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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Mårslet et godt sted at bo 
 

Så er det hverdag igen – efter en helt skøn sommer – hvor vejret bare har vist 
sig fra den allersmukkeste side – der er intet sted skønnere end Danmark, når 
vejret arter sig på den måde. 
 
- og så kommer der igen rigtigt gang i byggeriet !! 
 
Men hvad er det så der får folk til at bosætte sig i Mårslet området ?? 
Jeg har lavet en mini-mini undersøgelse – spurgt en familie der har boet i Mår-
slet i 2 år – og en familie der er ved at være indflytningsklar i et spritnyt hus. 
 
De siger samstemmende at Mårslet er valgt på grund af: 
De smukke omgivelser, skoven og nærheden til strand 
Århus – kun et solidt stenkast borte – med alle dens tilbud og uddannelses mu-
ligheder 
Fine offentlige transportmuligheder – det betød for begge familier at de kunne 
nøjes med én bil. 
Gode muligheder for dagligvareindkøb 
En folkeskole med et godt ry 
 
Den familie der nu har boet her i 2 år – tilføjede at det bare var dejligt at teen-
ager datteren trygt kunne transportere sig selv hjem – også ud på aftenen/natten. 
De var flyttet fra Brabrand området, hvor datteren ikke turde tage hjem alene. 
De var for øvrigt faldet utroligt godt til – var blevet flot modtaget af alle naboer, 
og kunne slet ikke forestille sig at bo andre steder. 
 
Og hvad efterlyste de ? 
cykelsti til skolen 
Et hyggeligt torv/mødested – der var nådesløs kritik af de eksisterende torve/
parkeringspladser 
forbedring af det lokale vejnet – bl.a. rundkørsel ved Oddervej. 
 
Trælst at relativt beskedne ønsker ikke kan opfyldes her og nu – slet ikke set i 
lyset af de besparelser som Århus Kommune står overfor. Det vil uden tvivl 
kunne mærkes – selv i vores lille del af kommunen. 
Men faktisk endnu mere trælst er det da – at statskassen bugner af 80 tusinde 
millioner – så bare et lille let på låget ville jo kunne klare økonomien i Århus 
Kommune – og dermed også bane vejen for forbedringer i stedet for det mod-
satte – 
 
Ak ja - !!! 
 

Margrethe Bogner 
Medlem af Århus Byråd (A) 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Gyllespredning 
En af ”glæderne” ved at bo på landet 
er den tilbagevendende lugt af gylle. I 
den forbindelse havde vi på junimø-
det besøg af Jens Thomsen, Tran-
bjerggård, som havde tilbudt at kom-
me og fortælle om, hvilke hensyn 
landmændene kan tage. 
 
Jens Thomsen fortalte, at 90% af gyl-
len faktisk spredes i løbet af 14 dage 
om foråret. Jens har et stort område at 
udbringe gylle på, idet hans jorder 
ligger spredt rundt omkring Mårslet. 
Han forsøger at tage et stort hensyn til 
andre borgere, idet planlægningen af 
gylleudbringning sker ud fra vejrud-
sigten, så der tages hensyn til nedbør 
og vindretning. Der planlægges for at 
opnå minimale lugtgener i bymæssig 
bebyggelse. De områder, der ligger 
umiddelbart op til en mark, kan dog 
ikke gå helt fri. Der tages vidtstrakte 
hensyn til weekender og konfirmati-
onsdage. 
 
Andre landmænd, som måske ikke 
har jorder så spredt som Jens Thom-
sen, kan have sværere ved at planlæg-
ge, da deres jorder måske ligger mere 
ens i forhold til bymæssig bebyggel-
se. Hvis landmanden har en maskin-
station til udbringning af gyllen, kan 
man heller ikke planlægge ud fra vind 
og vejr. 
 
Jens Thomsen tilbød at give web-
master besked en uges tid før gylleud-
bringningen starter, så det kan blive 
annonceret på maarslet.net at det er 
nu, man især skal være indstillet på 

mulige lugtgener. 
 
Trafik 
Vejplan 2006 har været til høring, og 
på forsiden af udkastet til Vejplan 
2006 er Beder-Bering vejen, som bl. 
a. skal lede en stor del af den gen-
nemkørende trafik uden om Mårslet, 
tegnet ind; men den er overhovedet 
ikke nævnt i selve dokumentet. I den 
forbindelse har Fællesrådet udarbej-
det en kommentar til vejplanen. Den-
ne blev fremlagt ved et foretræde for 
Teknisk Udvalg den 19.-6. af Ivan 
Dybvad og Kurt Søe. Kommentaren 
kan læses på maarslet.net under ”Bag 
om 8320 / Fællesråd / Læs også”. 
 
Trafiknotatet, som har været under-
vejs i mere en 1½ år, er nu endelig 
blevet færdigt, så det kan forelægges 
rådmanden. Notatet er formelt udar-
bejdet af Trafik og Veje under 2. ma-
gistrat; men Mårslet har sat så stort et 
fingeraftryk i notatet, at det i Fælles-
rådet i lige så høj grad opfattes som 
”vores”. Det har været en meget lang-
varig proces; men resultatet er set 
med vore øjne blevet rigtig godt. Vi 
vil afholde et café-møde om indholdet 
i det nu færdige notat. 
 
Byplan 
Vi har ud fra flere hensyn arbejdet på 
at finde en bedre placering af gen-
brugscontainerne ved OK-tanken – de 
står meget centralt, men de står meget 
i vejen for et smukkere bycentrum i 
Mårslet. Desuden kan flaskecontai-
nerne give gener i forbindelse med 
bisættelser. Det er lykkedes at få Fak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tas tilladelse til at etablere en plads til 
flaskecontainerne mellem Faktas åbne 
varegård og banen. Denne placering 
er lidt afsides; men den er det eneste 
reelle alternativ til placeringen ved 
tanken. Poul H. Poulsen har sendt 
plan og visualisering til Affaldskonto-
ret og afventer skriftlig accept. 
 
Natur & Miljø 
Vi havde søgt kommunen om tilde-
ling af løgplanter – men der blev des-
værre ingen løg til Mårslet i år. 
Vi arbejder videre med projekter til 
forskønnelse af byen; der vil i første 
omgang blive udarbejdet en tegning 
af nogle af områderne. 
Vejtræer: Jørgen Brandt Andersen har 
aftalt med Flemming Kristiansen, at 
Flemming retter træer op – mod at vi 
fjerner det yderste træ på Bedervej, 
der ikke kan reddes. 
 

 
 

Keld Schmidt-Møller 
Mårslet Fællesråd 

Stort og småt fra Fællesrådet 



MÅRSLET-bladet  SEPTEMBER 2006 5 
 

 



MÅRSLET-bladet  SEPTEMBER 2006 6 
 

 



MÅRSLET-bladet  SEPTEMBER 2006 7 
 

 

Lederen      

Af Bodil Hvid, Skoleleder 
Nyt skoleår og tilflytninger. 
Skoleåret 2006/2007 er nu godt i gang efter en ferie med dejligt sommervejr, og vi 
ser frem til et forhåbentligt godt og udbytterigt skoleår. Ved skoleårets start er der 
indskrevet 750 elever på Mårslet Skole fordelt på 32 klasser, hvilket er det største 
elevtal nogensinde. 
Vi har til vores forundring endnu ikke fået indmeldelser på elever, som skal flytte 
ind i de nye boliger, der skyder op i de nye udstykninger. Enten kommer der ikke 
så mange børn i første omgang som forventet, eller også kommer der en større til-
gang af elever i løbet af året. Såfremt et øget elevtal på en årgang vil udløse en ud-
videlse af antallet af klasser på årgangen i skoleåret 2007/2008, vil vi i så god tid 
som muligt informere forældrene og benytte det af skolebestyrelsen fastsatte prin-
cip om overgangen fra 3 til 4 klasser (se skolens hjemmeside). Vi kan dog ikke 
lave nye klasser midt i et skoleår, og derfor kan vi i værste fald komme op på me-
get høje klassekoefficienter i enkelte klasser i løbet af skoleåret.   
 
Renovering i sommerferien. 
I foråret havde vi problemer med rotter, som fandt smuthuller i kloaksystemet. Selv 
om de fleste blev fanget i fælder, havde vi et kedeligt tilfælde, hvor en rotte kom op 
i en toiletkumme til stor bestyrtelse for elever og personale. Vi satte derfor med det 
samme myndighederne på sagen, og det har bl.a. andet medført, at der i sommerfe-
rien er blevet etableret en ”rottesikring” i kloaksystemet, så nu håber vi, at proble-
met er løst. 
I forbindelse med nyindkøb af IT udstyr har vi fået nyt og moderne møblement i 
vores EDB lokale, som samtidig tyverisikrer udstyret. Personalerummet er blevet 
renoveret, og der er indkøbt tre klassesæt nye skolemøbler.  
Vi er i løbet af få år nået langt i legepladsprojektet, og det sidste, der er sket er, at 
der ved A-huset er sat nyt hegn op ud til vejen og etableret en hyggekrog med træ-
stubbe som siddepladser for de yngste. I den forbindelse vil jeg gerne understrege, 
at udenoms faciliteterne på skolen gerne må benyttes i fritiden af beboerne i Mår-
slet. 

Pædagogiske initiativer i det nye sko-
leår. 
Udarbejdelse af elevhandleplaner er et 
af de indsatsområder, som vi besluttede 
i forbindelse med udviklingsarbejdet 
inden for Alle Tiders Folkeskole i sidste 
skoleår. I mellemtiden er vi blevet over-
halet indenom af ændringen i Folkesko-
leloven, hvor det nu er blevet obligato-
risk for alle skoler. På en pædagogisk 
dag den 1. september vil vi sætte fokus 
på dette område, så vi hurtigst muligt 

kan få lavet retningslinier for arbejdet i 
alle klasser.  
Alle Tiders Folkeskole er byrådets op-
læg til skoleudvikling i Århus Kommu-
ne med fokus på 10 relevante fokus-
punkter. Vi mangler nu kun tre punkter: 
Skole/hjemsamarbejde, Indskoling og 
Udvikling af de personlige, sociale, fag-
lige og kulturelle kompetencer. Vi har 
gemt disse tre punkter til sidst af for-
skellige årsager.  

Mårslet 
Skole 
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 
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Så snart et nyt skoleår starter, går 
Mårslet Skoles Venners bestyrelse i 
gang med sit arbejde. Desværre gik 
det for første gang nogensinde galt 
den 16. august da de nye børnehave-
klasse børn startede i skolen. Den fine 
tradition der gør MSV til vært for 
morgenbord til forældrene i skolens 
kantine, blev brudt.  
Trods intentioner om igen at være 
tjenere for en formiddag med kaffe og 
rundstykker, måtte MSV’s bestyrelse 
denne gang erkende at den ikke havde 
held til at stille frivillig arbejdskraft 

nok til at gennemføre arrangementet. 
MSV beklager over for forældrene, 
men sådan er vilkåret når opgaverne 
baserer sig på frivillig arbejdskraft i 
arbejdstiden. Bestyrelsen vil i stedet 
samarbejde med lærerne om at lave 
gode arrangementer for de nye børn i 
løbet af skoleåret. 
To dage senere lykkedes MSV med et 
andet arrangement der allerede blev 
planlagt et år tidligere: Årets byfest-
bal. Her var MSV med-arrangør  sam-
men med aftenens rockende band The 
Imitators. En godt fyldt kantine dan-

sede aftenen væk det bedste de havde 
lært og hjalp til at gøre ballet fredag 
aften i Mårslet Byfest til en tradition. 
Overskuddet fra denne aften går til 
Mårslet Skoles Venners arbejde for 
eleverne. 
Dermed har Mårslet Skoles Venner 
varmet op til årets filantropiske opga-
ve at uddele økonomisk støtte til akti-
viteter der dels kan glæde eleverne og 
dels kan give dem nogle ekstraordi-
nære oplevelser som rækker ud over 
selve undervisningen. 
Men støtten til elev-arrangementerne 
er nøje knyttet til jeres velvilje som 
forældre til et barn på skolen. Mårslet 
Skoles Venners evner rækker kun så 
langt som de frivillige kontingentind-
betalinger I foretager når vi sender jer 
et girokort i september. Kontingent er 
fortsat på 95 kroner per familie. 
Støtteforeningen har foretaget en ud-
skiftning i bestyrelsen. Tine Legarth 
Iversen har efter en idérig og god ind-
sats igennem flere år ladet sig afløse 
af Hanne Dahl Nielsen som repræsen-
tant for skolebestyrelsen. 
Den øvrige bestyrelse består af Anne 
Bjerre, Henrik Sørensen, lærer Helle 
Mikkelsen og formand Steen Bille, 
som kan kontaktes via  
steenbille@mail.tele.dk 

MSV klar til nyt skoleår 

Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner 

Indskolingen har været et områ-
de, vi har udviklet på igennem fle-
re år, og vi vil derfor nu benytte os 
af lejligheden til godt og grundigt 
at evaluere, om det, vi gør, er godt 
nok, og overveje om der er noget, 
vi kan gøre anderledes og bedre.  

Skole/hjem samarbejdet er et stort 
og centralt område. Vi vil bl.a. se på, 
om den ressource, vi bruger på områ-
det, er rigtig anvendt, og om mulighe-
derne for forældreintra, elevhandle-
planer og andre nye tiltag fordrer nye 
former for skole/hjem samarbejde.  

Kompetenceudvikling har tidligere 
været i fokus på Mårslet Skole, men 
hele debatten om øget faglighed, ind-
dragelse af forældrene samt andre af 
tidens temaer vil blive vendt i den 
debat. 
De nye prøveformer kommer også til 

at fylde meget i vores bevidsthed, 
men vi føler os generelt godt klædt på 
til de mange udfordringer, da vi har 
en lang tradition for at være udvik-
lingsorienterede og samtidig har et 
usædvanligt godt elevgrundlag at ar-
bejde med. 
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En beskeden startkapital, en styre-
gruppe og flere aktive undergrup-
per skubber projektet videre sam-
men med en inspirationstur. 
Mårslet får ikke sin nye multihal i år 
eller næste år. Men arbejdet er ved at 
tage form og den oprindelige initiativ-
gruppe som tog det første skridt, har 
bevæget sig videre siden forsomme-
rens MårsletBladet. 
Et af de konkrete skridt er den fond 
for en multihal som blev resultatet af 
årets Sct. Hans fest på boldbanerne. 
2.867 kroner lyder startkapitalen der 
er lig med overskuddet af den hastigt 
improviserede fest som afløste den 
aflyste samling ved Midgaard. 
Ønsket om at stable en ny Sct. Hans 
fest på banen voksede ud af Multihal-
gruppen i et samarbejde med de frivil-
lige passere af HalHuset. 
Godt 900 borgere benyttede en fanta-
stisk smuk sommeraften til at mødes 
ved bålet, underholdningen og be-
værtningen ved HalHuset og Mårslet 
Pizzaria. 
Det økonomiske fundament under en 
ny hal er støbt på mange festdeltage-
res erklærede ønske om at bakke det 
gode formål op. 
 

Nye grupper i gang 
Initiativgruppen har i mellemtiden 

taget ny form. Der er dannet en styre-
gruppe med Kurt Kirkedal Laursen, 
Sjur Fitje, Bente Hindborg Kristen-
sen, Mogens Lassen og Steen Bille. 
Gruppen koordinerer initiativer og 
kommissorier fra de enkelte under-
grupper. Styregruppen eksisterer i sin 
nuværende udformning frem til 1. 
november. 
Fire undergrupper er foreløbig i gang 
med hver deres opgaver: 
 
•  En idégruppe som afsøger idéer og 
 ønsker til aktiviteter i den nye hal 
 blandt andet ud fra idékataloget på  
   forårets bymøde, ved at spørge bor-
 gerne om deres ønsker via et spør-
 geskema og ved at tage på inspira-
 tionsbesøg til lignende projekter i 
 andre lokalsamfund. 
 
•  En PR-gruppe som skal kommuni-
 kere diskussioner og forslag fra de 
 andre grupper videre via byens eg-
 ne medier og andre medier. Grup-
 pen tegner sig også for rekruttering 
 af frivillige til opgaver i forbindel-
 se med multihal projektet og infor-
 merer alle de tilknyttede der endnu 
 ikke arbejder i en gruppe.  
 

•  En økonomigruppe som skal afsøge 
 mulighederne for fonds og kommu-

 nal støtte, sponsormidler, hus
 stands indsamlinger og lignende 
 samt undersøge konsekvenserne af 
 organiseringen af en hal, ex. en 
 multihals fondsejet hal, en selv
 ejende institution, en kommunal 
 hal o.lign. En undergruppe er drift-
 sudvalget som skal forberede en 
 bæredygtig driftsøkonomi for hal-
 len. 
 
•  Et byggeudvalg som etableres når 
 idéerne konkretiseres. 
 
Alle fire grupper er åbne for andre 
interesserede ligesom gode forslag og 
idéer er velkomne. 
 
Et råb om plads 
Ud over idrætsforeningen TMG sav-
ner også Mårslet Skole lokaleplads til 
en række aktiviteter og faglokaler. En 
mangel som en multihal kan være 
med til at afhjælpe. 
På et møde mellem multihal-
projektets styregruppe og skolens le-
delse stod det hurtigt klart at skolen 
efterlyser mere plads til en række ak-
tiviteter: 
Plads til teater og drama til 6.årgang, 
plads til rytmisk musik og samspil, 
plads til træning af motorisk svage 
elever, mere plads til idrætsredskaber 
og større omklædningsrum. 
En af konsekvenserne af den mang-
lende plads er at samtlige fire nye 
børnehaveklasser med i alt 93 børn nu 
have idræt i samme tidsrum i hallen. 
Hidtil har to klasser delt haltimen. 
Desuden mangler skolen plads til un-
dervisning i musik- og billedkunst. 
SFO Trekanten er den eneste SFO i 
Århus Kommune uden adgang til ha-
lidræt om eftermiddagen. 
Skoleledelsen har også allerede før 
det nye skoleår måttet afslå ansøgnin-
ger om lån af lokaler fra pensionister, 
TMG, ungdomsskolen, fritidshjem og 
andre af byens foreninger. 
 
Inspirationsbesøg 
Styregruppen har været af sted på sin 
første inspirationstur til lignende 
halprojekter i andre lokalsamfund. 
Turen gik til Bruunshåb/Tapdrup ved 

Et skridt videre for multihallen 



MÅRSLET-bladet  SEPTEMBER 2006 10 
 

 

Viborg for at se på idrætsforeningens 
nye kultur- og idrætshal, en selvejen-
de institution. 
Hensigten med hallen er at bruge den 
primært til idræt, men også til fore-
drag, teater, selskaber med spisning 
og bal samt mødeaktiviteter. 
Af gode idéer, der måske kan overfø-
res til en multihal, er mulighederne 
for at tredele hallen med sænkbare og 
lydisolerende skillevægge. Når de er 
nede, kan tre aktiviteter afvikles sam-
tidig uden at forstyrre hinanden. 
Væggene er desuden beklædt med 
plader vder forbedrer akustikken i 
hele hallen. 
Styregruppen for multihallen i Mår-
slet vil fortsat hente inspiration til 
halindretning og økonomien bag an-
dre steder i landet. 
På den måde søger såvel styregruppen 
som undergrupperne at formulere op-
gaven med at skaffe Mårslet en ny 
multihal så hurtigt som muligt. 
 

Vil du være med i arbejdet eller 
har du gode idéer til projektet, hen-
vend dig blot til undertegnede: 
 

På vegne af styregruppen 
Steen Bille 

steenbille@mail.tele.dk 
25 67 15 86 
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FADERVOR 
    I det sidste halve års tid har der været en livlig debat 
om hvilken af  tre udgaver af Fadervor, der skal benyt-
tes ved gudstjenesterne i Mårslet Kirke.  
   Det kan måske for mange synes at være en irrele-
vant, ligegyldig diskussion, men at dømme efter den 
stillingtagen, der har været her i byen, er det alligevel 
ikke helt så ligegyldigt endda. 
   Læs her sognepræsterne Hanne Davidsen og Jette 
Rosenberg Christiansens  betragtninger, der afslutter 
denne debat. 

I den nugældende ritualbog af 
1992 anvendes følgende  

Fadervor: 
 
Fader vor, du, som er i Himlene! 
Helliget vorde dit navn; 
komme dit rige; 
ske din vilje som i himlen således 
også på jorden; 
giv os i dag vort daglige brød; 
og forlad os vor skyld,  
som også vi forlader vore skyldnere; 
og led os ikke i fristelse; 
men fri os fra det onde; 
thi dit er riget og magten og æren 
i evighed! 
Amen! 
 
   Det er denne oversættelse, som for 
fremtiden vil blive anvendt i Mårslet 
kirke ved gudstjenester, kirkelige 
handlinger og i undervisningen. Det 
har menighedsrådet enstemmigt be-
sluttet på møde afholdt den 20. juni 
2006.  
   Det ”nye” Fadervor tages i anven-
delse fra den 1. september 2006. 

Nostalgiske følelser. 
    Det betyder altså, at Fadervor 
kommer til at lyde en smule anderle-
des fremover. Alligevel tror vi, at de 
fleste er fortrolig med ordlyden, som 
for mange vil være en tilbagevenden 
til deres barndoms Fadervor. Med 
denne beslutning er det altså be-
stemt, at vi ikke går over til Fadervor 
som det står i den nye bibeloversæt-
telse af 1992, hvori det bl.a. hedder 
”helliget blive dit navn”. Så moderne 
er vi ikke. Vi ønsker at værne om det 
smukke gamle sprog, der bevarer 
oplevelsen af, at man i bønnen nær-
mer sig det ophøjede. 
 

 Tak for tilbagemeldingerne. 
   Menighedsråd og præster siger tak 
for de tilbagemeldinger, vi har fået. 
Tak også til dem, der deltog i af-
stemningen på webben. De fleste 
syntes, at vi skulle forsætte med vor 
nuværende praksis, færrest gik ind 
for den helt moderne oversættelse, 
og rigtig mange var faktisk ligegla-
de.  

   Vi har ikke anvendt denne afstem-
ning som rettesnor for beslutningen. 
Tanken bag den var mest, at få nogle 
mennesker til at forholde sig til sa-
gen – og det lykkedes ganske fint. 
 
 

 At bede er mange ting. 
   Vi beder til Gud, når vi er meget 
glade, og når vi er meget kede af det. 
Bøn kan være både tak og klage. Vi 
takker for alt det gode, vi har fået, 
alle de velsignelser, Gud har lagt på 
vor vej.  
   En takkebøn kan være med til at 
åbne vore øjne for de gratis glæder, 
for de glæder, der kommer til os helt 
ufortjent.  
   Vi beder også, når vi er i dyb nød, 
når livet glider os af hænde og alt ser 
menighedsløst ud. Vi beder til, at 
Gud vil skabe mening og råde bod 
på vort savn og hjælpe os med at 
bære alt det tunge, der ligger på vore 
skuldre.   
   Bøn kan også være bekendelse, at 
vi bekender og indrømmer vore fejl 
og mangler, at vi angrer vore synder 

Hanne Davidsen Jette R. Christiansen 
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Kirketider i september 
 
 
SØNDAG d. 3. sept. kl. 11:30 
12.. søndag efter trinitatis 
Matt. kap. 12, vers 31 - 42 
Træet kendes på frugterne  
JETTE  R. CHRISTIANSEN 
 

SØNDAG d. 10. sept. kl. 10:00 
13.. søndag efter trinitatis 
Matt. kap. 20, vers 20 - 28 
Førstepladsen i Guds rige  
HANNE DAVIDSEN 
 

HØSTGUDSTJENESTER: 
SØNDAG d. 17. sept. kl. 10:00 
14. søndag efter trinitatis 
Johs. kap. 5, vers 1 - 15 
Jesus helbreder en syg ved Betesda 
dam 
HANNE DAVIDSEN 
 

- og igen kl. 14: 
FAMILIEGUDSTJENESTE ved 
HANNE DAVIDSEN  
 

SØNDAG d. 24. sept. kl. 10:00 
15. søndag efter trinitatis 
Luk. kap. 10, vers 38 - 42 
Jesus besøger Marta og Maria 
HANNE DAVIDSEN 
 

Kirketider i oktober 
 

Søndag  den   1. okt. kl.    9:00  JRC 
Søndag  den   8. okt. kl.  10:00  HD 
Søndag  den 15. okt. kl.  10:00  JRC 
Søndag  den 22. okt. kl.  10:00  HD  
Søndag  den 29. okt. kl.  10:00  HD 

Minikonfirmand-  
og konfirmandstart 

 

   Med september starter også konfir-
mationsforberedelsen for 3 hold mini-
konfirmander og 3 hold konfirmander. 
 
   Minikonfirmanderne begynder i uge 
36 således: 
 

3.a  tirsdag  d. 5. september 
3.b  onsdag d. 6. september 
3.c onsdag d. 7. september 

 
   Konfirmanderne begynder i uge  
37 således: 
 

7.c  tirsdag  d. 12. september 
7.b onsdag  d. 13. september 
7.a torsdag d. 14. september 

 
Mødetiden for minikonfirmanderne er 
kl. 13:00 - 14:30 
 
og for konfirmanderne  
kl.   8:00 - 9:30. 
 
Undervisningen foregår som udgangs-
punkt i Sognehuset. 

Kildevang 
  Den første gudstjeneste efter sommerferien er  i daglig-
stuen onsdag den 6. september  kl. 14:30. 
    

  Vi begynder med en kop kaffe og lidt hyggesnak fra  
kl. 14. 
 

Prædikant er sognepræst  Hanne Davidsen. 

 

Weekendfri 
 

   Sognepræst Hanne Davidsen  hol-
der fri i weekenden   

29. september - 1. oktober      
 

Embedet passes af sognepræst  
Jette Rosenberg Christiansen,  

Tiset Præstegård,  
tlf. 8692 7330 

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

 

Menighedsrådets 
næste møde afholdes 

  

tirsdag den 19. sept. kl. 18:30 - 22 
 

i Sognehuset. 
    

 

   Menighedsrådets møder er offent-
lige, og enhver er velkommen til at 
overvære mødet 

både de aktive/direkte og alle undla-
delsessynderne. 
 

Bønnen som tilflugt.  
   Kim Larsen har engang sagt: ”Lad 
din sjæls forurening fosse ud af dig i 
bøn”. Han forstår her bøn som en ren-
selse, en slags katarsis. Tanken er, at 
det letter, at få det sagt, at betro sig til 
én, der ikke dømmer. En bøn kan også 
være et suk i afmagt. Men har vi brug 
for ord, og har vi svært ved at finde 
dem, så er der altid Fadervor at ty til. 
Fadervor morgen og aften, Fadervor 
engang imellem, Fadervor først og 
sidst - for Fadervor er den bøn vi lærte 
som børn og som altid kan være vor 
tilflugt.                                              
 

 ”Aldrig ræd for mørkets magt, 
stjernerne vil lyse! 

Med et Fadervor i pagt 
Skal du aldrig gyse”! 

 

Chr. Richardt 1867 

Kirkekaffe 
 

    Menighedsrådet indbyder med 
jævne mellemrum kirkegængere til 
en kop kaffe, the eller suppe, enten i 
sognehuset eller i våbenhuset, 
umiddelbart efter gudstjenesten. 
  
    I september måned er det således  
i våbenhuset, søndag den 10. 
 
    Der serveres denne gang kaffe 
eller the, og tidspunktet er omkring 
kl. 11:15.  
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Debataften i Sognehuset: 

Over stregen? 
Spændende debataften om ytringsfrihed og religion i kølvandet på  

Muhammedkrisen 

   En nuværende og en 
tidligere Mårsletbor-
ger er begge aktuelle 
med bøger om Mu-
hammedkrisen - og de 
er helt uenige om, 
hvordan den skal for-
tolkes.      

   Var Jyllands-Postens 
tegninger af profeten 
Muhammed et modigt 
forsvar for ytringsfrihe-
den eller en bevidst 
latterliggørelse og hån 
mod et religiøst min-
dretal? 
    Hvor ligger balancen mellem, at 
vi i et sekulært demokrati skal kun-
ne tale og tegne frit, men at vi sam-
tidig også bør vise respekt for hin-
andens tro? 
  

   Er religionens rette plads alene i 
den private sfære, alt imens religiø-
se gruppers interesser enten kan 
negligeres eller nedgøres omkost-
ningsfrit i det offentlige rum?  
   Eller er det omvendt sådan, at et 

moderne samfund må anerkende til-
stedeværelsen af forskellige slags reli-
giøse samfund, hver med sine sårbar-
heder, som samfundet i et rimeligt 
omfang bør beskytte? Vel at mærke 
uden at borgernes fundamentale fri-
hedsrettigheder underløbes, herunder 
ytringsfrihedens ret til at kritisere reli-
gionernes gyldighedskrav og socialt-
etiske konsekvenser? 
  

   Kim Hundevadt er journalist på 
Jyllands-Posten og medforfatter 
til bogen "Provoen og Profeten - 
Muhammedkrisen bag kulisser-
ne".  
   Han mener, at det var rigtigt at 
trykke tegningerne som led i en 
nødvendig debat om ytringsfri-
hed og en voksende selvcensur i 
forholdet til islam. 
    

   Niels Henrik Gregersen er pro-
fessor i teologi på Københavns 
Universitet og medforfatter til 
bogen "Gudebilleder. Ytringsfri-
hed og religion i en globaliseret 
verden."  

   Han mener, at det var forkert at trykke 
tegningerne, som efter hans opfattelse 
burde straffes med dagbøder til avisens 
redaktører.  
 

       Gå ikke glip af en spændende og 
aktuel debataften i Sognehuset onsdag 
den 27. september kl. 19:30, hvor du 
får mulighed for at blande dig med egne 
meninger og synspunkter. 

Mødeleder: Lektor Ole Davidsen 
 

Entré incl. kaffe: 50 kr. ved indgangen. 

Niels Henrik Gregersen Kim Hundevadt 

 Foto: 
 Jørgen Lauritsen 

 Foto: 
 Jørgen Lauritsen 
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SOGNEHUSET 
i   

SEPTEMBER 
 
Søndag d. 10. september 
Kirkekaffe 
Kl. 11:15 
 
Mandag d. 11. september 
Mandagscafé 
Kl. 9:30 - 11 
 
Torsdag d. 14. september 
Hyggeklubben 
Kl. 14:00 - 16:00 
(se omtalen på næste side) 
 
Mandag d. 18. september 
 

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

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

Ørnereden (store sal) 
Kl. 19:00 - 20:30 
 
Tirsdag d. 19. september 
Menighedsrådsmøde 
Kl. 18:30 - 22:00 
 
Onsdag d. 20. september 
Indre Mission 
Kl. 19:30 
(se omtalen andetsteds i bladet) 
 
Onsdag d. 27. september 
Debataften (”Over stregen”) 
Kl. 19:30 
(se omtalen på foregående side) 
 
 
 

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

 

 Koncertarrangement: 

Kaare Norge 
Den verdensberømte guitarist kommer til Mårslet Kirke  

den 7. september 
    Kaare Norge har spillet mere end 
2500 koncerter i ind- og udland og 

kan i dag be-
tegnes som en 
af landets 
mest populæ-
re instrumen-
tal-artister. 
    Den klassi-
ske guitarist 
har med stor 
d y g t i g h e d 
opbygget en 

flot karriere - ikke kun i Danmark, 
men også internationalt har han en 
stribe af flotte resultater. 
   Uanset om han beskæftiger sig 
med det rendyrkede klassiske re-
pertoire, eller om han bevæger sig 
over i den lidt mere populære gen-
re, gør han det med samme intensi-

tet ud i mindste detalje. 
    Enhver koncert med Kaare 
Norge er altid en intens og virtu-
os oplevelse, hvor publikum bli-
ver præsenteret for mange af gui-
tarens flotte og iørefaldende to-
ner.  
    Det er nu 3. gang, det er lykke-
des at få denne fremragende gui-
tarvirtuos til en koncert i Mårslet 
Kirke, og vi vil i over 70 minutter 
høre et bredt repertoire fra bl.a. 
hans sidste CD ”Recital”. 
 

 
 

Mårslet Kirke 
torsdag d. 7. september kl. 19:30 

 

Entré: 60,00 kr.  
ved indgangen. 

Privatfoto 

Spiritualitet og meditativ fordybelse 
i den kristne tro - 

 

Fortsat mulighed for at deltage i et interessant projekt. 
   De 2 første aftener med tidligere 
sognepræst Jette Dahl fra Haderslev 
har været afholdt i slutningen af au-
gust, og der er nu 5 aftener tilbage. 
  Selv om man ikke har været med 
fra begyndelsen, vil der fortsat mu-
ligt at få udbytte af disse aftener, 
hvor Jette Dahl  vil indføre deltager-
ne i - og brug af Kristuskransen. 
 

Kristuskransen er en hjælp til 
bøn og meditation. 

 

  Kristuskransen består af 9 runde 
farvelagte og 6 aflange perler 
med hver sin betydning og sym-
bolik. 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. 

De sidste 5 datoer: 
man. d.   4. sept. kl. 19 - 21 
man. d. 11. sept. kl. 19 - 21 
man. d. 18. sept. kl. 19 - 21 
man. d.   9. okt. kl. 19 - 21 
man. d. 23. okt. kl. 19 - 21 

  

   Sted: Tranbjerg Sognegård,  Kirke-
torvet 2, Tranbjerg. 
 

   Kristuskransen med en kort in-
struktion kan købes på stedet, og der 
udleveres skriftligt materiale om per-
lerne i forbindelse med gennemgan-
gen.  Prisen for de resterende 5 afte-
ner er 385 kr. 
    

   Henvendelse til sognepræst Hanne 
Davidsen, tlf. 8629 0234 eller e-mail 
davidmaa@post.tele.dk  
 

   Læs eventuelt mere udførligt  om 
disse aftener i juli/august nummeret 
af Mårslet Bladet. 
 

Aftenerne er et samarbejde mellem me-
nighedsrådene i Mårslet og Tranbjerg. 
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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 

Lissa Ladefoged og Andrew John 
 

Danske sange fra 1930’erne og 1940’erne 
 

Kom og oplev en buket af denne periodes sange i et afveks-
lende program, der giver plads til både humoren og livsglæ-
den. 
 
Lissa Ladefoged og Andrew John har optrådt sammen i mere 

end 25 år og indspillet adskillige LP’er og CD’er. 
Andrew John er englænder og har boet i Danmark siden 1970. 
 

Kommer i Hyggeklubben torsdag den 14. september kl. 14 
(Gratis adgang) 

i  Sognehuset 
 
hvor man kan droppe ind og få en 
hyggelig snak med andre fra sognet, 
åbner igen efter sommerferien med 
kaffe, the og friske rundstykker  
 

mandag d 11. sept. kl. 9:30 - 11:00 

Foto: Thomas Knoop 

14. 
SEPT. 

Efterlysning 
 

    I juninummeret af Mårslet Bladet 
bragte vi en efterlysning af frivillige, 
som kunne have lyst til at give en 
hjælpende hånd i forbindelse med 
minikonfirmandundervisningen. 
   Vi har nu fået tilsagn om hjælp på 
onsdage, men mangler at få besat 
tirsdage og torsdage fra kl. 13-14:30 
frem til palmesøndag, 1. april 2007. 
  

   Ring eller skriv til: 
 

Sognepræst Hanne Davidsen  
tlf.: 8629 0234  
mail: davidmaa@post.tele.dk  eller 
Sognemedhjælper Mette Bugge 
tlf.: 2216 6792 
mail: metteg80@hotmail.com   
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Indre Mission 
 

"Levende vand." 
 

   Onsdag den 20 september får vi 
besøg af  cand. teol. Klaus Vibe, År-
hus. 
   Emnet for denne aften er "Levende 
vand." 
   Bibelen beskriver Gud som kilden 
med levende vand. 

 Ved hjælp af 
billeder fra 
Israel vil vi 
prøve at kom-
me nærmere 
en forståelse 
af, hvad Bibe-
lens forfattere 
havde på sin-
de netop med 
dette udtryk. 
    

   Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet 
Sognehus. 

* 
 

    Cand.teol. Klaus Vibe (31) er stu-
dentersekretær for KFS (Kristeligt 
Forbund for Studerende) i Jylland 
(med undtagelse af Sønderjylland), 
gymnasiesekretær i Århus samt for-
mand for Selskab for Bibelsk Arkæo-
logi.  
   Klaus Vibe vil til mødet kort infor-
mere om selskabets aktiviteter. 

Redaktion:  Jørgen Lauritsen, jlt@pc.dk 

Mange har fået nyt efternavn 
   Omkring 40.000 danskere har skiftet efternavn siden 1. april,  

hvor den nye navnelov trådte i kraft.. 
   Omkring halvdelen har valgt at 
tage deres mellemnavn som efter-
navn og så droppe deres sen-navn. 
   I Mårslet har 48 personer skiftet 
navn fra d. 1.4. til 30.6. Fra nytår 
og til den 1. april var det kun 4.  
   Til sammenligning var der i hele 
2005 ialt 14 navneskift i Mårslet . 
   Der er gennemsnitligt flere i 
Nord- og Midtjylland, der skifter 
navn end i resten af landet. 
   For fremtiden bliver det nu også 
muligt for alle, der skifter efternavn 
i forbindelse med en vielse, at få 
papir på deres nye navn på selve 
bryllupsdagen. 

   Familie- og forbrugerminister 
Lars Barfoed siger: 
 

   ”I forbindelse med at loven trådte 
i kraft 1. april, er vi blevet opmærk-
somme på, at det for mange har stor 
symbolsk værdi at kunne skifte navn 
på selve bryllupsdagen.  
   Jeg er glad for, at vi nu har fundet 
en løsning, der gør det muligt at få 
en vielsesattest i hånden med sit nye 
navn, når man træder ud af kirken, 
rådhuset, eller hvor man nu vælger 
at blive gift.”  

Privatfoto 

 

Legestuen 
Mariehønen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vi synger og leger, hører små 
fortællinger fra bibelen og andre 
aktiviteter. 
 

   Mariehønen er kommet rigtig 
godt fra start på den nye adresse i 
Sognehuset. 
  

   Mandag den 21. august havde vi 
en fin indflytterfest med flag og 
balloner, hvor børnene hyggede sig 
og havde det rigtig sjovt. 
 

   Hvis du vil vide mere om Marie-
hønen, er du velkommen til at kon-
takte: 
  

Jette Kristoffersen,  
Bedervej 74,  

tlf. 8628 9965 
eller 

Susanne Lunderskov,  
Præstegårdsvej 84,  

tlf. 8621 2186. 

Børneklubberne 
Lærkereden 

er for alle børn fra børnehaveklasse  
til og med 3. klasse. 
   Børnene synger, hører en fortælling 
fra bibelen, leger og deltager i mange 
forskellige aktiviteter. De mødes i 
Sognehuset hver 
       mandag fra kl. 16:15 - 17:30  
 

 Ledere af Lærkereden er: 
 

Mette Nørgård Pedersen,  
Langballevej 108,  

tlf. 8629 7155  
og 

Jørgen Knudsen, 
Præstegårdsvej 54,  

tlf. 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 kan rekvireres i Sognehuset. 
Ledere af Ørnereden er: 

 
Anders Kristoffersen,  

Bedervej 74,  
tlf. 8628 9965 

og 
René Lunderskov,  
Præstegårdsvej 84,  

tlf. 8621 2186 
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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 

AKTIVITETER I SEPTEMBER 2006 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 

 
Med venlig hilsen 

 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 

Onsdag d. 6. september 2006 kl. 14.00 
Gudstjeneste 
 
Halvdags udflugt til Tjele 
Torsdag d. 7. september kl. 13.00 – 17.00 inviterer 
brugerrådet til årets sidste udflugt. Turen går til 
Tjele ved Viborg, hvor vi skal besøge en have 
med rigtig mange krydderurter. Ejeren laver 
snapse af urterne, og vi får smagsprøver sammen 
med kaffen. 
Pris: 75 kr. 
Tilmelding til Hanne Jensen tlf. 86292066 eller 
Hanne Torp tlf. 86292710 senest fre. 1. sept. 
 
Fredag d. 8. september kl. 14.00 
Festugearrangement gratis. Viseduoen v. Else Honorè 
 
Søndag d. 10. september kl. 14.00 
Banko ved brugerrådet. 
 
Mandag d. 18. september kl. 14.00 
Seniorshoppen modeopvisning. 

Hver mandag kl. 14.00 i Underhuset: 
Billard (Pool). 
 
Hver tirsdag kl. 14.00: Tirsdagsklub. 
 
Hver tirsdag kl. 14.00: i Underhuset Træværksted 
for alle interesserede. 
 
Genbrugsmarkedet holder åbent 
fra kl. 15.00 – 17.00: 
torsdag d. 7/9 og 21/9. 
 
Meddelelser: 
Pensionsmedarbejder: 
Mandag d. 4. september kl. 9-12 
 
Fredag d. 22. september kl. 14.00 
Syng med Josser Herold. 
 
Onsdag d. 27. september kl. 14.00 
Genbrugsen modeopvisning 
 
Fredag d. 29. september kl. 14.00 
Karen og Hugo viser rejsebilleder 
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Det er en skam at hjørnet ved indkør-
selen til butiksområdet se sådan ud, 
og det er nok fordi ikke alle er klar 
over de normale regler for god adfærd 
i lokalsamfundet. Men svaret på over-
skriften bør alligevel være et nej. 
Da Fakta og Superbrugens ikke men-

te, at de kunne eksisterer uden et næ-
ste fem meter højt reklameskilt, flere 
hundrede meter fra deres hoveddør, så 
mente nogle åbenbart at det var en 
god ide at flytte papir- 
og flaskecontainerne ned bag ved 
skiltet. Så var de gemt af vejen bag 

skamstøtten Ude af øje og ude af sind. 
Men de nærmeste naboer føler sig 
absolut generet af containernes place-
ring, så dagligdagen i de lyse timer er 
ofte fyldt med lyden at knuste flasker, 
og det samtidig med at området i vid 
udstrækning fremstår som en 
losseplads, med plastikposer, hensatte 
papkasser ofte med indhold, og glas-
skår. 
Dette hjørne på Hørretvej har udviklet 
sig til noget af en skamplet på Mårslet 
bymidte, og ligner ikke noget der blot 
rimer med de forslag og planer, der 
fra tid til anden kommer fra Mårslet 
Fællesråd. 
Naboerne på Hørretvej har protesteret 
imod både det overflødige skilt og 
imod placeringen af containerne, men 
hidtil uden synligt resultat. Måske 
ender det med at vi private husejere 
må i gang med at sætte plankeværk 
op ud til Hørretvej, som en slags støj-
værn. Forhåbentlig den aller sidste 
løsning. 
 

KC 

KAN MÅRSLET VÆRE DET BEKENDT ? 
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EGNSARKIVET 
Egnsarkivet er åben for alle interesserede den anden onsdag i hver 
 måned fra kl. 16,00 til 17,30. Indgangen til arkivet er fra skolens 
 parkeringsplads på Obstrupvej. 
 
  I september måned er det onsdag den 13. september 
   
 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/ 

 
 

Det er vigtigt at kende histo- 

rien, da fortiden er en del af 

vor idenditet. 

På Egnsarkivet indsamles 

og bevares historisk materiale 

fra foreninger, virksomheder, 

institutioner og personer. 
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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 

Volleyball 

VOLLEYBALL 2006/2007 
 
 

 
Den nye sæson for TMG-Volleys MixMotions-hold starter mandag d. 4. september og slutter ved udgangen 
af april. 
 
MixMotions-holdet består af voksne rutinerede og ikke-rutinerede spillere, der gerne vil dyrke idræt og fæl-
lesskab. 
Der er plads til alle. Har du ikke spillet siden folkeskolen er det ingen hindring, er du rutineret spiller så 
kom og vær med til at præge byens hold. 
I år har vi fast træner til at forestå træningen. 
 
Vi inviterer dig til at møde op i hallen for at se, om dette er noget for dig. Vores faste træningstider er man-
dage fra kl. 21.05 til 22.30. 
 
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte formanden Claus Jacobsen på tlf. 86721728. 
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Håndbold 

Tlf. 86 29 63 63 

Hold Født år 

Træningstider ! 

TIRSDAG TORSDAG FREDAG 

 Sandkasse 1998-99   15.30 - 16.30  

 Pige Lilleput 1996-97 15.30 - 16.30   

 Drenge Lilleput 1996-97 17.15 -18.00 16.30 - 17.15  

 Pige Puslinge 1994-95  17.15 - 18.00 15.45 -16.30 

 Drenge Puslinge 1994-95 19.00 -19.45 18.00 - 18.45  

 Piger 1992-93 16.30 - 17.15 18.45 - 19.30  

 Drenge 1992-93  19.30 - 20.15 16.30 - 17.30 

 Herre Junior 1990-91 19.45 - 20.30 20.15 - 21.00  

 Dame Senior s.2 -1986 20.30 - 22.00   

 Herre Senior 1 - s.2 -1986 22.00 - 21.00 -  

 Herre Senior 2 - s.2 -1986 22.00 - 21.00 -  

Sæsonen 2006 / 2007  
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Kristihimmelsfart 
ferien 2006 
 

Kristihimmelfartsdag 2006, samledes 
Miniput årgang 97 foran halhuset i 
Mårslet, for samlet, at køre til Aal-
borg og deltage i Aalborg City Cup 
2006. 20 forventningsfulde drenge 
plus søskende og forældre var mødt 
op i silende regn med fuldt pakkede 
biler. Det skulle vise sig, at blive en 
helt fantastisk tur. Dagene viste, at 
vores børn, befandt sig godt i en ver-
den, af fodbold med alt det den en-
gang bringer med sig, glæder, skuffel-
ser og store oplevelse i det hele taget. 
 
Stævnet var arrangeret, således at tan-
kerne, førte os mod et stort internatio-
nal sports stævne. Torsdagen startede, 
med stor fælles indmarch gennem 
Aalborg, med faner, banner og flag, 
Truppen blev anført af trommende og 
dansende samba piger. 
Indmarch på stadion, med danse 
show, musik og tænding af den 
”olympiske” fakkel, der gennem 
stævnets  
3 dage skulle lyse om kap med delta-
gerne. 

  
 
 
Samling foran 
svømmehallen 
i Aalborg. 
 

Efter den festlige indmarch, var stæv-
net i gang. TMG var repræsenteret 
med 2 hold i årgang (U 9). 
 
TMG 2 havde fornøjelsen, at starte 
stævnet mod de lokale helte fra Aal-
borg Freja. En god start med 2-2, 
hvor TMG havde de største chancer, 
for sejr. 
Hermed var den, første dag slut, for 
de 2 TMG hold. TMG 1 skulle først 

spille kamp, dagen efter. Aftenen bød 
på fælles svømning i den nye Ha-
raldslund svømmehal, hvor drengen 
sammen med de øvrige (U9) hold 
havde en skæg aften. 
 
Fredag morgen kl 08:00, blev dagens 
første kamp fløjtet i gang. TMG 1 
mod  VIK 2, efter 3 min spil 2-0 til 
TMG nu kunne det ikke, gå helt galt. 
Efter 2 x 15 min og en sejr på 12-0 til 
TMG 1 var drengene i den syvende 
himmel 
” var det mon niveauet for de kom-
mende kampe” ? Næste kamp mod 
Vodskov, 7-0 til TMG 1, med samba 
rytmer i baggrunden, dansede de 
”GULE DRENGE” på banen. Nu var 
det største problem, at få armene med 
igen. 

  
 
 
Sejrs sang 
gjalder ned 
over Ny 
Freja Park 
 

Tjek Frederik Møllers meget selvtil-
fredse ansigtsudtryk. 
 
TMG 2´s næste opgave, var mod Ty-
ske SV Schönberg, en stor mundfuld 
for drengene, begrænsede nederlaget 
til 0-3 ved en rigtig slider præstation. 
Der var desværre, flere tyskere i ven-
te, og niveauet var højt, hos naboerne 
fra syd. TMG 2 viste, trods 3 nederlag 
stadig utrolig høj moral og vilje 
 
TMG 1 skulle efter 2 sejre, også have 
”glæde” med tysk bekendtskab, et 
godt spillende Grün Weiss Padder-
borner, stillede op med billedet af et 
monster på maven. Dette monster, 
skulle vise sig, at have meget dybe 
rødder i selve spillerne. Med knop-
perne forrest, eftertacklinger, nedsab-
ling af spillere også uden for banen, 
samt dårlig opførelse, fra både spille-
re og forældre, lå stilen meget langt 

fra det, som vi i TMG og JBU gene-
relt står for. 1-3 til tyskerne, og 9 me-
get forslåede og meget nedslåede spil-
lere, til et efterfølgende pep talk. 
Samtidig skulle der, til begge TMG 
hold  forklares,  at dette ikke var hvad 
vi, forstod ved fodbold,  (U9). Spiller-
ne skulle ligeledes overbevises om, at 
alle Tyske hold, ikke ville spille, på 
en sådan måde. Den efterfølgende, 
Tivoli Tur og kæmpe is vaffel til beg-
ge hold og søskende, kunne dog mere 
en sagtens, lokke smilet frem hos alle 
mand. 

  
 
 
Claus giver 
de endelige 
dessiner før 
kampen. 
 

Lørdag, var igen fra tidlig morgen, i 
fodboldens tegn. TMG 1 startede da-
gen, med knald eller fald kampen, 
mod endnu et tysk hold fra Eschebur-
ger SV.. Escheburger havde dagen 
forinden, 
spillet 3-3 mod  Padderborner. Banen 
var derfor, kridtet optil, en svær mod-
stander, der med en sejr ville gå di-
rekte videre til semifinalen. Det takti-
ske oplæg til kampen, var enkelt: vis 
hvad I kan, gør jeres bedste og spil 
det spil, i er gode til. Det blev efter 
vores overbevisning også den bedste 
kamp, der blev spiller. Fantastisk 
præstation, af alle mand mål, super 
flotte detaljer, og flot målmandsspil. 
3-1 til TMG 1 og ”auf wiedersehen” 
til Escheburger. TMG 1 var nu klar, 
til kvalifikations kamp, om en plads i 
semifinalen. 
 Her ventede, en flok drenge fra Re-
strup, efter en føring til TMG i starten 
af 2nd. halvleg på 1-0 og klar over-
vægt, i spillet, var det som om, dren-
gene besluttede sig for, at forære Re-
strup et par mål. 
Det var, en dårlig taktik 1-3 til Re-
strup og TMG 1 havde derefter, ud-

En lille historie fra nogle af byens fodbold helte 
TMG MINIPUT 97  
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sigt til de sjællandske mestre, fra Val-
lensbæk, i en kamp om 5 pladsen. Her 
mødtes 2 rigtige gode hold, men et 
lidt mere tændt, TMG hold, gjorde 
udslaget 1-0, 2-0 og 3-0 til TMG. 
Derefter kunne, det have sluttet som 
det startede, men kampen endte 5-0 til 
TMG. 
 
TMG 2 skulle vise, at  holdet var bed-
re, end de øvrige 5 er fra de andre 
grupper. Det var ikke, det store pro-
blem for drengene. Først var det SV 
Niendorfer 2, der skulle prøve kræf-
ter, med drengene fra”8320”, der blev 
virkelig kæmpet bravt  i disse afslut-
tende kamp. Det virkede som om, at 
det var vigtigt, at slutte stævnet, med 
succes. 3-1 TMG 2 der havde, det 
største overskud af vilje. Derefter 
ventede stævnets sidste kamp for 
TMG 2, opgøret skulle afvikles mod, 
VIK 2. Kampen mindede fra første 
fløjt, om skydeteltet i Tivoli, på en 
varm sommerdag. Alle angreb VIK 
målet, alle ville score og alle fik chan-
cen.  7 mål passerede VIK målman-
den, men det dobbelte havde været, et 
bedre billede af kampen. 
 
Som en festlig afslutning, på nogle 
helt fantastiske dage, blev lørdag af-
ten, et orgie af medaljer og pokaler. 
Pokaler til de 4 bedste hold, i hver 
kategori, samt medaljer, til alle delta-
gerne. 
En særlig Pokal, skulle efterfølgende 
uddeles, i hver kategori. Dommerne 
havde gennem kampene, uddelt point, 

til alle hold, som havde til formål, at 
belønne Fair Play, før under og efter 
kampene. 
 
Pokalen for det mest FAIR PLAY 
spillende hold i (U9) gik helt for-
tjent til TMG 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
TMG  2 blev tildelt, efter vores over-
bevisning, en meget værdifuld Pokal 
som et symbol, på FAIRPLAY. Dels 
blev drengene, naturligvis ellevilde, 
da det jo er en pokal, 
Ingen på forhånd, kan vide sig sikre 
på, gennem kampe og resultater. 
Dels er det, et rigtig godt symbol, bå-
de for vores hold, men også for TMG, 
hvor fokus, rettes mod teknik og 
boldspil, frem for råstyrke og 
usportslig optræden. 
 
Pokalen går en gang rundt om alle 
spillerne, til blær og skue, derefter 
skal den naturligvis, overrækkes klub-
ben til ejendom. Vi er meget stolte 
over drengenes trofæ. 
 
Til slut, vil vi gerne takke forældrene, 
for den helt kolossale opbakning, der 
har været i forbindelse, med holdenes 
deltagelse, i Aalborg City Cup 2006. 
Samtidig vil vi gerne, takke alle de 

søskende, der gennem alle 3 dage, 
trofaste kiggede på byens stoltheder, 
deres brødre. 
 
 
 
 
 
 
 
Tæpper, telte gameboy er en vigtig og 
naturlig del, af et sådan arrangement. 
Anne og Marie var blot 2, af de trofa-
ste fra heppekoret. 
 
Ligeledes skal der lyde, en stor tak til 
de sponsere, der har været en vigtig 
del, af hele turen. I skal vide, at det 
både gør en stor forskel,  samtidig 
med, at det betyder rigtig meget for 
drengene. 
 
Tak til VEIDEC & PEUGEOT BI-
LER VIBY 

 
Venlig hilsen 

 
Christian Bugtrup, 

 Claus Møller  
& John Andersen 
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Basketball 

 

E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Så starter TMG-Basket igen 
 

Opstart og træningstider for sæsonen 2006/2007 
 

Start fredag d. 1. september kl 17.30 
 

Herefter trænes der  
tirsdage kl. 18.00 - 19.00 og fredage kl. 17.30  - 19.30  

 
Læs mere på vores hjemmeside http://www.tmg-basket.dk 
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G
ym

nastik 

M
A

N
D

A
G

 
TIR

SD
A

G
 

O
N

SD
A

G
 

TO
R

SD
A

G
 

FR
ED

A
G

 
 

16 – 16:50 
Puslinge 5-6 år 
Eva &

 C
ecilie 

450 kr. 

16:15 – 17:05 
Puslinge 4-5 år 
C

am
illa &

 Sasja 
450 kr. 

14:45 – 16:10 
Seniorer - M

oden m
otion 

??????? 
400 kr. 

15:30 – 16:30 
Foræ

ldre – barn 
A

nnette og M
ajbritt 

500 kr. 
16:30 – 17:30 
Funk/Show

dance 5. – 6. kl. 
C

hrista &
 Line 

450 kr. 

Fæ
lles TM

G
-aktivitet 17 – 18 

ID
R

Æ
T PÅ

 TV
Æ

R
S 

B
jørn &

 B
ente 

K
ontakt B

ente 86 29 65 43 

17:15 – 18:45 
R

ytm
e/Spring 2.-3. kl. 

C
am

illa &
 Sasja 

550 kr. 

16:15 – 17:15 
 ☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

  

 
18:00– 19:30 
D

rengefræ
s 1. – 3. kl. 

A
nnette, A

ndreas &
 Em

il 
550 kr. 

19 -20.20 
M

utter Fit U
dfordring 

 For kvinder 25+. K
om

 i form
 og få en stæ

rk krop m
ed funktionel grundtræ

-
ning sam

t træ
ning af rytm

eserier, hvor  din m
otorik, kropsbevidsthed og kon-

centration udfordres. D
er afsluttes evt m

ed opvisning. Susanne 550 kr. 

17:15 – 18:15 
Spring 0. – 1. kl. 
Stine &

 D
itte 

450 kr. 

 

 
19:30 – 20:30 
A

erobic 
V

ibeke &
 ?? 

550 kr. 

20:30 – 21.30 
M

utter Fit Fin Form
 

For kvinder 25+. K
om

 i form
 og få en stæ

rk krop m
ed funktionel grundtræ

-
ning m

ed fokus på ryg, skuldre og m
usklerne om

kring kropsstam
m

en.  
Træ

ningsform
en vil væ

re Effekt, bold, cirkeltræ
ning (puls) og m

eget m
ere. 

Susanne 550 kr. 

18:20 – 19:50 
Spring /rytm

e fra 4. kl. 
Sara, B

jørn &
 N

is 
550 kr. 

 

 
20.30 – 22.00 
M

ix M
otion M

/K
 

B
ritt 

550 kr. 

  
20 – 21:30 
H

erre m
otion 

B
enny 

550 kr. 

 

Program
 for T

M
G

 G
ym

nastik 2006-2007  

V
æ

r opm
æ

rksom
 på, at der kan kom

m
e æ

ndringer som
 følge af f. eks. æ

ndringer i instruktørernes arbejdstider. 
 Som

 det frem
går af program

m
et, er der både ”?? og ☺

☺
☺

”. D
et skyldes, at vi m

angler instruktører.  D
en ledige tid torsdag kunne vi godt tæ

nke os at få fyldt ud, så 
hvis du kender en instruktør, der har et projekt vi gerne vil bakke op om

kring, kan du bare ringe til form
anden for at få en lille snak. Specielt vil vi gerne høre fra en 

instruktør, der kunne tæ
nke sig at tage over efter Esther og lede holdet ”M

oden m
otion” torsdag. 

 D
er er tilm

elding til gym
nastik m

andag den 4. septem
ber kl. 18.00 i H

alH
uset. Inform

ationer om
 evt. overfyldte hold, kan du finde på vores hjem

m
eside. 

Y
derligere oplysninger hos bestyrelsen: 

 
 

 

Form
and 

B
ente Seerup 

Præ
stegaardsvej 7A

 
86 29 65 43 

 K
eld Pedersen 

Toftevangen 4 
86 29 92 42     

 G
itte Sandager 

G
yldenkronesvej 35 

86 29 51 40   

 C
am

illa H
indborg K

ristensen 
Langballevej 
86 29 80 45 

 B
ritt Skytte N

ielsen 
Piganavej 10 
86 72 19 19 

K
asserer 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

TMG Bordtennis 
2006-07 Klar til den nye sæson  

Træner – noget for dig ? 

Af Martin Andersen 
Formand www.tmgbordtennis.dk 
Mail: martin-andersen@mail.tele.dk 
 
Så banker den nye bordtennis sæson 
på døren. Trænere og bestyrelse glæ-
der sig til at byde nye og gamle med-
lemmer velkommen til sæsonen 
2006-07. Vi ser frem til mange gode, 
spændende, intense og sjove timer 
med de mange børn, der har lyst til at 
spille verdens hurtigste boldspil. Det 
er jo egentligt ret nemt. Man skal bare 
få bolden over nettet og ramme bor-
det flere gange end modstanderen, så 
har man vundet. Og alle kan umiddel-
bart starte på at spille. 
 
Vi starter i midten af september. Se 
nærmere info på.  
www.tmgbordtennis.dk. Den første 
dag vil bestyrelsen være sammen med 
trænerne til stede for indskrivning og 

eventuelle spørgsmål fra børn og for-
ældre. 
 
Træningstider: 
 
Igen i år er der træning mandage og 
fredage.  
Se på www.tmgbordtennis.dk, hvor-
når de enkelte hold skal spille. Vi 
fastlægger de endelige tider, når træ-
ner situationen er endelig afklaret. 
For vi mangler desværre trænere til 
børnene for den kommende sæson. 
Jon og Svend, som gjorde en kanon 
indsats, har begge fået arbejde langt 
væk fra TMGs gymnastiksal, og vi 
mangler frivillige forældre til at tage 
over. Ring (2160 1690) eller mail 
gerne til undertegnede. Du er meget 
velkommen 
 
Bordtennis er en god sport for både 
piger og drenge, hermed en opfor-

dring til pigerne om at prøve spillet 
 
I år forventer vi at inddele holdene i 2 
alders grupper. På grund af stor inte-
resse for bordtennis i Mårslet kan der 
blive tale om at rokere spillere lidt 
rundt mellem holdene. Men det vil 
ske løbende af trænerne, når vi efter 
de første par uger ser, hvor mange 
børn der dukker op. 
 
Så er der jo gen-oplivningen af bord-
tennis for voksne i TMG.  Hermed 
igen en opfordring til ”talenter-over-
18” (bemærk ingen øvre aldersgræn-
se) om lidt sjov og sved på panden. 
Der kan i et vist omfang lånes bord-
tennisbat. 
 
Det kan kun blive en forrygende 
sæson. 
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Kursus for børn i alderen 5-11 år, 
beboere  i Boligforeningen, Vis-
bjerg Hegn.  
Mandag d. 7 og 8 august 2006 afhold-
te Beboerforeningen et kursus for 
børn i maleri og improvisation. 2 lo-
kale kunstnere, Lars Rix og Anne-
Mette Sørensen stod for undervisnin-
gen og ideen til dagen. 
 
12 børn fra 5-11 år delte den glæde at 
lade kreativiteten vokse. De lavede et 
kæmpe maleri, hvor de brugte blande-

de og rene farver, spartler, pensel, 
cykelhjul og vaskebørster som ek-
sempel. De lavede deres egne maleri-
er, byttede malerier, lod sig inspirere 
af hinanden og gav hinanden ideer til 
nye metoder. Plukkede blade, som de 
brugte til tryk, fandt en sjov sten, som 
kunne male, lavede mønster med 
kransen fra en cykel, og  kastede med 
maling iblandet vand. 
Kursets indhold var leg, hvor børnene 
fik frit rum til at tænke og udføre kre-
ative eksperimenter, samt tage stilling 

til maleriets udformning og afslut-
ning. 
 
Kurset varede 2 dage af 3 timer pr. 
dag med et deltagerantal på 12. Lig-
nende kursus kan rekvireres af ejerfo-
reninger, institutioner eller andre bo-
ligforeninger til børn eller voksne. 
Henvendelse kan ske til Anne-Mette 
Sørensen, tlf. 26203224 eller se 
www.annemettesorensen.dk 

Kursus for børn i maleri og improvisation  
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MÅRSLET BRIDGEKLUB 
Efterårssæsonen starter torsdag den 7. september 2006 kl. 19.00 

på 
Lokalcenter Kildevang, dagligstuen. 

 
For nybegyndere vil der blive lavet individuel undervisning. 

Såfremt man kun lejlighedsvis ønsker at spille bridge kan man tilmelde 
sig en substitutliste. 

Kontakt venligst en fra bestyrelsen. 
 

    Ina Poulsen        Jørgen Brandt Andersen    Bjarne Lindskrog 
tlf. 86292693                   tlf. 51201640                 tlf. 86292208 

ZENMIND STARTER 
 
ZENTRÆNING I MÅRSLET 
V/Zenlærer & managementtræner 
Claus Beuchert 
 
NYE HOLD STARTER 
D. 11. SEPTEMBER kl. 19.30 
 
INFORMATIONSMØDE 
Mandag d. 4. September kl. 19.30 
Nymarksvej 17, 8320 Mårslet 
 
Tilmelding ikke nødvendig 
Mere information: 
www.zenmind.dk 
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Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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