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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Den glemte vej 
 
Er der noget, der kan få mårsletterne op af stolene, er det den glemte vej 
– en vej, som kommunen reserverede areal til i 70’erne, men som aldrig 
blev udført. 
 
På det seneste er diskussionen blusset op igen, da vejen på baggrund af 
pres fra borgere og fællesråd er på vej ud af dispositionsplanen for Mår-
slet. Det falder nogle for brystet, da den formentlig vil kunne løse visse 
trafikale problemer. Den vil imidlertid også skabe mange problemer – 
helt bortset fra, hvad den vil bevirke for det rekreative miljø langs Giber 
å. 
 
Min holdning til prioritering af trafikken er klar: de bløde trafikanter skal 
sikres, vi skal sørge for et godt miljø ikke mindst i midtbyen, og vi skal 
have trafikken afviklet på en smidig og problemfri måde. 
 
Mårslet har en struktur, hvor der ikke er nemme løsninger på trafikudfor-
dringen. Stort set al trafik gennem byen skal passere åen, og det er indly-
sende, at en virkeliggørelse af den glemte vej ville skabe en alternativ 
passage. Det er imidlertid også klart, at den i så fald ville tiltrække gen-
nemkørende trafik fra omegnsbyerne, som dermed ville belaste det spink-
le vejnet omkring Mårslet yderligere. 
 
Jeg mener bestemt, at kun den trafik, der har ærinde i Mårslet, skal ind i 
byen. Derfor er jeg fortaler for en sydlig omfartsvej – som heller ikke vil 
løse alle trafikale problemer men i det mindste vil bevirke, at en mindre 
del af den gennemkørende trafik passerer byen. Desuden vil en del af den 
trafik, der i dag kører gennem Mårslets midtby, søge ud mod omfartsve-
jen. Trafikdæmpende foranstaltninger i midtbyen vil trække i samme ret-
ning. 
 
Der har været tilløb til at debattere i en tone, som ikke befordrer en god 
diskussion. Vi har jo det samme mål, nemlig at gøre Mårslet til et godt 
sted at bo for nuværende og kommende mårslettere. Lad os vise hinanden 
den respekt, at vi kan diskutere på en ordentlig måde. Kun derved kan vi 
få en fordomsfri meningsudveksling, hvor man lytter til hinandens syns-
punkter. 
 

Keld Schmidt-Møller 
Mårslet Fællesråd 
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Æstetik og miljøforskønnelser i 
byen. 
Natur- og miljøgruppen var mødt 
talstærkt op til det åbne formøde 
for at fremlægge sine tanker om 
steder, hvor man kunne forskønne 
byen. De fleste steder drejer det 
sig om en mindre investering og 
en større arbejdsindsats, som vi 
håber byens borgere vil levere. 
Følgende emner blev især behand-
let: 
Rundkørslen (måske proaktivt 

også den nye) 
Området ved OK-tanken 
Butikstorvet 
Baneterrænet ved stationen 
 
Der er mange bud på, hvad der 
kunne gøres, og da det flere gange 
har været fremført i byrådssalen, at 
Mårslet trænger til et ansigtsløft, 
er der muligvis en velvilje at træk-
ke på i kommunen. 
 
Miljøgruppen arbejder videre med 
skitser og prioriteringer. 
 
Mårslet og kulturen. 
Bjarke Jonassen, der har påtaget 
sig at sparke et kulturudvalg i 
gang, fortalte om de mange for-
eninger, hvor der foregår masser af 
kulturelle aktiviteter. Vi prøvede 
at indkredse de kulturkilder, der 
vitterlig findes i området – såsom 
Testrup Højskole, Kirken, Littera-
turkredsen, Aftenskolen … 
Den foreløbige konklusion blev, at 

kulturudvalget kunne være den 
instans, der hjælper med til at for-
midle den eksisterende kultur på 
tværs mellem foreningerne. 
 
Trafik og Veje 
Trafikgruppen har modtaget 4. ud-
gave af ”trafiknotatet” – det notat, 
som Trafik og Veje har arbejdet på 
sammen med trafikgruppen siden 
januar sidste år. Trafiknotatet in-
deholder et stort antal trafikinitiati-
ver for Mårslet – og en grov prio-
ritering af dem. Når dette læses 
har trafikgruppen kommenteret 
notatet for de småting, der måtte 
være tilbage, så notatet er klar til 
at blive præsenteret for rådman-
den. Trafikgruppen vil afholde et 
offentligt café-møde for at forklare 
om tankerne bag trafiknotatet. 
 
Lokalplan 762 - Nymarksvej 
Fællesrådet har igen gjort indsigel-
se mod en lokalplan i området. Det 
gennemgående tema for indsigel-
sen har været mistillid til de prog-
noser, kommunen udarbejder. 
Efterfølgende har der været af-
holdt et uformelt møde mellem 
Mårslet Fællesråd – med fællesrå-
dets B&U-udvalg talstærkt repræ-
senteret - og prognosefolkene fra 
kommunen. Mødet gav anledning 
til eftertanke! Der skal ikke pilles 
meget ved forudsætningerne for 
prognoserne, før resultaterne ser 
ganske anderledes ud! 
 

Vejplan 2006 
Århus Kommune har netop ud-
sendt udkast til Vejplan 2006. Be-
der-Bering-vejen er indtegnet, men 
ikke sat på budgettet og ikke be-
skrevet med ét ord. Da planen nu 
skal politisk behandles, er der en 
opgave for Mårslet Fællesråd og 
de øvrige fællesråd i Århus Syd i 
at få indskrevet omfartsvejen i pla-
nen. 
 
”Den blå folder” 
Der fandtes engang en lille blå fol-
der, som vistnok bar titlen 
”Velkommen til Mårslet”. Fælles-
rådet havde for nogen tid siden en 
ambition om at udgive en mere 
tidssvarende udgave af denne fol-
der – men arbejdet gik i stå. På 
baggrund af de kommende mange 
nye mårslettere er det besluttet, at 
vi vil forsøge at realisere en folder. 
Et ”Velkommen til Mårslet” er 
vigtigt! 
 

Keld Schmidt-Møller 
Mårslet Fællesråd 

Stort og småt fra Fællesrådet  

MÅRSLET FÆLLESRÅD 
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Årets Mårslet – Borger 2006 

Først vil jeg gerne rette en stor tak 
til Nordea bank fordi de gør det 
muligt at kunne fejre det vi gør her 
i dag , nemlig at give en eller flere 
personer et skulderklap for det sto-
re stykke frivillig arbejde de gør 
her i Mårslet by. 
I år har komitéen valgt et ægtepar 
der hver for sig og sammen har 
gjort og stadig gør et stort stykke 
frivilligt arbejde i Mårslet. 
 
Hun har været frivillig arbejdskraft i 
musikforeningen Mårsik i 15 år , hun 
passer halhuset hver anden torsdag , 
hun åbner og betjener kiosken i hal-
huset når der er basket , hun er første 
suppleant til bestyrelsen i TMG Ba-
sket og hun var i en årrække et kendt 
ansigt i superbrugen Mårslet hvor hun 
har styret frugt og grønt afdelingen 
med kærlig hånd i 21 år. 

 
Han er at finde i Mårslet hallen når 
der er basket , han er forældre repræ-
sentant i TMG Basket bestyrelse samt 
afdelingsrepræsentant i TMG  hoved-
bestyrelse. Han er også at finde i ar-
bejdet omkring projekt multihal   i 
Mårslet. 
 

Men sammen er de det uundværlige 
par der måned efter måned 10 gange 
om året får Mårslet bladet på gaden. 
 
Igennem godt 11 år har Hanne Salling 
Jensen og hendes mand Poul Erik 
Jensen været med omkring arbejdet 
med Mårslet bladet , i starten som 
hjælper da Stig Tranbjerg tog sig af 
stoffet til bladet , da han flyttede 
overtog de opgaven , i samarbejde 
med Jacob Lind, Kirsten Cramer og 
Hans Bach forgår arbejdet nu i Hanne 
og Poul Eriks hjem , hvor opgaverne 
er fordelt imellem dem. 
 
Som Hanne siger, hun sætter stoffet 
op Poul Erik er den tekniske hvad 
angår IT. 
 

Kim Rasmussen 

Foto: Birthe Jørgensen (Mårslet webben) 
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5. juni 2006  i Borgerhusets have: 

Mårslet og den frie forfatning 
En engageret Anders Errboe holdt årets grundlovstale ved  

grundlovsfesten i Borgerhusets have. 

   Vejret viste sig fra sit absolut venlig-
ste hjørne denne 5. junidag, grundlovs-
dag og 2. pinsedag 2006, hvor der alle-
rede fra kl. 12 var stort fremmøde til 
den traditionsrige grundlovsfest på 
plænen ved Borgerhuset.  
   Formanden for Borgerhusets besty-
relse, Henrik Riising, bød velkommen, 
præsenterede bestyrelsen og gjorde lidt 
(tiltrængt) reklame for hjemmesiden. 
www.borgerhus.dk 
 

Underholdning  
   John Andersen præsenterede herefter 
de næste indslag, der var en forrygen-
de underholdning i form af tempofyld-

te musikalske numre, som kunne være 
et børne-melodi-grand-prix værdigt! 
Altsammen  flot udført af børn fra 1.d 
og 2.a på Mårslet Skole. 
   Så var der tid til at få tanket op fra 
den åbne bar - og fra det udendørs 
grillkøkken var man leveringsdygtige i 
varme pølser og brød.  
 

   Rusty Cotton Koret leverede de næ-
ste indslag, hvor det desværre nok kun 
var de nærmest siddende, der fik ud-
bytte af sangene. En mikrofon eller tre 
havde her gjort underværker. 
 

Ikke et ord om politik!  
   Kl. 14 var det så tid til dagens højde-
punkt: Grundlovstalen ved Anders 
Errboe. Først med en opfordring til 

alle om til at tage papir og blyant frem 
- og så blev vi ellers, gennem  mange 
facts og små anekdoter, så grundigt 
belært om tilblivelsen af Grundloven 
og den frie forfatning, at det nok kun-
ne tage pusten fra de fleste. Vi kom 
vidt omkring i danmarkshistorien, og 
der var nok mange, der fik genopfri-
sket lidt viden om ministre, konseils-

præsidenter, skiftende regeringer for 
over hundrede år siden og ikke mindst 
om Frederik d. 7. og grevinde Danner.      

   Anders Errboe bedyrede fra starten, 
at talen skulle være upolitisk, men 
mod slutningen kom der alligevel et 

lille hip. Det var - som han udtrykte 
det - til ”skamstøtten lige udenfor”, 
med en slet skjult hentydning til rekla-
meskiltet for Fakta og Brugsen.  
   Og, med stor vægt i stemmen, slutte-
de han af med ordene ”God Fars dag!” 
 

   Herefter var resten af denne vidun-
derlige 5. juni eftermiddag overladt  de 
to guitarister Jens Erik Møller / Ole 
Nørskov.                                              

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 

Anders Errboe 

Rusty Cotton koret 

Børn fra 1.d og 2.a på scenen 

- to med det hele! 

- mon ikke der blev snakket om vejret? 

- vidste du, at Frederik den 7.  
havde været i Mårslet? 

- og Kaj Christensen fik mange nye 
medlemmer til Juletræslauget. 
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Onsdag 16. august. 
 Kl. 14.00   TYVSTARTEN.  Mårslet seniorernes eget byfestarrangement. 
  Cykeltur på 4.5 km for byens raske seniorer over 60 år, med start og slut i Bomgårdshaven. Koldt øl/vand 
  og varme røde pølser og hyggeligt samvær  når turen er slut. Ingen startpenge. 
 
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 det sydlige Mårslet 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 fortæl
 les der om de gamle gårde og huse, samt om byens forvandling fra bondesamfund til det bysamfund, vi ken-
der i dag. 
                  Mødested: På hjørnet af Tandervej og Gl. Bedervej, hvor byvandringen også slutter. 

MÅRSLET BYFESTPROGRAM 2006 
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Kl. 19.00   Pétanque 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. Talentbanken. Fællesrådets informationsbod. Kajs Billedskole for børn.  
 Mårslet Bagernes trøffelspisning. Børnedyrskue. o.s.v. 
 
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. 
              
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. 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. 
 
Kl. 15.30  Taverna stemning i byfesten. 
                 OK-tanken/Bomgårdshaven. Taverna-stemning med vin, fadøl, musik og kulørte lamper. Ole "bykok " står 
 for det kulinariske fra grillen. Fra kl. ca. 16.30 er der aftenspisning. Få en bvfest-oplevelse for livet. 
                 TMG Fodboldens venner får travlt denne sommeraften. 
 
Søndag 20. august. 
Kl. 11.00  Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven.    
                 Ved gudstjenesten medvirker Skanderborg Brassband og en lokal dramagruppe fra "Åben Himmel" opfører et 
 lille drama. Ole Davidsen prædiker, og Jette Rosenberg Christiansen  forretter nadveren. Efter gudstjenesten 
 serverer Norsminde Fiskehandel varme fiskefrikadeller, varmrøget laks og hjemmebagte focacciaboller. 
                 Drikkevare kan købes, medbring blot et tæppe. Få en ny oplevelse.                                
                 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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Børnefestivalen: 

Rio de Mårslet! 
Over 600 børn deltog i den store årlige børnefestival. 

   Der var fest og farver, flagene var 
på plads, selv vejret var i topform og 
stemningen høj, da børneinstitutio-
nerne i Mårslet, torsdag d. 8. og fre-
dag d. 9. juni, for 14. år i træk holdt 
den traditionsrige børnefestival. 
   De mange fantasifulde dragter og 

udsmykninger gjorde et festligt ind-
tryk i gadebilledet gennem byen og 
stod ikke meget tilbage for de karne-
val, der kan opleves andre steder og 
på helt andre breddegrader! 

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 

   Over 600 børn fra de 9 daginstitu-
tioner + dagplejen samledes om 
formiddagen på parkeringspladsen 
ved Brugsen, og så gik det ellers 
med sang, dans og festivalorkeste-
ret i spidsen  til SFO’ens område 
ved skolen.  

   Her var der gjort klar til under-
holdning, og stemningen kom på 
kogepunktet, da Kolling og Lille-
bror fra Stautrup Friskole satte 
gang i de musikalske løjer.          
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   Festivalen sluttede fredag eftermid-
dag med forrygende dansenumre udført 
af dansegruppen ”Zip-it” og det blev så 
Lotte fra Hou, vinderen fra juniorudga-
ven af ”Scenen er din” der lukkede og 
slukkede med en række populære num-
re. Hun måtte give flere ekstranumre, 

før publikum ville give slip på hende 
for så bagefter at stille op i en meget 
lang kø for at få den populære sanger-
indes autograf. 
 
 

   Et par gode og mindeværdige dage 
for alle børneinstitutionerne i Mårslet. 
    Og nu er der så et helt år til, før det 
går løs igen!                                        

Lotte fra Hou synger ”Halleluja” 
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- så kom det - brevet. Ikke et alminde-
ligt brev, men det brev. Da jeg åbne-
de postkassen, så jeg godt der lå et 
brev - et brev i A4 størrelse, og der 
stod udenpå, at det var fra Århus 
Kommune, Magistratens 3. Afdeling. 
Det er den magistrat, hvor den politi-
ske chef vist nok kaldes ældreråd-
mand. Jeg havde nu for resten hellere 
set, at han blev kaldt seniorrådmand 
- men det er en ganske anden sag. 
Jeg lod simpelt hen som om jeg ikke 
så det - brevet - og lod det ligge. Det 
var helt klart ikke til mig - jeg var 
overbevist om, at næste gang jeg åb-
nede postkassen så ville det garanteret 
være væk - og så være havnet i den 
rigtige postkasse - et helt andet sted. 
Dagen efter gik jeg igen til postkas-
sen. Det lå der stadig. Jamen, så måt-
te det jo være til mig. Jeg tog det, og 
gik den tunge gang ind med det. Mit 
navn stod for resten også i ruden, så 
jeg nu. ØV - ØV. 
Velkommen til den 3. alder - den 
giver dig mange muligheder. Stod 
der. Hu hej - en pæn hilsen fra det 
offentlige, og så oven i købet med 

tilbud. Jeg var nødt til at læse det, for 
det er jo ikke hver dag sådant noget 
sker - altså at man får et tilbud fra det 
offentlige, mener jeg. 
Forinden checkede jeg lige for en or-
dens skyld dåbsattesten - jo den var 
god nok - de havde sgu ret - 1941 og 
2006. Det er altså min tur nu. Hvad 
enten jeg vil det eller ej. Bordet fan-
ger. Men det er da først den 25. sep-
tember - laaang tid og mere end go` 
tid - til at vænne sig til tanken - altså. 
Jeg tror for resten allerede nu at det 
bliver svært - meget svært. Det ind-
rømmer jeg. Sådan er jeg stykket 
sammen. Men man skal altid finde de 
positive ting ved tilværelsen. Sådan er 
jeg faktisk også stykket sammen. 
I brevet står der begreber som folke-
pension, boligydelse, varmetillæg, 
helbredstillæg, og så kan jeg låne til 
ejendomsskatter. Dem har jeg ingen 
af, vi bor til leje, men det er godt at 
vide. Der er endvidere noget som 
hedder pensionstillæg, og måske er 
der også taxapenge og benzinpenge at 
hente - det må i hvert fald prøves. Jeg 
kan også få 65-billet. Som jeg forstår 
det, kan jeg nu foretage mig mange 

ting - med rabat.  Derfor har jeg nu 
lagt en plan. 
Når jeg til daglig er færdig med mit 
dejlige job som vikar på Mårslet Sko-
le, vil jeg hver mandag tage en lang 
tur med Århus Sporveje - såfremt de 
ellers kører - til nedsat pris - jeg vil 
hver tirsdag køre en tur med DSB til 
nedsat pris - jeg vil holde fri om ons-
dagen, fordi jeg skal passe mit barne-
barn - hver torsdag vil jeg i Friheden 
til nedsat pris, og hver fredag vil jeg i 
AROS til nedsat pris. I week-enden 
vil jeg på Stadion til nedsat pris. Jeg 
har næsten aldrig gjort noget af det 
før - men nu er det hele jo lige plud-
seligt dobbelt så billigt, så det vil jeg 
bare opleve. I det hele, er der godt 
nok nogle detaljer som husstandsind-
komst og pensionsopsparing, der skal 
tages hensyn til. Men alligevel. Det er 
dejligt kun at være senior - selv om 
man sorterer under en ældreråd-
mand. 
 
Mange hilsner og god sommer til 
alle Mårslettere   

Finn Smerup 

Brevet ......... 

Mårslet Skoleskak har et ry for at ha-
ve flest børn til træning i Århus Amt. 
År efter år henter Mårslets børn og 
unge flotte placeringer og præmier i 
vinterens grand prix turnering som 
foregår på otte af amtets skoler. Og så 
er der ikke mindst det fine kammerat-
skab børnene viser hinanden på tværs 
af aldersgrupper. 
Sådan gik det også i den forløbne sæ-
son selv om der skete et generations-
skifte i efteråret. 
En række af de spillere, som de sene-
re år havde spillet sig til et utal af 
præmier samt deltaget ved individuelt 
og hold-DM, stoppede pludselig kol-
lektivt for at holde sig til deres hånd-
bold- og basketball. 
Men afløserne var allerede i gang 
med at markere sig med flittig træ-
ning hver torsdag aften og fine place-
ringer ved de stævner hvor de deltog. 

Også på forældresiden skete nyt da 
forældreparrene til to af spillerne til-
bød sig som hjælpere. 
 
Træningsstart i september 
Efter sommerferien er skoleskakken 
klar til en ny sæson. 
Allerede fredag 18. august er Mårslet 
Skoleskak arrangør af årets Mårslet-
mesterskab for børn, unge og de få 
voksne som vil være med. 
Her plejer skoleskakkens medlemmer 
at møde talrigt optil en hyggelig aften 
med masser af skakspil på 1. sal af 
HalHuset. 
Torsdag 7. september kl. 19-20.15 
inviteres alle til første træningsaften i 
SFO Trekantens lokaler. 
Som trænere er pædagog Kurt Ohl-
sen, forælder Johnny Odgaard og et 
par af de gamle spillere klar til at give 
nybegyndere og mere øvede gode tip, 

inspiration og solidarisk modstand 
ved brædderne med de 64 felter. 
 
Hjemmestævne i oktober 
Herefter går det træk for træk med 
frivillig deltagelse ved vinterens 
grand prix stævner.   
Lørdag 28. oktober er Mårslet vært 
for arrangementet der varer fra kl. 9-
15 i B-husets fællesareal. Her er der 
brug for frivillig arbejdskraft til at 
stille borde og stole klar samt til at 
hjælpe til i kiosksalget. 
 
Har du et barn der gerne vil prøve at 
spille skak i en klub med ligesindede 
og jævnaldrende, kan du henvende 
dig til Johnny Odgaard enten via tele-
fon 86 29 62 13 eller via e-mail til: 
johnny@madsenodgaard.dk 

 
Steen Bille 

Skoleskak samler børn til ny sæson 
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Høringssvar til 
kommunen 

 
Læs SB formandens indlæg 

Den 23. juni samles hele skolen ude i 
skolegården til underholdning og ik-
ke mindst afsyngningen af FERIE-
SANGEN som afslutning på endnu et 
skoleår. 
Lige nu har alle travlt med at afslutte 
indeværende skoleår med prøver, so-
ciale arrangementer og lejrture mv., 
samtidig med at planlægningen af det 
kommende skoleår skal falde på 
plads. 
I det nye skoleår træder en ændring 
af folkeskoleloven i kraft. Jeg har tid-
ligere i grove træk omtalt de ændrin-
ger, som var på vej, og forældrene vil 
blive orienteret på skolens hjemme-
side, men her er en kort gennemgang: 
 
Fra skoleåret 2006/07 
• Anvendelse af obligatorisk test i 
udvalgte fag og på bestemte klasse-
trin. (test i dansk/læsning i 8.kl., fy-
sik/kemi i 8.kl. og matematik i 6.kl.) 
• Forældrene skal underrettes 
skriftligt om deres barns testresulta-
ter. 
• Testresultater for den enkelte 
elev, grupper af elever, hold, klasser, 
kommuner mv., bortset fra opgørel-

ser på landsplan er 
fortrolige. 
• Obligatoriske af-
gangsprøver ved af-
slutningen af 
9.klassetrin. 
• Ændring af pro-
jektopgaven, således 
at der ikke længere 
er en binding til 
samfundsfag og hi-
storie. 
Der gives en udtalel-
se i faget idræt. 

 
Skoleåret 2007/08 
vil der foruden de 
ovennævnte fag fra 
1.april 2008 blive 
test i: 
Læsetest i faget 

dansk i 2., 4. og 6.kl. 
 Matematik i 3.kl. 
Engelsk i 7.kl. 
Biologi i 8.kl. 
Geografi i 8.kl. 

 
Skolen skal i næste skoleår i gang med 
at systematisere handleplaner for den 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Afslutning af et skoleår og planlægning af et nyt 

Pengene fosser 
ud af kassen 

 
Læs MSV formandens indlæg 

enkelte elev, men det vil vi informere 
mere om i kommende skoleår, lige-
som gennemgangen af de nye prøve-
former vil blive et tema. 

7. klasserne øver sig i Ungdomshuset i dans og stomp  
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af forfatteren Martin Petersen. Han 
har de seneste otte år levet af at skri-
ve børne- og ungdomsbøger, bl.a. 
den historiske roman ”Med ilden i 
ryggen” om Danmarks måde at be-
handle tyske flygtninge efter 2. ver-
denskrigs opgør i 1945. 
Bogen indbragte ham Kulturministe-
riets børnebogspris i 1999. 

Åbent hus for nye børnehaveklasser. 
Den 1. juni mødtes de nye elever til de 
kommende fire børnehaveklasser for 
første gang. Det var som sædvanlig en 
god dag, og til vores store glæde blev 
børn og forældre til de nye elever fra 
vestbyen, som var mødt frem, modta-
get særdeles venligt af børn og foræl-
dre fra Mårslet. I skrivende stund er 
der fra vestbyem tilmeldt 6 elever for-
delt på to klasser, men det kan nå at 
ændre sig hen over sommeren. I alt er 
der 88 elever til 4 klasser, så der er god 
plads til de tilflyttere, som vi må for-
mode kommer i de næste par år. Skulle 
der ikke komme nogen, er klasserne 
dog ikke i fare for at blive lagt sam-
men. 
Evaluering af smiley-ordningen. 
Som planlagt evaluerede en gruppe 

elever fra 3., 4. og 5.kl. Smileyord-
ningen for nylig. Det var et godt ek-
sempel på, at selv forholdsvis små 
elever er i stand til at give udtryk for 
egne meninger og holdninger. Der 
var til fokusgruppemødet 12 elever til 
stede, og alle gav de deres besyv 
med, og det var tydeligt, at de havde 
debatteret spørgsmålene i klassen in-
den mødet. Konklusionen blev, at vi 
fortsætter med den nuværende ord-
ning i 0.-5.kl., og at vi det kommende 
år lader de nuværende 5. kl. tage ele-
menter fra ordningen med op i 6. kl. i 
Ungdomshuset. Eleverne i 5.kl. gav 
dog udtryk for, at de ikke finder det 
nødvendigt at uddele glade og mindre 
glade Smileys i 6. klasserne, men at 
det er godt at have en checkliste at gå 
frem efter for duksene. Alle elever 

var enige om, at oprydningsstandar-
den er blevet forbedret, og rengørin-
gen mener, at de på den samme tid er 
i stand til at gøre bedre rent, fordi de 
ikke skal starte med at rydde op efter 
eleverne. Efter elevernes ønske bliver 
der tilføjet tre opgaver: Aflevere 
mælke- og frugttaske, rydde op i vin-
dueskarmen og kikke ud på gangen 
om det roder. For ledelsen var det 
endnu en påmindelse om at bruge 
eleverne i de demokratiske processer, 
som de mestrer bedre, end vi voksne 
ofte tror. 
 
Elever, forældre, medarbejdere og 
samarbejdspartnere ønskes alle en 
god sommer med tak for samarbej-
det i det forløbne skoleår. 

 

Ud over at fortælle om bogen, viste 
han også sit "forfatterværksted" frem 
og kom med eksempler på hvordan 
sit arbejder med idé, research og 
sprog.  
Han fortalte om forfatterens hverdag 
og om hvordan man kan blive dygti-
gere til at bruge sproget. 
 

Så kom der hul på bylden eller rettere 
kassebeholdningen i Mårslet Skoles 
Venner. 7.550 kroner blev udbetalt i 
ét hug til specielle aktiviteter for de 
ældste klasser. 
 
Forfatterbesøg 
2.450 kroner beløbet var med til at 
sikre 7. og 8. klasserne en gæstevist 

Hul på bylden til megen glæde 
Af STEEN BILLE, Formand for MSV 
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Stomp 
De andre 5.100 kroner betalte for en 
formiddags besøg af tre entusiastisk 
og dygtige konservatoriestuderende 
som inviterede de tre 7. klasser på en 
rejse ind i stomps verden. 
Stomp er rytmik, dans, sang og be-
vægelse med brug af stemmen, krop-
pen og en række redskaber som pla-
stiktønder og kosteskafter. 
Ved morgenstarten klokken 8 gemte 
en del af eleverne sig pænt langs rib-
berne i gymnastiksalen, lidt generte, 
forsigtige og usikre på kammerater-
nes reaktioner hvis de gik med på 
legen. 
Men da de 75 unge først var delt op i 
tre grupper med hver sin opgave og 
arbejdet med rytmerne satte sit aftryk 
i kroppen, smed de blufærdigheden 
til side.  
Væk var de usikre unge. Ivrigt kaste-
de sig ind i arbejdet og nåede endda 
så vidt at de efter frokostpausen kun-
ne lave en kort forestilling for 5. år-
gang. 
 
Legepatrulje 
Tilbage er de yngste elever der også 
nåede at mærke suset af nogle ander-

ledes oplevelser i skole-
tiden inden de forsvandt 
på sommerferie. 
Hele 0. årgang fik besøg 
af DGI’s Legepatrulje 
der fik børnene til at 
kaste sig viltert ind i en 
håndfuld gamle lege de 
færreste af dem kendte i 
forvejen. 
 
Operasang 
Børnene fra 4. og 5. år-
gang blev også udfordret 
på deres sanser og opfat-
telse af hvad sang og 
musik er for noget. Ope-
rasangeren Jeppe Astrup 
førte dem på et to timers 
rejse ind i en ny verden 
hvor de opdagede hvor-
dan gode historier også 
kan fortælles i toner.  
Han fortalte om opera, 
om arbejdet bag sangen, 
om at lytte sig ind i an-
derledes toner ligesom 
han gav eksempler på 
sin sangkunnen 
Inden da havde Anne 

Bjerre, Henrik Sø-
rensen og Steen 
Bille fra Mårslet 
Skoles Venners 
bestyrelse introdu-
ceret foreningen 
for forældrene til 
de 93 nye børneha-
veklasse børn på 
introdagen i starten 
af juni. 
Og så var det tid til 
at lukke for bevil-
lingerne til det for-
løbne skoleår og 
hilse god sommer-
ferie til børn, for-
ældre og lærere. 

Forfatteren Martin Pedersen 

Jeg bliver kun bedre af kritik 
Af ANNE P., 8.a 
 
Vi ottende klasser har været så heldige at have haft forfatteren Martin Petersen på besøg på 
skolen, for at fortælle om sig selv og sine bøger. 
 
Det var meget spændende, og selvom der var delte meninger om hans bøger, var han åben 
og sagde: ”Kom med, jeg bliver kun bedre af lidt kritik.” 
 
Han startede med at fortælle lidt om sig selv. Punktet som han kaldte EGO. Men det var nu 
meget spændende. vi hørte om hans tidligere job som folkeskolelærer, og om hvordan han 
havde skrevet bøger ved siden af, for til sidst at blive forfatter på fuld tid. 
 
Han gik mest i dybden med bogen ”Med ilden i ryggen”, som vi alle ar læst. Martin Peter-
sen fortalte om de historiske begivenheder i bogen, og om det han selv havde fundet på. En 
del viste sig tilfældigvis at være sandt. 
 
Det var ikke megen tid til punktet ”forfatter”, men vi fik da et par gode råd med på vejen: 
 
1. Læs en masse bøger. 
2. Find en som kan give dig kritik på dine tekster. 
3. 3. Deltag i så mange konkurrencer som muligt. 
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Høringssvar 
Af ERLING SØRENSEN, Formand for Skolebestyrelsen  

Skolebestyrelsen afgiver i løbet af året en række høringssvar til byråd og den kommunale forvaltning. Det kan være tale 
om både større og mindre spørgsmål og fristerne for svar er oftest relativt korte. Samtidig er der tale om en vis mængde 
stof, vi skal forholde os til inden svarene afgives. 
 
På det seneste har byrådets store katalog over besparelsestemaer været sendt til høring og herunder vil vi fra skolebesty-
relsen gerne bringe hvordan høringssvaret herom lyder fra Mårslet Skole. 
 
”Høringssvar vedrørende Århus Kommunes prioriteringskatalog 2006 
 
Mårslet Skoles skolebestyrelse har som udgangspunkt svært ved at acceptere så vidtgående besparelser på børn og unge 
området, som kommunen ser sig nødsaget til at foretage, når det fra regeringens side fremhæves, at den nationaløkono-
miske situation er så gunstig. 
 
Vi har følgende kommentarer:  

Indførelse af den enstrengede model på fritidsområdet er det eneste forslag, vi kan tilslutte os. Vi 
kan dog kun beklage, at dette skal ske i forbindelse med en sparerunde, som resulterer i mindste 
fællesnævner frem for at fordele ressourcerne. 

Omlægning af vikarordning, hvor man går væk fra den solidariske dækning af langtidssygdom, 
skaber ulige vilkår skolerne imellem. 

Provenu ved ændret tildeling til børnehaveklasserne skaber en betydelig forringelse af indsko-
lingsområdet. 

Rengøringen på skolerne tåler ikke en generel besparelse, og synlig rengøring, som vi kender den i 
dag, er med til at give eleverne et medansvar for deres fysiske arbejdsmiljø. 

De store besparelser på førskoleområdet skaber dårligere forudsætninger for de elever, vi skal 
modtage og forringer dermed mulighederne for skolerne for at leve op til de nationale mål for  
elevernes udbytte af undervisningen. 

 
 
Erling Sørensen   Bodil Hvid 
Skolebestyrelsesformand  skoleleder  
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Forældrearbejdsdag 
Onsdag d. 17. maj afholdte vi vores årlige ar-
bejdsdag og vi vil hermed gerne takke for stor 
deltagelse og arbejdsomhed. Det er dejligt, at I 
forældre vil deltage i vedligeholdelsen af vores 
udeområder. 
 
Overnatninger 
Fredag d. 20. maj havde Grøn Stue 
(2.klasserne) overnatning i Dyngby Hytten. 
Det var en god tur og børnene hyggede sig rig-
tig meget. De gik blandt andet ture ved vandet, 
grillede bananer på bål og dansede ballondans i 
mudder. 
 
Hobixen (1.klasserne) havde deres overnatning 
på samme tidspunkt, de var her i SFO’en. De 
skulle  have sovet i telt, men valgte på grund af 
de ustabile vejrforhold at sove indenfor. De 
hyggede sig blandt andet med at lege i deres 
soveposer og at få lov til at se Disney Sjov. 
 
Oasen ( 3.klasserne) havde overnatning fra d. 
19. til d. 21.maj. Vi var på overlevelsestur på 
Sletten ved Himmelbjerget og skulle have 
overnattet i telte og shelters. Vi valgte dog at 
sove indenfor på grund af vejret, men resten af 
lejren foregik udenfor, hvor vi blandt andet 
snittede, var på naturløb og stegte skumfiduser 
på bål. Det var en rigtig god lejr, hvor børnene 
hyggede sig meget, selv i den silende regn. 
 
Åbent hus 
Torsdag d. 1. juni havde skolen åbent hus for 
de kommende 0.klasser og deres forældre fra 
kl. 16.00-20.00. Det var et fint arrangement, 
hvor vi her fik fortalt om opstarten i SFO. Bør-
nene kan starte i SFO fra d. 1. august og derved 
få en stille opstart inden de skal begynde i sko-
le. Vi glæder os meget til at tage imod dem, når 
de starter. 
 
Afsked med 3.klasserne 
Da vi pædagoger i Oasen (Jørgen, Luth og jeg) 
skal have 0.klasser efter sommerferien, må vi 
desværre sige farvel til vores nuværende 
3.klasser. Vi har haft nogle rigtigt gode år i de-
res selskab, vi ønsker dem alt godt i fremtiden 
og håber på at få besøg engang imellem. 

Nyt fra 
Af DIDDE, Oasen 

SFO Festivalens tekst og fotos kan 
ses andet steds i Mårslet Bladet 
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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 

Det ligger Mårslet Ungdomsskole meget på sinde at skabe  de bed-
ste rammer for de unge mellem 14-18-åriges fritid i Mårslet.  
 
I det kommende år vil vi sikre, at vores brochure ikke kun kommer 
i hånden på de unge, men også, at vores tilbud for undervisningen 
og Flash-arrangementerne kommer på elev– og forældreintra samt 
på www.maarslet.net. Det er en ide vi fik, da vi d. 6. juni holdt det 
første møde med Mårslet Fællesråds Børn & Unge-udvalg (B&U).  
 
På mødet blev vi også enige om, at fra næste sommer, skulle vi 
over sommeren i fællesskab tilbyde de unge arrangementer som 
frivillige Mårslet-folk og Flash-medarbejdere stod for. Det kunne 
være arrangementer som tidligere har været en succes i Ung-
domsskole-regi, men det kunne også være helt nye tiltag, hvor fx 
TMG, Spejderhuset, kirken el. Æskegården var medarrangør.   
 
Desuden vil vi opfordre unge i alderen fra 14-18 år om at melde sig 
til B&U-udvalget, så de kan være med til at for indflydelse 
 
Fællesrådets nye Børn og Unge-udvalg, der er blevet til efter det 
nye Børn og Unge-magistrats opståen. Vi ser frem til at kunne af-
dække de unges fritidsaktiviteter og oplevelser af at være ung i 
Mårslet.  
 
Cool sommer! 

Af Thomas Gerstrøm, Ungdomsskoleleder 

Nye tiltag for de unge i Mårslet 
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 Sådan siger vi 
tit. Tankegangen 
er den, at man 
ikke skal forven-
te, at nogen kom-
mer og redder en, 
når livet går i 
tusind stykker. 
Du må selv kom-
me på fode, finde 

dit eget selvværd, før du kan vender 
dig om mod verdenen igen.  
   Man skal elske sig selv for at kun-
ne elske andre betyder også, at man 
ikke har noget at give af, hvis man er 
hensat i noget, der ligner selvhad og 
destruktiv mindreværdsfølelse. Så 
der må arbejdes, og man må selv 
langsomt stable en selvfølelse, en 
værdighed på benene. Når det er 
sket, kan man vove sig ud af sit skju-
lested. Man ser sig selv i spejlet og 
siger: ”Du er OK”, og så går man 
styrket ud i livet.  
 
 

Eller gør man? 
 

   Nej, det er langt fra hele sandhe-
den. Egenkærligheden er forbundet 
med relationen til den anden, for du 
må holde dig selv i live, holde dig 
frisk, glad og hel for den andens 
skyld. Og mere end det. Du bliver 
ikke dig selv ved egen kraft; du bli-
ver til i den andens blik. Du bliver 
ikke til ved at se dig selv i spejlet 
med et godkendende blik. Du bliver i 
en meget dyb forstand til i den an-
dens blik. Spejlet fortæller egentlig 
kun, at man er grim. Smuk derimod 
bliver man af at blive set, af at blive 
elsket. Man kan derfor også omvendt 

sige, at det er kærligheden, der dri-
ver selvforagt og mindreværdsfølelse 
ud af sind og tanke. I den andens 
blik ser man anerkendelse og accept, 
men også en appel om at blive genel-
sket. Den anden, den jeg elsker, har 
brug for mig. Derfor gælder det om, 
at jeg passer på mig selv - for den 
andens skyld.  Det er altså ikke kun 
sådan, at selvkærlighed er forudsæt-
ning for næstekærlighed, altså at jeg 
må elske mig selv for at kunne elske 
andre. Det omvendte gælder faktisk 
også, at fordi jeg er elsket, kan jeg 
elske mig selv og motiveres for at 
sørge for mig selv – for den andens 
skyld. 
 

Kærligheden kan ikke kues. 
 Ligesom vi bliver til og oplives af 
den andens blik, ligesådan bliver vi 
til og oplives af  Guds blik. Det hed-
der et sted i Johannesevangeliet, at 
Gud elskede verden så meget, at han 
gav sin søn den enbårne for at en-
hver, som tror på ham, ikke skal for-
tabtes, men have evigt liv. Altså, 
Gud elsker verden, elsker sin skab-
ning, alle os ufuldkomne mennesker. 
Han ser os, som vi er, og han elsker 
det, han ser. Vi er afsløret og tilgi-
vet. Det vil sige, at der for Guds 
skyld altid og alle vegne ligger en 
fremtid foran os som mulighed. Mu-
lighed for liv og lykke. Mulighed for 
at forny kærligheden igen og igen. 
Så gavmild er Gud. Kærligheden kan 
ikke kues. Den kommer igen! Men 
den skal værnes, plejes og have dag-
lig næring ved knus og kys og søde 
ord. 
 

Store ord og hjertets sprog 
    Der er nogle kærlighedssange, 
man aldrig bliver træt af, og det er, 
fordi de siger noget meget vigtigt om 
kærlighed, og fordi de siger det på 
en smuk måde. En af dem har Anne 
Linnet skrevet. Hun siger i sangen, 
at det er svært at bruge store ord. 
Men det er nu alligevel det, hun prø-
ver. F.eks. siger hun: "du ved, at du 
er den, der gennem livet og stadig i 
mit hjerte bor". Når det er kærlighed, 
vi taler om, så er det altid hjertet, vi 
taler til og ud af. Det er også hjerte-
sprog, Anne Linnet synger på. Hun 
prøver at sige noget om kærlighed, 
som vi tit er alt for blufærdige til at 
åbne os om. Vi går med så mange 
skjulte drømme om troskab, om kær-
lighed, der varer til evig tid, drømme 
om tryghed og varme, drømme om, 
at der altid er én hos os, når vi bliver 
bange og verden viser sit grimme 
ansigt, drømme om fællesskab, om 
mod til at holde sammen.  
 

Anne Linnet synger: 
 

Lad mig være den, der er, 
den, der altid blir. 
Lad mig være den, du ser, 
når øjet lukkes i. 

 
Lad mig være den du får, 
og den du ved du har. 
Den du ikke kan forestille dig  
at  skilles fra, 
den du læner hovedet til, 
så tankerne får ro, 
for ingen kan elske dig højere 
end jeg. 
 

   Det er gode ord - og gode ord skal 
vi gemme på. Ord kan være hårde og 

Sommerrefleksioner over kærlighed 
 ”Man skal elske sig selv for at kunne elske andre.”    

Af sognepræst Hanne Davidsen 
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SØNDAG d. 6. august kl. 9:00 
8. søndag efter trinitatis 
Matt. kap. 7, vers 22 - 29 
Huset på klippegrund  
METTE MARIA KRISTENSEN 
 

SØNDAG d. 13. august kl. 10:00 
9. søndag efter trinitatis 
Luk. kap. 12, vers 32 - 48 
Om at være rede  
HANS RUBECH CHRISTENSEN, 
Testrup 
 

SØNDAG d. 20. august kl. 11:00 
Friluftsgudstjeneste i  
Bomgårdshaven (se omtale) 
Tema: Vækst 
Matt. kap. 11, vers 16 - 24 
Jesu vidnesbyrd om Johannes  
OLE DAVIDSEN  
 

SØNDAG d. 27. august kl. 10:00 
11. søndag efter trinitatis 
Luk. kap. 7, vers 36 - 50 
En prostitueret kvinde vasker Jesu 
fødder  
HANNE DAVIDSEN 
 

Kirketider i september 
 

Søndag  den   3. sept. kl.  11:30  JRC 
Søndag  den 10. sept. kl.  10:00  HD 
Søndag  den 17. sept. kl.  10:00  HD 
   + høstgudstjeneste  kl.   14:00 HD 
Søndag  den 24. sept. kl.  10:00  HD  

 

SØNDAG d. 2. juli kl. 10:00 
3. søndag efter trinitatis 
Luk. kap. 15, vers 11 - 32 
Den fortabte søn  
HANNE DAVIDSEN 
 
 
SØNDAG d. 9. juli kl. 10:00 
4. søndag efter trinitatis 
Matt. kap. 5, vers 43 - 48 
Om at elske sine fjender 
HANNE DAVIDSEN 
 
 

 
SØNDAG d. 16. juli kl. 11:30 
5. søndag efter trinitatis 
Matt. kap. 16, vers 13 - 26 
Peter bekender sin tro på Jesus  
JETTE  R. CHRISTIANSEN  
 
 
 

SØNDAG d. 23. juli kl. 9:00 
6. søndag efter trinitatis 
Matt. kap. 19, vers 16 - 26 
Den rige unge mand  
METTE MARIA KRISTENSEN,  
Århus   
 
 
SØNDAG d. 30. juli kl. 19:30 
7. søndag efter trinitatis 
Matt. kap. 10, vers 24 - 31 
Om ikke at frygte forfølgelser  
METTE MARIA KRISTENSEN, 
Århus 

 

Ferier og fridage 
 

   Sognepræsterne Hanne Davidsen 
og Jette Rosenberg Christiansen 
holder ferie i ugerne 29, 30 og 31. 
   Det er fra mandag den 17. juli til 
og med mandag den 7. august.  
   Embedet passes i uge 29 af sogne-
præst Knud Klausager, Beder,   
tlf. 8693 6017  og i ugerne 30, 31 af 
Mette Maria Kristensen, Århus, 
tlf. 8615 7506 

Kildevang 
Der er ingen gudstjeneste på lokalcenter Kildevang i juli; og 
i stedet for gudstjeneste i august arrangeres et sommermøde 
for ældre (se omtalen på næste side). Næste gudstjeneste i de 
vante rammer er  onsdag den 6. september  kl. 14:30 

 

Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen 

 

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

Menighedsrådets 
næste møde afholdes 

  

tirsdag den 15. aug. kl. 18:30 - 22 
 

i Sognehuset. 
    

   Regnskabet for 2005 fremlægges, 
og budgettet for 2007 vil blive gen-
nemgået og kommenteret.  
   Menighedsrådets møder er offentli-
ge, og enhver er velkommen til at 
overvære budget- og regnskabsmø-
det. 

Kirketider i juli og august 
nedbryde og ødelægge det gode liv, 
men ord kan også bygge op og næn-
somt beskytte det gode liv. Gode ord 
er gode digte, gode historier. Gode 
ord er det hellige og glædelige evan-
gelium, der fortæller, at vi er døbt til 
at tilhøre et levende håb. Gode ord er 
formanende ord, der minder os om 
vore forpligtelser. Apostlen Paulus er 
god til formanende ord. 

 
    Vigtigt at kunne tilgive 

   Da han skrev til sin menighed om, 
hvordan de skulle være over for hin-
anden, begyndte han med at forkynde, 
at de alle var Guds udvalgte, hellige 
og elskede. Det samme er vi, det sam-
me er den anden. Vi skal altså se den 
anden som hellig og ukrænkelig, som 
en person, der også hører Gud til, og 
som også derfor skal elskes og æres. 
Paulus minder os også om, hvor vig-
tigt det er, at kunne tilgive hinanden 
og indrømme egen fuldkommenhed 
og afhængighed.  
   Det er ikke godt for mennesket at 
være ene. Vi lever af hinanden og for 
hinanden. Heri ligger gemt en stor 
glæde og et stort ansvar, en vidunder-
lig gave og en krævende opgave. Vi er 
alle medarbejdere på hinandens liv og 
lykke.                                                

Minikonfirmand-  
og konfirmandstart 

 

   Vi glæder os til at modtage endnu 3 
hold minikonfirmander og 3 hold kon-
firmander. 
   Minikonfirmanderne begynder i uge 
36 (ti. d. 5. sept.) og konfirmanderne 
begynder i uge 37 (ti. d. 12. sept.).  
  Nærmere orientering  i næste num-
mer af Mårslet Bladet. 
 

Hanne Davidsen  / Mette Grøn Bugge 
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Friluftsgudstjeneste 
   I lighed med de to foregående år, 
bliver der igen i år arrangeret en 
friluftsgudstjeneste i Mårslet. 
  Datoen er fastsat til søndag den 
20. august kl. 11 og stedet bliver 
”Bomgårdshaven” midt i byen. 

   Gudstjenesten vil - udover at føl-
ge den almindelig gang - blive lidt 
ud over det sædvanlige, idet teater-
gruppen ”Åben Himmel” med loka-
le skuespillere opfører et liturgisk 
drama instrueret af Jakob Sheppard 
Hermann. 
 

   Desuden medvirker Skanderborg 
Brassband under ledelse af Thor 
Erik Langseth samt Mårslet Kirkes 
Kor med korleder Pia Labohn og 
kirkesanger Lisbeth Frandsen i 

spidsen. Lektor Ole Davidsen 
prædiker. Sognepræst Jette Rosen-
berg Christiansen forestår nadve-
ren assisteret af og Hanne og Ole 
Davidsen. Altervinen denne dag 
er rødvin, og brødet er godt dansk 

landbrød, så alle kan deltage i 
nadveren siddende i græsset eller 
på de opstillede bænke.  
 

   Efter gudstjenesten åbner Ib 
Farsø fra Norsminde Fiskehus sin 
vogn på pladsen,  og serverer bl.a. 
friske fiskefrikadeller, varmrøget 
laks og hjemmebagte focacciabol-
ler  -  eller tag selv en madkurv og 
evt. et tæppe med og få en ander-
ledes oplevelse i det grønne. 
                                                   JL 

Fra opførelsen af det liturgiske drama ”Den barmhjertige samaritaner” 
ved friluftsgudstjenesten i 2005 instrueret af Jakob Sheppard Hermann. 

Foto: Jørgen Lauritsen 

SOGNEHUSET 
i   

JULI og AUGUST 
 
 

 
Der er ingen arrangementer i  

Sognehuset i juli. 
 
 
 
 
Torsdag d. 10. august 
Sommermøde for ældre  
kl. 14:00 - 16:30 
(se omtalen her på siden) 
 
Tirsdag d. 15. august 
Menighedsrådsmøde 
(Budget- og regnskabsmøde) 
Kl. 18:30 - 22:00 
 
Onsdag d. 16. august 
Indre Mission 
Kl. 19:30 
(se omtalen andetsteds i bladet) 
 
Mandag d. 21. august 
 

Mariehønen (lille sal) 
Kl. 16:15 - 17:30 
 

Lærkereden (store sal) 
Kl. 16:15 - 17:30 
 

Ørnereden (store sal) 
Kl. 19:00 - 20:30 
 
 

Dagplejen: 
 

Fra september måned er det igen: 
 

Hver torsdag i ulige uger: 
Gruppe 14 
kl. 09:30 - 12:00 
Hver torsdag i lige uger: 
Gruppe 15 
kl. 09:30 - 12:00 
 
 Der kan forekomme ændringer i de 
faste tider i forbindelse med højtider 
og ferier. 

Sommermøde for ældre 
Der afholdes sommermøde for ældre i Mårslet Sogn  

torsdag den 10. august kl. 14:00  
 

    Vi mødes kl. 14.00 i Mårslet Kirke til en kort gudstjeneste, hvor sogne-
præst Hanne Davidsen prædiker. Derefter går vi til et veldækket kaffebord 
med lækkert tilbehør og underholdning i Sognehuset. 
 

   Sognemedhjælper Mette Grøn Bugge kommer og fortæller om sin tid som 
guide i de varme lande og om sit arbejde som lærer i det kolde Grønland. 
 

   Kirkebilen kører fra Kildevang kl. 13:30 og tilbage igen fra Sognehuset et 
par timer senere, når mødet er forbi. 
 

   For dem der ikke kan bruge Kirkebilen, kan der hos kirketjener Lis Nissen 
på tlf. 8629 8190 mellem kl. 8:00 og 8:30, bestilles anden transportmulighed. 
 

   Vi håber på en sommerlig og fornøjelig eftermiddag.  



MÅRSLET-bladet  JULI - AUGUST 2006 22 
 

 

 

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 

Koncertarrangement: 

Kaare Norge 
Den verdensberømte guitarist kommer igen til Mårslet. 

    Kaare Norge har spillet mere end 
2500 koncerter i ind- og udland og 
kan i dag betegnes som 
en af landets mest po-
pulære instrumental-
artister. 
    Den klassiske guita-
rist har med stor dyg-
tighed opbygget en flot 
karriere - ikke kun i 
Danmark, men også 
internationalt har han 
en stribe af flotte resul-
tater.  
   Uanset om han be-
skæftiger sig med det 
rendyrkede klassiske 
repertoire, eller om han bevæger sig 
over i den lidt mere populære genre, 
gør han det med samme intensitet ud 

i mindste detalje. 
    Enhver koncert med Kaare Norge 

er altid en intens og 
virtuos oplevelse, hvor 
publikum bliver præ-
senteret for mange af 
guitarens flotte og 
iørefaldende toner.  
     Det er nu 3. gang, 
det er lykkedes at få 
denne fremragende 
guitarvirtuos til en 
koncert i Mårslet Kir-
ke., og vi vil over 70 
minutter få et bredt 
repertoire bl.a. fra hans 
sidste CD ”Recital”. 

 
Torsdag d. 7. september kl. 19:30 
Billetpris 60,00 kr. ved indgangen. 

Privatfoto 

   Der er i dette nummer 
af Mårslet Bladet rigtig 
mange  billeder, som er 
optaget i farver, men des-
værre tillader bladets 
økonomi kun - indtil vi-
dere - at billederne tryk-
kes i en sort/hvid udgave.  
   På Mårslet Bladets 
hjemmeside er der dog 
en mulighed for at se alle 
billederne i de ægte far-
ver og endda forstørre og 
se detaljer.   Klik ind på 
www.maarslet-bladet.dk 
og vælg det nummer af 
bladet, du vil se.  
   Klik derefter på trekan-
ten ved det lille forstør-
relsesglas, vælg Zoom 
ind  og forstør så - med 
klik på venstre musetast - 
de detaljer, du vil se. 
Formindskelsen er  sam-
me procedure, men vælg 
i stedet  Zoom ud. 
 

 Se eksemplerne fra juni-
nummeret her t.h.                        JL 

Forbrugeroplysning: 

Mårslet Bladets billeder i farver! 

Forstørrelsen (her fra 75 til 600%), er som at se 
billedet gennem et kraftigt forstørrelsesglas. 
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Norbusangfestival 2006: 

647 piger og 3 drenge 
Mårslet Kirkes Kor deltog igen i år i den store nordiske børnekorfestival,  

Norbusang, der denne gang blev afholdt i Odense.  
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 

    I dagene 25. til 28. maj dannede 
Odense rammen om den 17. nordiske 
børnekorfestival Norbusang. I alt 
deltog 647 
piger og 3 
drenge(!) 
fordelt på 
34  børne-
kor.  
   Pigerne 
fra Mår-
slet Kirkes 
Kor var 
med for 8. 
gang, og 
K r i s t i 
H i m m e l -
f a r t s d a g 
gik det så af sted med bus til Odense, 
i selskab med Lystrup Kirkes Børne-
kor og Odder Pigekor. Alle blev ind-

kvarteret, med de medbragte sovepo-
ser, luftmadrasser og liggeunderlag,  
i 3 klasselokaler på Højstrupskolen i 
det vestlige Odense 

   Efter registreringen blev alle del-
tagere  forsynet  med et blåt arm-
bånd, der automatisk ville give ad-
gang til alle  arrangementer   på   
festivalen, samt adgang  til at  køre  

gratis med 
Odenses by-
busser.  (At 
det så havde 
været  en  
fordel,  hvis 
chaufførerne 
var  oriente-
rede,  er  en  
helt  anden 
sag!)  og   
desuden var   
der også gra-
tis adgang til 
en svømme-
tur i Kloster-

bakkens svømmehal.   

 

Uden mad og drikke…… 
   Det er et stort apparat der sættes i 

gang, når så mange skal forplejes, 
og denne del var henlagt til Bolbro-

hallen med morgen- og aftensmad. 
Om morgenen smurte deltagerne 
selv madpakker til frokost, ligesom 
der blev udleveret frugt og juice. 
 
 

Workshops / værkstedsgrupper   
   Alle korene havde i forvejen 
meldt sig til én af de 9 grupper, der 
genremæssigt dækker et bredt spek-
trum af korsangen. Mårsletpigerne 
havde i år, sammen med et par an-
dre kor, valgt rytmisk sang og fik 
over to dage en levende og grundig 
instruktion i denne spændende gen-
re af den kendte korinstruktør Thue 
Thesbjerg. 

   Udover den rytmiske gruppe var 
der bl.a. værksteder for gospel, 
Beatles, dramasang, syng med 
kroppen og filippinsk musik. 
 

Optræden for odenseanerne 
   Flere af korene havde indstuderet 
sange og små spil, som de optrådte 
med rundt omkring i Odense. Det 
var på gågaden, på pladser og der 
var desuden arrangeret en enkelt 

Thue Thesbjerg slår her tonen an på 
det rytmiske korværksted. 

Højt humør ved ankomsten. Yderst t.h. sognemed-
hjælper Mette Grøn og korleder Pia Labohn. 

Klasselokalerne blev hurtigt omdan-
net til hyggelige sovesale! 

Fire friske, seje mårsletpiger  
klar til at indtage Odense. 

Rugbrød, cornflakes, mælk….. 



MÅRSLET-bladet  JULI - AUGUST 2006 24 
 

 

 
Herover og t.v.: 

Prøverne til det store 
fællesværk ”Et fynsk 
eventyr” fandt sted i 
Sct. Hans Kirke. 
  
   Her ses nogle af 
mårsletpigerne pla-
ceret i deres respekti-
ve stemmegrupper. 

Norbusangfestival afholdtes i år for 17. gang. Det foregår på skift i  
de nordiske lande, og det er i år 8. gang, Mårslet Kirkes Kor deltager. 

kirkekoncert i Sct. Hans kirke. Her-
udover havde 
korene lovet, at 
synge for passa-
gererne, når de 
kørte med bybus-
serne.  

 

Underholdning og udveksling 
   Selv om programmet var stramt, 
skal der også være plads til under-
holdning, og deltagerne fra de andre 
lande skulle gerne have oplevelser 
med hjem fra Danmark.  
   Fredag aften var der arrangeret ven-
skabsaften på de tre indkvarterings-
skoler og temaet ”Syng med og for 
hinanden” og en folkemusikgruppe 
spillede op til folkedans.  
   Lørdag aften var der festaften med 
spisning i Bolbrohallen  og præsenta-
tion af resultaterne fra korværksteder-
ne.  
 

Fællesværket 
   Ved afslutningskoncerten søndag 
eftermiddag sang alle korene sam-
men. Det foregik i Odense Koncert-
hus med kor- og orkesterværket ”Et 
fynsk eventyr”, skrevet og kompone-
ret af  Finn Jørgensen, der selv diri-
gerede det 650 børn store kor. Desu-
den medvirkede et til lejligheden 
sammensat orkester, balletbørn fra 
City Ballet og, som fortæller, opera-
sanger Jesper Buhl. 
   Koncerten var offentlig og flere 
forældre fra Mårslet havde taget turen 
til Odense for at overvære deres 
børns præstationer i nogle rammer, 
der var lidt ud over det sædvanlige. 
   I alt tre gode dage med sang og mu-
sik, og mon ikke der også blev indgå-
et bekendtskaber på tværs af lande-
grænserne? 
    
   Næste år går turen  til Island.        

Her er det Præstegårdsskolens kor fra 
Esbjerg, der optræder med et kinesisk 
inspireret nummer på gågaden. 
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Fra afslutningskoncerten ”Fællesværket”, hvor alle korene synger sammen. På scenen balletbørn fra City Ballet 
 der opfører H.C. Andersens ”Toppen og Bolden”, og på podiet, komponist og dirigent Finn Jørgensen.  

Mårsletpigerne var placeret i deres respektive stemmegrupper og stod derfor ikke sammen i det store kor. 

Operasanger Jesper Buhl, i H.C. Andersen antræk, bandt 
med fortællinger koncertens enkelte elementer sammen. 

Farvel og tak for denne gang.  
På gensyn i 2007 i Island! 

Der var flere mårsletfamilier, der havde 
fundet vej til Odense Koncerthus. 
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Aftener om spiritualitet: 

Spiritualitet og meditativ fordybelse 
i den kristne tro - 

 ved forfatter, åndelig vejleder og tidl. sognepræst, Jette Dahl, Haderslev. 

   Der er i dag en voksende religiøs 
længsel efter Gud og den glæde og 
fred, som troen kan åbne for.  
   Jette Dahl har opsagt sin stilling 
som sognepræst for at hellige sig sin 
egen og andres længsel efter Guds 
nærhed. 
 
   Jette Dahl leder i dag retræter, pil-
grimsvandringer, holder kurser og 
foredrag, har individuelle / gruppe-
samtaler. Alt sammen med udspring i 
troen på den treenige Gud. 
 

     
Jette Dahl leder  

7 aftener med indføring 
i - og brug af  

Kristuskransen.  
 
 

Datoer: 
   

   21. aug.    kl. 19 - 21 
 

   28. aug.    kl. 19 - 21 
 

    4. sept.    kl. 19 - 21 
 

   11. sept.   kl. 19 - 21 
 

   18. sept.   kl. 19 - 21 
 

      9. okt.    kl. 19 - 21 
 

    23. okt.    kl. 19 - 21  
 

Sted: 
Tranbjerg Sognegård,  

Kirketorvet 2,  
Tranbjerg. 

 
Alle dage er mandage 

  Kristuskransen er en hjælp til 
bøn og meditation. 

 

  Kristuskransen består af 9 runde 
farvelagte og 6 aflange perler med 
hver sin betydning og symbolik. 
Den vil være som en god ven, når 
du lærer den at kende. 
   Brugen af kransen er ”øvelse i livs-
mod, livslyst, selvbesindelse og i at 
leve Gud nær”, som forfatter Martin 
Lönnebo skriver i sin lille bog om 
Kristuskransen. 
 

Aftenens program med 
Kristuskransen: 

 
1. del foregår i mødesalen. 
 

- Indføring i 1-2 perler i Kristuskran- 
   sen ved Jette Dahl 
 

- Drøftelse i mindre grupper 
 

- Opsamling og refleksion  
   ved Jette Dahl 
 

 2. del foregår i Kirken. 
 

- Praktisering ved Jette Dahl: 
 

- Meditation/fordybelse over aftenens 
   perle(r) i Kristuskransen. 
 

- Stilhed til bøn og eftertanke for den 
  enkelte 
 

- Fadervor og velsignelsen 
 

- Sang (med vægt på Taize-salmer) 

 
Kristuskransen med en kort instruktion kan købes på stedet, og der udleveres  

skriftligt materiale om perlerne i forbindelse med gennemgangen. 
 

Tilmelding  senest  torsdag den 10. august til sognepræst Hanne Davidsen,  
tlf. 86 29 02 34    -     e-mail: davidmaa@post.tele.dk  

 

Pris: 500 kr. som betales den første aften. 
 

Disse aftener er et samarbejde mellem Mårslet Menighedsråd og Tranbjerg Menighedsråd. 

(Privatfoto) 
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Indre Mission  
   Onsdag den 16. august  får vi 
besøg af Landssekretær i Kirkens 

Korshær Leif 
Bønning, År-
hus. 
   Emnet for 
denne aften: 
"At være kirke 
på samfundets 
og livets græn-
ser". Med ud-
gangspunkt i 
e v a n g e l i s k e 
tekster, bliver 

vi sporet ind på kirkens diakonale 
forpligtelse og videre ind i nogle af 
de udfordringer, der venter på os 
som kirke og kristne; som et gen-
spejl af Guds kærlighed åbenbaret i 
Jesus Kristus. 
   Evangeliet peger i særlig grad på 
mennesker på livets grænser; dem 
som Jesus i særlig grad havde om-
sorg for. 
   Mødet starter kl. 19:30 i Mårslet  
Sognehus. 
 

   Leif Bønning (63), uddannet dia-
kon og socialrådgiver, har i 12 år 
været landssekretær i Kirkens 
Korshær.  
   Han er tidligere diakonsekretær 
og undervisningsleder på Diakon-
højskolen i Højbjerg, har været le-
der af Ellengårdens Familiepension 
på Bethesdavej og herudover hjem-
løsekonsulent i Socialministeriet.    

Leif Bønning 
Privatfoto 

 

  Hvis du vil vide mere om Mariehø-
nen, er du velkommen til at kontak-
te Jette Kristoffersen, Bedervej 74, 
tlf. 8628 9965, eller Susanne Lun-
derskov, Præstegårdsvej 84, tlf. 
8621 2186. 
 

   Hermed er alle aktiviteter  om-
kring de tre børneklubber nu samlet 
på ét sted. 
 

Lærkereden 
er for alle børn fra børnehaveklasse  
til og med 3. klasse.  
 

   De mødes i Sognehuset hver   
     mandag fra kl. 16:15 - 17:30  
og første gang efter sommerferien 
bliver mandag den 21. august. 
 

   Den første gang skal vi have the, 
saftevand og kage, høre en fortæl-
ling fra Bibelen og så skal vi lave 
nogle skibe, der skal kunne sejle. 
 

       Ledere af Lærkereden er: 
 

Mette Nørgård Pedersen 8629 7155 
og 

Jørgen Knudsen 8629 1097  
 
 

Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større 
børn - fra  4.- 7. klasse.  
 Klubben mødes i Sognehuset hver  

mandag fra kl. 19:00 - 20:30  
 

   Program for efteråret er udarbej-
det og kan rekvireres i Sognehuset. 

Børneklubberne 

 

Legestuen  
Mariehønen 

  
 
der lige siden starten i 1999 har holdt 
til på Langballevej 82 holder  nu 
flyttedag. 
  
   Legestuen har fra 1. august 2006 
fået en aftale med Sognehuset om 
lån af lokale hver  
 

mandag fra kl. 16:15 til 17:30. 
 

     Første gang efter sommerferien 
bliver mandag den 21. august. Her 
vil vi holde en lille indflytningsfest 
med flag og balloner og gaver, som 
skal pakkes op. Vi vil fortælle hinan-
den lidt om vore sommerferieople-
velser og høre om de aktiviteter ef-
teråret har at byde på. Alle er vel-
komne. 
 

 

Redaktion:  
Jørgen Lauritsen, jlt@pc.dk 

  

  Hyggeklubben holder, som tidligere nævnt her i bladet, som-
merferie i juli og august. Det næste arrangement finder først sted 
i Sognehuset torsdag d. 14. september kl. 14 – 16 og programmet 
vil blive bekendtgjort i septembernummeret af Mårslet Bladet.  

Der er dog alligevel en enestående chance for en rigtig hyggelig 
sommerudflugt i august til Sydvestjylland og Rømø. 

  

  Det er er en heldagstur i Lokalcenter Kildevangs regi torsdag d.17. august . 
Formiddagskaffe undervejs og middag på Rømø. Afgang med bus fra Kilde-
vang kl. 9 og hjemkomst ca. kl. 17.   Pris kun 150 kr. 
 

Tilmelding er absolut nødvendig!  
 

Ring og hør nærmere ved   
   Hanne Jensen, tlf. 8629 2066       eller       Hanne Torp,  tlf. 8629 2710  

Mårslet Kirkes hjemmeside:  
http://www.maarsletkirke.dk 
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AKTIVITETER I JULI/AUGUST 2006 
 

 
 

      Ret til ændringer forbeholdes 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 

Fredag d. 7. juli 2006 kl. 14.00 
Lille banko for Centrets beboere 
 
Fredag d. 14. juli 2006 kl. 14.00 
Syng med Uffe Torp 
 
 
 
 
 
 
 
Træværkstedet har lukket maj, juni, juli og 
august 
 
Genbrugsmarkedet holder åbent 
fra kl. 15.00 – 17.00: 
torsdag d. 10. august og 24. august 
 
Tirsdagsklubben holder sommerferie – starter i septem-
ber igen 
 
Meddelelser: 
Pensionsmedarbejder: 
Kommer først mandag d. 4. september 

Onsdag d. 2. august 2006 kl. 14.00 
Syng med Bente Fisker 
 
Torsdag d. 10. august 2006 kl. 14 
Sommermøde for ældre i kirke og sognehus. 
Menighedsrådet sender en bus til Kildevang kl. 
13.30 
 
Fredag d. 11. august 2006 kl. 14.00 
Susanne Ankær viser billeder fra Afrika 
 
Torsdag d. 17. august 2006 
Udflugt til Rømø fra kl. 9.00 til ca. kl. 17.00 
Vi kører fra Centret kl. 9.00 og forventer at være 
hjemme kl. 17.00. Middagen indtages på hotel 
Emmerslev Klev 
Pris: kr. 150 
Tilmelding til Hanne Jensen – tlf. 86292066 eller 
Hanne Torp tlf. 86292710 – senest ons. 9. august 
 
Onsdag d. 23. august kl. 12.00 
Sommerhusfødselsdag 
 
Mandag d. 28. august kl. 14.00 
Lysbilledforedrag i Kongelige Slotte v/S.I. Hansen 
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Vi går og siger så meget her i byen. 
Om udbygningen, om den glemte 
vej, om kioskens skæbne, om heste-
trailere og om vejret. 
Vi siger for eksempel, at der er man-
ge børn, der køres i skole i bil. Det 
giver anledning til en del trafik ad de 
små veje til skolens parkeringsplad-
ser og tilbage igen. 
Ud fra den opfattelse, at afstandene i 
8320 Mårslet ikke er så voldsomt 
store, at børn godt kan tåle frisk luft, 
og at det mere og mere ser ud, som 
om vi ikke får motion nok, har trafik-
kampagnegruppen lavet nogle venli-
ge og oplysende kampagner: Givet 
biografbilletter til børn, der selv kom 
i skole – sat plakater op med faktuel-
le oplysninger om, hvor lang tid det 
tager at gå eller cykle i skole. 
 
En gang imellem må man stoppe op 
og spørge sig selv: Er det rigtigt, det 
vi går og siger? At mange børn bliver 
kørt i skole? 
Spørgsmålet blev yderligere aktuelt, 
da kommunen lavede en skolevejsun-
dersøgelse, hvor man via et internet-
baseret spørgeskema udspurgte bør-

nene om deres trafikvaner. 72% af 
børnene svarede og undersøgelsens 
konklusion var, at at 65 % cykler, 
21 % går, 8 % bliver kørt i bil mens 
4 % bliver transporteret med bus.  
 
”8% bliver kørt” lyder ikke af meget, 
så to morgener (31. januar og 2. maj) 
foretog trafikkampagnegruppen en 
helt uvidenskabelig optælling af bi-
ler, der afleverede børn ved skolen. 
I januar blev der talt 115 biler (og 
altså mindst 115 børn), mens der i 
maj blev talt 110 biler. Det var to 
helt almindelige morgener, så tallene 
er nok ikke helt skæve 
 
Der er 724 elever på skolen, så tra-
fikkampagnegruppens tal svarer til 
16% hhv. 15%, hvis vi ser bort fra 
dobbeltafleveringer, syge børn og 
andre ting, der kunne trække tallene 
opad. 
 
Og hvad kan vi så bruge det til? Der 
er i hvert fald to ting, der springer i 
øjnene. For det første er både 16 og 
15 meget større end 8. Og det kaster 
nok et lidt uldent lys på skolevejsun-

dersøgelsen. 
 
For det andet ER der mange børn, 
der bliver kørt i skole – og dermed en 
masse køren rundt i Mårslet i myl-
dretiden. 
 
De næste år vil trafikmængden stige 
markant igennem byen. Vi må prøve 
at bruge alle muligheder for at gøre 
stigningen på lav som mulig. Fælles-
rådets trafikudvalg vil gerne ønske 
for det skoleår, der starter efter som-
merferien, at rigtig mange børn vil få 
den gode vane selv at bevæge sig til 
skolen. Det er sundt, det er sjovt, det 
tager ikke lang tid – og det er ikke 
farligt! Hvis man spørger de voksne, 
der er trafikvagter ved forgænger-
overgangen  ved  Tanderve j /
Obstrupvej, så er deres klare indtryk, 
at det er en flok glade og trygge 
børn, der hver morgen trasker i skole 
– sammen eller hver for sig – på cy-
kel, løbehjul eller gå-ben. 
 

 
Fællesrådets tradikudvalg  

Kurt Søe 

Er det sandt? 
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Hal 2 projekt er sat i gang  

En udvidet initiativgruppe er klar 
til at tage næste skridt i arbejdet 
med at få bygget en ny hal i Mårslet 
inden for få år.  
På et bymøde om projektet meldte 
endnu tre personer sig til arbejdet der 
fik et skud vitaminer i form af inspi-
ration og gode råd fra en konsulent 
fra Lokale- og Anlægsfonden. 
På bymødet smed de 20 deltagere 
også en masse gode idéer på bordet 
om de aktiviteterne der bør være i en 
multianvendelig hal, om de arbejds-
grupper der bør dannes og kilder til 
den svære opgave at finansiere hallen. 
Baggrunden for mødet var et øget 
pres på Mårslethallen, hvor basket-
ball, håndbold og gymnastik allerede 
har lukket for tilgang af børn til næste 
sæson hold. Der er simpelthen ikke 
plads til flere inden for de haltimer 
der er til rådighed i en idrætsforening 
som hastigt nærmer sig 1.500 med-
lemmer. 
 
Mere end idræt 
På sit første møde i initiativgruppen 
var den halve snes mennesker fra 
TMG, Fællesrådet, skolen, skolebe-
styrelsen og byen enige om at en ny 
hal bør rumme mere end blot idræt. 
Byen er ved at vokse sig så stor at 
borgerne dels får behov for et nyt 
samlingssted og dels får behov for at 
kunne dyrke andre idrætsformer og 
aktiviteter som musik. 
Idérigdommen var da også stor, da 
folk skulle sætte navn på de aktivite-
ter, de drømmer om at finde plads til i 
en hal. 
Blandt de mange forslag var et kom-
bi-bibliotek, en teater- og foredrags-
sal, motionscenter, skaterbaner, 
squashbaner, øvelokaler for musikere, 
klatrevæg, floorball, atelier, danse-
skole, boksning og lokaleudlejning til 
fester. 
Der blev også talt om en scene til 
koncerter, netcafé, wellness-center 
med massage, idrætsbørnehave og 
udvidet kapacitet til de traditionelle 
idrætsgrene. 
 
Behov for mødested 
Laura Munch havde også kommenta-

rer til indholdet i en moderne hal. 
Hun er, konsulent i Lokale- og An-
lægsfonden, som er en udviklingsfond 
der hvert år støtter hal- og facilitets-
byggeri med 80 millioner kroner. 
Kravet er som regel at projekterne 
rummer nye elementer og er bygget 
ud fra klare krav til kvalitet. 
Hun præsenterede flere former for 
halbyggeri, fra den uopvarmede lethal 
til tre-fire millioner kroner til 
idrætshuse der på én gang tilbyder 
rum til idræt og andre aktiviteter. 
”Den store vækst i voksnes idrætsak-
tiviteter sker uden for foreningerne i 
form af løb, stavgang og styrketræ-
ning. Kun børn holder fast i boldspil-
lene”, fortalte hun i sit oplæg. 
Hun nævnte også at hver 12. barn går 
til spejder og at hver 6. dansker spiller 
eller synger. 
”Begge dele tyder på, at der er brug 
for lokaler til den type aktiviteter ud 
over idrætten”. 
”Børn går op i spejder, elektronik og 
rollespil. Voksne går op i musik, ma-
ling og tegning. Den passive forbru-
ger går op i foredrag, teater og muse-
umsoplevelser”. 
Laura Munch ser derfor et åbenlyst 
behov for at skabe et mødested i by-
en, et lokalt kraftcenter, der kan skabe 
en synergi-effekt ved at samle en ræk-
ke forskelligartede aktiviteter under 
samme tag. 
”Det som stærkest tiltrække menne-
sker ser ud til at være andre menne-
sker”, citerede hun en amerikansk 
sociolog. 
Derfor pegede hun også på mulighe-
den for at bygge et cykelvæksted med 
h jælp  f ra  e f t e r lønnere ,  IT-
arbejdspladser o.s.v. ind i en ny hal. 
 
Åbne arbejdsgrupper 
På bymødet blev der også nævnt en 
række problemer ved en ny hal, 
blandt andet opgaven med at skaffe 
plads til parkeringspladser ved hallen. 
Men de mange problemer der kan 
dukke op, vil blive løst i de arbejds-
grupper der nedsættes til at føre pro-
jektet videre. 
Blandt de grupper der blev foreslået 
var en styregruppe, en driftsgruppe, 

en økonomigruppe, en idégruppe, en 
PR-gruppe og en hvervegruppe. 
Så snart grupperne er dannet, vil by-
ens borgere få et tilbud om at gå ind i 
dem. Hensigten med projektet er ikke 
at gøre det til en lille initiativgruppes 
projekt, men til et projekt som alle i 
byen føler interesse og ansvar for. 
Skal en ny hal blive til virkelighed, 
skal byen selv skaffe en stor grundka-
pital. Resten skal skaffes via fonde, 
Århus Kommune og eventuelle priva-
te sponsorer. 
Laura Munch havde heller ingen pen-
ge med i tasken, kun idéer og gode 
råd. 
”Lokale- og Anlægsfonden skaber 
ikke finansieringen af jeres hal. I skal 
selv skabe grundfinansieringen og så 
kan vi støtte det ekstraordinære. LOA 
er ikke glad for at støtte kopier af det 
der allerede findes”, slog hun fast. 
 
Gode råd til processen 
Laura Munch medbragte også idéer til 
det videre arbejde med halprojektet: 
 
•  Vær ærlig om hvad borgerne kan 
forvente sig af projektet i forhold til 
de midler I kan skaffe 
•  Involvér alle brugerne tidligt. De 
skal føle der er noget at være med for 
•  Kontakt kommune med politikere 
og forvaltning tidligt 
•  Undersøg om der er lignende byg-
geprojekter i gang i nabobyerne 
•  Tag ud at se hvordan andre har 
gjort det og hør om deres projektpro-
ces 
•  Afsæt udviklingsmidler og læg en 
tidsplan 
 
Når dette blad udkommer, har initia-
tivgruppen holdt sit andet møde med 
ét punkt på dagsordenen: Opsamling 
efter bymødet for at forberede de næ-
ste skridt. 
 
Vil du være med i arbejdet eller 
har gode idéer eller forslag til de 
grupper som skal føre projektet 
videre, så skriv eller ring blot til: 
Steen Bille, 25 67 51 86 eller steen-
bille@mail.tele.dk 
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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 

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 juli måned holdes der ferielukket 

I august måned er det onsdag den 9. august 
   

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/ 

 
 

I forbindelse med Mårslet 
Byfest arrangeres der fredag 

den 18. august en byvandring 
i Mårslet by syd for Giber å. 
Mødested: kl. 19 på hjørnet 

af Tandervej og Gl. Bedervej. 
 
 
 

Det sidst udkomne lokalhistoriske 
hefte vil kunne købes ved 

afslutningen af byvandringen. 
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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 

IDRÆT PÅ TVÆRS! OBS – NY TID 
I den kommende sæson vil TMG’s forretningsudvalg igen tilbyde 
 
 

 ”idræt på tværs”  
for alle børn der går i børnehaveklasse og 1. klasse.  

 
 
Vi skal mødes i gymnastiksalen og i løbet af sæsonen afprøve, forhåbentlig mange, forskellige sport- og idrætsgrene. 
  
Det vil foregå om tirsdagen kl. 17.00 – 17.55 og det vil igen være Bjørn og Bente der står for holdet.  
1. gang tirsdag d. 19. september 2006.  
 
Vi håber på hjælp fra alle TMG’s afdelinger! Men vi vil også gerne prøve andre ting, så hvis der skulle være nogen, der 
har lyst til at bidrage med en anden sport, er i velkommen til at ringe. Sidste år spillede vi bl.a. rugby på boldbanen, dan-
sede brasiliansk kampdans og var spejdere for et par timer. For os er det vigtig at børnene bliver fysisk udfordret og bru-
ger deres krop.  
Bjørn og jeg er tilknyttet gymnastikafdelingen.  
 

Tilmelding sker telefonisk eller ved mail til mig,  
Telefon: 86 29 65 43, mail: be.seerup@tdcadsl.dk  

 
Hilsen Bente Seerup 
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TMG – Nordic Walking sæson efter sommerferien 
Vi starter et begynderhold op i august, hvor man kan lære Nordic Walking teknikken. Dette foregår følgende datoer: 
      
 mandag d. 14. august 2006 
 mandag d. 21. august 2006 
 mandag d. 28. august 2006 
 mandag d. 4. september og 2006 sidste gang  
 mandag d. 11. september 2006. 
 
Vi mødes ved boldbanerne den første gang kl. 19.30! Vi træner ca. 1½ time.  
Efterfølgende vil vi mødes ved Vilhelmsborg, hvor vi udnytter muligheden for at træne i et udfordrende terræn.  
Det koster 100 kroner at være med og det er bedste hvis man kan komme alle gangene.  
 
Henvendelse og bindende tilmelding til Bente Seerup på telefon 86 29 65 43, eller på mail be.seerup@tdcadsl.dk  
Jeg glæder mig til at se dig!   
 
Til dem der har gået til Nordic Walking/stavgang hele foråret, så starter vi op torsdag d. 10. august kl. 19.15. Vi mødes 
ved rundkørslen i Mårslet, hvorfra vi går en lang tur! Nyt program udleveres den første gang!  
 
God sommer til alle.   
                                      

Hilsen Helle, Inga og Bente 
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I denne sæson har vi fået en ekstra bane i hallen, det kostede, men vi mener at denne bane kan sikre at vi kan tilbyde 
endnu en håndfuld Mårslettere en badminton tid, uden at det går ud over andre TMG afdelingers haltider!! 
 
TMG Badminton er parat til en ny sæson, dog kan det se ud til at tilbudene til ungdomsspillerne må reduceres på grund 
af manglende forældre opbakning. 
På trods af dette har en afdeling, hvor medlemstal, aktiviteter og økonomi afspejler en tryghed og noget, der er værd at 

udbygge og arbejde videre på. 
Jeg ser positivt på fremtiden for TMG Badminton i sæson 2006/2007 
 
Til slut vil jeg gerne rette en meget stor tak til de frivillige ledere, trænere, forældre o.a. der har hjulpet til i løbet 
af året og fået det hele til at hænge sammen. 
 
Vore sponsorere må vi ikke glemme: TAK til  
 
Revisionsfirma Steen B. Hansen 
Malerfirma Dybvad v/ Erling Dybvad 
Grafisk Bind v/ Per og Ingelise Jensen 
Shg.dk  
 

På afdelingens vegne 
John Johansen 
Formand, TMG Badminton 
 

 

TMG Badminton vil også sige tillykke til 
Hanne og Poul Erik Jensen med den flotte titel 

Tillykke 
 
 

TMG Badminton – din lokale badmintonklub 

Status på sæson 2005-2006 

Badminton 
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BADMINTON 2006/2007 
 
TMG Badminton melder sig på banen igen og byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen til en ny og spæn-
dende badmintonsæson. Sæsonstarten nærmer sig og vi vil derfor gerne informere om vores tilbud for den kommende 
sæson. 
 
Spilletider - mulighederne for spilletid er i år følgende: 
 

Bemærk de nye fredagstider !!! 
 
Spilletider for voksne:    

Mandag 17.45 - 18.35 Motionistgruppe  Fredag 19.30 - 20.25 Motionistgruppe 
Mandag 18.35 - 19.25 Baneleje   Fredag 20.25 - 21.20 Motionistgruppe 
Mandag 19.25 - 20.15 Baneleje   Fredag 21.20 - 22.15 Baneleje 
Mandag 20.15 - 21.05 Baneleje    Lørdag 08.00 - 09.00 Baneleje 
Tirsdag  11.20 – 12.05 Seniorbadminton  
Onsdag  19.25 - 20.15 Motionistgruppe  
Onsdag  20.15 - 22.45 Turnering, Senior/Veteran   
Badmintonsæsonen starter mandag den 28. august og slutter ved udgangen af april måned. 
 
Tilmelding:  
Vi har tilmelding til den nye badmintonsæson i Halhuset på følgende tidspunkter: 
 
Tirsdag den 15. August kl. 19.00 - 19.30:  Voksne der ønsker ændret spilletid 

Tirsdag den 15. August kl. 19.30 - 20.00:  Nye voksne medlemmer. 

Kontingent:  
Kontingent, inkl. hovedbestyrelses bidrag (120,00kr.), udgør for hele sæsonen: 
 
Voksne: Turneringsspiller, 20 år og over kr. 1325,- 
 Turneringsspiller, under 20 år kr. 675,- 
 Motionist, Mandag og onsdag kr. 650,- 
 Seniorspiller Tirsdag kr.           250,- 
 Motionist, Fredag kr. 550,- 
 Baneleje, Mandag kr. 1950,- 
 Baneleje, Fredag kr. 750,- 
 Baneleje, Lørdag kr. 950,- 
 Basismedlem kr. 250,- 
 
 Et basismedlem skal være tilknyttet en bane leje, 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

Lidt om de forskellige medlemskategorier for voksne:  
Motionist: 
Som motionist-medlem kan man deltage i spil i en motionistgruppe. 
En motionistgruppe har til formål at deltagerne spiller i forskellige sammensætninger og kombinationer. Delta-
gerne i motionistgruppen disponerer i fællesskab over hallens baner i spilletiden og tilrettelægger hvorledes 
afviklingen af spillet og rokeringen skal foregå. 
Bemærk - en motionist gruppe er baseret på double-spil og gruppen bemandes herfor med op til 4 spillere pr. 
bane 
 
Senior badminton: 
Her mødes de spillere der er fyldt 55 år og som har mulighed og lyst til at dyrke badminton når det sociale også 
er en vigtig del af spillet – og bagefter. 
 
Turnering: 
Disse træner èn gang ugentligt i to timer. De deltager i DGI`s holdturneringer. Denne sæson 2006/07, er der 
tilmeldt, Veteran 40 Serie 1 og Veteran Serie 2 u/ single. I kontigentet for denne gruppe er der indeholdt træ-
ningsbolde. 
 
Baneleje: 
Som baneleje-medlem lejes en bane i en spilletid af TMG Badminton. Lejeren disponerer selv den lejede bane 
og kan frit vælge spilleform og medspillere. Medspillere skal være medlem i TMG Badminton, d.v.s. et andet 
baneleje-medlem, motionist-medlem eller basis-medlem. 
 
Basis: 
Som basis-medlem har man ingen fast spilletid, men der gives mulighed for deltagelse i spil på en lejet bane 
samt i deltagelse i drop-in badminton og i klubbens arrangementer i øvrigt. 
 

Turneringsbadminton:  
TMG Badminton er også i år tilmeldt DGI's holdturnering med en række hold. TMG deltager for voksne indenfor for-
skellige alderstrin og styrke.  
Holdturnering er også for motionistspillere – TMG har flere hold tilmeldt i motionistturneringen, som er for spillere 
som ikke spiller eller har spillet turnering på højere niveau. Har du lyst til at høre mere om holdturnering for motio-
nistspillere kan du kontakte John Johansen, tlf. 86 29 88 88 
 
Spillersammenføring: 
 
Kunne du tænke dig at spille badminton, men ingen har at spille med, er du velkommen til at kontakte John Johansen. 
Spørgsmål vedrørende tilmelding o.a. kan rettes til 
Steen B. Hansen  86 29 12 28 
John Johansen   86 29 88 88 
Egon Mølby (Senior badminton) 86 29 25 65 

 
Er du tilflytter eller bare har lyst til at spille badminton så ring blot. 
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UNGDOMSBADMINTON 2006-2007 
 
Hej badmintonspiller 
Så er tiden inde til at tænke på den kommende badmintonsæson. Som nuværende medlem kan du tilmelde dig allerede 
nu og derved sikre dig en plads på et af træningsholdene. 

(Alle de spillere der spillede i sidste sæson, vil modtaget et personlig brev, i juni!!!) 
 

Spilletider 
(U9 født 1998-99, U11 født 1996-97, U13 født 1994-95, U15: født 1992-93, U17: født 1990-91) 
 
MANDAG 
15.30-16.45: U9 Piger og drenge 
16.45-17.45: U13 og U15 Piger (+ evt. spillere, der spiller 2 gange om ugen) 
ONSDAG 
15.45-16.40: U11 Piger og drenge 
16.40-17.35: U13 drenge 
17.45-18.30: U15 drenge  
18.30-19.25: U17 drenge 
 
Sådan tilmelder du dig 
Med vedlagte girokort indbetaler du 450 kr. inden d. 26. juni. Husk at angive dit fulde navn, dit telefonnummer, dit 
medlemsnummer samt din fødselsdato og fødselsår. 
Desværre kan vi ikke tilbyde alle at spille to gange om ugen, men hvis du er U13, U15 eller U17-spiller og ønsker at 
spille 2 gange om ugen, skal du angive dette på girokortet ved at skrive ”2 gange”. Herved forhøjes kontingentet med 
150 kr., men dette ekstra beløb indkræves først når badmintonsæsonen er startet, og vi ved hvem der er blevet plads til. 
Du skal altså under alle omstændigheder kun betale 450 kr. nu. 
 
Hvis du ikke tilmelder dig nu 
Klubben har en venteliste for ungdomsspillere der ønsker medlemskab. Dit medlemskab vil blive frigivet hertil. 
 
Sæsonstart 
Badmintonsæsonen starter mandag d. 28. august og slutter ved udgangen af april måned. 
Hvis du ønsker at spille 2 gange om ugen, vil du blive informeret inden sæsonstart om, hvorvidt du er kommet til at 
spille 2 gange eller ej. 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Ungdomsudvalget: 
 
Jesper Holm  86 29 86 90 
 
Sæsonen 2005/06 har været en sæson med stor udvikling og flere nye tiltag. I den forbindelse vil vi gerne takke de 
forældre, som har fungeret som holdledere. Vi håber i den kommende sæson at mange holdledere igen vil bakke op 
om holdturneringen. 
 
Med venlig hilsen – og på gensyn i den kommende sæson! 
 

Ungdomsudvalget 

Tlf. 86 29 63 63 
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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 

 
Dansk Badminton Forbunds landslotteri er nu afsluttet og vi vil hermed sige TAK til alle der støttede os ved køb og salg af lodsed-
ler. Overskuddet vil ubeskåret gå til ungdomsafdelingen. 

 

 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Morten Clausen                                           Patrick Loft  
 

Til 0. og 1. klasse på Mårslet skole 
 

Har du lyst til at spille badminton ?? 
 
Vi har ledige pladser på vores begynderhold.  
 
Vi spiller om mandagen kl. 15.30 – 16-30 i Mårslet Hallen. 
 
Har du lyst til at dyrke en dejlig sport og få nye venner kan du ringe til  Jesper holm på telefon 86 29 86 90 
eller sende en mail til jesperogvibeke@webspeed.dk 
 
Det eneste du skal bruge er et par indendørs sko og en ketsher (du kan måske låne en af din mor eller far). 
 
Vi starter mandag d. 28. august, og vi glæder os til at møde dig. 
 
Ha en rigtig god sommer. 
 
Venlig hilsen 
 
TMG Badminton, ungdomsafdelingen 

 
Hvis du ikke går i 0. eller 1. klasse men alligevel gerne vil spille badminton  

så prøv at kontakte  
Jesper Holm på telefon 86 29 86 90 

eller sende en mail til jesperogvibeke@webspeed.dk  

Tak skal lyde 

Her er de heldige vindere af 500,00kr. og ”Smash” spil, TILLYKKE!!! 
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Alt i alt et rigtigt godt loppemarked 
igen i år.  
Fredag den 19.maj kl. 14.00 hang de 
regntunge skyer over Mårslet, og 
udsigten til at få 12 – 14 millimeter 
regn lørdag gjorde, at vi besluttede at 
udskyde loppemarkedet til den 
10.juni. Hvilket vi absolut ikke for-
trød. 
Det betød naturligvis en hektisk akti-
vitet fredag med at underrette alle 
implicerede og orientere publikum så 
godt vi nu kunne. Skulle der være 
nogen som kørte forgæves, håber vi 
de har forståelse for flytningen. 
Da vi i lørdags gav startskuddet til 
årets loppemarked, kunne vi ikke 
lade være med at tænke på store ud-
salgsdage i f.eks.  Sallling og Maga-
sin, når vi så den mængde af interes-
serede købere som sprængte afspær-
ringsbåndene. 
Grundet flytningen af datoen, var 
besætningen af sælgere lidt mindre 
end planlagt, men salget gik godt. 
Flere som kom cyklende til loppe-

markedet, parkerede deres cykler 
hvor vi havde cykler til salg, hvilket 
resulterede i ivrige købere til flere af 
de parkerede cykler. En af cyklerne 
blev handlet, men heldigvis senere 
bragt tilbage til rette ejermand. 
Både salget af blomster og øl satte 
rekord, men også mængden af affald 
på hele 3 containere er også rekord. 
Denne rekord i affald skyldes måske 
at vi fik ekstraordinært mange lopper 
ind efter første indsamling. Folk har 
åbenbart brugt Kristi Himmelfarts-
dag og Pinsen til at rydde op. 
Vi mener også at Grisen satte rekord 
med en vægt på 99,5 kg, - de må nok 
skyldes at den har fået lov til at leve 
3 uger længere. 
Nej årets overskud blev ikke rekord, 
men vi er absolut rigtig godt tilfred-
se. Omsætningen var lige så stor som 
sidste år. Overskuddet blev på ca. 
36.000., ca. 10.000 mindre end sidste 
år, men det skyldes primært at vi har 
investeret et pænt beløb i nye bord-
plader og bordbukke, samt en del 

ekstra udgifter ved at flytte markedet 
fra den 20.maj til den 10.juni. 
Men hvis nu vejret havde været godt 
den 10.maj og hvis vi ikke havde 
investeret i nye bordplader m.v.så 
havde resultatet været ligeså godt 
som rekordåret 2005. 
Vi er absolut godt tilfredse og alle 
skal have en stor tak for at have støt-
tet markedet. Det gælder både købere 
bidragsydere og alle medhjælperne, 
men især alle dem som på ekstraordi-
nær måde har støttet os, så som 
Vognmand Per Andersen, gartner 
Lars Christensen, gårdejer Jens 
Thomsen, Per Mikkelsen, Svalk, Ba-
geren, Autoforhandler Ole Thygesen 
og alle dem som har lagt biler til.  
Endnu en gang blev loppemarkedet 
en festdag i Mårlset og vi siger på 
gensyn den 9.juni 2007. 
 

TMG 
Håndboldafdelingen 

Nye rekorder på loppemarkedet, men hvis og hvis! 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

http://www.maarslet-bladet.dk 

Øjebliksbilleder fra TMG loppemarked 2006 
Fotos: Flemming Kristiansen 
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16 – 16:50 
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?? &
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16:15 – 17:05 
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16:15 – 17:15 
 ☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
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Dans dig gennem byfesten 
 

BAL I BYFESTEN 
med Imitators 

 

Fredag 18. august 
kl. 20.30 - 01 

i skolens kantine 
 
Ka’ du li’ at danse til tonerne af Beatles, Rolling Stones, Searchers, Stevie Wonder, Van Mor-
rison, James Brown og Bob Dylan, så puds danseskoene og skynd dig at reservere en aften-
fest på dansegulvet i skolens kantine. 
 
De fire garvede musikere i Imitators med Ole Nørskov på bas vil gøre alt de kan for at få 
stemningen op at ringe med en sand perlerække af klassiske rocknumre.  
 

Billetter koster 75 kr. stykket og kan købes i Brugsen fra 20. juni 
 

Vi ses  til ballet  -  Steen Bille (Mårslet Skoles Venner)  &  Ole Nørskov  
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Det er måske at tage munden fuld, 
men at byfestens for en stor del er 
flyttet til midtbyen, er vel ingen hem-
melighed længere. 
Her tænkes på Kræmmermarkedet, 
Taverna-aften med spisning og Fri-
lufts-gudstjenesten. Tre store arran-
gementer i og ved Bomgårdhaven, 
der hver for sig trækker folk. 
Det er Mårslet Juletræslaug der står 
for Kræmmermarkedet, som nu køre 
på femte år, så det er kommet for at 
blive. En af byfestens sikre træffere. 
Kræmmermarkedet bliver afholdt 
lørdag d.19.august, fra klokken 
09.00, hvor man starter med morgen-
kaffe og rundstykker, - måske med 
en til lejligheden fremstillet byfest-
dram. 
Ved udsalgsstedet kan man hele da-
gen hygge sig med naboer og venner, 
med lidt kaffe, øl og snak. Dagen 

igennem gå handelen i markedets 
mange boder med et kæmpe udvalg 
at legetøj og andre ting og sager. 
Denne dag kan man indtegne sig i 
byens talentbank, besøge Fællesrådet 
stand, eller måske deltage i Mårslet 
Bageri´s 
trøffelspisnings-konkurrence. På 
markedet har Kaj også sin  billedsko-
le for børnene, her kan alle børn male 
julegaven til Mor og Far, - med lidt 
vejledning, hvis det behøves. 
Kræmmermarkedet har de foregåen-
de år været særdeles velbesøgt, så 
hvorfor skulle det ikke også blive det 
i år. Denne lørdag i august skal hele 
byen af huse. 
Vil man have en bod på markedet, 
kræver det bare at man ringer til 
MayBritt, helst i god tid. En bod ko-
ster 20 kr. som betales forud, i en 
kuvert med navn i postkassen Hør-

retvej 13 På kræmmermarkedet er 
der også indskrivning til Mårslet Run 
& Walk, løbet byen rundt. 
Når kræmmermarkedet slutter ved 
tre-tiden om eftermiddagen, så tager 
Fodboldens Venner over med Tar-
verna-stemning og byfestmenu. Men 
det er en anden historie. 
 
Tilmelding for en bod på kræm-
mermarkedet i Bomgårshaven. 

 
Markedsboder a´ 20 kr.  

MayBritt Madsen. 
Tlf. 86 29 75 82 

 
Børnedyrskuet 

Lisbeth Christensen 
Tlf. 86 29 13 50 

 
Med venlig hilsen 

Mårslet Juletræslaug 

Kræmmermarkedet er efterhånden hovedhjørnestenen i byfesten. 
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Byfesten i Mårslet har altid budt på 
forskellige former for cykelløb, - i år 
mere end nogensinde. Torsdag 17 
august er der rigtig cykelløb for børn 
og unge. Fredagen byder på byfesten 
traditionelle motionscykelløb for he-
le familien, og igen om lørdagen er 
der sandelig cykelrace igen, nu for 
fire-mandhold på flotte racercykler 
og i farvestrålende cykeltrikoer.  
Men ikke nok med det., - nu vil by-

ens seniorer, folk over 60 år også ud 
at markerer deres tilstedeværelse. 
Da alle de "gode" tider ved byfesten 
er optaget af andre cykelløb og anden 
kulturel aktivitet,  er det besluttet 
( men tilladelse fra byfestkomiteen ) 
at tyvstarte årets byfest, allerede ons-
dag 16. om eftermiddagen kl. 14.00, 
hvor sponserpenge fra Juletræslauget 
gør det muligt at afvikle en 4,5 km. 
lang cykeltur, udelukkende for byens 

seniorer. Der udsættes i alt tre præ-
mier denne eftermiddag. 
Ved start- og målstedet bydes der på 
socialt samværd, lidt øl/vand og et 
par pølser. 
Kun personer der er flydt 60 år har 
adgang til arrangementet. Er man 
stadig noget ungdommelig af udseen-
de, 
bør man medbringe sin dåbsattest, - 
eller ligende. 

Mårslets seniorer tyvstarter byfesten 

OBS !  
MÅRSLETS SENIORER ! 

Gør noget for dig selv…… 
Gør noget for Mårslet ….. 
Gør noget for byfesten….. 

 
Byfesten i Mårslet finder sted fra torsdag 17. til søndag 20. august 2006. Men lad os seniorer forsøge at udvide 
den lidt Lad os tyvstarte. 
Onsdag den 16. august er vejret sikkert perfekt til en speciel byfest-cykeltur for byens folk over 60 år. 
En fælles tur med indlagde præmier - på bare 4,5 km over Højballe og Hørret og så hjem igen til Bomgårdsha-
ven, til lidt koldt øl/vand og røde pølser. 
Start fra Bomgårdshaven kl. 14.00. 
Ingen startpenge, kun gratis fornøjelser. 

Seniordumaen. 
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PAPILLIONKLUBBEN ( Specialklub 
under Dansk Kennel Klub) afholder sit 
årlige SOMMERSKUE nr. 16 på plæ-
nen foran hovedbygningen på Vil-
helmsborg lørdag den 1. juli  mellem 
klokken 10.00 – 16.00. 
 

Dagens dommer :  
JAN SONNE-SMIDT  DK 
 
Sekr: 
INGA BONNEZ  DK. 
 
Hundene bedømmes i diverse alders-

Hundeskue på Vilhelmsborg 
Lørdag den 1. Juli 2006 

klasser, og om eftermiddagen kåres de 
bedste præmierede hunde til ÅRETS 
VILHELMSBORGS HUND og alle 
de flotte præmier uddeles. 
 
Også officielle  
 
LYDIGHEDSPRØVER  
 
finder sted på dagen, alle racer er ind-
budt. Her konkurreres i  
 
klasserne 1 – 2 – 3 og elite. 
 
 Dommere her er : 
 
VAGN JOHANSEN DKK. AUT OG 
BRUNO CHRISTENSEN DKK. 
AUT 
 
PAPILLIONKLUBBEN fejre i år 
30. års jubilæum 
 
 
Publikum gratis adgang. 
 

Indsendt p. v. a.  
Vilhelmsborgudvalget 
Af Gudi Storm Winter 

Præstegårdsvej 100 
8320 Mårslet 

Tlf: 86 29 08 48  
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Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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