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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Mårslet er placeret i en særdeles smuk landskabelig sammenhæng og i et 
lille dalstrøg, der gennemstrømmes af Giber Å. Den ældre bebyggelse 
ligger i lavningen omkring åen, der ellers er ført gennem byen i et åbent 
grønt bælte. 
Det gamle vejnet kan endnu ses i byens struktur, men bebyggelsen er i 
det væsentligste præget af den byudvikling ,der fandt sted efter at Odder-
banen blev anlagt i 1884. 
I sidste halvdel af dette århundrede er byen vokset voldsomt med store 
parcelhuskvarterer. 
 
Således står Mårslet bl.a. beskrevet i det Kommuneatlas som udkom i 
1998  -   
 
Og hvad er siden hændt ?? 
Ja – det er ikke det mindste overdrevet at sige, at Mårslet absolut ikke har 
stået i stampe siden – men at udviklingen og udbygningen ville ske i det 
tempo og til de grundpriser -  ja – det var der vist ingen der havde fore-
stillet sig. 
 
Der graves og regeres – der planeres – og nye veje og stier tager form – 
samtidig med at nye byggefelter og grunde markeres – og mega skilte 
med flotte nye boliger giver næring til drømmen om at blive en Mårslet-
ter. 
Men med til drømmen hører også at der naturligvis er tilstrækkeligt med 
pasningsfaciliteter – også indenfor en overkommelig radius – samt at 
skolen også kan huse de tilkommende elever uden der skal etableres en 
stribe vandreklasser, samtidig med at de trafikale problemer bliver løst. 
 
Det er en kommunal forpligtelse at sørge for at disse faciliteter er til stede 
både til tiden og i et omfang som gør at enhver Mårsletter – ny som gam-
mel – føler sig som en del af et sammenhængende og velfungerende lo-
kalsamfund. 
Århus Kommune står overfor en stor sparerunde – der skal findes knap 
350 mill. kr. Det er regeringens og finansministerens idelige spareiver, 
der igen tvinger Århus Kommune til at skære ned. 
Det vil kunne mærkes på den kommunale service - den service vi som 
politikere gerne vil kunne tilbyde og som borgerne har en berettiget for-
ventning om at kunne få. 
Set i det lys er det paradoksalt at statskassen nærmest ”buler ud” med 80 
milliarder kr. i overskud – medens næsten alle kommunale kasser står 
gabende tomme. 
Det er da uforståeligt – ikk ??? 

Margrethe Bogner 
Medlem af Århus Byråd 
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Stort og småt fra Fællesrådet  

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

På næste FU-møde har vi valgt at gø-
re kulturen i Mårslet til tema. 
Og da der jo sker en del kulturelt i 
byen mange forskellige foreninger 
ville det være interessant, at høre bi-
drag fra så mange Mårslettere som 
muligt. 
Derfor vil formødet samme dag også 
tage dette tema op. 
 
Mulige emner: 

Lokal forankring af kulturen og kul-
turlivet, kulturelle arrangementer, 
kultur i forbindelse med Multihal 2, 
"ud af byen"-oplevelser, 
kombibibliotek, osv. osv. 
 
Vi håber at se så mange som muligt. 
Formødet er den 31. maj klokken 
19.00. 

Venlig hilsen 
FU 

Mårslet og kulturen. 

Det er med stor fare for at gøre mig 
uvenner med store dele af byen, at jeg 
tilslutter mig de fremsynede folk, der 
vil ha´ aflastet Mårslet midtby, og 
have genoptaget planerne om aflast-
ningsvejen øst om byen fra Mårslet 
byvej, over jernbanen og til Nymarks-
vej. Stort set som byplanlæggerne 
dengang sidste i 70erne planlagde 
den. 
 
Vi kan i dag beklageligvis konstaterer 
at det var en fejl at man fra Århus 
kommunes side, gentagende gange i 
diverse sparerunder på rådhuset, som 
noget af det første, var at spare denne 
aflastningsvej væk.  
I de forløbne år er der blevet udbyg-
get med villakvarterer på begge sider 
af de reserverede arealer, hvor aflast-
ningsvejen skulle være etableret. Kal-
det den glemte vej eller den grønne 
kile. 
Husejerne på begge sider anser tilsy-
neladende området for en del af deres 
forhave, i hver fald reagerede de 
voldsomt da kommunens dispositi-
onsplan udkom i 2004, hvor aflast-

ningsvejen blev omtalt som en mulig-
hed. Ved massive protester og ved at 
småkuppe et orienteringsmøde i fæl-
lesrådsregi, blev det siden fællesrådet 
officielle holdning, at den aflastnings-
vejen var en dårlig ide. 
 
Men for os medborgere der bor på 
Hørretvej og i midtbyen, er aflast-
ningsvejen ikke en dårlig ide. Hør-
retvej 
er stadig hovedfærdselsåre i Mårslet, 
og må konstatere stigende trafik, - 
stedse tungere trafik i mange af døg-
net timer. Århus kommune er ganske 
givet i et alvorligt dilemma, hvad an-
går trafikløsninger i Mårslet, så man 
har valgt at fejde det meste ind under 
gulvtæppet. Vejkontorets har udsendt 
diverse forslag om trafikforanstaltnin-
ger i midtbyen, med cikaner og helle-
anlæg, og overgange for at dæmpe 
farligheden og  
sikre de svageste trafikanter, men ind-
til videre er der kun etableret vejbump 
på Opstrupvej og på Bedervej, meget 
andet er der sådant set ikke sket, hvad 
angår trafikken. 

Undertegnede syntes at aflastningsve-
jen skal tages op igen, så måske 20 -
25 % af trafikken køre udenom den 
hårdt belastede midtby. 
Husejerne ved Langballevej og Lang-
ballevænget kan ikke i tid og evighed 
disponerer over den brede kile, som 
jo faktisk i sin tid var udlagt til aflast-
ningsvej. Området høre ikke til deres 
matrikel-nmmer, og er derfor ikke 
deres, selvom det virker sådan, når 
man ser hvad de køre derud af have-
affald og ligende. 
Den udlagde nu grønne kile skal bru-
ges fornuftigt til gavn for hele byen, 
så etableringen af den førhen plan 
ville være en gave til byen. 
De ophidsede husejere må køle lidt 
af, og acceptere at tiden ikke står stil-
le. Midtbyen har behov for aflastning 
og ganske specielt nu hvor byen bli-
ver udvidet med næsten 1600 ny 
hustande, der alle køre i biler, må 
man da formode. Tornerosesøvnen 
langs kilen bør være forbi. 
 

Kaj Christensen. 

Mårslet aflastningsvej - 
………..eller som den nu omtales, Den glemte vej. 
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Jeg bliver bare så sur… 

Mårslet fester Grundlovsdag 
Igen i år har Borgerhuset i Mårslet fornøjelsen at arrangere den traditionsrige fest, som finder sted i borgerhusets have på 
Banevej i Mårslet. 
Igen i år er den fuldstændig upolitisk – vi har nemlig inviteret Anders Errboe som grundlovstaler. Vi glæder os til at høre 
hvad han har at sige til mangt og meget. 
Ole Nørskov med band sørger for den musikalske underholdning. 
For børnene er der masser af underholdning – så kig forbi på  denne smukke solskinsdag. 
Vi serverer is, pølser, popcorn, kager, kaffe, øl og meget mere til uhørt lave priser. 
 

Mandag den 5. juni 2006 fra kl. 12.00 – du er velkommen 
 

Borgerhuset i Mårslet er byens samlingssted – det er dit hus. 

…når jeg læser om Århus kommunes 
såkaldte ”vejplaner”. 
 Kan det virkelig passe at stien mel-
lem Testrup og Mårslet er udsat til 
2008, i stedet for 2007, som vi først 
var stillet i udsigt og at der i stedet 
skal laves fortov til den nye udstyk-
ning ud af Tandervej. 
Det er ikke fordi jeg ikke synes at der 
skal være fortov til den nye udstyk-
ning, men skal det være på bekost-
ning af stien til Testrup? 
Med den nye udstykning bliver der 
meget mere trafik. Når folk har sat 
deres børn af ved skolen og skal vide-
re ud mod motorvejen. Der bliver kørt 

alt for hurtigt ad de små veje og gen-
nem Testrup.  
Sommertid er cykeltid står der….men 
ikke hvis du er barn og kommer fra 
Testrup – det er simpelthen alt for 
farlig at cykle på den strækning. Bi-
lerne kører stærkt, der er mange gåen-
de bl.a. elever fra Testrup højskole og 
om sommeren, når solen står lavt er 
det næsten umuligt at se mere end få 
meter frem. For at gøre ondt værre 
kan vi heller ikke sende vores børn 
med bussen(72eren) der jo også er 
blevet nedlagt. 
Nu siger ”De” at vi får stien i 2008, 
men det kan jo blive udsat mange 

gange inden den tid! Vi har ikke givet 
op endnu. Borgerne i Testrup og om-
egn kæmper forsat for en sti til Mår-
slet hurtigst muligt. Vi vil ikke vente 
til 2008, eller til der sker en alvorlig 
ulykke. 
Nu må de komme i gang inde ved 
”trafik og veje”! 
Man kan ikke lave en byplanlægning 
med store ændringer uden omkostnin-
ger. Der må da også være grænser for 
hvad vi bare sådan skal acceptere. 
 

Hanne Skovgaard.  
Testrup            
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STOF TIL MÅRSLET-BLADET 
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11 

Overskrifter i skriftstørrelse 24 

TALENTBANKEN I MÅRSLET 
MÅRSLET. En af de ting der også 
kom ad af det for længst afsluttede 
Væreby/Leveby-projekt, var talent-
banken i Mårslet, et andet var Mår-
slet-webben. Denne hjælpe- og viden-
bank der er til for folk og borgere i 
byen, har fra tid til anden kunnet 
hjælpe betrængte foreninger med at 
anvise hjælpende hænder i en akut 
situation. 
 
På et nylig afholdt møde i Mårslet 
Juletræslaug, der administrerer talent-
banken, diskuterede man en opdate-
ring af denne, så også byens nye ind-

byggere kan lade sig registrerer. 
 
Det blev besluttet at i løbet af somme-
ren og ved byfesten, at gøre en indsats 
for at få byens folk til at erklære sig 
villig til at gøre et job, til gavn for 
fællesskabet i 8320. Hertil ser man 
sig i Juletræslauget, nu om efter en 
supersælger eller to. 
 
Talentbanken er en bank hvor man 
kan lade sig registrerer som villig ar-
bejdskraft, til en helt specifik opgave, 
som en gruppe eller forening har be-
hov for at løse på et given tidspunkt. 

Man forpligter sig absolut ikke yderli-
gere. 
 
Det er kun grupper eller foreninger 
der kan trække på talentbanken. Har 
de måske behov for IT-hjælp, smøre 
sand-wich til hundrede mennesker, sy 
kostumer eller bare praktisk arbejde, 
så kan talentbanken måske hjælpe. 
 
Men skal en privatmand have bygget 
en carport, må han selv klare det. 

 
KC 
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Kom til møde 
om en ny hal 2 / multihal i Mårslet 

 

Torsdag 1. juni 
Kl. 19-21.30 

 

Mårslet Skoles Kantine 
(indgang fra hallens P-plads) 

 
Savner du et sted at gå til koncert i byen? 

Vil du gerne gå i motionscenter i din egen by? 
Er du musiker og drømmer om et øvelokale? 

Står dit barn på venteliste til håndboldtræning? 
Kan du ikke finde et lokale til dit pilates-hold? 

Mangler byen en teaterscene? 
Har dagplejebørnene brug for plads til motoriktræning? 

 
Idéerne er mange, svarene få – endnu. Derfor inviterer en initiativgruppe til et åbent bymøde om en kommende hal 2, 
multihal, forsamlingshus eller hvilket navn bygningen skal have i fremtiden. 
 
Skal en hal med forskellige og fleksible aktivitetsrum blive til virkelighed inden for få år, skal I som byens borgere tæn-
de på idéen. 
 
Èn lille gruppe af mennesker kan ikke klare opgaven alene. Mange i byen, helst alle, skal føle at de vil slås for sagen – 
med pengebidrag, arbejdskraft, delopgaver. 
 
Mødet rummer tre punkter: 
 

1) Initiativgruppen præsenterer de visioner der kom på bordet ved 
gruppens hidtil eneste møde. 
 

2) Konsulent Laura Munch fra Lokale- og Anlægsfonden fortæller om 
dét der skal til for at skabe et alsidigt, vellykket halprojekt. 

 
3) Idéstorm: Hvad skal et multihus rumme? Hvem vil deltage i arbejdet? 

 
På vegne af initiativgruppen 

(bl.a. TMG, Mårslet Fællesråd, Mårslet Skole og skolebestyrelsen) 
Steen Bille 

steenbille@mail.tele.dk 
25 67 51 86 



MÅRSLET-bladet  JUNI 2006 8 
 

 



MÅRSLET-bladet  JUNI 2006 9 
 

 

Collage fra  
75 års jubilæet  

 
Se billederne taget af Kurt I. 

I begyndelsen af maj forlod en stolt  
andemor reden med tre nyudklække-
de ællinger og førte dem i fred og ro 
ned til åen. Ællingerne var udruget i 
”Gammelmorgården” lige midt i 
elevernes legeområde. Hvor mange 
elever, der har kendt til reden, ved 
vi ikke, men ingen har forstyrret den 
rugende mor, og eleverne holdt pænt 
afstand, da hun værdigt med de tre 
ællinger på række bag sig forlod 
skolen igennem skolegården midt i 
et frikvarter. Hun har følt sig tryg 
midt blandt de mange børn, og de 
skal roses meget for at give hende 
den fornødne ro til at udruge sine 
ællinger. 
Den 21. juni sender vi 61 elever vi-
dere ud i livet efter Folkeskolens af-
gangsprøve. Det er vores håb, at de 
også har haft en tryg og udbytterig 
tid på Mårslet Skole, og at de vil se 
tilbage på deres skoletid med glæde. 
 
Nye børnehaveklasser 
Den 1. juni mødes de kommende børne-
haveklasseelever og deres forældre for 
første gang i de nye klasser. Der er lavet 
4 klasser, og i de tre af klasserne skal der 
gå elever med bopæl i Vestbyen. Vi har 
fordelt disse elever i tre klasser, da tallet 
på nuværende tidspunkt er nede på højst 
10 elever, og vi har valgt, at der skal væ-

re mindst tre elever i hver klasse for at ska-
be større tryghed for børnene. I år er der 13 
elever, der skal gå på fritidshjem og resten 
i SFO. Vi har derfor delt fritidshjemsbør-
nene i henholdsvis drenge og piger og sat 
en gruppe i hver sin klasse i håb om, at det 
kan skabe de bedste relationer. 
 
IT 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Afrejse og nedlæggelse 

Den nye  
Skolebestyrelse 

 
Læs SB formandens indlæg 

Fra skoleårets start skal forældrene i alle 
kommunens børnehaveklasser være på 
forældreintra, og derfor har vores børne-
haveklasseledere været på kursus. Flere 
klasser på skolen er i gang med forældre- 
og elevintra, og vi vil gennem interne 
kurser opkvalificere lærerne til brugen af 
dette i forventning om, at alle klasser er 
på forældreintra inden jul, og at eleverne 

Louisa ved Danfoss, hvor hun sammen med 7c bliver kåret til vinder af ”Min vildeste ide”. 
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i større grad benytter elevintra som et 
pædagogisk redskab. 
Børn & Unge i Århus Kommune er p.t. 
i gang med den tredje fase i IT imple-
menteringen på skolerne. Det betyder, 
at hastigheden på det pædagogiske IT 
net bliver hurtigere. I forbindelsen med 
implementeringen har vi på Mårslet 

Skole valgt at udbygge og ændre 
strukturen og ”maskinparken”. 
Vi nedlægger de to små EDB lokaler, 
og til gengæld investerer vi i bærbare 
PC´er og etablerer trådløs netforbin-
delse på skolen. Det betyder, at der 
bliver større flexibilitet i brugen af 
PC`erne i undervisningen. Endvidere 

bliver det store EDB lokale renove-
ret, og der kommer nye PC`er i loka-
let. 
Ovenstående iværksættes, så det kan 
tages i brug i starten af det nye skole-
år  

Umiddelbart efter jul blev der ud-
skrevet en konkurrence for børn og 
unge. Den er blevet til, i et samarbej-
de mellem Syddansk Universitet og 
flere store danske virksomheder her-
under Danfoss, Mærsk, og Novo 
Nordisk.  Konkurrencen har Prins 
Joachim som protektor og blev i lig-
hed med sidste år udskrevet med det 
formål, at stimulere og øge interessen 
for naturvidenskab, miljø og teknik, 

og i det hele taget for at skabe flere 
innovative ideer. Konkurrencen inde-
holdt flere konkurrencer, ”Unge for-
skere og opfindere”, ”Natur og Tek-
nik” og ”Min Vildeste Idé”. 
 
”Min Vildeste Idé” har ikke tidligere 
været med i den store konkurrence, 
men formålet fra konkurrencestiller-
nes side var, at lave en konkurrence 
der henvendte sig til de mere kreative 

Min vildeste ide 
Af GITTE HOSSMANN, Fysiklærer for 7c 

 

elever, der kunne have lyst til at 
kombinere natur/teknik med f.eks. 
billedkunst. 
 
7.c skulle efter jul have en lærerstu-
derende i biologi. Og heldigvis for 
os, blev det Kenneth som netop var 
påbegyndt sin liniefagsuddannelse i 
biologi. Emnet for undervisningen 
var fisk og miljø. Kenneth besluttede 
sig for, sammen med eleverne, at de 

Ja, det er rigtigt: Louisa fra 7c får overrakt en check af Prins Joakim 
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skulle deltage i konkurrencen ”Min 
Vildeste Idé” og, at eleverne skulle 
finde på nye ideer til fangstmetoder. 
F.eks. havde gruppen med Louisa, 
Henriette, Rasmus og Asbjørn lavet 
en fin planche med bud på, hvordan 
man kunne undgå, at de mindre og 
endnu ikke spiselige fisk blevet fan-
get. Andre grupper i klassen havde 
valgt andre metoder. 
 
I påsken fik klassen sig en overra-
skelse. Louisa fik en opringning der-
hjemme med besked om, at de havde 
vundet 1. præmien på 10.000 kr. og 
en tur til Danfoss Universe, Eksperi-
mentariet eller Legoland. Endnu me-
re forbavsede blev vi, da det gik op 
for os, at to andre grupper i klassen 
havde vundet henholdsvis 2. præmien 
på 3.000 kr. og 3. præmien på 1.000 
kr. Og nej, 7.c var ikke de eneste, 
deltog i konkurrencen. De havde fak-
tisk fået rigtig mange flotte ”vilde 
ideer” og kun 37 var sluppet gennem 
nåleøjet til juryen. 
 
Så Louisa blev inviteret til Danfoss 
Universe ved Nordborg d. 24. april, 
da hun skulle have overrakt checken 
af Prins Joachim. Desværre kunne 
resten af gruppen ikke deltage, idet 
man kun måtte indsende forslaget i ét 
navn og det blev Louisa’s, og invita-
tionen var altså kun til Louisa med én 
deltager. 
 
Den 24.april tog Louisa og underteg-
nede af sted til Nordborg. Vi var na-
turligvis spændte. Vi var inviteret til 
frokost kl. 13.30 og efterfølgende 
præmieoverrækkelse. Da vi efter en 
meget lang køretur fra Mårslet an-
kom til Danfoss Universe, fik en dej-
lig frokost sammen med de øvrige 
deltagere og juryen. Vi blev strenget 
informeret om, at det var en stor 
hemmelighed, og at vi under ingen 
omstændigheder måtte afslører at vi 
skulle have 1. præmien. Men vores to 
bordherrer som var pressefotografer, 
lugtede vist lunten og udspurgte 
Louisa om projektet. 
 
Efter frokost skulle vi så til præmie-
overrækkelsen. Der var en del vente-
tid, da Prins Joachim jo først skulle 

ankomme til bygningen, hvor selve 
overrækkelsen skulle foregå. Da alle 
var kommet på plads og Prinsen var 
ankommet, holdt Adm. Direktør Jør-
gen M. Clausen, Danfoss A/S, i sin 
egenskab af juryformand, en fin tale. 
Derefter tog næstformand Professor 
Peter Mose Larsen fra Syddansk Uni-
versitet ordet. Han fortalte bl.a. at det 
var første år ”Min Vildeste Idé” var en 
del af konkurrencen og at der havde 
været rigtig mange deltagere. Derefter 
fortalte han om ”vores” klasses projekt 
og kaldte så på Louisa. Hun måtte gå 
den lange gang op til podiet, hvor Prins 
Joakim overrakte hende checken og 
ønskede hende tillykke – alt sammen 
badet i pressefotograferne blitzlys og 
publikums klapsalver – det var stort. 
 
Vi havde en rigtig god og særdeles 
oplevelsesrig dag – men vi savnede, 
var resten af klassen. 

Min Vildste Idé   
 
Fiskerimetoder 
 
Alt godt fra havet. 3000 
 
Fiskene bliver suget ind i ma-
skinen. De små fisk bliver su-
get op i de to små rør og kom-
mer ud  af enden. De store fisk 
lugter maden fra kasserne, så 
desvømmer derhen. De bliver 
suget videre ned i posen, hvor 
der er et gitter, så vandet kan 
komme ud, mens fiskene bliver 
i posen. 
Pilene på tegningen viser hvor-
dan det foregår. 
Når man skal have posen op 
med fiskene hiver man i snoren 
ved * på tegningen. Den bliver 
hevet op af vandet ved at der 
sidder en snor fast i posen op til 
nogle bøjer oppe på overfladen, 
så man ikke skal have hele ma-
skinen op af vandet, for at få 
fiskene op. 
Der er elmotorer, så de forure-
ner ikke med olie. 
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75 årsjubilæet 
Fotos af KURT IVERSEN, souschef 
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Overnatning 
Fredag d. 21. april havde Gul Stue (0. klasser-
ne) overnatning for første gang. Det foregik i 
SFO’en og det gik virkelig godt; der blev 
blandt andet danset stopdans og spist fredags-
guf og alle hyggede sig meget. Da børnene 
skulle sove, var der imponerende nok ikke en 
eneste, der hellere ville hjem. Lørdag morgen 
kom forældrene og spiste morgenmad i 
SFO’en, hvilket gav en fin afslutning på en rig-
tig god overnatning. 
Overnatningerne i de tre øvrige grupper har, i 
skrivende stund, endnu ikke fundet sted, og de 
vil derfor først blive omtalt i det næste nummer 
af Mårslet Bladet. 
 
Grillfest og udstilling 
Onsdag d. 4. maj havde Hobixen grillfest og i 
den forbindelse også en udstilling af kunstvær-
ker over temaet ”flyvere”. Disse kunstværker 
var, i samarbejde med kunstneren Marianne 
Tingholm, blevet lavet i Hobixens udeuger. 
Det var en rigtig hyggelig aften, med masser af 
sol, god mad og glade børn og voksne. 
 
Omrokering af grupper 
Ved starten af det nye skoleår i august måned 
vil der ske omrokeringer af SFO’ens grupper. 
De nuværende 0. klasser flytter i Hobixen og 
de nuværende 1. og 2. klasser flytter i A-huset. 
Vi voksne, der er ved de nuværende 3. klasser, 
skal have 0. klasser på Gul og Grøn Stue, da 
det bliver en stor gruppe, der starter op til som-
mer. 
 
Festival 
Torsdag d. 8. og fredag d. 9. juni er der, traditi-
onen tro, børn og unge festival her på SFO’ens 
område. I den forbindelse vil vi hermed gerne 
komme med et par anmodninger; vi forventer 
at både børn og voksne respekterer indhegnin-
gen rundt om pladsen, den skal ikke bruges til 
ind- og udgang men derimod til beskyttelse af 
børnene. Derudover vil vi gerne frabede os at 
der kommer hunde på pladsen. 
Temaet i år er ”fremtiden”, det bliver spænden-
de at se, hvad de forskellige institutioner kan 
byde på indenfor denne genre. Vi glæder os til 
at se mange glade mennesker til en fantastisk 
festival lavet af byens institutioner for byens 
børn. 

Nyt fra 
Af DIDDE, Oasen 
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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: 23663900 
tg@aaks.aarhus.dk 
 
Værestedet Flash 
Anders Rasmussen 
Telefon: 24859796 
 
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 

Den nye skolebestyrelse der netop er 
valgt har allerede haft sit første møde 
og konstitueret sig med Erling Søren-
sen som formand og Søren Petersen 
som næstformand. Herudover består 
skolebestyrelsen af yderligere 5 for-
ældrevalgte medlemmer i form af 
Hanne Dahl Nielsen, Sheila N. Truel-
sen, Sjur Fitje, Mona Lise Kirkegaard 
og Jens Leth. I skolebestyrelsen sid-
der endvidere 2 medarbejdervalgte 
medlemmer,  p.t. er det Torben Nør-
gaard og Else Mariann Iversen. Le-
delsen er repræsenteret ved pædago-
gisk leder Kurt Iversen og skoleleder 
Bodil Hvid. Endelig er der 2 repræ-
sentanter fra elevrådet der deltager i 
dele af skolebestyrelsesmøderne så 
når der er fuld besætning udgøres den 
samlede skolebestyrelse af 13 perso-
ner. 
 
Skolebestyrelsen har valgt kontakt-
personer til de enkelte klassetrin samt 
flere af byens interesseorganisatio-
ner. Nærmere om dette og skolebe-
styrelsens ansvars- og arbejdsområ-
der fremgår af skolens hjemmeside 
www.maarslet-skole.dk. 
 
Den nye skolebestyrelse hvor der er 4 

nye forældrevalgte valgte i samlet 
flok at tage på en opstartsweekend 
for nye skolebestyrelser på Bygholm 
i Horsens i dagene den 28. og 29. 
april. Her deltog skolebestyrelser fra 
12 skoler i Århus området og det blev 
et par inspirerende dage med input til 
de kommende års arbejde i skolebe-
styrelsen. Formen var blandt andet 
lagt i hænderne på teatergruppen Da-
capo fra Odense som under titlen Ca-
fe Oliver inddrog forsamlingen i for-
skellige dilemma spil der gav en del 
debat om- og overvejelser om-  hvil-
ke beslutningssituationer vi som sko-
lebestyrelse kan tænkes at komme i. 
 
Der er også en team-building gevinst 
ved et samvær i sådan et par dage, og 
det er måske ikke så tosset at have 
været på en prøve bane sammen in-
den det virkelige skolebestyrelsesliv 
viser sig foran os og funktionsåret er 
jo allerede begyndt. 

På med arbejdstøjet 
Af ERLING SØRENSEN, Formand for SB  
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April måned på fritidshjemmet, stod 
først og fremmest i det store rolle-
spils-projekts tegn. Projektet/legen 
løbe af stabelen i den sidste uge af 
april, men fra månedens start, sum-
mede hele fritidshjemmet af aktivite-
ter, som alle sammen pegede hen mod 
projektets igangsættelse i uge 17. 
 
Børn og voksne syede kostumer, lave-
de ringbrynjer af selv-skårne metal-
ringe, fremstillede fantasifulde latex-
sværd, -økser, -skjolde, slagkøller 
osv. osv. Desuden blev alle inddelt i 
klaner/lande, fik rollenavn mm. Alt-
sammen for at kunne deltage i det 
store rollespil ”Kejserdysten”. Kort 
fortalt gik spillet ud på, at Kejserdøm-
mets fem lande mødtes i hovedstaden 
for at bejle til Enkekejserindens dat-
ter. Man kunne optjene status- og hæ-
ders-point og derved øge chancen for 
at éns lands hersker til sidst kunne 
ægte Enkekejserindens datter og der-
med blive kejser for hele riget. 
De 5 lande havde hver deres særpræg 
og styrker og kunne dermed optjene 
point på mange forskellige måder. En 
daglig ”våben-turnering” på hoved-
stadens arena var én af måderne. En 
anden var handelstalent, en tredje 
kunne være hjælpsomhed osv. osv. 
Endelig blev der af fogeden tildelt 
skjulte ”kammeratskabs-point”, som 
blev noteret i hans store bog og som 
først blev afsløret den sidste dag. 
Hele fritidshjemmets område blev 
omdannet til de 5 lande, med masser 
af boder, værksteder osv. 
Rollespillet var lavet og iscenesat af 

fritidshjemmets største børn i samar-
bejde med en voksen, og de  høstede 
stor ros for deres arbejde. 
Hele projektet blev rundet af med en 
stor fest, med kåringen af Kejserdøm-
mets nye hersker som det store højde-
punkt. 
Projektet var en meget stor succes, 
som sandsynligvis bliver genoptaget 
og fortsat på årets sommerlejr. 
 
Et andet højdepunkt i den forgange 
måned var overrækkelsen af over-
skuddet fra vores kuntudstilling og -
auktion i februar måned. I år gik over-
skuddet til hospitalsklovne-projektet 
på Skejby Sygehus. 4 børn fra fritids-
hjemmet tog sammen med 2 voksne, 
ud på Skejby Sygehus for at overræk-
ke overskuddet på ca. 2500,- kr til 
klovnen Angus på hospitalet. Der 
blev budt på en lille anretning inden 
den officielle overrækkelse, hvor An-

gus udtrykte stor taknemmelighed 
over donationen. En rigtig god og 
sjov dag..... 
 
Sommerlejren i år går til Venø i Lim-
fjorden. I år skal vi være i en spejder-
hytte, Venøborg med masser af uden-
omsareal at boltre sig på. Vi skal som 
sædvanlig have en uge med masser af 
frisk luft, solskin (forhåbentlig), leg, 
hygge og masser af sjov. 
 
Efter sommerlejren starter vi med at 
gøre klar til at sige goddag til 12 nye 
0. kl. børn, som starter på fritidshjem-
met d. 1.8. desuden starter et endnu 
ikke helt fastlagt antal ”store” børn 
(fra 4. kl. og opefter). Vi glæder os til 
at møde dem alle og byde dem vel-
kommen på fritidshjemmet. 
 

Børn og voksne på Fritidshjemmet 
Asgaarden. 

Fra fritidshjemmet AsgaardenFra fritidshjemmet Asgaarden  
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         I kender alle 
Jokeren – ham 
den høje flotte fyr 
med de hårdtslå-
ende tekster og 
den rappende 
musik. Ham, der 
ikke har det helt 
pæne sprog, men 

gerne vil provokere. Jeg så forleden 
et interview med ham, hvor han - for 
mig meget overraskende – bekendte, 
at han forstod sig selv som kristen, 
var protestant, luthersk kristen og 
medlem af folkekirken. Han fortalte, 
at han havde været igennem meget 
og været langt nede og ude, og at det 
i de perioder af hans liv havde været 
livsnødvendigt med en kristen tro, 
for at kunne vende tilbage til livet 
igen. Sådan sagde den ellers ret hår-
de banan. Han mente, at kernebud-
skabet i kristendommen var kærlig-
hed og tilgivelse. Så mere rå er han 
så heller ikke, når det kommer til 
stykket - sådan bag facaden. Nå, 
men det fik mig så til at interessere 
mig lidt mere for ham, og jeg faldt så 
over hans hit ”Godt taget.” 
 I den tekst appellerer han til, 
at man som ung skal gribe livet, han-
ke op i sig selv, gå ud af sit skjul og 
tage kampen op. Han gør sig ingen 
illusioner: livet er en kamp for at få 
plads og status. Man må selv tage 
initiativet. Så ryd dine modstandere 
af banen, få venner, der følger dig. 
Du er dig selv nærmest, du må give 
dig selv respekt: stig på toget, ud på 
dansegulvet, tag pigen, lad ikke sam-
vittigheden hæmme dig. Sådan mes-
ser han derudaf for ligesom at mane 
en selvtillid frem i krop og sjæl. Ryt-

men dunker derudaf, og man opfor-
dres til selvtilfreds at klappe sig 
selv på skulderen. Ret ryggen, du er 
bare sej, tag livet til dig og klap dig 
selv på skulderen. Du skylder ikke 
nogen noget, synes at være budska-
bet. Tag for dig af retterne. Godt 
taget! 
 ”Godt taget” hedder sangen, 
og titlen minder om et andet ord: 
Godtaget. Men det betyder noget 
helt andet, faktisk det lige modsat-
te. Når Jokeren gør sig så hård og 
uindtagelig, kan det hænge sammen 
med, at han ikke har kendt til det at 
være godtaget, altså anerkendt og 
elsket. Han har været pisket til selv 
at komme op og komme frem. In-
gen har bakket ham op. En sådan 
baggrund kan gøre én enten meget 
aggressiv eller meget selvdestruk-
tiv. Når han har fundet trøst i kri-
stendommen, er det vel, fordi han 
dér endelig fik at vide, at han var 
godtaget – ikke fordi han havde 
taget noget fra andre, ikke fordi han 
havde markeret sig, gjort noget 
fedt, men fordi han havde fået no-
get, havde modtaget noget, nemlig 
Guds velsignelse. Det gav ham ro 
en stund og mod til at tage livtag 
med tilværelsen igen.  
 Det jeg vil sige til jer konfir-
mander og alle jer andre også er, at 
det afgørende er ikke, at vi i over-
mod og selvovervurdering mander 
os op til at klappe os selv på skul-
deren. Det vi virkelig lever af er, at 
der er en anden, der klapper os på 
skulderen og siger: du er god nok! 
Prøv lige nu at klappe jer selv på 
skulderen. En lidt tom fornemmelse 
ikke, lidt pinligt. Sammenlign så 
denne oplevelse med den I får om 
ca.  en ½ time, når vi kommer ud af 

kirken. Da får I et skulderklap af nog-
le andre og mange kærlige knus og 
kram. Det er det, der varmer hjertet, 
det er det, vi ikke kan leve foruden, 
At blive set og respekteret og elsket 
af et andet menneske, af sine foræl-
dre, af sin mand, kone, kæreste. At 
vide at vennen eller veninden holder 
af en – det er det, der er det afgøren-
de – meget mere vigtigt end penge, 
status, magt berømmelse, eller hvad 
man nu kunne gå og drømme om. 
 Lad mig lige fortælle jer en 
historie. Der var engang en lærer. 
Han kommer ind i klassen med et 
glas i hånden. Glasset er fyldt til ran-
den med nogle få store sten. Læreren 
spørger så ud over klassen: ”Er dette 
glas fyldt?” ”Ja” svarer de alle i kor. 
Men læreren siger:  
”Nej, det er ikke fyldt.” Og så tager 
han en håndfuld små sten op af sin 
venstre jakkelomme og hælder dem 
ned i glasset, og de fordeler sig rundt 
om i de mellemrum, der er mellem de 
store sten. Og læreren spørger så 
igen. ”Nå venner, er glasset nu 
fyldt?” ”Ja”, kommer det lidt nølende 
fra eleverne, men igen må læreren 
sige: ”Nej ikke helt og aldeles fyldt 
endnu.”  Han griber så ned i sin højre 
jakkelomme og tager en håndfuld 
sand op og hælder det ned i glasset. 
Sandkornene fordeler sig stille og 
roligt mellem de store og små sten, 
og nu er glasset virkelig helt fyldt. 
Ingen huller mere. Læreren forklarer: 
”Det her er en lignelse på livets ind-
hold. De store sten er der ikke mange 
af, men de fylder meget: det er de 
nære, tætte og gode relationer, det er 
forholdet til mor og far til kæresten 
og børnene, det er de mennesker, som 
man virkelig holder af og er afhængig 
af, som skaber tryghed og stabilitet i 

Dette års konfirmationer er lagt bag os, og 73 unge mennesker fra de tre 7. klasser på Mårslet Skole er nu”trådt  
ind i de voksnes rækker”. Vi bringer her talen til konfirmanderne, som den lød fra prædikestolen i Mårslet Kirke: 

Godt taget eller godtaget! 
Af sognepræst Hanne Davidsen 
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Kirketider i juni 
 

SØNDAG d. 4. juni kl. 10:00 
Pinsedag 
Johs. kap. 14, vers 15 - 21 
Løftet om Helligånden 
HANNE DAVIDSEN 
 

MANDAG d. 5. juni kl. 10:00 
2. pinsedag 
Johs. kap. 6, vers 44 - 51 
Jesus som livets brød 
OLE DAVIDSEN 
 

SØNDAG d. 11. juni kl. 10:00 
Trinitatis 
Matt. kap. 28, vers 16 - 20 
Jesu sidste ord til disciplene 
JETTE  R. CHRISTIANSEN 
 

SØNDAG d. 18. juni kl. 10:00 
1. søndag efter trinitatis 
Luk. kap. 12, vers 13 - 21 
Den rige bonde 
HANNE DAVIDSEN  
 

SØNDAG d. 25. juni kl. 9:00 
2. søndag efter trinitatis 
Luk. kap. 14, vers 25 - 35 
Om at være Jesu discipel 
ANNE NICOLAISEN   
 

Kirketider i juli 
 

Søndag  den 2. juli kl.  10:00  HD 
Mandag den 9. juli kl.  10:00  HD 
Søndag den 16. juli kl. 11:30  JRC 
Søndag den 23. juli kl.   9:00  åben*) 
Søndag den 30. juli kl. 19:30  åben*) 
*) bekendtgøres i næste nummer af  
     Mårslet Bladet 

Gudstjeneste på Kildevang 
 

  Efter en kop kaffe og lidt hyggesnak i dagligstuen fra kl. 
14, afholdes der - som sædvanlig den første onsdag i må-
neden - gudstjeneste på Kildevang.   

onsdag den 7. juni kl. 14:30 
 

Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen 

Fri weekend 
 

   Sognepræst Hanne Davidsen hol-
der fri i weekenden 24.- 25. juni.  

   Embedet passes af sognepræst  
Anne Nicolaisen, Astrup. 

Tlf.: 8692 7454  

Kirkebil 
   Til gudstjenesterne i Mårslet Kir-
ke og ved andre arrangementer i 
Kirkens regi, kan ældre og dårligt 
gående, bestille gratis transport med 
kirkebil.  
   Henvendelse til kirketjener Lis 
Nissen senest fredag kl. 8:30 på 
tlf.nr. 8629 8190. 

Mårslet Kirke 
  er åben i dagtimerne og enhver er 
velkommen til at kigge ind - og for 
en stund i fred og ro - at koble lidt af 
fra hverdagens stress og jag. 

ens liv, som elsker en og kan holder 
en ud, det er dem, som man ikke kan 
undvære, som man behøver at fået et 
klap på skulderen og et knus af igen 
og igen.” Og han fortsætter: 
  ”De små sten er også vigtige, 
men slet ikke så betydningsfulde som 
de store. Det er sådan noget som ar-
bejde, status, karriere, penge, magt og 
velstand, kontrol. Disse ting vil vi 
alle gerne have del i, og vi vil også 
kæmpe for det og klappe os selv på 
skulderen, når det lykkes.   
 Sandkornene er alle de fuld-
stændig unyttige og ligegyldige ting, 
som let kan komme til at fylde vor 
hverdag.” Og læreren slutter sin ud-
lægning af historien med en opfor-
dring: ”Se til, at der i jeres glas kom-
mer mange store sten, nogle få små 
sten, så der ikke bliver plads til så 
meget sand.” 
 Det er et godt råd. Læreren dér 
giver sine elever. Det vigtigste er, at 
der en nogen andre, der klapper en på 
skulderen og giver en et anerkenden-
de håndtryk og blik, der siger: du er 
god nok, du er godtaget. Jokeren si-
ger, at I skal tage livet til jer. Det er 
sandt, men I skal også give liv til an-
dre. I skal ikke bare tage de andres 
plads. I skal også give andre plads. 
For I er ikke alene i verden, der skal 
være plads til alle, også dem vi må-
ske ikke bryder os så meget om. I 
skal give, fordi I selv har fået meget 
givet. 
 Det begyndte, da I blev født, 
fra første øjeblik fik I jeres mors og 
fars kærlighed og omsorg og det fort-
satte, da I blev båret op til døbefon-
ten. Dér fik I ikke et klap på skulde-
ren, men da præsten lagde hånden på 
jeres hoved, fik I intet mindre end 
Guds velsignelse, Hans kærtegn og 
tilsagn om, at I er godtaget, sådan 
som I er. I dag skal I konfirmeres, og 
igen vil præsten lægge sin hånd på 
jeres hoved. I bliver da mindet om, at 
Gud har antaget jer som sine børn i 
dåben, og at denne velsignelse stadig 
står ved magt. Det nye i dag i forhold 
til dåbsdagen er så, at I i dag skal sige 
ja til, at I gerne vil modtage denne 
anerkendelse og velsignelse. Jeres 
bekræftende ja, jeres håndtryk og 
knælen er en synlig tilkendegivelse 
af, at I indrømmer jeres afhængighed 
af Gud og menneskers kærlighed, og 

at I med glæde og taknemmelighed 
tager imod godtagelse. Det er der 
ikke noget fejt eller pinligt eller 
ydmygende i, tværtimod det er me-
get stort, det er meget ærligt og et 
tegn på modenhed. Godt nok er der 
mange voksne, som kvier sig ved at 
indrømme denne afhængighed og 
må betale dyrt for at få denne ind-
sigt senere i livet. Men i dag bøjer 
vi os alle for sandheden i denne 
afhængighed. Vi husker på, at 
blandt de store sten i glasset er vort 
forhold til Gud. Vi lever alle af de 
velsignelser, han skænker os: livet 
at leve, hinanden, at elske og be-
skytte og endelig hans tilgivelse og 
en ny begyndelse, når der går klud-
der i vort liv. Når det kommer til 
stykket, er det Guds skulderklap 
der gør, at vi selv på de værste dage 
er nysgerrige efter i morgen, nys-
gerrige efter livet. 
 Med disse ord vil jeg ønske 
jer en god rejse ud i livet.             

73 elever  
fra Mårslet Skoles 7. klasser har i 
2005/2006 fulgt konfirmationsfor-
beredelserne og blevet konfirmeret  
i maj. 
24 fra 7. a, 27 fra 7. b og 22 fra 7.c. 
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7.a   7. maj 2006: 
 

Casper Lykke Rasmussen 
Emma Kathrine Beuchert 
Esben Bak Larsen 
Freya Brøste Frederiksen 
Ida Søndergaard Madsen 
Jacob Winther Mikkelsen 
Julie Leth 
Julius Odgaard Nielsen 
Krista Knudsen Fallesen 
Mads Peter Jespersen Sørensen 
Mathias Damgaard Pedersen 
Mathias Færgemand Høyer 
Mathias Pedersen 
Mette Nellemann Gammelgaard 
Mie Stilling 
Oskar Cordes 
Pernille Kjærgaard Kjær 
Peter Tobias Mæng Dorph 
Rasmus Sperling Larsen 
Rikke Sølver Larsen 
Sabine Hejgaard Thulesen 
Solveig Grøn Jensen 
Søren Errboe Sørensen 
Thomas Majlund Laursen 

7.b   12. maj 2006: 
 

Anders Bang Fisker 
Anders Busk 
Anders Kunnerup Nielsen 
Andreas Stampe Villadsen 
Ann Sofie Thomsen 
Anne Kirstine Christiansen 
Benjamin Lange 
Bo Mikkel Andersen 
Chenin Taaning Wichaidit 
Christian Jakobsen 
Christian Niclas M Christiansen 
Diana Madsen 
Ditte Skytte Nordentoft Nielsen 
Elisabeth Brødsgaard Knudsen 
Frederik Jæger Jacobsen 
Frederik Petri Svenningsen 
Jeanett Normand Anesen 
Julie Christensen Harboe 
Katrine Wendelbo Reimer 
Louis Stenderup Høgh Kristensen 
Mads Friis Mønster 
Morten Bondrup Petersen 
Olivia Braüner Bjerge 
Rasmus Rykær Simonsen 
Signe Skovgaard-Hansen 
Simon Bjerre 
Tascha Mylendorf-Andresen 

7.c  14. maj 2006: 
Alice Wienke Jørgensen 
Emil Højbjerre Thomsen 
Emilie Hove Gyldensted 
Henriette Kragh Jespersen 
Johan Vinding Bay 
Kasper Gravgaard Schulz (konfirmeret 12.5.)  
Kim Risager Poulsen 
Lasse Helge Madsen 
Line Klink Raunkjær 
Louisa Rosendal Poulsen 
Lærke Kragh Kristensen 
Maja Bruhn 
Mette Sandager Sørensen 
Rikke Skifte Larsen 
Sarah Reintoft Henriksen 
Silas Carlsen 
Simone Østerberg Hansen 
Siri Margrethe Lassen de Neergaard 
Stefan Boldsen Hansen 
Tobias Kastbjerg Hauge Nielsen 
Trine Bojsen Johansen 
Wim Damgaard Rothuizen 

Konfirmationer 2006 
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”Godt” TV-program 
    Markedsføringen af disse TV-
programmer har været gigantisk. Bare 
herhjemme har man set helsides an-
noncer i flere aviser. I en af annoncer-
ne står: ”Nu har du en unik mulighed 
for at se en række enestående program-
mer, som løfter sløret for nogle af bib-
lens hemmeligheder og myter.”  An-
ledningen til programmerne har været 
Dan Browns kriminalroman ”Da Vinci 
Mysteriet” og udgivelsen af Judas-
evangeliet og Thomasevangeliet. Man 
rejser spørgsmålstegn ved Biblens til-
blivelse og  postulerer at ny – hidtil 
hemmeligholdt viden – vil blive afslø-
ret. Men det er her, at der går medie-
stunt i det og sagligheden forsvinder. 
Varen skal sælges, og det gør man ved 
at udkaste helt udokumenterede kon-
spirationsteorier. Den katolske kirke 
hævdes at have holdt dokumenter 
hemmelige for at beskytte deres magt. 
En anden yderst tvivlsom teori er, at 
kirkefædrene med Irenæus i spidsen 
enerådigt samlede de kanoniske skrif-
ter og holdt andre ude, der kunne true 
deres magtposition. Det forholder sig 
helt anderledes ifølge moderne forsk-
ning.  
 
 

 Bibelens tilblivelse 
   I de første århundreder var der et 
mylder af forskellige evangelier i om-
løb og dermed også mange forskellige 
teologier, forståelse og fortolkninger af 
hvad kristendom var. De skrifter som 
blev samlet til kanon blev valgt ud i 
følge i hvert fald tre kriterier – det ene 
var konsensuskriteriet, altså hvilke 
blev brugt allermest i de kristne me-
nigheder, hvilke skrifter var allermest 
elsket af de kristne på det tidspunkt. 
Det andet kriterium var det historiske 
kriterium, hvilke skrifter var historisk 
set de ældste. Altså de skrifter, der var 
skrevet kort tid efter Jesu død havde 
højest prioritet. Det tredje kriterium 
var det teologiske kriterium. Her gik 
striden bl.a. på, hvilken gudsforståelse, 
der skulle sejre. Er Gud skaberen eller 

er Gud frelseren eller er Gud både 
skaber og frelser? Det man nåede 
frem til efter mange drøftelser var, at 
det var afgørende, at den kristne Gud 
både er en Gud, der velsigner men-
nesker med livet her på jorden i al 
dens mangfoldighed og en Gud, der 
frelser ved at sætte en stopper for 
tilintetgørelsens magt i verden. Den-
ne spænding mellem velsignelsens 
Gud, skaberguden og frelserguden, 
der redde os ud af de livsødelæggen-
de kræfters greb blev fastholdt.  
 

 Thomas- og Judasevangeliet. 
   Det var lige præcis derfor, at evan-
gelier som Thomasevangeliet og Ju-
dasevangeliet ikke kom med i kanon. 
For disse evangelier betragter denne 
verden, som syndens verden, og den-
ne verdens skaber som en dæmon. 
Disse tekster mener, at der er en hø-
jere Gud og en højere eksistens bag 
denne verden, hvor man frigjort fra 
legemets fængsel kommer til at leve 
i lys og herlighed. Disse evangelier, 
som altså kaster vrag på denne ver-
dens goder og glæder, er ifølge mo-
derne forskere skrevet meget senere 
end de synoptiske evangelier, altså 
Mattæus, Markus og Lukas. De er 
altså ikke kommet med i Biblen for-
di, fordi deres historiske kildeværdi 
er ringe og fordi de repræsenterer en 
gudsforståelse, som er helt fremmed 
for de ældste evangelier og Paulus’ 
forkyndelse. 
 

National Geografic’s interesse 
   Alt dette er gammelkendt viden, så 
hvis der er nogen som holder noget 
hemmeligt og skjult, så er det ikke 
forskerne eller kirkerne men Natio-
nal Geografic. Deres interesse er 
tilsyneladende ikke oplysning, men 
nærmere sensation baseret på falske 
præmisser, for derved at tjene gode 
penge. 
 

Den lutherske tro er uanfægtet 
   Det jeg altså vil hævde er, at de 
nye tekstfund på ingen måde under-

minerer vor luthersk evangeliske tro. 
Der er intet nyt i de tekstfund, der kan 
anfægte vor tro. De nye tekstfund siger 
derimod en del om, hvad nogle perife-
re sekter i Ægypten i det 2. århundrede 
tænkte og troede, og det kan da være 
meget interessant, men det bringer in-
tet nyt for os, og vi kommer slet ikke 
ved læsning af disse skrifter tættere på 
den historiske Jesus. Noget andet er så, 
at der kan være mennesker i dag, der 
finder disse sekters ideer og sene tolk-
ninger af Jesusskikkelsen tiltalende. 
Det er så deres sag, men det kommer 
strengt taget ikke en luthersk kristen 
ved. 
 

 Den kristne Gud, skaber og frelser 
   For os er det afgørende, at vi holder 
fast ved, at Gud er velsignelsens Gud. 
Vi takker ham for livet, for hver en 
børnefødsel, for hvert et forår, for hver 
en glæde og kærlighed vi oplever i 
dette liv på såvel krop som sjæl. Vi 
takker ham for alle de velsignelser, 
som vi modtager hver eneste dag. Vi 
takker ham for det gode liv, vi får. Gud 
er velsignelsens Gud, vor skaber; Ham 
der står bag alt liv. 
   Men vor Gud er også frelserguden, 
for livet er ikke bare godt. Det gode liv 
nedbrydes, og vi kan blive såret og 
sønderknust, sorg og savn er en del af 
vor virkelighed. Det glædelige er da, at 
vor Gud ikke lader os i stikken i denne 
til tider smertefulde tilværelse. Vor 
Gud er vor frelser, er Vor Herre Jesus 
Kristus, der kommer til os, når vi er 
ofre for tilværelsens ubarmhjertighed 
og er forviklet i de livsødelæggende 
kræfters spil – da kommer han til os 
med sin kærlighed og tilgivelse, for at 
skænke os håb og fremtid. 
   Det er denne dobbelthed i guds-
forståelsen, som var begrundelse for, 
at vor bibel kom til at se ud som den 
gør med både Det Gamle Testamente 
og Det Nye Testamente – og altså 
uden Judasevangeliet og Thomasevan-
geliet.  
   Og Gud ske tak og lov for det!        

Spørgsmålstegn ved Bibelens tilblivelse: 

Bibelen under anklage?? 
    I foråret har den verdensomspændende TV-kanal og pengemaskine, National Geografic,  

vist en række programmer, der sætter Bibelens tilblivelse på dagsordenen. 
Af sognepræst Hanne Davidsen 
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Vi hørte, og vi undrede os! 
Langfredag medvirkede Kingokoret fra Tjørnuvik  
på Færøerne ved gudstjenesten i Mårslet Kirke. 

   For os der overværede gudstjene-
sten i Mårslet kirke, blev den ellers 
stille langfredag til en oplevelse. 

   Kingokoret er noget helt unikt, 
fordi de kun synger Thomas Kingos 
salmer, der jo blev skrevet tilbage i 
den sidste halvdel af 1600 tallet, i et 
mere kraftigt sprog end vi kender fra 
senere salmedigtere. Kingos salmer 
har således overlevet på Færøerne, 
med deres næste oprindelige tekster 
og melodi, i mere end 300 år. 
  Mine rejsefæller og jeg hørte i ok-
tober 2004 Kingokoret for første 
gang. Sammen med en skare af rej-
selystne mårslettere, gæstede vi Fæ-
røerne, og kom en sen aften til Tjør-
nuvik, et temmeligt isoleret bysam-
fund, for at høre dette kor. 
   Dengang i 2004 blev vi vist alle 
slået med forbløffelse. De sang 
usædvanligt højt og længe, på et 
sprog der skulle være dansk. Vi følte 
de næste råbte Kingos salmer ud i 
det lille kirkerum. En helt overra-
skende og besynderlig oplevelse for 
os alle. 
   Os, der i 2004 hørte Kingokoret på 
deres hjemmebane, var forberedte, 
da vi erfarede at koret fra Tjørnuvik 
kom til Mårslet langfredag 14. april 
for at medvirke i gudstjenesten. 

    Ved gudstjenesten langfredag, 
lød Kingokoret mere dæmpet, må-
ske fordi akustikken i Mårslet Kir-
ke er noget bedre end i Tjørnuviks 
lille trækirke.  

   Deres sang er svær at beskrive, 
når man ikke har hørt dem, men 
noget monotont og kraftfuldt, ja 
næsten middelalderligt, men abso-
lut en korsang der gjorde indtryk på 
kirkebænkene, og  Kingos lange 
tekster kan de tilsyneladende uden-
ad. 
   Udover Kingokorets medvirken 
var denne gudstjeneste også usæd-
vanlig, fordi vi fik Jesus lidelses- 
historie i små bidder, oplæste af 
præsterne Hanne og Ole Davidsen, 
kun afbrudt af salmesang, dels af 
menigheden, dels af kirkesanger 
Lisbeth Frandsen og naturligvis af 
Kingokoret. Nogen egentlig prædi-
ken var der ikke tale om denne 
langfredag. 
   Det er ikke almindeligt at klappe i 
en kirke, men efter at Kingokorets 
12 - 14 medlemmer,  iført deres 
flotte nationaldragter, var gået ud, 
blev de klappet ind igen af menig-
heden.  
  Deres særprægede salmesang hav-
de forbløffet os alle, og nu bagefter 
er vi alle klar over, at vi har oplevet 
noget unikt og sjældent.                

af  Kaj Christensen 

Kingokoret i Mårslet Kirke den 14. april Foto: Ulrik Samsøe Figen 

 
 

 

SOGNEHUSET  
i  JUNI 

 

Torsdag d. 8. juni 
Dramamøde 
kl. 19:00 - 21:00 
 

Tirsdag d. 20. juni 
Menighedsrådsmøde (lille sal) 
kl. 18:30 - 21:30 
 

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

Fredag d. 16. juni 
Fredagsspisning  
kl. 18:00 - 20:00 
 

Hver mandag 
kl. 16:00 - 17:30   ”Lærkereden” 
kl. 19:00 - 20:30   ”Ørnereden” 
Hver torsdag  
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 
 
 Der kan forekomme ændringer i de 
faste tider i forbindelse med højtider 
og ferier. 

Mårslet Kirkes hjemmeside:  
 

http://www.maarsletkirke.dk 

Menighedsrådets 
næste møde er i Sognehuset  

tirsdag den 20. juni kl. 18:30 
 

Menighedsrådets møder er offentlige, og 
alle er velkomne til at overvære møderne. 

Mandagscafeen 
 

hvor man kan droppe ind og få en 
hyggelig snak med andre fra sognet, 
holder sommerpause.  
   Den åbner igen med kaffe, the og 
friske rundstykker 
 

mandag d 11. sept. kl. 9:30 - 11:00 
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Hyggeklubbens udflugt den 11. maj: 

Hvor var vi heldige…..! 
I det mest fantastiske forårsvejr med sol fra en skyfri himmel fra morgen til aften 

sluttede Hyggeklubben sæsonen med manér. 
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 

   Der var glade smil og stemningen 
var høj fra starten, da Hyggeklubbens 
traditionsrige sidste arrangement før 
sommeren blev afviklet den 11. maj.  

  Med Gert Hansen som chauffør og 
guide kørte de omkring 40 deltagere i 
turistbus til egnen omkring Give til 
Mallehøj Restaurant og Naturpark.  
   Det var et sted, man ikke sådan 

kommer hver dag, og Gert 
Hansen var da også  på 
vildspor en enkelt gang, 
men det blev taget med 
højt humør, for udsigten 
fejlede bestemt ikke noget.  
   Herefter blev GPS’en så 
sat til, og mens vi nærme-

de os målet, fortalte 
Hanne Davidsen en 
interessant beret-
ning om sin slægt, 
der netop stammer fra egnen 
omkring Give.  
   Det var det skønneste vejr, 
man kunne forestille sig, med 
masser af sol og varme, og 
bænket ved borde i den tidli-
gere lade, fortalte ejeren om 
stedets oprindelse og skiften-
de ejere gennem de sidste 150 
år. Herefter blev der serveret 

en god dansk middag: Flæskesteg med 
rødkål, brune og hvide kartofler og 
hjemmelavet is til dessert.  
   Det var derefter muligt at strække 
benene i naturparken med de mange 
mindesten over markante personlighe-
der ved hedens opdyrkning. Efter en 
kaffepause i det lavloftede, tidligere 
stuehus gik turen så den direkte vej 
tilbage til Mårslet.                              

Forårssolen strålede fra en skyfri himmel over deltagerne 
ved ankomsten til Mallehøje Naturpark 

Gert Hansen 

Inskriptionerne stude-
res ivrigt 

Humøret var fra starten 

Sidste programpunkt før hjemkørslen 

  

  Hyggeklubben har 
ingen aktiviteter i 
månederne juni, juli 
og august.  
   Det næste arran-
gement finder sted i 
Sognehuset tors-
dag d. 14. septem-
ber kl. 14 – 16 og 
bekendtgøres her i 
Mårslet Bladet. 
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Mårslet 
Hyggeklub 

 

henvender sig til alle pensionister og 
efterlønsmodtagere i Mårslet sogn til 
uforpligtende sammenkomster med 
mange interessante og spændende 
arrangementer. 
 

  Det er altid den 2. torsdag i måne-
den fra kl. 14 - 16 i Sognehuset, men 
som det fremgår af omtalen på fore-
gående side, er der ingen aktiviteter i 
sommermånederne.  
  

  Hele programmet for efteråret 2006 
og foråret 2007  udkommer senere. 
 

   Men selv om Hyggeklubben 
holder sommerferie, er der alligevel 
mulighed for at komme på en lille 
udflugt i sommerferien. 
   Som omtalt i majnummeret af 
Mårslet Bladet, arrangerer Brugerrå-

 

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 
 

 KASSERER 
 Henny M. Bauning (HMB) 
  Langballevej 168 
 Tlf. 8629 0649 
  bauning@webspeed.dk 
 

  / PRÆSTESEKRETÆR 
 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 
 metteg80@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 

det ved Lokalcenter Kildevang udflug-
ter i både juni, august og september, og 
her er der 3 muligheder: 
 

15. juni: Halvdagstur til Pejsegården i 
Randers (eftermiddagskaffe) 
   Her skal vi høre om gammelt hånd-
værk og se arbejdende værksteder, 
hvor der er gjort alt for at holde fage-
nes traditioner i hævd.  
   Afgang fra Kildevang kl. 13 og 
hjemkomst ca. kl. 17.  Pris 75 kr. 
 

17. august: Heldagstur til Rømø. For-
middagskaffe undervejs og middag på 
Rømø. Afgang med bus fra Kildevang 
kl. 9, hjemkomst ca. kl. 17. Pris 150 kr. 
 

20. september: Halvdagstur til Blom-
sterværkstedet i Tjele, ved Viborg 
(eftermiddagskaffe). 
Afgang fra Kildevang kl. 13 og hjem-
komst ca. kl. 17. Pris 75 kr. 
 

Tilmelding er absolut nødvendig!  
 

Nærmere ved   
   Hanne Jensen  tlf. 8629 2066   el.  
   Hanne Torp  tlf. 8629 2710         JL   

 

    Intet er bedre end succes og god 
opbakning, og det er lige netop, 
hvad vi har oplevet, når det gælder 
tilslutningen til det at gå til mini-
konfirmandundervisning.   

   Derfor søger vi en eller flere fri-
villige, som i løbet af næste sæson, 
kunne have lyst til at give en hjæl-
pende hånd i den daglige undervis-
ning.   

   Der er ikke tale om, at man bliver 
pålagt nogen form for pædagogisk 
eller undervisningsmæssige forplig-
telser, men der er simpelthen behov 
for én eller flere, der kan møde op 
med et godt humør og en ekstra 
hånd. 
 

    I et sådant undervisningsforløb 
foregår der alt fra at klippe og kli-
stre, høre fortællinger, synge, se 
film og så selvfølgelig arbejdet med 
at skulle opføre det årlige krybbe-
spil til jul.  
   Der er tre klasser og dermed 3 

hold, hvor der i det afsluttede un-
dervisningsforløb har været mellem 
20-23 minikonfirmander pr. hold 
fra 3. klassetrin. 
 

   Undervisningen foregår i sogne-
huset/kirken tirsdag, onsdag og 
torsdag fra kl. 13:00 - 14:30. 
   Sæsonen går fra omkring 1. sep-
tember 2006 til palmesøndag, 1. 
april 2007, dog med indlagte 
”pause-uger” undervejs. 
 

    Hvis du/I efter at have læst denne 
opfordring skulle have fået lyst til 
at hjælpe til eller blot at høre mere, 
er du/I meget velkomne til at kon-
takte: 
 

Sognepræst Hanne Davidsen  
tlf.: 8629 0234  
mail: davidmaa@post.tele.dk 
 

eller 
 

Sognemedhjælper Mette Bugge 
tlf.: 2216 6792 
mail: metteg80@hotmail.com 

Efterlysning 
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Redaktion: Jørgen Lauritsen, jlt@pc.dk 

 Børneklubberne 

Mariehønen 
  

   Legestuen Mariehønen afslutter 
sæsonen den 12. juni med den tra-
ditionsrige udflugt til Hørhaven. 
   Her vil vi gå en tur til vandet og 
grille vore medbragte pølser og 
brød. 
   Der er afgang fra Langballevej 82 
kl. 16:00. Du kan også køre direkte 
til P-pladsen ved Hørhaven, hvor vi 
mødes kl. 16:15. 
   Hermed ønskes alle Mariehøns en 
god sommer. 
   Der vil i næste nummer af Mår-
slet Bladet blive orienteret om, 

hvor og hvornår legestuen starter igen 
efter sommerferien. 
  

  Du er velkommen til at ringe til Jet-
te Kristoffersen, tlf. 8628 9965, eller 
Erik Christensen, tlf. 8629 5765, hvis 
du vil høre mere om Mariehønen. 

 
 

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  
   Onsdag den 21. juni får vi besøg 
af indremissionær Jørgen Knudsen, 
Mårslet, der vil gennemgå lignelsen 
om de 10 brudepiger, som vi finder 

i Mattæusevan-
geliet kap. 25, 
vers 1-13. 
  Lignelsen for-
tæller om 5 klo-
ge og 5 tåbelige 
brudepiger. Kun 
de kloge fik lov 
at komme med 
til bryllupsfe-
sten. Bryllupsfe-

sten sammenlignes med Jesu gen-
komst. 
   Den afgørende forskel på de kloge 
og de tåbelige brudepiger var, at de 
kloge havde olie på deres lamper, 
da brudgommen kom og festen kun-
ne begynde. 
   Hvad er olien et billede på og 
hvordan forstår vi denne lignelse i 
dag? 
   Mødet starter kl. 19:30 i Mårslet  
Sognehus. 
 

   Jørgen Knudsen (42), er uddannet 
diakon fra Diakonhøjskolen i År-
hus, gift med Dorte og far til 4 pi-
ger. Han har været sognemedhjæl-
per i Sct. Pauls kirke fra 1993-99 
og fra 1999 indremissionær i missi-
onshuset Carmel. Jørgen Knudsen 
bor Præstegårdsvej nr. 54, telefon 
8629 1097 og  e-mail adressen: 
 dorteogjoergen@webspeed.dk 

Jørgen Knudsen 

 

Sidste fælles  familiespisning 
 før sommerferien er 

fredag d. 16. juni kl. 18:15  i Sognehuset. 
 

 Aftensmad og kaffe 30 kr. pr. voksen - børn spiser gratis. Tilmelding senest to 
dage før til:    

Eva og Christian Kaas-Petersen tlf. 8629 3434  eller mail:  
kaas.petersen@mail.tele.dk 

 

Første gang efter sommerferien bliver  fredag den 15. september, kl. 18:15. 

Foto: Jørgen Lauritsen 

   Den nye navnelov, der trådte i 
kraft pr. 1. april har betydet et stort 
arbejdspres på kirkekontorerne lan-
det over.  
 

   Således også her i Mårslet, hvor 
præstesekretær Henny Margrethe 
Bauning har haft rigtig meget at se 
til i de sidste par måneder. 
 

    Den mest almindelige ændring, 
som folk ønsker foretaget, er at tage 
et eventuelt mellemnavn som efter-
navn og så sløjfe deres ”sen-navn”, 

men der er også ønsker om et helt nyt 
efternavn, som frit kan vælges, hvis 
det bæres af mere end 2000 personer. 
 

   Det koster ikke noget at søge om at 
få foretaget navneændring 
 

   Yderligere information kan findes 
på Mårslet Kirkes hjemmeside:  

 

http://www.maarsletkirke.dk 
 

Ny navnelov 
Udvidet og lettere adgang til at få nyt navn fra 1. april 2006 
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Midlertidig program for… 

         MÅRSLET BYFEST 2006   
 
Torsdag 17. august. 
Kl. 18.00    Børne- og ungdomscykelløb. 9 - 15 år 
                   Tilmelding /indskrivning til cykelløbet foregår ved startstedet, som  
                    er ved Kildevang - fra kl. 17.30.  
                    Cykelhjelm absolut en betingelse. 
                    Arrangør:  Odder Cykelklub og Mårslet Cykel Motion. 
  
Kl. 19.30    Stort BANKOSPIL i skolens kantine. Mange spil og flotte præmier.  
                    Arrangør:  TMG Fodboldens Venner. 
 
Fredag 18. august. 
Kl.  19.00   Byfestens store motionscykelløb med start fra HalHuset. 
                   Umiddelbart efter løbet er der præmieuddeling. Der er masser af præmier. 
                   Arrangør: TMG Mårslet Cykel Motion. 
 
Kl. 19.00   Byvandring i Mårslet by syd for Giber å. 
                  I bondesamfundets tid var sydbyen domineret af de store gårde 
                  'Eskegården', 'Enggården' og 'Lindegården' - landsbyens få huse lå  
                  centreret omkring Eskegårdsvej og Lindegårdsvej. Først fra omkring  
                  år 1900 blev husene bygget langs Gl. Bedervej og Tandervej. 
 
                  Mårslet Sogns Lokalhistorisk Forening indbyder til byvandring i  
                  Mårslets gamle bydel, og undervejs fortælles der om de gamle gårde og 
                  huse, samt om byens forvandling fra bondesamfund til det bysamfund,  
                  vi kender i dag. 
 
                  Mødested: På hjørnet af Tandervej og Gl. Bedervej, hvor byvandringen 
                  også slutter. 
 
Kl. 19.00   Petanque på banerne ved HalHuset. 
 
Kl. 20.00   Mårslet mesterskaberne i SKAK for børn OG for voksne på Hemsen. 
                  Flotte præmier. Tilmelding på stedet. 
                  Arrangør: Mårslet Skakklub. 
 
Kl. 20.30   BYFESTBAL i skolens kantine 
                  Byfestbal med dans, hygge og rockmusik med IMITATORS, der  
                  sparker gang i danseskoene til heftige toner. 
                  Arrangør. Mårslet Skoles Venner og Imitators. 
Lørdag 19. august. 
Kl. 09.00 - 15.00  Kræmmermarked i Bomgårdshaven. 
                 Stedet hvor mårsletterne mødes. 
                 Morgenkaffebord. Kaffe og rundstykker kan købes rimelig billigt        
                 sammen med en Byfestdram, til at vågne op på. 
                 Kræmmermarkedet er for alle. Børn, voksne, venner og naboer.  
                 Vi bør alle mødes i Bomgårdshaven denne lørdag. 
                 Markedsboder.       Råhygge.        Børnedyrskue. 
                 Kajs Billedskole for børn.         Bagernes trøffelspisning. 
 
Kl  11.00  Holdcykelløb. Det er et 30 km. holdcykelløb for 4 mandshold. 
                 MCM, Mårslet har fået en afdeling af DCUs områdeserie. 
                 Smarte trikoter og på top gejlede cykler. Støt MCMs lokale ryttere. 
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Hvem diskuterer hvad 
Se opslagstavlerne 

 

Www.maarslet.net 

              
Kl. 15.00  Mårslet Run & Walk.  Løb byen rundt. 
                 Tilmelding i Bomgårdshaven under kræmmermarkedet.  
                 Start og Mål. På boldbanerne ved HalHuset. 
                 Ruter: 5 km. og 10 km. ( her kan børn under 15 år ikke deltage) Der er 
                 to væskedepoter undervejs, (et ved målområdet og et ude på ruten). 
                 Pris: Børn (0-14 år) gratis incl. medalje og T-shirt. 
                 Pris. Voksne: (15-100 år) 25 kr. incl. T-shirt. Pokal til vinderen. 
                 I målområdet vil der være vand, frugt og mulighed for massage. 
                 Hoppeborg til børnene. 
 
Søndag 20. august. 
Kl. 11.00  Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven.    
                 Efter gudstjenesten  kan der købes frokost fra  
                 Norsminde's Fiskehandel. Pris a´                               
                 Ved gudstjenesten medvirker Skanderborg Brassband og en lokal 
                 dramagruppe fra "Åben Himmel." 
                 Arrangør: Mårslet Menighedsråd og foreningen "Åben Himmel." 
 
Kl. 11.00  Giberåmarchen. Den 5 kilometer lange byfestmarch starter fra    
                 HalHuset, og går den sædvanlige rute rundt om Vilhelmsborg. Man  
                 kan regne med forfriskninger undervejs. 
                 Tag din nabo med. 
                 Tilmeldingsgebyr er inclusiv frokosttallerken i HalHuset efter  
                 gennemført march.  Pris bare 20 kr. 
                 Har man ikke deltaget i marchen koster frokosten 25 kr. 
 
Kl. 14.00   CIRKUS KRONE. Familieforestilling på fodboldbanen. 
 
 
Ret til ændringer forbeholdes… 
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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 til arkivet er fra skolens 
 parkeringsplads på Obstrupvej. 
 
  I juni måned er det onsdag den 14.juni 
   
 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/ 

 
Historien er det, der 

binder folk sammen. 

På Egnsarkivet gemmes 

og arkiveres sognets 

historie, så den kan fortælles 

for eftertiden 
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TMG - Nyt 

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

Næstformand og  
halhusansvarlig  Kent Pedersen Bedervej 56 86 29 98 55 makpedersen@mail.dk 

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

Sekretær Myrna Rasmussen Langballevænget 54 86 29 82 07 kim-ras@mail.tele.dk 

Afdelingsrepræsentanter: 
Badminton John Johansen Visbjerg Hegn 19 86 29 88 88 johnjohansen@wanadoo.dk 

Basketball Poul Erik Jensen Kratleddet 5 86 72 20 00 poulerik@sallingjensen.dk 

Bordtennis Martin Andersen Langballevænget 18 86 29 79 22 martin-andersen@mail.tele.dk 

Cykelmotion Hans Jørgen Jørgensen Gyldenkronesvej 1 86 29 74 24 w.jorgensen@get2net.dk 

Fodbold Jan Henriksen Gyldenkronesvej 6 86 29 74 05 reintoft@henriksen.mail.dk 

Gymnastik Bente Seerup Præstegårdsvej 7A 86 29 92 42 be.seerup@tdcadsl.dk 

Håndbold Mogens Lassen Hørretløkken 385 86 29 86 27 mogenslassen@webspeed.dk 

Pétanque Mikael Hahn-Thomsen Visbjerg Hegn 14 86 29 91 19   

Tennis Olav Jensen Toftevangen 7 86 72 08 18 o_j@vip.cybercity.dk 

Volleyball Claus Jacobsen Baneleddet 2 86 72 17 28 krusejacobsen@mail.dk 
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DBU kursus for de unge assistenttrænere i TMG Fodbold 
TMG Fodbold har i sæson 2006 påbegyndt et projekt, som skal involvere de unge mere i det frivillige arbejde. Foreløbig 
har 25 meldt sig som assistenttrænere, og det må siges at være en ubetinget succes. 
I weekenden den 29. april og 30. april var 19 af de friske unge fodboldspillere på kursus. Kurset blev afholdt af DBU og 
instruktøren herfra Knud Aage Hansen fortalte, viste og gav inspiration til de unge om, hvordan man træner yngre fod-
boldspillere. Flere af de yngre spillere stillede op som medier et par gange i løbet af weekenden. 
Knud Aage Hansen fra DBU har godt tilfreds med de unges indsats under kurset, han udtrykte, at de var intense, lytten-
de og bidragende langt over niveau. 
Her lidt stemningsbilleder fra de lærerige dage. 
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SÆSONAFSLUTNING I TMG-BASKETBALL 
Bestyrelsen i TMG Basketball vil gerne sige tak for i år 
til vores to sponsorer, Nordea og Moesgård Havecenter 
og til spillere, trænere og forældre. Det har været et rigtig 
godt år. Vi har aldrig været så mange spillere som nu. 44 
energiske spillere er det blevet til. Det er flot!!! 
 
Det har været dejligt at se den energi, som mikroholdet 
har udvist til træningen og de prøvede også kræfter med 
andre hold til et stævne. 
 
Vi har haft to hold tilmeldt turneringen i år: Ældste Mini 
har været tilmeldt A-rækken og Drengeholdet har været 
tilmeldt B-rækken. Begge hold har klaret sig rigtig godt. 
Ældste Mini har med rigtig flot spil, nogle meget tætte 
kampe og resultater som 120-17 fornemt opnået 1. plad-
sen i gruppen. Holdet deltog også i Nordens største ba-
sketball Cup i Lemvig i juleferien med andre hold fra 
bl.a. Belgien og Tyskland. Vores hold hjemførte en flot 
3. plads og fik en pokal til huset. Den kan ses i Halhuset. 
 
Vores ældste hold prøvede for første gang kræfter med 
stor bane og høj kurv. De er ligesom ældste mini-holdet 
et godt sammentømret hold. Det har også båret frugt og 
holdet fik en flot 2. plads i gruppen. 
 
Sæsonen blev traditionen tro afsluttet med midnatsbasket, 
hvor der udover fællesspisning af medbragt mad også 
blev dystet på kryds og tværs i hallen. Særligt ”Killer”-
konkurrencen bød på spænding, hvor præmierne her var 
2x2 billetter til 3. finalekamp mellem Bakken Bears og 
Horsens. Desværre kunne Bakken Bears ikke levere den 
sidste del af spændingen… 
 
 
NÆSTE SÆSON STARTER FREDAG DEN  
1. SEPTEMBER. 
 
Som det ser ud nu, kan der dannes et nyt hold af de kom-
mende 4. klasser, som vil kunne tilmeldes Ældste Mini-
rækken. I øjeblikket er der kun 6 spillere. Det er ikke 
nok, så I må meget gerne spørge jeres kammerater, om de 
kunne tænke sig at spille basketball. I skal helst være mi-
nimum 8 spillere. 
 
Med opdeling af det nuværende mikrohold, forventer vi 
at få 4 hold til næste sæson. Det betyder så også, at vi har 
brug for ekstra trænerkapacitet til at tage sig af de yngste 
og til ekstra dommere. Opfordringen til jer forældre til at 
prøve kræfter med træner- og dommergerningen er her-
med givet videre. 
 
HUSK at holde øje med nyheder og vigtige datoer på vores hjemmeside www.tmg-basket.dk 
 

Vi glæder os til at se jer. 
Bestyrelsen 
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Håndbold 

Håndboldsæsonen sluttede for de fle-
ste TMG hold sidst i april med delta-
gelse i Svane Cup i Ålborg. Det blev 
på mange måder en god oplevelse for 
de fleste spillere. 
Fredagen blev bl.a. brugt på at 
”tømme” en Mc Donald syd for Ål-
borg; det føltes i hvert fald sådan. 
Mange af børnene kunne virkelig spi-
se burgere, så vi voksne fik associati-
oner til en vis ”Big”. Godt at de fleste 
børn skulle spille samme aften. Her 
foregik seks af kampene imod 
”arvefjenden” Brønderslev. Stemnin-
gen var høj blandt TMG børnene, 
som havde flotte bannere og kom med 
opmuntrende kampråb. Heldigvis 
endte kampene samlet uafgjort den 
aften. De der ikke havde fået stillet 
deres sult tidligere på dagen, kunne så 
indtage natmad eller som andre gjor-

de fortærer halve eller hele citronmå-
ner, fantastisk at de eksisterer end-
nu!!!!!!!  
 
Om Lørdagen foregik kampene i 
forsk. haller, hvor der bl.a. blev spillet 
i den imponerende Gigantium. Denne 
dag var oplevelserne mange og kam-
meratskabet højt, som da bl.a. en 
drengelilleput spiller, insisterede på at 
give kakao til alle sine holdkammera-
ter. Pigelilleput spillerne fik også 
nogle gode og sjove oplevelser med 
diverse drillerier mod drengejunior-
spillerne. Om aftenen var der lands-
kamp ml. Norge og Danmark, des-
værre med et negativ resultat til følge. 
Svømmehallen var også et hit, i hvert 
fald var sulten så massiv at den efter-
følgende buffet blev godt besøgt.  
 

Søndag blev de fleste mellemrunde 
kampe spillet i Gigantium. Fire hold 
nåede til semifinalerne, men for de 
fleste var indtrykkene af kammerat-
skab, sjove oplevelser m.m. større end 
at stå med medaljer i hånden  -   hånd-
bold i TMG handler nemlig om ople-
velser, kammeratskab og at lære 
”noget” nyt. 
 
Det med at lære noget nyt får mange 
børn mulighed for til august, når vi 
arrangerer håndboldskole i Mårslet. 
Sæsonstart er engang i august, så hvis 
du har lyst til at starte med at spille 
håndbold i Mårslet, så hold øje i  
Mårsletbladet med, hvornår dit hold 
starter. 
 

René Steffensen  

Svane Cup 2006 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

TMG’s stavgangsgruppe har i skrivende stund været i gang i en måneds tid. Vi 
har øvet teknikken på boldbanerne og træner i maj måned i skoven med ud-
gangspunkt ved Skovmøllen. 11 deltagere er tilmeldt det årlige 
”LADYWALK” d. 29. maj ved Tangkrogen. 
I hele juni skal vi træne, gå, ”walke” og lege ved Vilhelmsborg. 
Som noget nyt har vi delt vores deltager i to grupper. En Nordic Walking fit-
ness gruppe, hvor vi vil få styrket muskler og får pulsen op på forskellig vis. 
Vi øver bl.a. gadedrengeløb, alm. løb, elgspring og meget mere, altså interval-
træning på en sjov måde.  Den anden gruppe er vores 55+ motionsgruppe. Og-
så her udfordrer vi os selv i naturen, bare i et andet tempo. 
 
Jeg har lige været på kursus i DGI regi med to tyske instruktører og har atter 
engang lært teknikken helt fra bunden. Har lært mange gode øvelser, fået gode 
fif som jeg vil bruge i undervisningen. 
I Tyskland er Nordic Walking ved at udvikle sig til en sundhedens fritidsport 
for alle aldre, mænd og kvinder. 
Det undrer mig at ikke flere mænd og flere yngre i Danmark/Mårslet kommer 
ud af busken og finder ud af at Nordic Walking er andet end bare en tur i sko-
ven. Nordic Walking er godt for hjerne, hjerte, krop og sjæl. Således har Nord-
ic Walking været med til at kurere mange at mine stresssymptomer. Jeg får 
gang i mange muskler, nyder naturen omkring og samværet med de andre. Alle 
sanser får en god oplevelse ved at gå aktivt og med den rette teknik, netop for-
di mange muskler bliver gennemarbejdet på en super god måde. 
 
 Nordic Walking står for: 
 
fedtforbrænding 
bedre iltoptagelse i kroppen 
afspænding i skulder og nakke region 
frigørelse af stresshormoner 
styrkelse af immunforsvaret 
økonomisering af hjertefunktionen 
langsommere aldringsproces 

 
Nordic Walking giver udholdende, kraft, bevægelighed og koordinering. 
Og tænk lige på hvilken god form du/I kommer i til årets skiferie! 
 
Skulle det da ikke være grunde nok til, at alle i derude burde komme i gang med at gå Nordic Walking? Så kom og væ-
re med. Bliv udfordret, bliv stærkere, bliv klogere! 
Jeg starter et begynderhold op mandag d.26. maj kl.19.00 på boldbanerne.  For at nå til bunds i teknikken, der indehol-
der mange elementer, mødes vi fem gange i ca. en time. Det koster 100 kroner, stave lånes hos mig og det er vigtigt at 
man kommer hver gang. Alle ”gamle” stavgængere er velkomne til at være med, så også I lærer at gå med lang arm, 
lang skridtlængde og i roligt tempo mm. Tilmelding er nødvendig, så jeg har stave nok, og tilmelding er bindende!  
 
                    Derfor denne opfodring til alle – Kom og være med! 
 
Hilsen Bente Seerup, 86 29 65 43, be.seerup@tdcadsl.dk 

Nordic Walking i Mårslet! 
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Håndbold 

Ungdomslederpokalen 
Vandrepokalen tildeles hvert år en af TMG's trænere, der i sæsonen har ydet en speciel indsats for de unge sportsud-
øvere.  
 
Håndboldafdelingen havde indstillet de 6 trænere til pokalen som en påskønnelse af, at så mange unge mennesker hav-
de valgt at yde en stor indsats for de yngre spillere i klubben. 

Da pokalen er til deling, har Håndboldafdelingen yderligere givet hver af trænerne deres egen pokal til evigt eje samt 
et gavekort til en tur i biffen. God fornøjelse - og et stort tillykke til jer alle fra TMG Håndbold  

Bagest: Peter Grove og Nikolaj Jenner - Drenge Puslinge, Kasper Junge og Martin Rasmussen - Drenge Lilleput 
Forrest: Nanna Lauridsen og Jette Mathiesen - Pige Puslinge 
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

http://www.maarslet-bladet.dk 

 

AKTIVITETER I JUNI 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 
Med venlig hilsen 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 

BLIV VÆRTSFAMILIE 
  … til udvekslingsstudenter fra hele verden!    

  Er I interesserede i verden omkring jer?   
 

  Så bliv værtsfamilie i 5 eller 11 måneder for en 
  udvekslingsstudent mellem 15 og 19 år, som 
  kommer hertil i august for at lære den danske kultur 
  og det danske sprog at kende.      

  Læs mere på 

       www.afs.dk    

  eller ring til jeres lokalforening 
  på 60 77 96 75 og tal med Kathrine Kofoed 

Onsdag d. 7. juni 2006 kl. 14.00 
Gudstjeneste 
 
Mandag d. 12.juni 2006  kl. 14.00 
Tøj-Galleriet mode 
 
Onsdag d. 14. juni 2006 kl. 14.00 
Syng med Josser Herold 
 
Torsdag d. 15. juni 2006 kl. 13.00 
Udflugt: 
Turen går til Randers, hvor vi får kaffe m. boller og 
lagkage. Derefter besøger vi Kejsergården. Det er et 
arbejdende museum, der viser 23 håndværksfag. 
bl.a. 
smed-stukkatør-rebslager-handskemager-frisør o.s.v. 
Turen koster 75 kr. 
Vi har Centrets bus med – så kørestolsbrugere har 
også mulighed for at deltage. Hjemkomst ca. 
kl.17.30 
Tilmelding til Hanne Jensen – tlf. 86292066 eller 
Hanne Torp – tlf. 86292710 senest 5. juni. 
 
 
 
 

Fredag d. 23. juni 2006 kl. 14.00 
Skt. Hanshygge m. jordbær og underholdning. 
 
Mandag d. 26. juni 2006 kl. 14.00 
Kresten Iversen fortæller om at være kaptajn på de 
7 have. 
 
Hver mandag kl. 14.00 i Underhuset: 
Billard (Pool). 
 
Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub 
 
Træværkstedet har lukket maj, juni, juli og 
august 
 
Genbrugsmarkedet holder åbent 
fra kl. 15.00 – 17.00: 
torsdag d. 1. juni 
 
 
Meddelelser: 
Pensionsmedarbejder: 
Ingen i juni pga. Pinsen 
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MÅRSLETS SENIORER PÅ CYKELTUR 
En af de ting der umiddelbart kom ud ad 
Mårslet Aftenskole og Bent Baunings 
initiativ med at invitere byens seniorer 
til et orienteringsmøde på skolen, var en 
aftale om en fælles cykeltur den næstføl-
gende onsdag, 10 maj kl. 15.30 , med 
mødested overfor byens træskulptur. 
Cykelturen blev på små 12 km. i et ri-
meligt tilpas tempo, så alle kunne følge 
med. Cykelturen gik til Astrup kirke, 
hvor der var kaffe, hvile og smøg pause. 
Hjem over Ask og Tander. 
En rigtig dejlig tur, med fint cykelvejr, - 
bare synd at ikke flere deltog. Vi var 
bare 7, denne første gang. 
Det aftales at gentage den fælles cykel-
tur for byens seniorer, de kommende 
onsdage, samme tid og sted, men med 
nye ruter. 
Hvad der kom ud af initiativet med seni-
oraftenskolen, kan måske læses andet-
steds i dette blad, eller måske senere. 

KC 
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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. Se side 35. 
S. Voxtorp på 86 29 17 59 - send E-mail piavoxtorp@events.dk  

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 

Hvem diskuterer hvad 
Se opslagstavlerne 

 

Www.maarslet.net 

Nye fortællinger fra Mårslet sogn  
Mårslets lokalhistoriske hukommelse Hans Møller har redigeret endnu et hæfte med personlige og faktuelle 
fortællinger fra Mårslets lange historie. 
Hæftet indgår i den omfattende serie der bærer titlen ”Mårslet… her hvor vi bor”. 
Denne gang er fiskerkonen Frederikke Vestergaard i centrum med den underholdende beretning om hendes mangeåri-
ge hverdagsliv i Fiskerhuset ved Giber Å’s udmunding ved Moesgård Strand i årene 1935-1975. 
Sammen med sin mand Søren ernærede hun sig ved fiskeri og rengøring på herregården Moesgård. Også herfra kan 
hun fortælle sjove historier som samtidig giver et fint og detaljeret billede af livet som det blev levet hos herskab og 
tjenestefolk. 
 
Skæg viden 
Frederikke spreder anekdoterne med mild hånd, også dem fra besættelsestiden i 1940’erne, da tyskerne stjal nystegte 
frikadeller, flæsk, sukker og æg mens parret var på bugten eller afsted på ærinde. 
Selv for tilflyttere uden et nært forhold til fortidens Mårslet, er der skæg og indsigtsfuld viden at hente i fortællingen. 
Hæftet kan i dén grad anbefales til alle med interesse for Mårslets dagligliv. 
 
Gode historier 
Det samme kan siges om de øvrige historier, især den tidligere tankstations-ejer Inger Larsens detaljerede historie om 
hendes tre år som ung pige i huset hos en Mårslet-familie i årenen efter 2. verdenskrig. 
De andre kapitler handler om ”Heimdal – skolens vogter”, ”Karen Maries sparekassebog”, ”Sognefogeder i Mårslet”, 
”Erindring om Mille”, ”Baronessens alterdug”, ”Fredsglæde”, ”Testrup Skytteforening”, ”Det friske morgenbrød kom 
med toget” og ”Mikkel Mols – historien der aldrig bliver fortalt”. 
 
”Fiskerkonen Frederikke og andre fortællinger fra Mårslet sogn” Red. af Hans Møller i serien ”Mårslet… hvor vi 
bor”. Udg. Af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening. 54 sider. Pris: 30 kr. Kan købes i Egnsarkivet under skolebib-
lioteket. 

Steen Bille 



MÅRSLET-bladet  JUNI 2006 39 
 

 

   

 
Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 
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Mårslet 
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