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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Mens vi venter…… 
 
Går man en søndagstur til den sydlige del af Mårslet, får man hurtigt et indtryk 
af hvilken kraft der er sat ind med de store maskiner, for at udstykke arealerne 
til Mårslets nye bosætningsområder. 
  En markant tilvækst i Mårslets indbyggertal i forhold til de nuværende godt 
4.000 medborgere som bor i ”8320-området”. Det er alle bekendt med og bor-
germøder, indsigelser, ændringsforslag og aftaler har sat fokus på Århus Kom-
munes politik for borgerinddragelse. På trods af alle bestræbelser, har det dog 
ikke ændret på hastigheden af tilvæksten og det er min opfattelse, at det er den 
der vækker størst bekymring. 
  Bekymringerne må først og fremmest relatere til behovet for tilstrækkeligt 
mange daginstitutions-pladser, udbygning af skolens faciliteter, således det også 
dækker behovet for fremtidige fritidsfaciliteter. Endvidere bliver afviklingen af 
den forøgede trafik også en udfordring og ikke mindst sikring af de bløde trafi-
kanter. Det er mit indtryk, at kommunen er opmærksom på de forskelligartede 
udfordringer en så markant tilvækst vil give. Det er dog vigtigt, at mange frivil-
lige lokale kræfter i forskellige foreninger, råd og nævn fortsat lægger alle kræf-
ter i, for at forbedre Mårslets faciliteter og trafikale forhold. 
  På min vej igennem Mårslets foreningsliv igennem mange år har jeg jævnligt 
hørt det udsagn: ”Mårslet er blevet al for stor!”. Jeg har typisk reflekteret med 
”Hvornår blev Mårslet for stor?”. Var det da Åbakke-kvarteret, Storhøj og den 
første del af Præstegårsvej blev etableret i starten af tresserne? Eller var det 
Borrevænget i slutningen af tresserne, hvor Mårslet i øvrigt fik sin første dagin-
stitution, der gjorde det? Vi skal måske frem til begyndelsen af halvfjerdserne, 
hvor Præstegårdsvej vest hastigt kom til, eller var det Gyldenkronesvej og Frø-
kærparken som i midten af halvfjerdserne ødelagde Mårslet? Og jeg kunne blive 
ved, afsluttende med udstykningen af Hørretløkken, som er den seneste større 
udstykning der er kommet til. 
  Typisk har ingen villet udpege områder, som Mårslet er blevet udvidet med 
igennem de seneste fyrre år, som overflødige eller ødelæggende for lokalområ-
det. 
  Vi har nemlig ikke kunnet undvære et eneste. Det har vi ikke kunnet, fordi de 
mennesker som bor her beriger Mårslet med så megen værdi – den såkaldte 
”social kapital” – at vi som lokalt samfund ville være ”fattigere”, tangerende det 
ordinære, såfremt vi havde haft muligheden for fravalg af et eller flere af de 
udstykninger, der er kommet til igennem den sidste halvanden generation. 
  Jeg glæder mig til, at Mårslet bliver beriget med mange nye medborgere fra de 
kommende udstykninger, som hver især kommer med deres ressourcer og ener-
gi – hvoraf en del helt sikkert kommer os alle i Mårslet til gode. Lad os tage 
godt imod og i fællesskab skabe det bedste for Mårslet! 
 

God dag! 
 

Ivan Dybvad 
”en gammel Mårsletter”  
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Fællesrådet omtales hyppigt her i bla-
det – som netop udgives af Mårslet 
Fællesråd. Men hvad er dette Fælles-
råd egentlig for en størrelse? 
 
Hvad er et fællesråd? 
Det første fællesråd opstod i Solbjerg 
i 1970, idet man efter kommunesam-
menlægningen følte, at der var behov 
for et forum, hvor man kunne bevare 
de hidtidige lokale samarbejdsformer 
i den nye struktur. ”Foreningernes 
Fællesråd” blev dannet på baggrund 
af gode erfaringer fra ungdomsnævnet 
i Solbjerg – og denne struktur danner 
den dag i dag basis for fællesrådene i 
Århus Kommune. 
 
Kommune og Fællesråd. 
Et fællesråd fungerer som talerør for 
områdets beboere over for kommu-
nen. Samtidig bidrager fællesrådet til, 
at informationer og debatoplæg fra 
kommunen når helt ud til borgerne. 
Der findes i dag 30 fællesråd i Århus 
Kommune; de er typisk paraplyorga-
nisationer for de forskellige forenin-
ger i deres lokalområde. 
Samarbejdsforholdene er beskrevet i 
en samarbejdsaftale mellem Århus 
Kommune og fællesrådene. 
 
Hvad er Mårslet Fællesråd? 
Den højeste myndighed udgøres af 
repræsentantskabsmødet. På dette 
møde vælges et forretningsudvalg 
(FU), som varetager fællesrådets dag-
lige arbejde. FU består af syv med-
lemmer samt to suppleanter. Det 
praktiske arbejde varetages af en ræk-
ke udvalg. 
 
Hvilke udvalg har vi så? 
Fællesrådet er helt afhængigt af, at 

udvalgene fungerer godt. Udvalgene 
er typisk bemandet af folk der er dybt 
engageret i en bestemt sag. Hvis man 
har lyst til at være med til at påvirke 
byens udvikling i en bestemt retning, 
er det muligt at komme med i de ud-
valg der interesserer en. 
 
Bladudvalget står for udgivelsen af 
Mårslet-Bladet, som er et fællesblad 
for Mårslet Skole, Mårslet Kirke, 
TMG og Mårslet Fællesråd. Vi ser 
her et eksempel på et samarbejde, 
som er til glæde for alle parter! 
 
WEB-gruppen står for både teknik-
ken bag og nyhedsformidlingen på 
Mårslet-webben. Webben er et unikt 
medie til at formidle information hur-
tigt og effektivt. 
 
Trafikgruppen spiller en central rol-
le i forbindelse med den kommende 
udbygning af Mårslet. Hvordan skal 
Mårslet kunne klare den tilvækst i 
trafikken, som den kraftige udbyg-
ning vil medføre, når vejsystemet al-
lerede i dag har svært ved at håndtere 
spidsbelastningen? Hvilke vilkår skal 
der være for sameksistens af bløde og 
andre trafikanter? Disse og andre vig-
tige spørgsmål behandles af trafik-
gruppen. 
 
Børne- og ungeudvalget er et helt 
nyt udvalg. Det så dagens lys den 9. 
februar 2006 og vil naturligvis be-
skæftige sig med forholdene for børn 
og unge. Ikke mindst vil udvalget fo-
kusere på de prognoser, der kommer 
fra Århus Kommune på dette område. 
Udbygning af institutioner kræver tid 
og planlægning, og det er vigtigt, at 
vore børn ikke skal lide under et ef-

terslæb i en periode med stor udbyg-
ning. 
 
Miljøudvalget har hvert år en meget 
synlig aktivitet: Hold-Mårslet-Rent 
dagen. Desuden har miljøgruppen en 
lang række aktiviteter. Initiativet til 
naturpatruljer udsprang således fra 
miljøgruppen. 
 
Flagallé er ikke noget, der bare er der 
– den kommer som så meget andet 
ikke bare af sig selv. Flagallé-
udvalget er ikke stort, men det er helt 
afgørende for at vi stadig kan se fla-
gene vaje i Mårslet på de officielle 
flagdage og på personlige festdage. 
 
Kultur- og idrætsudvalg eksisterer 
knapt nok endnu; men der er visioner 
til et sådant udvalg, som bl. a. vil ar-
bejde for at få større kulturevents til 
Mårslet. Et andet vigtigt aspekt kunne 
være koordineringen af idrætsinteres-
ser, så vi taler med én stemme over 
for kommunen i idrætsspørgsmål. 
 
Visionsudvalg fører en tilbagetrukket 
tilværelse for tiden; men udvalget 
fremstillede i 2003 visionsrapporten 
”Et bud på fremtiden”, hvor væsentli-
ge elementer i Mårslets fremtid bely-
ses. 
 
Sammenfattende må det siges, at 
Fællesrådet som institution er et helt 
nødvendigt element til sikring af de 
mindre samfunds interesser i en stor 
kommune. 

Keld Schmidt-Møller 

Nyt fra Fællesrådet 
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Endnu en lokalplan (762) i Mårslet. 
 
Fra  Kommunens hjemmeside har vi ”Sakset” nedenstående: 
 
Boligområde ved Nymarksvej i Mårslet 
Området udgør en del af byvækstområdet i den sydlige del af Mårslet. Den private ejer af landzonearealerne 
har anmodet om udarbejdelse af lokalplanforslaget. Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets ud-
nyttelse til lav boligbebyggelse i overensstemmelse med retningslinierne, indeholdt i kommuneplanen og di-
spositionsplanen for byvækstområdet. 

Tidslinje 

 

 
  Forundersøgelse  (29.06.05 - 05.08.05)   

 
  Lokalplanens igangsætning  (06.08.05)   

 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag  (07.08.05 - 30.12.05)   

 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd  (23.01.06 - 21.02.06)   

 
  Byrådets 1. behandling  (22.02.06)   

 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse  (08.03.06 - 03.05.06)   

 
  Behandling af bemærkninger til forslaget  (04.05.06 - 08.06.06)   

 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd  (16.07.06 - 16.08.06)   

 
  Byrådets 2. behandling  (17.08.06)   

 
  Offentliggjort  (18.08.06 - 12.10.06)   

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede. 
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SKOLEN TUR-RETUR – en beretning fra en kold tirsdag morgen . 
 
Tirsdag morgen den 30.1 kunne de forældre, der kørte deres børn i skole iagttage trafikkampagnegruppens medlemmer 
stående i kulden med blok og pen og slå streger. Årsagen var den simple, at vi i trafikkampagnegruppen gerne ville se, 
hvor mange, der rent faktisk kørte, deres børn i skole. Vi har igennem de sidste par år med mellemrum kørt små kam-
pagner for at få børnene ud af bilerne, så de selv gik eller cyklede til skole. Det har der været flere grunde til bl.a., at det 
er godt for børnene at bevæge sig fysisk, det giver ro og parathed til at lære, og det reducerer trafikken op forbi skolen, 
hvilket gør cykelvejen mindre kaotisk. 
 
Vi var derfor meget spændte på resultatet af vores optælling i en tid, hvor vi må formode, at her køres flest børn til skole. 
Vi havde tællere tre steder. Ved parkeringspladsen ved hallen. Ved vendepladsen ud for SFO’en på Obstrupvej og ved 
Sognegården. 
 
I skemaet ses så resultatet: RETUR angiver at bilerne kørte (tilbage) til Mårslet 

 
I tidsrummet 7:45 til 8:00 kørte 10 biler forbi på Testrupvej uden ærinder til skolen. I tidsrummet 8:00 – 8:15 var det 
tilsvarende tal på 12. Kl. 8:00 holdt der 35 biler på P-pladsen ved hallen. De fleste biler, der kom efter otte skulle til 
skovbørnehaven. Der er selvfølgelig også et lille antal biler til skovbørnehaven før kl. otte, men det var ret begrænset. Af 
de biler, der kørte ind på P-pladsen i tidsrummet 7:45 – 8:00 kom de 8 fra Testrup. 
I alt var der således 148 biler, der satte børn af. I mange af dem var der mere end et barn, så det samlede antal børn, der 
blev kørt til skole denne tirsdag morgen, er i nærheden af 200. Det svarer til at mellem 25 – 33% af skolebørnene køres i 
skole. Alt efter ens temperament kan man synes dette er mange eller få. Men det svarer ca. til antallet af børn på 0.-, 1.-
.og 2. klassetrin.  Vi synes selvfølgelig, at det sagtens kunne være mindre. 
Trafikkampagnegruppen vil følge op på denne trafiktælling hen på foråret, hvor vi må formode, at et mindre antal foræl-
dre, synes det er nødvendigt at køre børnene. 
Hele forløbet foregik rimelig stilfærdigt, der iagttoges ingen hasarderede situationer. Presset er selvfølgelig størst i kvar-
teret op til klokken otte. Af de 140 biler, der kørte til skolen fra byen returnerede 78 inden kl. otte og var dermed til at 
forøge trafiktætheden væsentligt i kvarteret før klokken otte. Skolebussen kunne lige komme rundt. Vi ved, at sådan er 
det ikke altid. Her er problemet de forældre, der smider bilen ud for hallen. 
Denne morgen forløb tingene forholdsvis gnidningsfrit ved skolen (hvordan det foregik i krydset mellem Tandervej og 
Obstrupvej er en helt anden sag). Men det er også klart, at der ikke skal ret meget til, før det bryder sammen. Trafikkam-
pagnegruppen vil helt sikkert følge nøje med i udviklingen, når de nye udstykninger begynder at blive fyldt med nye 
mårslettere. 
Vi vil gerne slutte af med at gentage vores opfordring til at børnene så tidligt som muligt får lov til selv at gå eller cykle 
til skolen. Find sammen to og to eller i mindre grupper. Gerne med en voksen deltager i de helt små klasser. 

Trafikudvalget under Mårslet Fællesråd 

Ved Hallen Ved SFO (Obstrupvej) Ved Sognegården 

 IND RETUR IND RETUR IND RETUR 

Indtil 7:45 15 10 

34 25 18 3 7:45 – 8:00 73 40 

8:00 – 8:15 8 33 
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Cirkus  
 

Læs SFOs indlæg 

75 års jubilæum 
Fredag den 31. marts er der åbent 
hus på skolen i skoletiden fra kl. 8.00 
til 13.40. Det er noget helt nyt, vi 
prøver. Folkeskolen er som altid et 
tema, der debatteres i medierne, og 
som mange har en mening om. Vi har 
valgt i anledning af vores jubilæum 
at invitere alle, der måtte have lyst til 
at komme og se, hvordan en alminde-
lig folkeskole fungerer i dagligdagen. 
Det er ikke en forældredag, hvor man 
kommer og ser sit barns undervis-
ning, og der vil ikke blive sat ekstra 
stole op i klasserne, men i stedet vil 
alle døre stå åbne, så det er muligt at 
få et indtryk af, hvordan der undervi-
ses i de forskellige fag, i forskellige 
arbejdsformer og se, hvordan skolen 
har forandret sig gennem årene på 
mange områder samtidig med, at me-
get er bevaret i den danske skoletra-
dition. Invitationen til arrangementet 
er rettet mod byens borgere, pressen 
og andre, der måtte have lyst til at se, 
hvad der sker en næsten almindelig 
fredag på Mårslet Skole. I løbet af 
fredag formiddag er der et fællesar-
rangement for eleverne. Parkering er 

kun muligt ved Hallen og kun i be-
grænset omfang. 
Der er også den 31. marts fra 15.00 - 
17.00 reception for skolens samar-
bejdspartnere og for gamle elever. Til 
personalefesten om aftenen er tidligere 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Mårslet — dengang og nu  

Læs så meget  
som muligt  

 
Læs 3as indlæg 

ansatte velkomne, og tilmelding be-
des ske inden fredag den 10. marts til 
skolens kontor. 
 
Udstilling om Mårslet 

Læs den lille artikel om 2.as arbejde med vulkaner.  
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-historisk samling og tre pensionerede 
lærere samlet materiale til en udstilling 
om skolens historie og Mårslet i 
30´erne. Baggrunden for at lave en så-
dan udstilling på skolen er at gøre ele-
verne interesseret i deres lokalhistorie 
og give dem viden om, hvordan byen 
og samfundet har udviklet sig. Samti-
dig forsøges der også at samle så me-
get som muligt af gamle skolebøger og 
andet materiale, der har relation til sko-
lens historie. Det fælles tema i under-
visningen op til jubilæet er “30´erne”.  
På vegne af udvalget opfordrer jeg her-
med alle, der måtte have noget liggen-
de af interesse, til at henvende sig til 
lokalhistorisk samling eller skolen. Ud-
stillingen vil også være tilgængelig i 
forbindelse med skolefesterne, åbent 
hus dagen og receptionen. 

Smileyordning 
På skolen har vi startet en såkaldt 
“Smileyordning” - et emne vi har ar-
bejdet med et stykke tid i forbindelse 
med Alle tiders Folkeskoles fokus-
punkt om De fysiske rammer. Det 
drejer sig om at gøre eleverne med-
ansvarlige for en god orden og et 
godt indeklima i klasserne. Ordnin-
gen er arrangeret af Rengøringen i et 
samarbejde med elevrådet. Skolens 
rengøringspersonale arbejder jo med 
rengøring i elevernes undervisnings-
tid, hvilket er til stor glæde for begge 
parter og samtidig afgørende for, at 
vi kan lave en “smileyordning”. 
Ordningen indebærer, at der i klas-
serne hver uge biver ophængt et ske-
ma med billeder/tekst med klassens 

opgaver. Det er f.eks. at feje, at sætte 
stole op, at lukke vinduer mv. 
Herefter sætter rengøringspersonalet 
så et tegn op på tavlen i form af en 
“Glad Smiley” eller en “Sur Smiley”, 
alt efter, hvordan ugen er forløbet. 
Foreløbig er det kun for klasserne fra 
0.-5. og ikke klasserne i SFO . Den 
interesse, der har været fra elevernes 
side i elevrådet, kunne tyde på, at vi 
på et senere tidspunkt udvider ord-
ningen til også at omfatte ældre klas-

Sådan ser Smiley-skemaet ud, og kommer til at hænge i hver klasse 
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Læsemakkere i 3.a og 3.c 
Af MARIA NYGAARD OG EMMA KAAS-PERTERSEN, Elever 

I 3.a og 3.c har vi lavet nogle læse 
grupper, som man skal læse i. Vi skal 
læse så mange bøger vi kan. Vi skal 
give hinanden læselektier for, og vi 
har læsehold, der består  af grupper 
med en elev fra 3.a og en fra 3.c. De 
fleste af holdene er 1 dreng og 1 pige, 
men nogle hold er 2 piger eller 2 
drenge. 
Der er dog et enkelt hold, hvor der 2 
3.a børn, fordi i 3.a er der 2 børn me-
re end 
i 3.c. 
 
Der er bøger i forskellige kasser som 
bliver kaldt kasse 1, 2 og 3. Kasse 1 
består af lettere bøger. Kasse 2 består 
af lidt sværere bøger, som er lidt tyk-
kere end dem i kasse 1. I kasse 3 er 
der rigtig tykke bøger, som er det 
sværeste, man kan læse. 
Henne ved hver kasse ligger der et 
stykke papir, hvor man skal skrive 
personernes navn, dagens dato og bo-
gens navn.  
 
Vi har hver en læseseddel, hvor man 
skal skrive sit eget navn øverst. Så er 
der små 
felter, hvor man skal skrive sin læse-

lektie og hvor ens far eller mor skal 
skrive under på, at man har læst. Man 
skal mindst læse 20 sider i lektie. I 
grupperne skiftes man til at vælge en 
bog. Vi læser sammen 3 timer om 
ugen. De dage man læser er Tirsdag, 
Torsdag og Fredag. 
Læsetimerne er altid i sidste time. Når 
man læser skiftes man til at læse en 

side hver.  
De fleste læsehold har fundet ud af, 
hvor gode venner de er blevet, fordi 
de er kommet på 
læsehold sammen. Man læser inde i 
3.c og 3.a`s klasselokaler. Der er og-
så nogle der læser ude  
i fællesarealet. 

Vulkanemne i 2.a 
Af JARL JENSEN, JEPPE RASMUSSEN OG FREDERIK NIELSEN, Elever 

Efter jul begyndte vi at arbejde med vulkaner i natur/
teknik. I sidste uge skulle vi lave nogle vulkaner ud af 
papmache og hønsenet.  
 
Vulkaner er et slags bjerg med et krater, og vulkaner kan gå i 
udbrud. Krateret er et slags vindue ned til de smeltede sten-
masser inde i jorden. Når vulkaner går i udbrud, skal man 
skynde sig væk, ellers bliver man dræbt af lavaen. Vulkaner-
nes aske er meget frugtbar, og lava er meget varmt, faktisk 
flere hundrede grader varmt. 
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Onsdag d. 8. marts kl. 14 viser vi fo-
restillingen for byens institutioner, 
torsdag d. 9 marts kl. 19.00 viser vi 
den for de medvirkende børns foræl-
dre og søskende. Begge forestillinger 
finder sted i A-huset og vi glæder os 
til at se mange glade publikummer, 
når Cirkus Heimdal folder sig ud… 
 
Vi har haft besøg af at par af byens 
børnehaver i det sidste stykke tid, 
hvilket vi synes er rigtig hyggeligt. 
Nogle af de børn, der skal starte i 
skole til sommer, har været her for at 
lege, spise madpakker, køre i moon-
cars osv. De pædagoger, der skal ha-
ve de nye 0.klassesbørn til sommer, 
vil desuden tage på besøg i børneha-
verne hen over foråret, vi glæder os 
til at hilse på børnene inden de starter 
i skole. 

I skrivende stund går mange af bør-
nene og glæder sig til dette års faste-
lavnsfester. De vil igen i år blive af-
holdt stuevis i perioden omkring fa-
stelavn. Vi glæder os til at vise Jer 
flotte billeder derfra i næste nummer 
af Mårslet Bladet.  
 
Vi var nødt til at udskyde den plan-
lagte arbejdsdag for pædagogisk ud-
valg i januar måned på grund af syg-
dom. Vi har planlagt en ny dato, 
mandag d.13. marts, hvor vi efter-
middag og aften vil arbejde på blandt 
andet nye evalueringsmetoder og 
børneinterviews. De ting, vi vil arbej-
de med, harmonerer med kommende 
krav og forventninger til SFO’er fra 
politisk side, vi er glade for at kom-
me til at være lidt på ”forkant” med 
udviklingen. 

Af DIDDE, Oasen 

Nyt fra 

2. og 3. klasserne 
har været og er i 
fuld gang med at 
øve til dette års 
teaterstykke, som 
vi har valgt at la-
ve til en fantastisk 
cirkusforestilling 
under navnet Cir-
kus Heimdal. Vi 
har været så hel-
dige af få  assi-
stance af Uffe 
Dittmer fra Beder 
Børnecirkus, han 
har lært de 75 
medvirkende børn 
at optræde med 
blandt andet akro-
batik, linedans og 
at stå på glasskår. 
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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 

Af THOMAS GERSTRØM OG THOR BERG, Ungdomsskolen 

Rygestopkursus for unge 

" S k u '  v i  a l d r i g  h a '  e n  
s m ø g " 
Rygning er en fælles aktivitet 
for dig og dine rygende venner, 
noget I er sammen om og som 
indgår i jeres venskab. Det kan 
være en af grundene til, at no-
gen synes, det er svært at hol-
de op, fordi de kommer til at 
mangle rygning som en del af 
fællesskabet. 

" G a b  j e g  k e d e r  m i g   
-  s t i k  m i g  e n  s m ø g " 

Bestemte situationer i hverda-
gen kan skabe trang til en ci-
garet. Det er blevet en vane at 
ryge i bestemte situationer, 
som når du keder dig, har fri-
kvarter, ser tv, har spist eller 
drikker og/ eller i festlige si-
tuationer. 

H v o r f o r  s t o p p e  n u ? 
De fleste rygere vil gerne holde op med at ryge - på et tidspunkt, 
som gerne ligger et stykke ude i fremtiden. Men det er vigtigt at 
holde op - nu. Kort fortalt handler det om, at jo længere tid du ry-
ger, jo sværere er det at holde op og jo større er risikoen for at 
få helbredsskader. 

V i n d  e t  w e e k e n d o p o l d 
Så’ det nu, hvis du vil stoppe med at ryge! D. 2. marts afholder Ung-
domsskolen rygestop-kursus med personlig rådgivning og opfølg-
ning samt muligheden for at vinde et weekendophold, hvis du efter 
to måneder stadig er holdt. 
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   Og hvad skal man så mene om det 
hele?  -  Som præst vil jeg gerne præ-
cisere nogle ting, men inden har jeg  

lyst til gengive den 
jødiske ringparabel, 
som den er genfortalt  
af Ann Sofie Oxen-
vad i kirkespillet, 
Legenden om de tre 
Ringe, der blev op-
ført i Mårslet Kirke i 
2002, og som netop 

ville starte en dialog mellem musli-
mer, kristne og jøder: 
 

   I længst svundne dage levede i Øster-
land en mand, som ejede en ring af stor 
værdi. Ringen af guld besad udover sin 
skønhed, en skjult kraft, som tilfaldt den, 
som bar den i tillid og tro. Traditionen 
bød manden at efterlade ringen til den af 
sine sønner, som han elskede mest. På den 
måde skulle stedse den kæreste, om end 
han ej var ældst – i kraft af ringen - være 
husets overhoved og gode fyrste.  
   På den måde kom, fra søn til søn, nu 
ringen til en fader, som havde tre smukke 
og dygtige sønner, for hvem faderens ord 
var lov, så at han elskede dem alle tre lige 
højt. Af og til syntes ham den ene, snart 
den anden, snart den tredje værdigst til 
ringen, som han derfor kom til at love 
hver af dem.  
   Se sådan gik det nu så længe, som det 
kunne. Men til sidst kom manden dog i 
forlegenhed. Han lå for døden. Nødigt 
ville han krænke sine kære sønner, som 
stolede på hans ord. Hvad var der at gø-
re? Jo, i al hemmelighed lod manden en 
guldsmed lave to ringe, der lignede den 
ægte ring så godt, at faderen knap nok var 
i stand til at kende den sande fra den fal-
ske.  
   Glad til mode tilkalder han da sine søn-
ner - én for én - velsigner hver af dem og 
giver dem hver sin ring – og dør.  
   Næppe var faderen død før hver af søn-

nerne fremdrager sin ring og påberåber 
sig retten til arven. Ringene lignede 
imidlertid hinanden så meget, at det var 
umuligt at kende den sande ring fra de 
falske i og følgelig kunne spørgsmålet 
om hvem af dem, der var faderens sande 
arving ikke afgøres.  
   Der tilkaldes da en dommer, som siger 
disse vise ord til de tre sønner: ”Nu  må 
i hver især prøve at efterligne jeres fa-
ders ærlige og fordomsfrie kærlighed. I 
må kappes om at vise den kraft, der er i 
ringen ved at vise blidhed, overbæren-
hed overfor jeres medmennesker og ved 
at nære dyb hengivenhed over for Gud. 
Og så om mange tusind år vil jeres slægt 
igen kaldes frem for dette dommersæde, 
og da vil der sidder en dommer visere 
end jeg, og han skal dømme. Gå nu jeres 
vej.”  
 

   Legenden handler om de tre religi-
oner, og udtrykker en meget tolerant 
tankegang.  
   Jeg forstår den således: Ingen ved 
hvem, der har den fulde, rene og ene 
sandhed. Alle skal derfor handle i 
gensidig respekt over for hinanden, 
give hinanden plads. Dialog forud-
sætter ydmyghed og åbenhed; mono-
log er en envejskommunikation og 
kan let ende med tyrannisk selvhæv-
delse og vold. Dialog kan kun finde 
sted, hvis alle parter giver afkald på 
magt og i stedet søger at fremme det 
gode og vise barmhjertighed – i for-
visning om at kun Gud sidder inde 
med den udelte sandhed. Disse tan-
ker er grundlæggende for mig. Men 
nu til den konkrete sag. 
 
 

 Hvad er helligt? 
   For os kristne er Gud hellig. Det 
vil sige, han er hel og fuldkommen, 
og dermed meget anderledes end os.  
Var  Jesus hellig? Ja, han var og er 
hellig, for han er Gud, men også et 
menneske, der møder os i al vor  

ufuldkommenhed. 
   Må vi afbillede Gud og Jesus? Ja, 
det må vi, og det har kristne til alle 
tider gjort og gør det stadig, fordi vi 
samtidig er meget bevidste om, at det 
netop kun er et billede. Vi ved, at vi 
ikke kan holde Gud fast i et menne-
skeligt udtryk, men vi prøver alligevel 
at bringe vore tanker, følelser og anel-
ser til udtryk, ligesom vi også hele 
tiden på ny fortolker teksterne velvi-
dende, at den endegyldige sande for-
tolkning ikke findes. 
 

 Om autoritet 
   Kristendommen – ikke mindst den 
lutherske kristendom, som vi tilhører 
– er kendetegnet ved en umistelig fri-
hedsdimension.  Vi har ingen pave 
eller imam, der fortæller os, hvordan 
vi skal tænke og handle. Det er ufatte-
lig vigtigt! Denne frihed skal vi virke-
lig værne om. Den eneste autoritet, vi 
holder os til, er Bibelens ord. Bibelen 
er imidlertid ikke hverken en lov eller 
en facitliste, vi kan slå op i og finde 
lette svar og løsninger på alt muligt. 
Vi er alle fri til at læse og fortolke de 
bibelske tekster. Vi er frie til at tro 
eller lade være. Ingen må true os til at 
sige ja eller nej. 
 

 Politik og religion 
   Politik og religion holdes adskilt i 
den lutherske tradition. I den lutherske 
kristne tro er religion en privatsag. 
Islam derimod er en lovreligion. Det 
betyder, at nogle muslimer mener, at 
religionen skal bestemme lovgivnin-
gen. Den muslimske lov, Shariaen, 
som bl.a. siger at man ikke må tegne 
profeten, skal være rettesnor for lov-
givningen. Det er derfor, de ønsker at 
politikerne skal irettesætte pressen. 
  

 Humor 
   Hvor er humoren blevet af? Vi ser 

Af sognepræst Hanne Davidsen  

Tegningerne er kastet…. 
De fleste i Danmark føler, at situationen, efter Jyllands Postens offentliggørelse af muhammed-

tegningerne, virker absurd, surrealistisk og uvirkelig  -  men der er en virkelighed bag!  
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Kirketider i marts 
 

 

SØNDAG d. 5. MARTS kl. 10:00 
1. søndag i fasten 
Luk. kap. 22, vers 24—32  
Disciplene diskuterer, hvem der er 
størst. 
HANNE DAVIDSEN. 
Efter gudstjenesten er alle velkomne 
til kirkesuppe i Sognehuset 
 

SØNDAG d. 12. MARTS  kl. 10:00 
2. søndag i fasten 
Mark. kap. 9, vers 14—29 
Jesus helbreder en besat dreng 
JETTE R. CHRISTIANSEN. 
 

SØNDAG d. 19. MARTS  kl. 10:00 
3. søndag i fasten 
Johs. kap. 8, vers 42—51 
Jøderne påberåber sig at være Abra-
hams frie børn 
HANNE DAVIDSEN 
 

SØNDAG d. 26. MARTS  kl. 10:00 
Midfaste 
Johs. kap. 6, vers 24—35 
Jesus som livets brød 
HANNE DAVIDSEN 
 

Kirketider i april 
 

Søndag den   2. april   kl. 10:00 HD 

 

Søndag den   9. april   kl. 10:00 HD 
+ familiegudstjeneste  kl. 14:00 HD 

 

Torsdag den 13. april  kl. 19:30 JRC 
Fredag den   14. april  kl. 10:00 HD 
Søndag den  16. april  kl. 10:00 HD 
Mandag den 17. april  kl. 10:00 OD 

 

Onsdag den 19. april   kl. 17:00 HD 
(ungdomsgudstjeneste)  +JRC 

 

Søndag den  23. april  kl. 10:00 HD 
 
 

Konfirmationsdage i maj 2006 
 

7. a:  Søndag  d. 7. maj  
7. b:  Fredag d. 12. maj (St. bededag) 
7. c:  Søndag d. 14. maj 

      Gudstjeneste på 

 Kildevang 
 

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

 

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

Prædikant er sognepræst  
Hanne Davidsen. 

Fridage m.m. 
    Sognepræst Hanne Davidsen hol-
der fri lørdag den 4. marts og er - 
som omtalt ovenfor - på kursus i Ry i 
weekenden den 10. - 12. marts.  
  Embedet passes af sognepræst Jette 
Rosenberg Christiansen, Tiset, tlf. 
8692 7330. 

    Jette Rosenberg Christiansen er 
selv på et obligatorisk efteruddannel-
seskursus kursus i hele uge 13;  det 
er fra mandag den 27. til og med fre-
dag den 31. marts. 

Kirkesuppe 
- kunne lyde som et negativt ladet 
udtryk, men det er ingenlunde tilfæl-
det, tværtimod! 
  Som det fremgår af oversigten over 
kirketider, inviterer menighedsrådet 
til kirkesuppe i Sognehuset efter 
gudstjenesten   søndag den 5. marts. 
 

   Det er samme dag, som den store 
sogneindsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp finder sted. Læs mere her-
om på næste side.  

 

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

 

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. 

 

Mårslet Bladet  
i farver? - Klik ind på  

http://www.maarslet-bladet.dk 

Præst på skolebænk 
 

   I weekenden den 10.-12. marts ta-
ger sognepræst Hanne Davidsen på 
kursus på Ry Højskole. 
   Det er dramalærerforeningen, der 
byder på et interessant kursus om 
fysisk teater. 
   Den berømte danske performance-
kunstner Kirsten Dehlholm leder 
weekendens workshops, hvor der 
skal arbejdes med krop, bevægelse 
og udtryk. 
   En rapport fra kurset følger i et af 
de næste numre af Mårslet Bladet. 

  Jesus viste os vejen, som er forso-
ningens og fredens vej. Jesus er vort 
forbillede. Han gik selv tilgivelsens 
og ikke-voldens vej. Det blev en li-
delsens vej. Han døde af det, fordi 
han ikke ville gå på kompromis med 
kærligheden. Han var ikke opfyldt af 
selvretfærdig harme og brændte ikke 
af hævntørst. Han bad for dem, der 
krænkede ham, han gik i forbøn for 
sine bødler!! Det er forskellen på 
kristendom og den udgave af islam, 
der har magten i den muslimske ver-
den! Idealet i kristendommen er ikke 
at gengælde ondt med ondt, men at 
overvinde det onde med det gode!  
 

aggressive, ekstatiske vrede mænd på 
TV. De synes ikke i deres krænket-
hed, at der er noget at grine af. De 
reaktioner, vi ser, virker uciviliserede, 
grove og skræmmende. Det gør os 
bange. Skal vi lade os skræmme af 
denne globale, ideologiske terror – og 
blive sorte alvorsmænd og kvinder? 
Nej, det kan ikke være meningen, at vi 
skal sige farvel til glæden og latteren. 
Vi skal bevare selvironien og uhøjti-
deligheden i vor tro og kultur. Ang-
sten må ikke få os til at efterligne de 
rabiate muslimer! I stedet skal vi støt-
te de moderate muslimer, der også vil 
holde fast i friheden, indrømme ufuld-
kommenheden og gerne vil grine sam-
men med os. 
   Latter har til alle tider været et red-
skab til at afsløre magtens mænd. 
Den må ikke tøjles, for så forstener vi. 
 

 Grænser? 
   Er der da ingen grænser? Jo, men 
ingen religiøs leder kan diktere græn-
serne. Grænser er der. Både muslimer 
og kristne mødes af Guds fordring om 
at tage vare på sit medmenneske.  
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- at det er søndag d. 5. marts, der er 
SOGNEINDSAMLING  

til Folkekirkens Nødhjælp.  
  Der er fortsat brug for indsamlere, 
så hvis du vil bruge et par timer midt 
på dagen til et godt formål, så meld 
dig under fanerne til:  

Britta Nicholson - tlf. 8629 4802  
eller mail til  

johnbrit@post10.tele.dk 
 

  Britta Nicholson, 
der er koordinator 
på sogneindsam-
lingen her i Mår-
slet, fortæller med 
en vis stolthed i 
stemmen, at det i 
år er sjette gang, at 
borgerne i Mårslet 

kan være med til at hjælpe.    
  - Resultatet har været støt stigende 

Sogneindsamlingen 2006: 

- og må vi så lige minde om…. 

gennem årene fra de ca. 18.000 kr. 
i 2002, som var det første år, vi var 
med her i Mårslet, til over 25.000 
kr. sidste år, og helt fra starten har 
det været rigtig hyggeligt og rart at 
mødes om denne opgave. 
Og med et blink i øjet tilføjer hun: 
 - og husk så, at vi under registre-
ringen i sognehuset serverer en kop 
dampende varm suppe!  
 
  Indsamlingen i år koncentrerer sig 
om bekæmpelse af sulten i Indien 
ved at yde hjælp til såsæd, dyrkning 
af køkkenhaver samt  juridisk og 
praktisk støtte med hjælp til de ud-
satte grupper. - Det gælder altså  
bekæmpelse af årsagerne til den 
stille udmarvende sult. 
 
 
 
   

Så sæt X  ved søndag d. 6. marts. 

Foto: Folkekirken Nødhjælp 

 

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 (HMB) 
  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 Nørgård Pedersen 
 Langballevej 108 
 Tlf. 8629 7155 
 meeb.maarslet@mail.tele.dk 

Indsamlinger i 2005 
 

  Af de indsamlinger der fandt sted i Mårslet i 2005 tegnede flodbølgekata-
strofen i Sydøstasien sig ikke uventet for størstedelen, nemlig godt 38% af 
det samlede beløb på 10.807 kr. Tallene fordelte sig  i øvrigt således: 
 
 Folkekirkens Nødhjælp:      8.270 kr.  
 (herunder hjælpen til flodbølgekatastrofen: 4.760 kr.)  
 Børnesagens Fællesråd:      1.402 kr. 
 KFUM / KFUK:              320 kr. 
 Kirkens Korshær:              275 kr. 
 Det Danske Bibelselskab:           250 kr. 
 Danske Sømands- og udlandskirker:          190 kr. 
 Folkekirkens Mission:            100 kr.  
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   Igen i år ønsker ”Åben Himmel – 
Foreningen til kirkespillets Fornyel-
se” at bidrage med et liturgisk drama 
ved friluftsgudstjenesten ved Mårslets 
Byfest 2006. 
   Derfor søger vi frimodige aktører til 
at bruge krop og fantasi i skabelsen af 
et lille liturgisk drama, der skal opfø-
res ved gudstjenesten.  
  Temaet for årets gudstjeneste er 
”VÆKST”. Dramalærer bliver Jakob 
Sheppard Hermansen, som også ledte 
den skabende proces sidste år.  
  Orienterende møde onsdag den 5. 
april kl. 17 i sognehuset, hvor ram-
merne for dramaet præciseres og  hvor 
vi laver en mødeplan.  Der kræves 
ingen forhåndskvalifikationer. Send 
en mail eller ring til Hanne Davidsen: 
  

davidmaa@post.tele.dk  eller  8629 0234 

  Der blev flittigt vekslet mellem sa-
xofoner og klarinetter af Christian 
Vuust, da han sammen med Hans 
Esbjerg på klaver gav koncert i Mår-
slet Kirke søndag aften d. 29. januar. 
 

 

  ”Den danske Salmeduo”, som de to 
kalder sig, slog stemningen an med 
en meget smuk udgave af ”Tag det 
sorte kors fra graven” udsat for saxo-
fon og klaver. Vi hørte hvordan en 

hektisk, rytmisk del langsomt gled 
over i Hasslers majestætiske koral 
”Befal du dine veje” fra 1601. Mon 
ikke gamle J.S. Bach har nikket an-
erkendende i sin grav?!  
  Vi fik Carl Nielsens ”Min Jesus lad 
mit hjerte få”. 

 

  - Den var vi meget be-
tænkelige ved at røre, 
fortalte Chr. Vuust, men 
nu prøver vi alligevel, 
Hans spiller selve kora-
len, og så lægger jeg et 
par nænsomme krøller 
ovenpå! 
  Den kommentar var gen-
nemgående karakteristisk: 
Respekt for salmernes 
sjæl og nænsomhed i de-
res behandling. 
  En fin aften og en ople-
velse som desværre alt for 

få mårslettere fik glæde af. Til gen-
gæld var der adskillige fra nabosog-
nene, der havde opdaget, at der kan 
være gode oplevelser at hente i Mår-
slet Kirke.                                  

Kirkekoncert i Mårslet: 

Finfølt salmejazz 
Improvisation med fortolkningsfølelser uden at skamfere 

 

Tekst: Jens Bech  -  Foto. Jørgen Lauritsen 

 Billedet herover viser en situation fra  det 
liturgiske drama i 2005. Temaet var den-
gang  ”Den barmhjertige samaritaner”          

Skuespillere søges 

Lokal kunst i Sognehuset 
Nyt tiltag: Skiftende udstillinger.   

  De lyse vægge i salen og gangene i 
Sognehuset har - bortset fra konfir-
mationsbillederne -  kun været spo-
radisk prydet af tilfældige billeder 

udvalgt efter ”det forhåndenværen-
de søms princip”.  
  Det bliver der nu gjort noget ved, 
og det er først og fremmest tanken 

at lade kreative mårsletborgere udi 
billedkunst (og dem er der ikke så få 
af!) forsøge sig med skiftende udstil-
linger, men det udelukker ikke at andre 
også kan komme på tale. 
 

  Det er tanken, at lade udstilleren præ-
senterer sine værker i en måneds tid, 
hvorefter en ny kommer til.  
  I februar var det Vera Larsen, der 
med sine akvareller bl.a. er inspireret 
af naturen omkring Tranbjerggård og 
Fulden. Når hun udfolder sig i collager 
er skitserne bearbejdede, og det sikre 
farvevalg står tilbage i vibrerende dyb-
der.   
  I marts og frem til 10. april er det så 
Kirsten Schmidt, der står for tur med 
akvarel, collage og olie.  Når Kirsten 
Schmidt arbejder med olie, er det ofte 
temaer, der lægger op til motivet, som 
f.eks. de for hende så karakteristiske, 
farvestrålende  oliebilleder af de vest-
jyske fiskerhytter ved Fjand og Nis-
sum.                                                 JL 

Vera Larsen  (tv) og Kirsten Schmidt diskuterer ophængning. Her er det Vera 
Larsens collage ”Ting og Sager”.  Begge er tilknyttet Århus Kunstakademi. 
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Nabosognet mod vest: 

Festlig og travl søndag i  
Tiset kirke og præstegård 

 

Menighedsrådet i Tiset Sogn havde inviteret til frokost og un-
derholdning efter gudstjenesten, søndag den 15. januar.  

   
 

  Sognepræst i både Mårslet og Tiset 
Jette Rosenberg Christiansen havde 
travlt efter gudstjenesten i Tiset Kirke 
den 15. januar.  
  Sammen med menighedsrådet havde 
hun inviteret til nytårsfrokost i præ-
stegården, hvor det ikke manglede på 
gastronomiske lækkerier.  

  Der findes vist ikke et sogn uden en 
sand tryllekunstner udi kulinariske 
specialiteter, og i Tiset hedder hun 
Berit Schaldemose. Der manglede da 
heller intet ved den mangfoldige buf-
fet, og der var rig lejlighed til en 
uformél snak med dem, som man 
måske ikke taler med hver dag. 
  Under kaffen underholdt sangduoen 
Kirsten Berg/Lisbeth Frandsen og Pia 
Labohn på klaver med et velklingen-
de Kai Norman Andersen program. 
 

 

Kort om Tiset: 
Tiset Sogn er i areal ca. 2/3 af Mår-
slet, men hvor Mårslet har omkring 
4300 indbyggere, bor der til sammen-
ligning i Tiset Sogn kun omkring 
1900. Sognepræst Jette Rosenberg 
Christiansen er foruden sin egen kir-
ke i Tiset også fast tilknyttet Mårslet 
kirke. Tiset præstegård ligger ca. 1 
km. syd for kirken på Gammel 
Horsensvej nr. 77. 

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 

Kai Norman Andersen underholdning  i topklasse med sangerduoen Kirsten 
Berg og Lisbeth Frandsen akkompagneret af organist Pia Labohn. 

Jette Rosenberg Christiansen med sin mand, Anders og børnene Johan og Marie. 
Et par udensogns havde dog også fundet vej: Torben Rostbøll og Jens Bech.  

Mårslet Menighedsråd  
afholder sit næste møde i forlængelse af det årlige kirkesyn den 14. marts 2006  i Sognehuset. Ved kirkesynet, som 
finder sted fra kl. 15:00, gennemgås kirkens bygningsmæssige tilstand og installationer med faglig, sagkyndig bistand. 
Næste officielle menighedsrådsmøde er tirsdag den 18. april fra kl 19 til 22. Menighedsrådsmøderne er åbne, og alle 
er velkomne til at overvære møderne.  
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Fra Malling til Nordkap - og retur 

  Forestiller man 
sig at anbringe en 
nål i Norges syd-
ligste punkt og 
dreje hele landet 
180° rundt, så en-
der Nordkap ved 
den nordafrikan-
ske kyst.  
  Det siger lidt om 

de store afstande, der er i vort broder-
land mod nord. 

  Jens Karl Rasmussen sejlede ud fra 
Bergen med den norske hurtigrute, der 
sejler  fra Bergen i syd til Kirkenes i 
nord, og på denne lange sejltur blev der 
flittigt skudt løs med fastbilledkamera-
et. 
  Hurtigruten er en helt almindelig rute-
sejlads med godstransport og anløb i Jens Karl Rasmussen 

Statistik: 

Emma og Simon 
fra 2004 

blev  slået af Anna 
og Magnus i 2005 

 

    De mest populære navne for hhv. piger 
og drenge i Mårslet Sogn i 2005 er Anna, 
Magnus, Marc, Mathias og Oliver.  
 

    Den kirkelige statistik ser i øvrigt såle-
des ud: 
 

- fødte          39  
- døbte         56 
- navngivne              4 
- døde         29 
- jordfæstelser         2 
- bisættelser         22 
- vielser         18 
- kirkelig velsignelse af ægteskab          6 
- konfirmerede (3 hold)       67 
- minikonfirmander (3 hold)            62 
- udtrædelser af Folkekirken        3 
- optag./genoptag. i Folkekirken        5 
 

   Differencen mellem fødte og døbte 
skyldes bl.a. at forældrepar, som tidligere 
har boet i Mårslet Sogn, ønsker deres 
barn døbt her, ligesom der også kan være 
tale om dåb af konfirmander forud for 
konfirmationen.                               HMB 

Sogneaften den 22. marts: 

Bondesønnen og baronessen 
Digtning og etik hos Martin A. Hansen og Karen Blixen 

Foredragsaften ved cand.theol., ph.d. David Bugge, Aarhus Universitet. 
  Hvordan forholder den kristne tan-
ke om næstekærlighed sig til det at 
digte? Kan man være både forfatter 
og medmenneske?  
Eller finder digtningen sted på be-

kostningen af 
medmenne-
sket? Og vir-
ker kristen-
d o m m e n s 
krav om næ-
stekærlighed 
forstyrrende 
for forfatte-
ren? 
 

Foredragshol-
deren præsen-

terer to danske forfatterpersonlighe-
der, der begge har tumlet med disse 
spørgsmål, men som giver vidt for-
skellige svar herpå: 

   Martin A. Hansen oplevede ikke 
blot, at han med sin digtning for-
sømte familielivet og ofte også 
samfundet. Han følte sig tilmed 
som en parasit, der udsugede sine 
intetanende medmennesker for stof 
til sin kunst. Eller endnu værre: 
Som en teaterinstruktør, der ekspe-
rimenterer med sine medmennesker 
for derpå at kunne iagttage deres 
reaktioner. 
 

   Karen Blixen så også forholdet 
mellem digtning og etik som kon-
fliktfyldt. For hende var problemet 
dog ikke digtningen, men den krist-
ne etik, der ikke havde sans for fan-
tasi og skønhed og derfor forhin-
drede en lidenskabelig hengivelse 
til kunsten og livet. 
 

   Foredraget vil blive holdt i en let 
tilgængelig form.  

David Bugge 

Sogneaftenen onsdag den 22. marts kl. 20 i sognehuset er blevet til i et sam-
arbejde mellem Mårslet menighedsråd og Litteraturkredsen 8320.  

Entré - 50 kr. pr. person - ved indgangen . Der serveres kaffe og kage.  

ikke færre end 35 havne undervejs, 
men en meget smuk, interessant og 
spændende sørejse. 
 

     Ud af de mange hundrede optagel-
ser er der kommet et lysbilledforedrag, 
og Jens Karl Rasmussen fortæller hele 
historien i Hyggeklubben. 
 

Malling-Nordkap retur 
torsdag d. 9. marts kl. 14 i sognehuset 

Hyggeklubbens næste 
arrangement: 

  Bonden fra Lyngå, sognepræst Anders Bonde, trak et rekordstort deltagerantal til Hyggeklubbens arrangement i sogne-
huset torsdag den 9. februar. I næsten to timer holdt han tilhørerne fast med morsomme historier og præcise observationer 

fra sin barndom og op-
vækst og frem til i dag.  
   Causeriet foregik i en 
forunderlig afslappet at-
mosfære, og bag mange 
af anekdoternes ord, lå 

der samtidig et alvorsord og et respekt-
fuldt medmenneskesyn, der ikke var til 
at tage fejl af.                                    JL 

  9. 
marts 

Ja, der var meget at grine af ! Er der noget at grine af, når vi bli’r gamle?: 
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  Mårslet er rig på kreative borgere. 
Det kom rigtigt til udtryk ved Kunst 
og Kirkedagen i maj 2005 med de 
mange flotte donationer til fordel for 
messehagelerne.  
  Og interessen for at kunne kommu-
nikere med en kunstnerisk udtryks-
form stimuleres allerede når børnene 
kommer i dagpleje. 

   Torsdag den 23. februar drog alle 
Mårsletkonfirmander til Malling Bio 
for at se filmen Narnia, der bygger på 
bogen ”Løven, Heksen og Garderobe-
skabet” af C.S. Lewis.  
  I marts måned skal vi i konfirmand-
stuen arbejde med bogens og filmens 
temaer.  
   Det er en film, som berører mange 
af de temaer som kristendommen for-
tæller om – kærlighed, fristelse, for-
ræderi, forsoning, ondt og godt – te-
maer, som vi også hele tiden støder på 
i vores egen dagligdag. Og frem for 
alt er den er fremragende introduktion 
til påsken.                                       HD 

udtryk på lærred, og alle disse kreati-
oner vil blive udstillet ved en fernise-
ring 
  

tirsdag d. 7 marts kl. 10 - 11  
i Mårslet Sognehus. 

   
  Mette Nørgård Pedersen tilføjer, at 
hun håber, rigtig mange vil kigge 
forbi denne tirsdag formiddag.       JL  

Fernisering: 

Dagplejekunst 
Det er vigtigt, at børnenes kreative evner stimuleres så tidligt som muligt. 

  Mette Nørgård Pedersen, en af de 
mange her i Mårslet, der aktivt ar-
bejder med dagplejebørn, siger:  
   - Jo, for det gælder om at starte 
som lille, og i  februar har vi igang-
sat et kunstnerisk forløb med vore 
dagplejebørn i gruppe 14. Udstyret 
med maling, pensler - og forklæder 
- har hvert barn så skabt sit eget 

Ida (tv) og Julie med tungen lige i 
munden og dybt koncentrerede med 
pensel, maling og lærred.    

Det går behørigt til når børnene - udstyret med beskyttelsesdragt - kaster 
sig ud i de kreative udfoldelser. Her er det, rundt om bordet, fra venstre: 
Bjarke, Ditte-Marie, Rebekka, Victor og  - med ryggen til - Julie. 

Konfirmanderne: 

En tur i biffen 
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Der var engang…. 
Med hele den forestående udvikling af Mårslet, kan det være 

interessant og tankevækkende at skrue tiden lidt tilbage. 
 

Tekst: Hans Møller  -  billedreproduktion Jørgen Lauritsen 

Et kig hen over en smal og ikke asfalteret Obstrupvej for 100 år siden - helt 
uden bebyggelse. Midt i billedet ses en  lille overgang over Giberåen.  

  Drejer man om hjørnet ved ”Musik-
huset”, ses efter ca. 75 m på højre 
side en lille trappe ind i stengærdet 
ved skråningen op til kirkegården. 
  Her har engang ligget et lille hus, 
hvis indgangsdør var placeret lige 
ovenfor stentrappen, og det kan ses 
på flere af de gamle billeder og post-
kort, der findes i Egnsarkivet. Bille-
derne her anslås at være taget om-
kring forrige århundredeskifte. 

  Huset havde længe været en torn i 
øjet på provst Thøger Rugholm, der 
var sognepræst fra 1928 - 63, så da 
der i 1942 blev mulighed for at købe 
det af dets ejer Anders Andersen - 
også kaldet ”Bud-Anders” - erhver-
vede provst Rugholm det til nedriv-
ning for 2.500 kr., hvoraf han endda 
fik sognerådet til at betale halvdelen! 

 Bud-Anders 
   I mange år tog Bud-Anders hver 
dag  med toget til Århus 2 gange, 
både formiddag og eftermiddag, og 
fra midten af 1930-erne var der 
hver dag en livlig trafik op og ned 
ad den lille stentrappe, når byens 
befolkning skulle afhente det An-
ders havde hentet til dem inde i 
byen. 
   Det var ikke kun forretningerne i 
Mårslet, der havde gavn af rejsebu-
det, også private brugte ham, bl.a. 
når der skulle hentes medicin på 
Jernbaneapoteket  i Århus, - og det 
var selvfølgelig ikke gratis - fragt-
pris: 25 øre! 
  Det lille maleriske hus var nær-
mest et ”dukkehus”, men det rum-
mede, hvad en familie dengang 
havde brug for. Yderst til venstre i 
billedet skimtes et lille hønsehus, 
og under det var der udgravet en 
kælder med en røgeovn -  jo, stedet 
tjente også som byens røgeri. 
  Stedet bliver aldrig bebygget me-
re, for provst Rugholm fik i 1952 
lagt en fredning på grunden. 

  Læs meget mere i hefterne 
”Mårslet… her hvor vi bor” udgi-
vet af Mårslet Sogns lokalhistoriske 
forening.                                        

 

SOGNEHUSET  
i MARTS 

 

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

Tirsdag d. 7. marts 
Dagplejefernisering 
 

Kristen bøn og spiritualitet 
kl. 19 - 21 
 

Torsdag d. 9. marts 
Hyggeklubben  kl. 14 - 16 
(se omtale andetsteds på kirkesiderne)                   
Grundejerforeningen  ”Mølleparken” 
kl. 19 - 22  
 

Lørdag d. 11. marts 
Afsluttende studiedag over Folkekirkens 
grundlag 
Kl. 10- 12 
 

Mandag d. 13. marts 
Mandagscafé 
kl. 9:30 - 11:00 
 

Tirsdag d. 14. marts 
Menighedsrådsmøde (lille sal) 
19 - 22 
Kristen bøn og spiritualitet (store sal) 
kl. 19 - 21 
 

Onsdag d. 15. marts 
Indre Mission kl. 19:30 
 

Fredag d. 17. marts 
Fredagsspisning kl. 18 - 20 

 

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

Onsdag d. 22. marts  
Sogneaften 
 

Torsdag d. 23. marts 
Mårslet Sogns Lokalhistorisk Forening 
kl. 7-10 om aftenen 
 

Tirsdag d. 28. marts 
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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Børneklubberne 
 

Mariehønen 
 er en legestue for alle børn op til 6 
år, og der er også plads til dig.  
  Vi synger og leger, hører små for-
tællinger og andre aktiviteter.  
  Du er velkommen til bare at kigge 
forbi, eller du kan ringe til Jette Kri-
stoffersen, tlf. 8628 9965, eller Erik 
Christensen, tlf. 8629 5765, hvis du 
vil høre mere om Mariehønen. 
  Du finder Mariehønen på Langbal-
levej 82  hver 

mandag kl. 16:15 - 17:30.  
 

Lærkereden 
er for alle børn fra børnehaveklasse 
og til 3. kl. 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 
er juniorklubben for de lidt større 
børn - fra  4.- 7. klasse.  
 Klubben mødes i sognehuset hver  

mandag fra kl. 19:00 - 20:30  

Indre Mission 

Redaktion: Jørgen Lauritsen, jlt@pc.dk 

  Foredragsholderne er Birthe Lar-
sen, der er sygeplejerske og sorg- og 
kriseterapeut og Annette Nielsen, der 
har en uddannelse i sjælesørgerisk 
familierådgivning og p.t. er under 
uddannelse til sorg- og kriseterapeut. 
  Aftenens foredragsholdere vil bl.a. 
komme ind på: 
-Hvordan tackler vi dødens realitet? 
-Er døden tabu i dag? 
-Sorgens ansigter. 
-Hvordan kan sorgen lindres? 
  Formålet med aftenen formulerer 

Temaaften om døden: 

- det snakker vi ikke om! 
Døden som tabuemne onsdag den 15. marts i sognehuset. 

Birthe Larsen og Annette Nielsen 
således: 
  - Vi vil gerne være med til at bryde 
den tavse mur, som mange oplever, 
når de har mistet. Vi vil gerne skabe 
"et rum", hvor det ikke er tabu men 
helt OK at tale om det, som er svært. 
Vi vil gerne give plads til den smerte 
det giver, når vi mister èn af dem, 
som har stået os nær. 
 

Mårslet sognehus, 
 

15. marts kl. 19:30  

 Fælles  familiespisning 
 i sognehuset 

fredag d. 17. marts. kl. 18:15. 
 

 Aftensmad og kaffe 30 kr. pr. voksen - 
børn spiser gratis. Tilmelding to dage før 
til:   Eva og Christian Kaas-Petersen  

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

   Birthe Larsen 
er 50 år, gift og 
har tre børn på 
26, 23 og 16 år. 
Hun er sygeple-
jerske for en 
svært handicap-
pet pige, og af-
lastningsfamilie 
for en dreng, 

med adfærdsvanskeligheder. Birthe 
Larsen har netop sammen med sog-
nepræsten  i Glesborg startet en 
sorggruppe.  Hun har fra februar 
2006 påbegyndt en uddannelse som 
psyko/familieterapeut  på Psykotera-
peutisk Institut i Århus. Birthe Lar-
sen har taget 3 grundkurser i sjæle-
sorg  i Norge. 

  Annette Niel-
sen er 45 år, 
gift og har fire 
børn i alderen 
fra 11 til 20 år. 
Hun har en 
diplomuddan-
nelse i sjæle-
sørgerisk fami-
lierådgivning 

og er med til at lede en sorggruppe 
for børn i alderen 9 - 13 år.  
Annette Nielsen er i øjeblikket i 
gang med en efteruddannelse in-
denfor sorg, tab, krise og foran-
dring. Det handler - blandt meget 
andet - om samtale med børn og 
unge ramt af tab, forholdet til dø-
den, afskeden og familien i sorg.  

Hvornår er det forår? 
 

  Kalendermæssigt er det jo forår 
ved begyndelsen af marts måned. 
  Et andet svar kunne være, at vi 
astronomisk går ind i foråret efter 
forårsjævndøgn den 20. marts. 
  En helt anden fremgangsmåde, 
og som bringer nogle sjove detal-
jer frem i lyset, kunne være at ba-
sere årstiderne på det, som vi kan 
føle på kroppen, nemlig tempera-
turen. 
  Prøv at se på en inddeling af års-
tiderne efter døgnets gennemsnit-
lige minimumstemperatur gennem 
de sidste 40 år,  så kan vi - helt 

uvidenskabeligt - lave følgende indde-
ling: 
• Om vinteren er minimumtempera-
turen  under 0°C 
• I foråret og efteråret er minimum-
temperaturen 0-10°C  
• Om sommeren er minimumtem-
peraturen over 10°C 
 
 

  Det vil så betyde, at foråret begyn-
der omkring den 25. marts, tempera-
turmæssigt, hvilket er lige efter forårs-
jævndøgn den 20. marts.                      
                                                       Kilde: DMI 
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18 unge i alderen 15-28 år tog imod 
invitationen om at komme med de-
res vurderinger af tiden på den pæ-
dagogisk ledede legeplads Mid-
gaard over for Jes Jørgensen, pæ-
dagogisk konsulent ved Århus 
Kommune. 
 
Det blev en aften med muntre minder 
og mange positive vurderinger af ste-
det som i sidste ende kan være med til 
at bestemme de ressourcer Midgaard 
skal modtage i fremtiden. 
Står det til de unge, uanset alder, skal 
stedet bevare sin rolle som trygt sam-
lingssted for hundredvis af børn. 
”Man kan jo ikke køre forbi Mid-
gaard uden at få dårlig samvittighed 
over ikke at kigge noget mere ind”, 
lød det fra en af de ældste fyre. 
”Man følte sig som en del af familien 
og da vi holdt op efter 7. klasse, 
vendte mange af os tilbage for at ar-
bejde på stedet”, tilføjede en af de 
andre. 
Familiens overhoveder var Poul og 
Annie, ægteparret som er mere end 
blot pædagogiske ledere af Midgaard. 
”De er mere end halvdelen af stedets 
værdi når vi tænker tilbage. Bixen 

med slik du ikke kan få i de andre 
institutioner, ordningen med mad-
mærker, få men klare regler, video-
marathon, Pouls skægkradser når man 
havde gjort noget man ikke måtte, 
arbejdsweekender, fester, bingo, 
disco o.s.v.”, fløj bemærkningerne 
gennem lokalet. 
 
Praktisk læring 
Den ene af aftenens tre grupper be-
stod af en flok unge mænd og kvinder 
hvoraf den ældste var 28 år. Hele 14 
år efter de forlod Midgaard sad de og 
råbte ”kan du huske?” og anekdoterne 
fossede ud af dem.  
”Det var gode tider fordi der var et 
stærkt sammenhold, masser af sjov, 
aktiviteter, selvstændighed, frihed 
under ansvar og så lærte vi bl.a. at 
bage”, sagde de i kor. 
Også dyreholdet har alle dage betydet 
meget for de unge ligesom legeplad-
sen og især værkstedet gjorde den-
gang det eksisterede. 
”Dér lærte vi at gøre brug af værktøj 
vi ikke måtte bruge derhjemme. Vi 
lærte håndværk at kende, at slå græs 
og på den måde at tage ansvar. Var 
man ikke glad for det boglige, men 

kunne noget med sine hænder, var det 
et rigtig godt sted”, lød det fra en 22-
årig fyr. 
 
Klar anbefaling 
I pigegruppen, som for nylig har for-
ladt Midgaard, remsede de også fri-
hed, venner, kreativitet, respekt, hyg-
ge samt de udendørs skure Windows 
og Tøsehulen op som klare kvaliteter 
de ikke ville være foruden. 
Da de unge skulle sammenfatte deres 
vurdering af Midgaard få eller mange 
år efter deres gang på stedet, var de 
forbavsende enige: 
”Friheden er den store forskel til de 
øvrige institutioner i byen. Du kunne 
komme, spise og gå som du ville. Vi 
var også meget sammen på tværs af 
alder og klasser og forældrene blev 
kun blandet ind i det, hvis vi havde 
lavet noget meget slemt”. 
De 18 unge talte som med én stemme 
da de konkluderede: 
”Midgaard kan anbefales til ALLE! 
For friheden, trygheden og sammen-
holdet med vennerne og de ”voksne 
venner”.” 

Steen Bille 

Mindernes aften på Midgaard 
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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 til indlæg medsendes så vidt muligt som vedhæftet fil 



MÅRSLET-bladet  MARTS 2006 25 

 Mårslet Borgerhus.  
Tirsdag d.14 marts kl.18. suppeaften. 

  
                                                                   
 
 
 
 
 
 

            Evt: 
 Ungarnsk Gullaschssuppe.        For Børn: Kødsovs/ pasta 
 Flutes. 
  
  
 Pris: 50 kr.for voksner        Børn 25 kr og de kan vælge. 
  
 Billetter købes i Mårslet brugs. Max 50 portioner. Sidste salgsdag11.3. 
  

Med hilsen bestyrelsen  
Mårslet Borgerhus 
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EGNSARKIVET 
 

 

Historie er kultur. 

Hvis kulturen skal leve, 

må historien fortælles videre. 

Oplev historien på 

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 marts måned er det onsdag den 8. marts 
   
 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/ 

Dagsorden: 
  1. Valg af dirigent 
  2. Beretning ved formanden 
  3. Regnskab ved kassereren 
  4. Indkomne forslag 
  5. Valg til bestyrelse m.m. 
   Else Svendsen, Ingerlise Wendland 
   og John Klercke er på valg til bestyrelsen 
  6. Fastsættelse af kontingent 
  7. Eventuelt 

 
Efter generalforsamlingen 
 fortæller tidligere sogneråds- 
 formand Erik Frost om arbej- 
 det i sognerådet før 1970, da 
 Mårslet sogn var en selvstæn- 
 dig landkommune. 
 
 I pausen kan der købes 
 kaffe / te m/ brød for 15 kr. 

LOKALHISTORISK FORENING 
 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening afholder generalforsamling 
torsdag den 23. marts kl. 19,30 i Mårslet Sognehus 

Der vil være salg af Lokalhistorisk Forenings 27 lokalhistoriske hefter  
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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 

TMG-dag 

Alle bestyrelsesmedlemmer, instruk-
tører, trænere og hjælpetrænere i 
TMG samt frivillige i HalHuset får en 
på oplevberen når de lørdag 22. april 
inviteres med til en festlig aktivitets-
dag på DGI’s natur- og friluftsgård 
Karpenhøj i Fuglsø. 
 
På programmet er holddyster i flot 
natur, fortællinger og hygge som skal 
gøre eftermiddagen til en fornøjelig 
affære der skal fejre alle de frivillige 
og deres indsats i idrætsforeningen. 
 
Hver for sig og sammen er de frivilli-

ge med til at gøre TMG til en popu-
lær legeplads for hundredvis af byens 
borgere uanset alder og uanset om de 
er til badminton, cykling, fodbold 
eller petanque. Uden deres store ar-
bejdsindsats samt deres evne til at 
begejstre og motivere medlemmerne, 
ville idrætsforeningen ikke være det 
samlingssted den er i dag. 
 
Udflugten har to formål: At give de 
frivillige en saltvandsindsprøjtning 
som kan styrke samarbejdet på tværs 
af afdelingerne og skabe en følelse af 
vi-hører-sammen i TMG. Og at hjæl-

pe de enkelte afdelinger til at blive 
bedre til at bruge hinandens ressour-
cer på tværs af idrætsgrene. 
 
Programmet ledes af en friluftsvejle-
der fra Karpenhøj. Der inviteres både 
til en mangekamp for hold med opga-
ver i landskabet, en lang kaffepause 
til snakken omkring bålet eller en 
gåtur i de smukke bakker og gode 
fortællinger. 
 
Turen arrangeres af TMG-trioen:  

Kjeld Pedersen, Jørgen Beck og  
Steen Bille. 

Hyggesnak, latter, opgaver og naturoplevelser 
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Lidt om ”idræt på tværs” (IPT)!  
Mandag d. 6. februar skulle vi til År-
hus for at prøve kræfter med is og 
skøjter. 
Glade og forventningsfulde mødtes 
vi, 13 børn, 2 forældre og Bjørn og 
jeg ved stationen i Mårslet kl. 16.10 – 
det skulle jo være Oddergrisen der 
bragte os til byen. Efter køreturen og 
den lille gåtur fra banegården i Århus 
om til skøjtebanen ved Musikhuset, 
endte det med at alle børn fik skøjter 
på og kom ud på isen. Der var nogen 
der havde givet udtryk for, at de ikke 
ville have skøjter på, de kunne jo ik-
ke, mente de.  
Så jeg var meget glad for, at det endte 
med at alle prøvede skøjterne og stort 
set alle synes det var rigtig sjovt!  
Der var rigelig plads til os på banen. 
Børnene legede tag fat, lavede piruet-
ter og boltrede sig lystigt i hinandens 
selskab, og fik vist varmen på isen!  
Jeg havde taget lidt ”overlevelses-
slik” med, som alle fik et stykke af 
undervejs. ”Overlevelsesslik” er lidt 
slik jeg har i lommen. Det er noget 
jeg altid har haft med når vi har været 
på skiferie. Det er rart med lidt til den 
søde tand, når man er ude i kulden og 
skal være aktiv.  
                       Og jeg må sige, at vo-
res IPT-børn var ret aktive.                  
 
De skøjtede derudaf og morede sig. 
Faldt de, nåja så rejste de sig op igen 
og legede videre.  
Da tiden var ved at rinde ud og vi 

skulle hjem, var alle godt trætte af 
det. Selvom det var ved at være 
mørkt, ville de gerne have fortsat lidt 
endnu. Godt våde, det var nemlig tø-
vejr den mandag, begav vi os med 
Oddergrisen hjem til Mårslet igen, 
hvor forældrene stod og ventede på 
deres rødkindede børn!  
 
Tak for en god tur! Dejligt at der var 
økonomiske midler til lidt ekstra akti-
vitet i denne sæson. 
 
I løbet af sæsonen 2005-06 i gymna-
stiksalen, har vi hoppet på airtrack, 
spillet forskellige boldspil, danset 

brasiliansk kampdans, været ude at 
kælke, på kondi-tur og meget mere. 
Vi glæder os til fodbold, når vejret 
bliver lidt bedre og banerne er ved at 
være klare. Slutteligt har vi også be-
nyttet os af, at vi har spejdere i byen, 
der gerne vil noget sammen med 
TMG.  
Til alle dem der har haft tid, lyst og 
energi til at ”træne” os i deres favorit-
sportsgren vil jeg sige mange tusind 
tak. Uden jer fandtes der ikke noget 
der hed IDRÆT PÅ TVÆRS! 
 
Hilsen og vel mødt næste år 

Bente Seerup  
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

TMG’s stavgangstrold er på spil igen!  JUHU! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu starter der en ny sæson med 
Nordic Walking i Mårslet. 
 
Kom og vær med når vi mødes første 
gang 
  
 tirsdag d. 28. 3. kl. 19.00 ved bold-
banerne bagved HalHuset.  
 
Alle er velkomne både dem der har 
prøvet det før, og dem der gerne vil 

lære denne dejlige måde at dyrke 
motion på. TMG har stave der kan 
lånes de første gange.  
  
Nordic Walking er en god og given-
de måde at dyrke sport på. Vi får 
sved på panden og pulsen op. Ved 
rigtig træning får vi styrket mange af 
kroppens muskelgrupper. Som side-
gevinst får vi set en god del af Mår-
slet og omegn. Det er frisk luft til 
krop og sjæl! 
Der er tilmelding via mail (meget 
gerne), eller telefon for alle til den 
første gang, senest d. 19.3.2006.   
Så vil vi tilrettelægge et varieret pro-
gram alle vil få glæde af.  
Vi vil atter i år  være 3 stavgængere 
der står for tilrettelæggelsen af træ-
ning og ture, Inga, Helle og under-
tegnede!   
Hvordan sæson programmet kommer 
til at se ud, er i med til at bestemme!  
Vi kan fx lave korte aftenture rundt i 
Mårslet og arrangere udflugter en-

gang i mellem. Vi kan tilbyde kondi-
hold og hyggehold alt efter lyst og 
evne.  
 
HUSK at stavgang/Nordic Walking 
er for både mænd og kvinder!  
 
Og hvad koster det så? Man køber et 
klippekort til 180 kroner for 10 klip. 
Det koster et klip hver gang man del-
tager!  De første 2 til 3 gange er der 
for nye ”prøvetimer” og man betaler 
20 kroner pr. gang. På den måde har 
du mulighed for at se om stavgang er 
noget for dig!  
 
Vi glæder os til at se rigtig mange i 
den kommende sæson. 
 
Vel mødt d. 28. marts 2006. Det er 
på boldbanerne kl. 19.00 det sker! 
Bente Seerup 
Mail: be.seerup@tdcadsl.dk 
Tlf. 86 29 65 42 
Mobil 30 56 47 70 
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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 
Email:maarsletvand@mail.tele.dk 

”Hold rent dag” i Mårslet – lørdag, den 1. april 2006. 
Sæt X i kalenderen. 
 
Og mød op ved Naturforvaltningen 
(Mårslet Byvej 20) kl. 10.00. 
 
Miljøgruppen har lavet kaffe og smurt 
rundstykker og når vi har nydt det,  
begiver vi os ud  og gør en indsats for 
at holde Mårslet ren. Efter samme 
plan som vi nu har fulgt i syv år. 
 
Forårsklargøring - væk med alt det 
kedelige affald, som er havnet i grøf-
ter og buskadser i løbet af vinteren. 

Tag børnene, forældrene, naboer og 
venner med og gør det til en fælles 
hyggelig dag. Vidste du, at øl- og so-
davandsdåser smidt i grøftekanten 
ligger ca. 100 år inden de forgår og 
glasflasker forgår aldrig. De dåser, 
der bliver smidt i dag, skal vores bør-
nebørn altså også se på, hvis ikke vi 
rydder op efter os. 
 
”Hold rent dagen” i Mårslet er en del 
af ”Hold rent i hele Århus Syd”.  
 
Sidste år kom H.C.Andersen forbi!  I 

år når vi returnerer til Naturforvalt-
ningen vil der blive givet et par sneg-
le tip til den kommende sæson. Der 
vil blive fortalt om de forskellige mu-
ligheder for at bekæmpe den iberiske 
skovsnegl. Det er muligt at leve med 
den i haven og stadig få både udbytte 
og fornøjelse af blomster og køkken-
haven. Der vil også blive uddelt prø-
ver af Ferramol.  
 
På gensyn den 1. april 
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E-mail Mårslet-bladet 
 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 
 

http://www.maarslet-bladet.dk 

 
 
Onsdag d. 1. marts 2006, kl. 14.00 
Gudstjeneste 
 
Mandag d. 6. marts, 2006  kl. 14.00 
Syng med Bente Fisker 
 
Søndag d.  12. marts 2006 
Banko ved Brugerrådet 
 
Onsdag d. 22. marts 2006 
Mannequinopvisning fra Genbrugsen 
 
Mandag d. 27. marts 2006 
John Malm viser lysbilleder fra Ubangi safari 

 
 
Hver mandag kl. 14.00 i Underhuset: 
Billard (Pool). 
 
Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub 
 
Træværkstedet holder åbent hver tirsdag fra kl. 
09.30 – 11.30 
 
Genbrugsmarkedet holder åbent 
fra kl. 15.00 – 17.00: 
Torsdag d. 9. marts 2006 
Torsdag d. 23. marts 2006 
 
 
Meddelelser: 
Pensionsmedarbejder: 
Mandag d. 6. marts 2005 kl. 09.00 – 12.00 

AKTIVITETER I MARTS 2006  

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 
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KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING 

 
finder i år sted 

SØNDAG DEN 2. APRIL 
 
Denne dag håber jeg , at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som sid-
ste år kr. 32.545,- eller  om muligt overgå dette beløb.  Vort  mødested bliver som tidligere NORDEA  på butikstorvet. 
 
Af sidste års sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne i Århus kommune blev der desværre ingen til Mårslet.  
 
Igen i år har Århus Lokalforening fået sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne. 
 
Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille til forskning, patientstøtteaktiviteter og op- 
lysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 2. april. 
 
Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 86 - 29 00 42.  Jeg bor Agervej 7. 
 
 

Ane-Mie Nielsen 
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Bedre mobildækning i Mårslet 
Gennem de sidste 5 år har man forsøgt at finde et godt sted at placere en ny mobilantenne - men indtil for nylig har an-
strengelserne været forgæves. Nu er der imidlertid håb for de mange mobilkunder, som i årevis har lidt under dårlig 
dækning. Der etableres en ny sender på den gamle mølle ved banen, og projektet er så langt fremme, at det skulle kom-
me kunderne til gode i løbet af marts måned - i år! 

Keld Schmidt-Møller 

Kr. 5.500 til Mårsletbladets venner på 13 dage 
 
Tusind tak til alle dem som allerede har ydet et bidrag til Bladets venner. Siden februarnummerets udgivelse den 1.2. er 
der de første 13 dage i februar allerede indkommet kr. 5.500,- 
Sidste år, som var et ekstraordinært godt år for Bladets venner indkom der kr. 8.000, så hvis bidragene fortsat strømmer 
ind, vil vi sikkert komme op på samme flotte beløb. 
Ønsker du at støtte bladet, men har du ikke et indbetalingskort, så kan du finde et på opslagstavlen i Brugsen.  

Få mere ud af annoncepengene 
Mårslet-bladet tilbyder annoncørerne at få besøg af en tegner, som dels vil skrive en kortere tekst om firmaet-
institutionen og dels tegne en profil . Profiler konfereres med rekvirenten før offentliggørelse. Ring til redaktionen eller 
direkte til tegneren. 
S. Voxtorp på 86 29 17 59 - send E-mail piavoxtorp@events.dk  
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Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 



MÅRSLET-bladet  MARTS 2006 36  


