.  2,150 
19,00  x     5,5 cm  kr.  3.600 
19,00 x     8,5 cm  kr.  4.400 
19,00  x   11,5 cm  kr.  5,250 
19,00 x   13,00 cm kr.  6,500 
19,00 x   26,20 cm kr.12.500 
Normer for sideopsætning: 
Margenen på siden er 19 cm. i bredden, højden max 26,2 cm 

STOF TIL MÅRSLET-BLADET 
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11 

Overskrifter i skriftstørrelse 24 
Billeder til indlæg medsendes så vidt muligt som vedhæftet fil 

 

E-mail indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Bladkasserer og annonceansvarlig Jacob Lind tlf. 86 29 26 06 
E-mail jacoblind@tdcadsl.dk 
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Stor interesse for "Grease" på Vilhelmsborg  
Det var en meget glad iscenesætter Anders Baggesen, der tirsdag aften på Skt. Anna Gades Skole bød velkommen til 
hen ved 200 forventningsfulde deltagere i Vilhelmsborg Festspils informationsmøde om den kendte musical "Grease". 
 
Anders Baggesen fortalte om forestillingsledelsens planer for forestillingen og om de mange muligheder, der er for at 
være med på scenen. 
 
”Vi har selvfølgelig brug for skuespillere til de ti store roller, men vi har bestemt også brug for en lang række medvir-
kende, der kan være med til at tegne det store billede af collegelivet på Rydell High School” fortalte Anders Baggesen. 
 
”Når man engagerer sig som frivillig i en opsætning som Vilhelmsborg Festspil, så er det med hele hjertet og med enga-
gement” fortsatte Anders Baggesen. ”Der vil være mange, mange prøver og det vil være hårdt, men til gengæld vil det 
være alle anstrengelser værd, når man står på scenen overfor mere end 1000 forventningsfulde og glade publikummer” 
sagde Anders Baggesen. 
 
Forestillingsledelsen ønsker at sammensætte en stærk dansetrup, og her fortalte koreograf Dorte Glintborg bl.a.: 
”Dansetruppen skal være stærk og rytmisk, og til denne trup er minimumskravet lysten til at danse, en vis rytmisk sans 
og ikke mindst smidighed”.  
 
Orkestret! 
Med årets forestilling følger også et musikalsk stilskifte, og det stiller også anderledes krav til sammensætningen af or-
kesteret, der for første gang i år ledes af Allan Dahl Hansen. ”Musikken i år vil være skarpere og mere direkte, og i orke-
steret vil rytmegruppen være basis” sagde Allan Dahl Hansen. ”Rytmegruppen vil bestå af trommer, bas, et til to guita-
rer, klaver, saxofoner samt messingblæsere, men vi søger også strygere. Så vi hører meget gerne fra alle, der kunne have 
interesse i at være en del af orkesteret” fortalte Allan Dahl Hansen. 
 
Optagelsesprøve 
Der afholdes optagelsesprøve i weekenden 4. – 5. februar samt 12. februar 2006, og interesserede der ikke havde mulig-
hed for at deltage i informationsmødet, kan hente tilmeldingsblanket på www.vbf.dk, hvor man også kan læse mere om 
årets forestilling. 
 
Bag scenen. 
I forbindelse med den store produktion af "Grease" er der også brug for mange engagerede og dygtige frivillige til at 
varetage de mange opgaver bag scenen, og i år søger Vilhelmsborg Festspil et par gruppeledere: ”Vi søger en gruppele-
der for Tutten, som er samlingspunktet for de medvirkende under prøverne og forestillingen. Ligeledes søger vi en tek-
nisk koordinator i forbindelse med opsætningen af festspilpladsen samt en gruppeleder for malergruppen” fortalte Hans 
Lund, formand for Vilhelmsborg Festspil. 
 
  
 
"Grease” har premiere 26. juli 2006 og spiller frem til 12. august 2006. Læs mere på www.vbf.dk 
 
 
  
Ved eventuelle spørgsmål kontakt venligst  
PR- og marketingkoordinator  
Karin Buhl Slæggerup  
på telefon 2043 7254 / 86 78 48 03 (efter 16.00)  
eller tlf. 87 33 83 34. 
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Vi har gennem længere tid været bekymret for færdselspatruljernes og de passerende elevers sikkerhed ved T-krydset 
Odstrupvej / Testrupvej. 
Det er et kompliceret sted for skolepatruljerne at arbejde, både når de standser trafikken med "slikkepind", når de går ud 
på kørebanen, men også når de som før blev stående på fortovet. Der er sjældent et passende ophold i trafikken så fod-
gængerne kan komme over, og desværre er der en del bilister, der overser skolepatruljerne, når de står på kørebanen. 
Vi har observeret, at der stort set ikke er elever fra de yngste klasser, der benytter overgangen ved T - krydset.  
De bruger heldigvis overgangene ved skolestierne. 
I samarbejde med politiet har vi derfor besluttet at nedlægge skolepatruljerne ved T - krydset Obstrupvej / Testrupvej. 
Der vil ingen ændringer være ved de resterende tre overgange. 
Vi opfordrer derfor kraftig til, at I beder jeres børn om at benytte overgengene ved Allèen, Spejderhuset og Ungdomshu-
set. 
Ændringen træder i kraft fra mandag den 16. januar 2006.  
 

v. færdselskontaktlæreren på Mårslet Skole 

Kilde Mårslet web  

T-krydset Obstrupvej / Testrupvej  

Fredelig nytårsaften 
Om det var det kolde vejr eller andre forhold, der gjorde sig gældende, må være usagt. Men i hvert fald oplevede Mårslet en for-
holdsvis fredelig nytårsaften. Dog oplevede lægehuset indbrud både natten til den 1. januar og nattentil den 2. januar. Begge gange 
blev der stjålet en fladskærm.  
Indbruddene har fået lægehuset tl at optimere både tyversikring og alarm. 
 
Begge postkasser ved stationen overlevede derimod nytårsaften. De blev tidligt i december spærret af, så de kun kunne tage ganske 
tynde breve. Op til nytårsaften blev de efterfølgende spærret helt. Eftersom postbutikken havde lukket mellem jul og nytår betød det, 
at borgerne i Mårslet måtte udenbys for at sende lidt pakker og de lidt større breve: 
"Der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Det er meget ærgerligt at få sin post sprængt i stykker, og vi bruger mange ressourcer på 
det. Derfor spærrer vi postkasserne af på den måde. Og man kan ikke bare lade en postsæk ekstra stå åben i postbutikken, for kun-
derne skal kunne aflevere på betryggende vis," lyder forklaringen fra postontoret i Odder, der har ansvaret for postkasserne i Mår-
slet.  

Kilde Mårslet web 

Prognoser på vej  
Prognoserne over, hvordan befolkningstallet og servicebehovet vil udvikle sig i Mårslet, er ved at være klar. Den over-
ordnede befolkningsprognose ventes "i løbet af max et par uger", hedder det fra flere siden i den forvaltning, som be-
skæftiger sig med planlægnngen af børneinstitutioner. Den overordnede befolkningsprognose danner basis både for sko-
leprognosen og en prognose over, hvordan pasningsbehovet udvikler sig på småbørnsområdet. 
 
"Vi ved godt, at det banker på i Mårslet," siger Steen Frøbert i bygningsafdelingen på småbørnsområdet. 
Derfor har afdelingen kigget sig om efter jord at bygge på. 
Men fordi kommunen overholder pasningsgarantien og prognoserne er så tæt på, foretager forvaltningen sig ikke noget, 
før prognoserne er klar, fortæller Birgit Møller i Planlægningsafdelingen.  
 
Et af de steder, der kan komme i spil, er det 1 hektar store grønne areal lige efter Valhalla på vej ud ad Bedervej. Jorden 
ejes af Grundejerforeningen Bedervej 10-86, som gerne vil af med arealet, fordi det er et problem at få det vedligeholdt.  
Der er allerede forhandlet med kommunens bygningsafdeling, som gerne vil overtage jorden.  
Det er et problem for et eventuelt byggeri på arealet, at det vil komme til at ligge inden for åbeskyttelseslinjen på 150 
meter. Den skal der dispenseres fra, hvis der skal opføres en institution på stedet. 
Går handlen med kommunen i orden, kan Grundejerforeningen Bedervej 10-86 se frem til den spændende udfordring at 
bruge en sum penge, som ikke pt er øremærket til noget bestemt formål, og som ikke kan udbetales til grundejerforenin-
gens medlemmer.  

Kilde Mårslet web 
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Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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