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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

I Have a Dream 
 
Martin Luther King, Jr. anvendte disse tre ord flere gange i en tale den 28. 
august 1963 ved Lincoln Memorial i Washington D.C. Talen indskrev ham 
for altid i historien. Hans kamp og hans ”ikke-volds” linie, for opnåelse af 
almindelige borgerrettigheder for den sorte del af U.S.A.’s befolkning, ind-
bragte ham året efter Nobels fredspris.  
Dr. King’s drøm var bl.a. at en dag ville det blive muligt, at en sort dreng 
kunne tage en hvid pige i hånden, og sammen kunne de følges ad til deres 
fælles skole.         
Alle har heldigvis drømme – nogle kan man ikke huske og andre danner 
grundlaget for vores visioner. 
Når jeg tager formandskasketten for Mårslet Fællesråd på, har jeg også en 
drøm. 
• Jeg har en drøm om, at en dag vil Mårslet være forsynet med det antal 
daginstitutions-pladser, der er nødvendige for at dække et allerede eksiste-
rende behov – et behov som kun vil blive forstærket ved den kraftige udbyg-
ning af Mårslet. 
• Jeg har en drøm om, at en dag vil truslerne om forurening af vores drik-
kevand ikke længere eksistere. Grundvandet under Mårslet er et af Østjyl-
lands største depoter. 
• Jeg har en drøm om, at en dag vil Mårslet skole være udbygget med til-
strækkelige fleksible lokaler, således at vore børn må have nogle gode og 
udfordrende rammer, til at danne en god og tryg opvækst. 
• Jeg har en drøm om, at en dag vil de trafikale problemer i Mårslet være 
løste. Ikke mindst de bløde trafikanter – skolebørnene og andre cyklende og 
gående – ligger mit hjerte nært. 
Jeg har en drøm om, at en dag vil Mårslet have et idræts- og kulturelt multi-
hus, hvor vi på tværs af generationer mødes i hverdagen. 
I forhold til verdens problemer og det Dr. King for 40 til 50 år siden kæmpe-
de for, er udfordringerne i vores lille lokalområde beskedne. Jeg forsøger på 
ingen måder at drage paralleller, men vi har alle ret til vore drømme. 
Fællesrådet vil - i tæt samarbejde med Mårslets foreninger og organisationer 
- vedholdende arbejde videre på, at skabe de bedst mulige rammer for dem, 
som har valgt at bo og leve i Mårslet. 
Man kan ikke få alting på én gang, og nogle opgaver tager væsentlig længe-
re tid at løse end andre. Men over tid skal det nok lykkes – stol trygt på det!    
Året er ved at gå på hæld og snart tændes Mårslets juletræ. På vegne af Fæl-
lesrådet vil jeg gerne ønske jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nyt-
år – og tak for det gamle år.  
 

Ivan Dybvad 
Formand for Mårslet Fællesråd 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Indledning 
Det følgende er i hovedsagen et sam-
mendrag fra fællesrådets oktobermø-
de – med vægten lagt på nyheder. 
 
Hal-gruppen 
Der arbejdes med en ”brugerunder-
søgelse”, der skal involvere samtlige 
husstande i byen. Der vil blive uddelt 
og indsamlet spørgeskemaer, og 
resultatet vil blive analyseret af et 
professionelt firma. Udgiften hertil vil 
være ca. 10.000. Halgruppen har fået 
tilsagn fra TMG om dækning af en 
del af beløbet, og har ansøgt 
fællesrådet om tilskud fra den i 
budgettet nævnte post: Initiativer i 
Væreby – leveby- ånd.  
 

For tilvejebringelse af finansieringen 
er det nødvendig med fremskaffelse 
af fondsmidler, herunder Lokale & 
Anlægsfonden. Endvidere er Århus 
Kommune naturligvis en vigtig brik i 
spillet og skal involveres så tidligt 
som muligt.  
 
Miljø 
Emma Søe har haft kontakt med År-
hus Amt/Natur og Miljø vedr. ind-
satsplanen for drikkevandsinteresser. 
Her er der i første omgang tvivl om 
opfølgningen på den lille folder: 
"Naturen ....hos os i Mårslet". Altså 
hvordan man får informeret de nye 
tilflyttere, som rent faktisk kommer til 
at bo oven på nogle af de mest sårbare 
områder. 
 
BørnOgUnge 
Brevet til Louise Gade angående 
mangel på børneinstitutioner er blevet 
rettet til og sendt. Vi slår mest på at se 
en handlingsplan for institutionsområ-
derne set i lyset af de nye prognoser. 
Vel vidende at afdelingen må have ry-
gende travlt ovenpå Sparekataloget og 
strejke-tider, afventer vi et svar. 
  

Ungeudvalget har besluttet at arbejde 
på at lave noget for de unge 14-18-
årige i byfesten 2007. Fest, café, mu-
sik-marathon, stand-up-komedian, el-
ler andet. 
Det er blevet oplyst, at der også på 
ungdomsskole-området er nye 
struktureringer på vej. Dvs. at Mår-
slet, Beder, Malling og Solbjerg på 
ledelsesplan slås sammen. Der vil bli-
ve ansat en leder i en fuldtidsstilling. 
Tina Vestergaard har fået kontakt 
med en ansat på Ungdomsskolen, 
Thor, som meget gerne vil gå videre 
med samarbejdet og som også har fle-
re gode ideer at arbejde videre på. 
 
Velkomstpjece 
Der udfoldes megen kreativitet mht. 
at få lavet en velkomstpjece. Der er 
opstået en ide om at lade pjecen være 
midtersiderne i Mårsletbladet én gang 
om året. Det vil selvfølgelig ændre 
målgruppen fra at være nyankomne til 
at være alle. På den anden side vil alle 
så  få  en ”r iv-ud-og-sæt-på-
køleskabet-pjece” med opdaterede 
faktuelle oplysninger inkl. foreninger, 
e r h v e r v ,  s e r v i c e  m m . 
Emma og Kurt Søe vender denne idé 
med Steen Bille. 

Der er arbejdet med en lang række 
alternative forslag til at få folderen ud 
til alle ny-tilflyttede; men alle initiati-
ver ser ud til at strande pga. praktiske 
eller juridiske problemer. 
 
Bevarende lokalplan for Langballe 
I Langballe har man afholdt første 
fællemøde med det formål at få vedta-
get en bevarende lokalplan – man 
blev enige om at fortsætte i en eller 
anden form. 
 
Aage Nørgaard og Jens Bech, Lang-
balle deltog i en del af fællesrådets 
møde for at diskutere dette emne. 
 

 
Kommunen har opfordret til at man 
lokalt beskriver de værdier, man ser 
som de væsentlige at beva-
re. Fællesrådets rolle kunne være at 
gennemlæse materialet med de 
lokalpolitiske briller på og med gode 
ord med på vejen. Økonomisk ligger 
der ikke meget i det på den nuværen-
de form. 
 
Et alternativ til en bevarende lokal-
plan for området kunne være et sepa-
rat afsnit i kommuneplanen. 
 
Revision af kommuneplanen 
Tema for november måned: ” Revisi-
on af kommuneplanen – hvordan 
kommer vi i gang”. Til mødet har vi 
tilsagn om at sekretariatschef Birgit 
Donslund, Århus Kommune, Teknik 
& Miljø vil deltage. På baggrund af 
den store kommende bytilvækst i 
Mårslet føler vi det er vigtigt, at vi er 
inde i processen omkring revision af 
kommuneplanen. 
 
Ponybanen ved Vilhelmsborg 
Når der er arrangement på Ponybanen 
ved Vilhelmsborg, kan lyden genere i 
Mårslet Øst. Ivan Dybvad undersøger, 
om man kan dæmpe lydtrykket fra 
højtaleranlægget – og stadig opfylde 
formålet. 
 

Keld Schmidt-Møller 
Mårslet Fællesråd 

Stort og småt fra Fællesrådet 
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Fællesrådet har også gjort indsigelse 
mod den sidste af de 4 store lokalpla-
ner i Mårslet. 
 
Indsigelsen indledes således: 
Lagde man øre til Teknisk Udvalgs 
møder om lokalplan 762, Nymarksvej, 
så er der opmærksomhed på, at der er 
mange ting man kunne gøre. 
Hvis man lægger øret til jorden i 
Mårslet, så bliver man opmærksom 
på, at der lige nu sker en hel masse. 
 
Denne indsigelse vil sætte fokus på 
den diskrepans, der er mellem en hur-
tigt accelereret udbygning af 8320 
Mårslet og famlende start på alle de 
aktiviteter, som allerede nu burde væ-
re på planen, hvis ”Boligudbygningen 
skal gå hånd i hånd med udbygningen 
af infrastruktur”, som rådmand Peter 
Thyssen så rammende sagde i 
byrådssalen under behandling af 
lokalplan 762, Nymarksvej. 

Der sættes herefter fokus på de 
brændpunkter, som har været nævnt i 
tidligere indsigelser: Skoleudbygning, 
Ekstra boldbaner, Halkapacitet, Tra-
fik, Institutioner og Bibliotek. Ikke 
for at gentage os selv, men netop ved 
at påpege forskellen på det, der fra 
kommunalt hold bliver sagt - og så 
det der gøres. Da vi helt åbenbart har 
fået en forbundsfælle som chef for 
Teknik og Miljø, ser vi frem til hand-
ling i stedet for ord! Det handler om 
rettidig omhu. 
 
Der bliver dog også sat spørgsmål ved 
elementer i planen. De vigtigste 
indvendinger er, at 
 
  - der ikke er mange stier i området, 
som danner forbindelse til anden 
bebyggelse 
 
  - der udefra set er tale om en ret 
massiv bebyggelse uden blød over-

gang fra land til by 
 
  - der vil kunne komme problemer 
ved krydsningpunkter for gående tra-
fik, f. eks. ved Præstegårdsvej 
 
  - der ikke er lagt op til en god løs-
ning for cykeltrafik fra området mod 
Slet mv. 
 
  - Jelshøjvej bliver klemt inde mel-
lem to bebyggelser – er der plads til et 
fortov langs Jelshøjvej? 
  - det reserverede areal til en instituti-
on ved en administrativ afgørelse kan 
bruges til boligbyggeri 
 
Når lokalplanforslaget kommer til 
behandling i Teknisk Udvalg, vil vi 
igen søge foretræde for udvalget for 
at forklare vore synspunkter. 
 

Keld Schmidt-Møller 

Ny indsigelse fra Fællesrådet 
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Tlf. 86 29 19 71 

Trafiknotatet – del 2 
Projekter som er medtaget i gælden-
de investeringsplan/Vejplan   
I den mere detaljerede gennemgang 
af trafiknotatet vil vi først se på de 
projekter, som bliver udført først. Al-
lerede udførte arbejder som regule-
ring af Mustrupvej og rundkørsel på 
Tandervej omtales ikke nærmere. 
 
Regulering i den centrale del af 
Mårslet 
For at dæmpe trafikken og for at ska-
be bedre forhold for de lette trafikan-
ter er der foreslået en regulering af 
Hørretvej og Tandervej i den centrale 
del af Mårslet, herunder sikring af de 
krydsende lette trafikanter. Der har 
gennem længere tid været arbejdet 
med en sådan regulering. Der er dog 
endnu ikke taget stilling til hvordan 
en sådan skal udformes, for at have 
den største effekt. En af problemstil-
lingerne i forhold hertil er, at der kø-
rer busser på strækningen, hvorfor det 
er vanskeligt at etablere reguleringer 
der har en effekt i forhold til person-
biler. Aktuelt er der i Vejplan 2005 

afsat 300.000 kr.  til reguleringer af 
Hørretvej/Tandervej og 175.000 kr. til 
sikring af de lette trafikanters kryds-
ning af vejen i den centrale dele af 
Mårslet. Sådanne arbejder er planlagt 
udført i 2006. 
 
Fortov langs med Tandervej 
Der er indenfor lokalplanområde nr.  
696 sikret areal til et fortov langs med 
Tandervej fra den foreslåede rundkør-
sel på Tandervej og til lokalplanområ-
dets nordlige grænse. Et sådant fortov 
skal anlægges i forbindelse med byg-
gemodningen af lokalplanområdet. 
Desuden er der i Vejplan 2005 afsat 
1,5 mio. kr. til anlæg af fortov på 
Tandervej på strækningen mellem 
lokalplanområdet og  den eksisteren-
de busvendeplads. Arbejdet forventes 
udført i 2007. 
 
Fortov i sydsiden af Mustrupvej 
Der er sikret areal til anlæg af et for-
tov i sydsiden af Mustrupvej. Forto-
vet skal anlægges i forbindelse med 
byggemodningen af de arealer der er 

beliggende syd for Mustrupvej. 
 
Sikring af stikrydsning på Tander-
vej 
Der er planlagt sikring af et kryds-
ningspunkt på Tandervej ved stiad-
gangen til Ovesdal. I Vejplan 2005 er 
der afsat 175.000 kr.  til anlæg af et 
sådant med henblik på udførelse i 
perioden 2006-2008 
 
Etablering af busholdeplads på 
Tandervej 
Da Århus Sporveje ønsker at forlæn-
ge linie 10 mod syd til de nye byud-
viklingsområder, er der i Tandervejs 
østside - indenfor lokalplanområde nr.  
696 - sikret areal til en busholdeplads. 
Der er i Vejplan 2005 afsat 250.000 
kr. til etablering af en sådan. Arbejdet 
forventes udført i perioden 2006-
2008. 
 

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

 Det være ikke længe, så er den mørke tid over os for alvor, og inden vi ser os om er det jul i Danmark. 
 Julen i Mårslet starter med byens juletræ på pladsen foran kirken. Det bliver i år  LØRDAG 2. DEC. kl 16.00. 
 Alle er mere end hjertelig velkomne til juletræstændingen, med julemand, godter, sang og lodtrækning. 
 Bagefter går vi ind i kirken og synger julen sange og salmer. 
 

m.v.h. Mårslet Juletræslaug 

BYENS JULETRÆ 

I oktoberudgaven af MÅRSLET-bladet blev der viftet med flaget for at finde en afløser for Per Enevoldsen, der trækker 
sig som tovholder for flagalléen fra årsskiftet. Der er desværre ikke fundet en løsning indtil nu, hvilket kan have den tri-
ste konsekvens, at vor smukke flagallé må pakkes i mølpose i et stykke tid – indtil der er fundet en metode til at få flage-
ne til at vaje igen. 
 
Har du en god ide til at undgå den kedelige situation, er du særdeles velkommen til at kontakte Per Enevoldsen eller 
Fællesrådet. 

Keld Schmidt-Møller 

Mårslet Flagallé  

Efterlysning: 
 

I forbindelse med det kommende julesalg har vi brug for: 
 

Skåle, krukker, urtepotteskjulere, kurve mv. 
 

Effekterne kan afleveres ved Spejderhuset ved skuret: Senest den 28.11. 
 

Spejderne i Mårslet  

Husk 
 

Spejdernes Adventssalg: 
 

Juledekorationer 
Adventskranse 

Kalenderlys m.v. 
Fredag den 1.12 kl. 15.00 – 19.00  
Lørdag den 2.12. kl. 8.30 – 14.00 

 
Du finder os i Brugsen i Mårslet 

Husk 
 

Spejdernes salg af juletræer: 
 

lørdag den 9.12 og 
søndag den 10.12 

Begge dage fra kl. 10 – 15 
 

Du finder os ved Spejderhuset 
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Decembertraditioner. 
 
I mange år har Mårslet Skole haft 
klippedag den første fredag i decem-
ber. I år er det fredag den 1. decem-
ber fra kl. 8.00- 11.30. Der er efter-
hånden opstået en del traditioner på 
denne dag. Forældre er velkomne til 
at deltage i den udvidede morgensang 
og i aktiviteterne i klasserne. Det er 
der mange forældre, der benytter sig 
af, hvilket vi sætter stor pris på. I år 
bliver vi dog af hensyn til parkering- 
og trafikforhold nødt til at henstille, 
at de, der ønsker at deltage, lader bi-
len stå derhjemme. Onsdag den 13. 
december er der i stedet for morgen-
sang luciaoptog med 7. kl.´s piger. 
Sidste skoledag før juleferien er i år 
torsdag den 21. december, hvor der 
udover hygge i klasserne er en jule-
gudstjeneste for eleverne i fire hold i 
Mårslet Kirke. For de yngste optræ-
der 3. kl. med et krybbespil. Første 
skoledag i det nye år er tirsdag den 
2. januar 2007. 
 
Nye elever. 
 
Torsdag den 23. november afholdes 
der informationsmøde for forældre til 
nye elever i børnehaveklassen 
2007/08. Vi vil fortælle om skolepa-
rathed og dagligdagen i en børneha-
veklasse, og der vil blive orienteret 
om indskrivning, klassedannelse og 
det videre forløb frem til 1. skoledag. 
Det fremgår af den udmelding, vi har 
fået fra Børn og Unge magistraten, at 
der er 90 børn, der kan starte i børne-
haveklassen efter sommerferien. De 

17 har ventet et år, og de 73 er født i 
2001, hvilket betyder, at de kan vente 
et år med at starte. Hvis vi formoder, at 
der er ca. samme antal, der venter, har 
vi 73 elever næste år mod 82 i år, så 
det er pt. en mindre årgang. Vi regner 
dog med på nuværende tidspunkt alli-
gevel at oprette fire klasser, da der så 
er plads til både elever fra vestbyen og 
til de tilflyttere, som vi må formode 
snart dukker op. 
 
Elever fra vestbyen. 
 
Da vi ved skoleårets start fik den nye 
opgave at modtage børn fra Nord-
gårdskolen og Tovshøjskolen i vest-
byen med en anden etnisk baggrund 
end dansk, var vi naturligvis spændte 
på, hvordan det ville forløbe. Det dre-
jer sig om elever, hvor forældrene har 
ønsket, at de skulle gå på en anden 
skole end distriktsskolen, og de er der-
for blevet sprogscreenet med et resul-
tat, der siger, at de har et ikke uvæsent-
ligt behov for dansk som andet sprog, 
hvilket betyder, at eleverne bliver hen-
vist til f.eks. Mårslet Skole. Der var 
megen debat i medierne om rimelighe-
den i at transportere små børn med bus 
hver dag til en skole så langt væk. Af-
standen er stadig stor, men det er vores 
opfattelse, at børnene får meget ud af 
at være elever på Mårslet Skole. Det 
gælder både det rent faglige udbytte 
med større mulighed for tilegnelse af 
det danske sprog, men også på det so-
ciale og kulturelle område forøges mu-
ligheden for at blive velintegreret i det 
danske samfund. Vores udgangspunkt 
var, at ingen elever skulle være det 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

eneste busbarn i en klasse, og vi for-
delte dem derfor i tre klasser. Under-
vejs er der sket en del ændringer så vi 
nu kun har fire elever i 0.kl., og kun i 
den ene klasse er der to. Vi overveje-
de naturligvis at flytte eleverne sam-
men, men efter kort tid var eleverne 
så megen en del af den klasse, de går 
i, og så tæt knyttet til de voksne, at vi 
vurderede, at det ville være synd at 
give dem endnu et skift. Siden ferien 
har vi også fået en elev til 2.kl., som 
også er faldet godt til, og lige nu er 
der to elever til 2.kl. og 0.kl. på vej. 
Der er lige lavet en byrådsvedtagelse, 
som sikrer, at søskende til vores børn 
fra vestbyen kan optages på skolen, 
som var de boende i skoledistriktet. 
Det betyder, at søskende har ret til at 
gå i f.eks. 3. kl. selvom vi har over 24 
elever i gennemsnit på årgangen. 
Hvor meget det kommer til at betyde, 
ved vi ikke, men det vil sandsynligvis 
medføre, at vi ikke kun får eleverne 
nedefra i børnehaveklassen, men og-
så vil modtage elever på ældre årgan-
ge. Selvom det er for tidligt at lave 
endelige konklusioner, er det min 
overbevisning, at eleverne udefra får 
rigtig gode muligheder for at lære 
dansk sprog og kultur, og børnene fra 
Mårslet får et langt mere nuanceret 
billede af befolkningssammensætnin-
gen kombineret med kendskabet til 
andre kulturer, og flere af eleverne 
har allerede knyttet gensidige ven-
skaber i hvert fald i skole- og SFO ti-
den. 
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Skolebestyrelsens indlæg  
v/ Erling Sørensen 

Mad i skolen – giver energi 
…. Så mætte børn lærer 
mere … 
 
Efter nytår overgår ansvaret for sko-
lefrokostordningen til Mårslet Skole 
for egen regning. Der vil foreløbigt 
ikke ske ændringer i den måde ord-
ningen håndteres på, idet Mårslet 
som har status af såkaldt minikantine 
fortsat vil få sine madleverancer fra 
Beder der er maxikantine. 
 
I det nye år bliver alle skolebestyrel-
ser endvidere forpligtiget til, at lave 
en kostpolitik for den enkelte skole. 
Via kostpolitikken skal den enkelte 
skole, kunne dokumentere, at den føl-
ger de officielle danske kostanbefa-
linger. 
 
I skolebestyrelsen tager vi på en te-
malørdag i januar måned, fat på be-
handling af emnet om kost og sund-
hed på Mårslet Skole, herunder ind-
går også hvordan og hvorledes vi udi 
fremtiden kunne tænke os udviklin-
gen indenfor skolens frokosttilbud. 
 
Ide kataloget til dette arbejde kan 
hurtigt blive meget omfangsrigt, og 
vi vil på det indledende stadie prøve 

at tænke stort og bredt samt søge inspi-
ration hos andre skoler gerne i helt an-
dre egne af landet. 
  
Herunder er ridset nogle ideer op hvor 
der er muligheder for at inddrage ele-
verne i skolekantinearbejdet. Dette 
medfører dog at der er mange ting der 
skal tages op til overvejelse så det lig-
ger nok ikke lige for på skolen. 
 
Elevinddragelse i eksisterende skole-
kantine, hvor eleverne herigennem til-
egner sig mange forskellige færdighe-
der, og der kan med fordel inddrages 
en lang række af de fag der står på sko-
leskemaet. Udover matematik- også bi-
ologi, dansk, engelsk – kun fantasien 
sætter grænser. 
 
Eleverne står selv for madproduk-
tion og madsalg på skolen – som en 
del af faget hjemkundskab 
 
Samarbejde med privat virksom-
hed om inddragelse af eleverne i 
skolekantinearbejdet 
Rundt omkring i landet, findes der pri-
vate firmaer, der har specialiseret sig i 
at lave skolemadsløsninger tilpasset 
den enkelte skole. Et af de største en 
kendte firmaer i Danmark på dette om-
råde er 1-2-3 Skolemad i København. 

 
Mange kender i dag 
www.dinskolebutik.netborger.dk
 hvor der bestilles frugt og 
mælk til daglig levering og der testes 
for øjeblikket en løsning med at lade 
daglige madpakker indgå herunder. 
Hvordan det falder ud – og hvis posi-
tivt resultat – hvornår det så bliver 
søsat, ved vi sikkert meget mere om i 
starten af det nye år. 
 
Køleskabe i de enkelte klasser har 
igennem flere år og omgange været 
fremsat som ønsker fra kredse af for-
ældre. Skolebestyrelsen har besluttet 
ikke at imødekomme dette ønske – 
dels har vi som skole det grønne islæt 
dels vil der være et ikke uvæsentligt 
energiforbrug og dermed indhug i 
skolens samlede økonomi.  
 
Sidder du inde med ideer og forslag 
til området på Mårslet Skole må du 
meget gerne kontakte én fra skolebe-
styrelsen.  
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Julegaveværksteder 
Der har været julegaveværksteder på 
alle stuer i november måned, hvor 
der er blevet produceret mange flotte 
gaver. Vi har derved mulighed for at 
hygge os med julehistorier, -sange og 
så videre her i december måned. 
 
AKT-kursus 
Vi har igen i år to pædagoger på 
AKT kursus, Else fra 2.klasses grup-
pen og Heidi fra 3.klasses gruppen. 
AKT står for adfærd, kontakt og triv-
sel, og kurset fokuserer på børns rela-
tioner og resurser i forhold til de børn 
der er i vanskeligheder med hensyn 
til netop disse begreber.   
 
Ny struktur 
Den 1. august 2007 vil der blive for-
andringer på SFO området. Alle børn 
fra 0. til 4. klasse får pladsgaranti hos 
os, så vores børneantal og antallet af 
voksne vil stige betydeligt. Hvordan 
vores nye struktur vil blive har vi hel-
digvis god tid til at forberede, vi af-
holder pædagogisk weekend medio 
februar, hvor strukturen vil være ho-
vedtema.  
 
Slutteligt vil vi gerne ønske jer alle 
en rigtig glædelig jul og et godt nytår 

SFO MGP 
I skrivende stund har vi endnu ikke 
afholdt dette års SFO MGP, vi vil 
fortælle om det fantastiske arrange-
ment i næste nummer. Vi vil dog ger-
ne her beklage, at I forældre ikke var 
inviteret med. Vi blev desværre nødt 
til at træffe den beslutning på grund 
af pladsmangel.  
 
Halloween fest 
Tirsdag d. 31. oktober var der, om af-
tenen, en forrygende halloween fest 
for 3. kl. i SFO. Det foregik uden-
dørs, hvor der var pyntet op med ly-
sende græskarhoveder. Menuen stod 
på bålmad, og derudover blev der le-
get og (u)hygget på livet løs… 

Af DIDDE, Oasen 

Nyt fra 
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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  
 
 
Værestedet Flash 
Anders Rasmussen 
Telefon: 51575798 
 
Skolebestyrelsen 
Erling Sørensen  
Telefon: 86295140 
erso@mail.tele.dk 
 
Mårslet Skoles Venner 
Steen Bille 
Telefon: 86298115 
steenbille@mail.tele.dk 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Jacob Steen 
jacob.steen@stofanet.dk 
 

Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner 

Nyt fra Mårslet Skoles Venner 

Mad, musik eller mobning 
Pr 9. november havde 91 familier indbetalt 
hver 95 kroner på et girokort som Mårslet 
Skoles Venner uddelte i oktober til alle 
potentielle medlemmer, d.v.s. samtlige 
forældre til elever på skolen. 
Fundamentet er lagt til den økonomiske 
støtte vi gerne vil yde initiativer der kan 
give børnene og de unge nogle anderledes 
lærerige, måske overraskende eller bare 
underholdende timer i en ellers skemalagt 
hverdag. 
De første aktiviteter for årgangene tager 
fart efter nytår hvor MSV’s mål er at give 
samtlige elever en oplevelse de ikke vente-

de. Ud over en planlagt stomp-workshop og 
et besøg af DGI’s Legepatrulje leger besty-
relsen i samarbejde med lærere med forskel-
lige idéer lige fra rundvisninger på kunstud-
stillinger og andre typer museer til gæstebe-
søg af madkunstnere, musikere eller folk der 
kan engagere eleverne i rollespil om mob-
ning.  
Idéerne er der blot vi har pengene til betale 
dem med. Derfor: I kan stadig nå at indbetale 
de 95 kroner på girokortet. Har I det ikke 
længere, så kontakt blot mig på steenbil-
le@mail.tele.dk 

Billeder fra matematikuge 
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    - Jeg glæder mig til jul!  Ordene 
blev sagt i oktober måned af en 
pige, som sad og lavede en nedtæl-
lingskalender. Det er sådan en lang 
papirstrimmel, som er inddelt i 24 

felter. I ne-
derste felt 
står der 
”24”, i 
øverste felt 
står der ”1”. 
Den 1. de-
cember må 
man klippe 
nederste 
felt af og 
sådan fort-
sætter det 
med, at man 

hver dag klipper et felt væk – så er 
der en dag mindre! Og til sidst er 
der kun ”1” tallet tilbage - så er det 
blevet den 24. december! 
  
   Hvor skønt at glæde sig så meget 
til noget at man tæller dagene – og 
at man allerede i oktober forbere-
der sig til nedtællingen! Selv tænk-
te jeg: Allerede – er det allerede 
ved den tid igen… 
  
Glæden forandrer sig med alderen 
– eller måske rettere: vi forandrer 

os. Jeg kan glæde mig over at se 
et barns umiddelbare og boblende 
glæde. En glæde, der strømmer 
fra øjnene og helt ned i fødderne. 
Den må strømme ned i fødderne, 
for et barn, som er fyldt af glæde, 
kan slet ikke stå stille eller gå stil-
le. Det hopper, danser, løber. Det 
er dejligt at se. Jeg ved ikke, om 
det er fordi årene gør os tungere – 
men det er ikke ofte, at voksne 
hopper af glæde, fordi vi simpelt-
hen ikke kan lade være… Vægten 
af års erfaring gør os tungere. Er-
faring, der har lært os, at efter jul 
kommer januar. Der er så meget, 
vi kan lade skygge for glæden – 
fornuft, realiteter, bekymringer.  
  
Men julen er glædens fest. Den 
rummer så megen glæde, at der er 
nok også til dem, som ikke læn-
gere laver nedtællingskalendere 
eller hopper omkring fordi glæ-
den bare må ud. 
  
Julens glæde er for mange for-
bundet med fællesskab, med fa-
milie, dejlig mad, levende lys og 
varme stuer. Nå ja – og gaver. 
Men julens glæde er meget mere 
– ellers var glæden ikke for alle, 
men kun for de få. ”Se, jeg for-
kynder jer en stor glæde, som 
skal være for hele folket” står der 
i juleevangeliet. En glæde, der 

skal være for alle,  er en glæde, 
som også skal kunne rumme sorg 
og savn, for det er vilkår, som 
mange lever med. Og for den, 
som bærer en sorg i sit hjerte kan 
al den glitrende julestemning væ-
re svær at have med at gøre. Men 
juleglæden rækker ud over det, vi 
selv kan stable på benene. Den er 
et budskab til os fra Gud – og 
derfor er den for alle. Den glæde, 
som juleevangeliet fortæller om, 
er der hverken glitter eller røde 
plastic hjerter over. Men det er 
noget, som fortæller os noget 
meget større - det er engle – bud-
bringere mellem himmel og jord, 
som synger om Guds fred til 
mennesker. Alt sammen fordi et 
barn er født i Betlehem. I en stald 
og svøbt og lagt i en krybbe. For 
så udsat og sårbart er livet. Det er 
ikke urørligt eller selvfølgeligt – 
men det kan leves selv under bar-
ske vilkår. 
  
   Englenes sang den første jule-
nat er glædessang. For barnet i 
krybben er Guds lys i verden. 
Det lys, som skinner for alle, 
som sidder i mørke og dødens 
skygge. Og lige netop det, er dét 
håb, der kan rumme os alle. At 
Guds lys er i verden og mørket 
kan ikke opsluge det. 
    Julens glæde er ikke en oppu-

JULENS GLÆDE 
Af sognepræst Jette R. Christiansen 

Jette Rosenberg  
Christiansen 
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December 
 

SØNDAG d. 3. dec.  kl. 10:00 
1. søndag i advent 
Matt. kap. 21, vers 1 - 9 
Jesus kommer til Jerusalem 
HANNE DAVIDSEN  
 

SØNDAG d. 10. dec.  kl. 10:00 
2. søndag i advent 
Luk. kap. 21, vers 25 - 36 
Tegnene på Jesu genkomst 
JETTE R. CHRISTIANSEN 
 

 

SØNDAG d. 17. dec.  kl. 16:00 
De ni læsninger 
HANNE DAVIDSEN. 

 

SØNDAG d. 24 dec. kl. 14:00 
juleaften   kl. 15:00 
Luk. kap.2, vers 1 - 14 kl. 16:00 
Jesu fødsel 
HANNE DAVIDSEN. 
 

MANDAG d. 25. dec.  kl. 10:00 
juledag   
Luk. kap. 2, vers 1 - 14 
Jesu fødsel 
HANNE DAVIDSEN 
 

TIRSDAG d. 26. dec. kl. 10:00 
2. juledag 
Matt. kap. 23, vers 34 - 39 
Dommen over de religiøse ledere 
HANNE DAVIDSEN 
 

OBS.: SØNDAG d. 31. dec. 
Ingen gudstjeneste. 

Januar 2007 
 

MANDAG d. 1. jan. kl. 17:00 
nytårsdag 
Luk. kap 2, vers 21 
Simeon velsigner Jesus i templet 
 

JETTE  R. CHRISTIANSEN 
 
SØNDAG d. 7. jan. kl. 10:00  
Helligtrekongers søndag 
Matt. kap.2, vers 1 - 12 
Stjerneforskerne fra Østen 
 

HANNE DAVIDSEN 
 
SØNDAG d. 14. jan. kl. 10:00 
2. søndag efter helligtrekonger 
Joh. kap. 2, vers 1 - 11 
Brylluppet i Kana 
OBS: Spejdernes nytårsoptakt 
 

HANNE DAVIDSEN 
 
SØNDAG d. 21. jan. kl. 14:00 
3. søndag efter helligtrekonger 
Matt. kap. 8, vers 1 - 13 
Jesus helbreder en spedalsk mand 
 

ANNE NICOLAISEN 
 
SØNDAG d. 28. jan. kl. 17:00 
Lysgudstjeneste 
 

HANNE DAVIDSEN 

Kirketider 

Fri 
 Sognepræst Hanne Davidsen holder 
fri d. 29.- 31.12  og  19.- 26.1.2007 

Embedet passes af sognepræsterne 
Anne Nicolaisen, Astrup,  

tlf.: 8692 7454  og 
Jette Rosenberg Christiansen, Tiset, 

tlf.: 8692 7330 

 

Kirkebil 
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
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. 

Jul og nytår på 

Kildevang 
Julegudstjeneste   torsdag d. 21. dec. 2006 
Nytårsgudstjeneste onsdag d. 3 jan. 2007 
 

begge dage kl. 14:30 
 

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

 

Prædikant er sognepræst  Hanne Davidsen. 

Lysgudstjeneste 
    Der afholdes en lysgudstjeneste  
søndag den 28.januar kl. 17:00  

  
 

    Temaet for denne gudstjeneste er 
"Guds lys". Det bliver en kort gudstje-
neste indeholdende bøn, musik, salme-
sang, stilhed og en kort billedmeditati-
on. 
 

    Denne stille/lysgudstjeneste i Mår-
slet Kirke tilrettelægges af sognepræst 
Hanne Davidsen.  
   Det er et eksperiment, som vi prøver 
af  for at se, om der er interesse for 
sådanne alternative gudstjenester på en 
søndag og på dette sene tidspunkt. 
 

  Gudstjenesten henvender sig til voks-
ne, der har brug for et helle midt i en 
travl og vanskelig hverdag. Vi prøver 
at skabe rum for ro og fordybelse.  HD 

stet glæde, som taber luften 2. ju-
ledag. Det er en dyb glæde, som 
følger os ind i januar og ud på li-
vets mangeartede og ofte krogede 
veje. Den kan gå os i hjertet, hvis 
vi giver den lov.  
 
   Og hvem ved – måske den også 
kan løfte os - om ikke til at hoppe, 
så dog på glædens vinger, der kan 
bære os uanset alder. 
 
  
   Hjerte, løft din glædes vinger! 
   Over muld 
   underfuld 
   englesangen klinger; 
   hør og mærk de toner søde, 
   Himlen lydt 
   melder nyt: 
   Kristus lod sig føde! 
 

(Den Danske Salmebog nr. 114) 
  

Alle ønskes en god  
adventstid og en  

rigtig glædelig jul! 
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Julemåneden i Mårslet: 

Arrangementer i Mårslet Kirke 
Julen nærmer sig, og børnene glæder sig nu hver dag til at åbne julekalenderen  

for at se - og måske smage -  hvad der gemmer sig bag lågerne! 
   December 2006 er for Mårslet Kir-
ke også igen i år fyldt med aktivite-
ter, der involverer alle aldersgrupper, 
fra dagplejebørnene  til beboerne på 
lokalcenter Kildevang. 
 

Tirsdag den 5. december kl. 10: 
Juleafslutning i kirken for dagpleje-
børnene i gruppe 14. 
Onsdag den 6. december kl. 10: 
Juleafslutning i kirken for dagpleje-
børnene i gruppe 15. 
   Begge dage afsluttes med en jule-
fest i Sognehuset. 
 
Torsdag den 7. december kl. 14: 
   Adventsmøde for ældre. Efter en 
kort gudstjeneste i kirken med sog-
nepræst Hanne Davidsen som prædi-
kant, er der adventshygge i Sognehu-
set med underholdning ved Jens 
Bech, der vil causere over julens 
traditioner.  
   Efterfølgende er der lodtrækning 
om de mange flotte juledekorationer. 

Fredag den 15. december: 
Krybbespil i kirken ved minikonfir-
manderne.  I år  med englevise og 
vismandsrap!  
Kl. 13 for institutions- og hjemme-
værende børn og 
Kl. 14 for forældre, familie og andre 
interesserede. 

Kirkens korskole medvirker. 
 
Torsdag den 21. december: 
Skolens juleafslutning. 

Konfirmander og  
minikonfirmander 

 

 begynder undervisningen igen på de 
sædvanlige tider på tirsdage, onsdage 
og torsdage i Sognehuset. 
  

   Konfirmanderne starter i uge 2: 
  

tirsdag den 9., onsdag den 10. og 
torsdag den 11. januar 2007. 
 

Minikonfirmanderne starter i uge 3, 
 

tirsdag den 16., onsdag den 17. og 
torsdag den 18. januar 2007. 

Danmarks Radio inviterer: 

TV-optagelse af gudstjenester i Skæring Kirke 
Menigheden i Mårslet inviteres til TV-optagelse af de første to gudstjenester i DR-kirken,  

som i januar, februar og marts 2007 finder sted i Skæring Kirke 
   Har du lyst til at deltage som menig-
hed og samtidig opleve 2 utraditionelle 
gudstjenester, så tag imod denne invi-
tation fra Danmarks Radio.  
   Optagelserne finder sted  i Skæring 
Kirke  tirsdag d. 2. januar 2007 .   
   Vi skal selv sørge for transporten og 
skal være der senest kl. 17:00. 
   Prædikant vil være Flemming Pless 
fra Christians Kirke i København. 
   På nuværende tidspunkt er der ingen 
der véd, hvordan de 2 gudstjenester 
kommer til at forløbe, men da Flem-
ming Pless er kendt som en meget far-
verig personlighed, kan vi nok med 
sindsro regne med, at det bliver en 
spændende dag/aften.  
   Da det jo er en TV-optagelse til se-
nere udsendelse, vil forløbet også blive 
indrettet derefter. Der startes med en 

halv times kombineret briefing og 
lydprøve, hvorefter DR går i gang 
med optagelsen af den første gudstje-
neste. Den vil - med de tilretninger 

og korrektioner 
der er under-
vejs - vare ca. 
1 time. 
   Derefter hol-
der vi spise-
pause i de til-
stødende sog-
nelokaler, hvor 
Danmarks Ra-
dio er vært. 
   Efter kaffen, 
er der så gjort 
klar til næste 

gudstjeneste, som gerne skulle være 
færdig, så vi kan vende hjemad om-

Foto: Janne Wibroe, DR 

Sognepræst  
Flemming Pless 

kring kl. 20:30. 
  

  Og med garanti en oplevelse rigere! 
 

  * 
   Programmerne vil blive udsendt  i 
januar 2007. Nøjagtigt  tidspunkt vil 
blive oplyst på optagelsesdagen. 
   Da pladsen er begrænset, er binden-
de tilmelding nødvendig. Det skal ske 
inden den 8. december til sognepræst 
Hanne Davidsen på tlf.: 8629 0234 
eller mail: davidmaa@post.tele.dk 
     

   Skæring Kirke er en moderne kirke, 
der ligger på Skæring Kirkevej 1. 
Den blev indviet i 1994 og er tegnet af 
arkitektparret Exner. 
   Dens indre er domineret af en stor 
lavthængende lysekrone med 216 gløde-
lamper, og væggene er beklædt med tre-
kantede plader i rustfrit stål.             JL   

Kl.   8:10 8. -  9. klassetrin JRC 
Kl.   9:00 5. -  7.        ”  JRC 
Kl.   9:50 2. -  4.        ”   HD 
Kl. 10:40 0. -  1.        ”   HD 
 
 

OBS. På grund af den begrænsede 
plads i kirken er det desværre heller 
ikke i år muligt for forældrene at del-
tage i disse afslutningsarrangementer. 

Foto: Jørgen Lauritsen 

Fra opførelsen af krybbespillet 2005 
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Lysgudstjenesten 

        Verdens lys 
Konfirmandernes egen gudstjeneste d. 2. november i Mårslet Kirke 

   Græskarlygternes flotte udskærin-
ger lyste op og ledte vej til kirken på 

denne bidende kolde torsdag aften 
først i november. 
     

  Men indenfor i varmen havde kon-
firmanderne tilrettelagt en allehel-
gensgudstjeneste med udgangspunkt 

i ordene: ”I er verdens lys.” -  ord 
som Jesus brugte om sine disciple. 
  

   Konfirmanderne fortolkede og 
udførte på smukkeste vis dette 
tema gennem ord og drama, fra 
tekstlæsning til prædiken.  
 

  De mange forældre, søskende, 
familie og venner havde alle fået 
et fyrfadslys ved indgangen, og 
ved gudstjenestens begyndelse 
blev 7  levende lys båret ind og 
anbragt i stagen ved korbuen.  
   

   Alle kunne tage del i denne 
lysgudstjeneste, og før altergan-
gen, der blev forestået af sogne-
præsterne Hanne Davidsen og 

Jette Rosenberg 
Christiansen, blev 
alle - store og små - 
opfordret til at tænde 
hver sit fyrfadslys. 
 

    En god og positiv 
oplevelse, der blev 
understreget af en 
engageret medvirken 
af de dygtige piger 
fra Mårslet Kirkes 
Kor under ledelse af 
Pia Labohn.           JL 

Foto: Jørgen Lauritsen 
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   Vi kender udtrykket: Lykken er at 
blive rigtig gammel, og det vil de 
fleste vist gerne - og kan vi så samti-
dig bevare et godt helbred, ja så må 
det da være lykken.  
   Hører man så til dem der er så pri-
vilegerede, at opnå en høj alder lades 
man på mange punkter alene.  

   De jævnald-
rende venner, 
naboer og an-
dre, med hvem 
man i mange år 
var knyttet til 
og havde fæl-
lesskab med, 
falder efterhån-
den væk, og 
alenetilværelsen 
i en høj alder 

gør det ofte svært at tage initiativ til 
nye bekendtskaber. 
   Her kommer besøgsvennernes om-
sorg og interesse for de ældre med-

borgere  ind i billedet.  
   Benthe Villumsen (65) fra Mårslet   
er bankuddannet og en af dem, der 
hver onsdag formiddag er på besøg. 
   - Min ældre veninde på 99 ser me-
get frem til disse formiddage, hvor 
jeg kommer til hende i hendes eget 
hjem. Vi snakker om mange ting, og 
ikke mindst fornemmer jeg, at det er 
positivt for hende, at hun bl.a. kan 
”læsse af” til mig og høre min me-
ning, uden at det får nogen form for 
konsekvenser. Hun kan her sige ting, 
som det måske kan være svært at få 
sagt til og drøftet med familien.  
   Og Benthe Villumsen tilføjer, at 
disse besøg i høj grad er givtige beg-
ge veje: 
   - Jeg er meget glad for dette arbej-
de, og selv om samtalerne er ufor-
pligtende for mig, så får jeg alligevel 
meget ud af en sådan formiddag med 
en livserfaren ældre medborger. 
  

   En besøgsven er typisk i ”den tred-
je alder” og har naturligvis tavsheds-
pligt i enhver henseende.                 

Besøgsvenner: 

Én at tale med 
Der er mangel på - især mandlige - besøgsvenner i Mårslet 

 

Mårslet 
Hyggeklub 

henvender sig til 
alle pensionister og 

efterlønsmodtagere i Mårslet sogn til 
uforpligtende sammenkomster med 
interessante og spændende arrange-
menter. 
    

Adventsmøde 
   Torsdag den 7. december er det 
menighedsrådet der arrangerer ad-

ventsmøde.  
   Vi begynder 
med en kort 
gudstjeneste i 
kirken med 
efterfølgende 
kaffebord og 
underholdning 
i Sognehuset 
ved Jens Bech, 
Mårslet. (t.v.) 

 
Ad Pilgrimsvejen  

til Santiago 
 

   Torsdag den 11. januar kommer 
Hans Møller,  Mårslet og fortæller 
om og viser billeder fra en rejse, der 
startede syd for Paris og sluttede på 

nordvestsi-
den af Spani-
en.  
   Selv om 
turen i store 
træk fulgte 
den mere end 
1000 år gam-
le pilgrims-
rute, var det 
ikke en pil-
grimsrejse. 
    Formålet 

var at se og opleve den kunst, der 
som perler på en snor i enestående 
smukke landskaber ligger hele vejen 
fra Bourgogne i Frankrig til Santiago 
de Compostella i Spanien - pragtful-
de kirker, klostre, borge, broer og 
andre bygningsværker. Ingen steder i 
verden gives der en bedre mulighed 
for at opleve den på én gang enkle 
og raffinerede romanske billedkunst 
og arkitektur fra 1000 - 1100-tallet.                

 

Foto Jørgen Lauritsen 
Hans Møller 

Kunne du tænke dig at være med til at gøre tilværelsen lidt mere indholdsrig 
for en ældre medborger i Mårslet sogn, så ring til sognepræst Hanne Davidsen, 

på tlf.: 8629 0234 eller mail: davidmaa@post.tele.dk 

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 

Benthe Villumsen 

   Broder Wandahl - og det hedder han 
virkelig - så der er altså ikke tale om 
et tilhørsforhold til en eller anden 
hemmelig orden - stammer fra Søn-
derjylland, hvor Broder er et ikke helt 
ualmindeligt fornavn. Det kendes jo 
også i det øvrige land fra efternavnet 
Brodersen.  
    Da mikrofonen efter lidt knas kom 
til at fungere, fik de omkring 45 mår-
slettere, der var mødt op i Hyggeklub-
ben, en definition på ordet ”hygge”, 
der kan ledes tilbage til ”at trøste og 
give mod”. Herefter fik vi mange 
morsomme, alvorlige og humørfyldte 
anekdoter fra et langt præsteliv, hvor 
livet blandt samfundets laveste klasser 
- subsistensløse, sprittere og særlinge 

fyldte en hel del. 
    Ud af de mange beretninger var 
der historien om den ikke helt appel-
sinfrie stemme, der i en festuge plud-
selig brød ind i højttalerne under en 
gudstjeneste i Domkirken med orde-
ne ”Livet er sat’me skønt!!”,  netop 
som  Broder Wandahl holdt en pause 
i sin prædiken. Der var historien med 
”kineserkokken”, der stod med en 
død ræv i hånden, som han tog med 
op at køre og som så i Reginakrydset 
generede en ung politibetjent og til 
sidst fik vi en rørende beretning om 
”dronningen” - den subsistensløse 
Evys død - og begravelsen fra Nor-
dre Kapel.                                     JL  
Se billederne på næste side     

Pastor emeritus Broder Wandahl i Hyggeklubben: 

At trøste og give mod! 
Fornøjelig og interessant eftermiddag i Sognehuset 

Foto: Jørgen Lauritsen 
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      SOGNE       HUSET  
  
         DECEMBER 2006           JANUAR 2007 

Fredag d. 1. december 
Fredagsspisning 
Kl. 18:15 - 20:30 
 

Torsdag d. 7. december 
Hyggeklubben 
Adventssammenkomst 
Kl. 14 - 16 
(se omtalen andetsteds på kirkesiderne) 
 
 

Mandag d. 11. december 
Mandagscafé 
Kl. 9:30 - 11 
 

Fredag d. 15. december 
Fredagsspisning 
Kl. 18:00 - 20:30 
 

Onsdag d. 20. december 
Indre Mission 
(se omtalen andetsteds på kirkesiderne) 
 

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

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

Ørnereden (store sal) 
Kl. 19:00 - 20:30 
Hver  tirsdag, onsdag og torsdag: 
Konfirmandundervisning 
Kl.   8:00 -   9:30 
Minikonfirmandundervisning  
Kl. 13:00 - 14:30                          
 

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 

Mandag d. 8. januar 
Mandagscafé 
Kl. 9:30 - 11 
 

Torsdag d. 11. januar 
Ad pilgrimsvejen til Santiago 
Hans Møller fortæller 
Kl. 14:00 - 16:00 
(se omtalen andetsteds på kirkesiderne) 
 
Tirsdag d. 16. januar 
Menighedsrådsmøde 
18:30 - 22:00 
Onsdag d. 17. januar 
Indre Mission 
(se omtalen andetsteds på kirkesiderne) 
Fredag d. 19. januar 
Fredagsspisning 
Kl. 18:15 - 20:30 
 

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

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

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

Hver  tirsdag, onsdag og torsdag: 
Konfirmandundervisning 
Kl.   8:00 -   9:30 
Minikonfirmandundervisning  
Kl. 13:00 - 14:30                          
 

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 forbind. med højtider og ferier  

 

Menighedsrådsmøder i 
2007 

 
   Ved menighedsrådsmødet den 10. 
oktober 2006 blev mødedatoer for 
2007 fastlagt. 
 
   Som udgangspunkt er det altid den 
3. tirsdag i måneden. 
  
   Menighedsrådsmøderne er offent-
lige, og enhver er velkommen til at 
overvære møderne. 
 
Tirsdag den 16. januar 
Tirsdag den 20. februar 
Tirsdag den 20. marts  (kirkesyn) 
Tirsdag den 17. april 
Tirsdag den 15. maj 
Torsdag den 7. juni (budgetmøde) 
Tirsdag den 19. juni 
 
Tirsdag den 21. august 
Tirsdag den 18. september 
Tirsdag den 9. oktober 
Tirsdag den 20. november 

 
   Møderne afholdes i Sognehuset og 
begynder normalt kl. 18:30 og slut-
ter omkring kl. 22.  
 
Der er ikke menighedsrådsmøder i 

juli og december.  

 

Kunst på væggene 
i Sognehuset:  

I januar måned er det Sven Voxtorp, 
Mårslet, der udstiller med tegninger, 
olie og akvareller. 

En Broder i Hyggeklubben  
    Pastor emeritus Broder Wandahl var gæst i Hyggeklubben 
d. 9. nov. 2006. I kaffepausen fik han en snak med flere, som 
var blevet konfirmeret af ham mange år tidligere. På billedet 
øverst t.h. er det Pia Voxtorp, der skruer tiden tilbage.  

Foto: Jørgen Lauritsen 
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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 / PRÆSTESEKRETÆR 
 Henny Margrethe Bauning (HMB) 
 Langballevej 168 
 Tlf. 8629 0649 
 bauning@webspeed.dk 
 

 træffes normalt på kirkekontoret i Sog- 
 nehuset, Obstrupvej 4 A,  tirsdag og ons- 
 dag  kl. 9 - 13.  
 Tlf. 8629 3440 - mail: hmb@km.dk 
 ellers henvises til sognepræsten på tlf. 
 8629 0234  
 

 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 

Byens juletræ 2006 
    Traditionen tro er det Mårslet Juletræslaug, der står for 
tændingen af årets juletræ, og med den efterfølgende fæl-
lessang i kirken, er det blevet en fast og god tradition da-
gen før 1. søndag i advent. 

    Således også i år, hvor årets juletræ på pladsen foran 
kirken tændes lørdag den 2. december   kl. 16:00  
   Fra 1. december vil kirken være belyst indtil udgangen 
af  februar 2007.  
   Ringetiderne med kirkeklokken er fra 1. nov. kl. 8:00 
om morgenen og kl. 16:00 om aftenen.    Foto: Jørgen Lauritsen 

 

Årets julegaveidé til piger 
Pilgrim smykke 2006 

   Kirkens Korshær  har fået frem-
stillet denne unikke broche som en 
gave fra Hede Nielsens Familie-
fond og Schur-fonden. Produceret 
og støttet af smykkefirmaet Pil-
grim. 

   Kirkens Korshær betaler ved 
salget kun fremstillingsprisen, 
resten går til det sociale arbejde.  
   Brochen sælges i ugerne 46 - 
49 og leveres i smuk gaveind-
pakning til en absolut særpris. 

Nåede du ikke at få købt brochen i Mårslet Kirkes julebod i Borgerhuset 
i november, så fortvivl ikke. 

 Yderligere bestillinger modtages indtil d. 9. december på 
 

 telefon 8629 0234  
eller pr. mail på  

davidmaa@post.tele.dk 

Gyldent kors med 4 dybrøde hjerter 

JULEKONCERTEN I MÅRSLET KIRKE:   
 
 
 

 tirsdag den 5. december kl. 19.30 
 

Ikke solgte billetter á 130 kr. ved indgangen. 
Husk 

100 kr. 

Størrelse 30 x 30 mm   
vægt ca. 30 gram 

 

MANDAGS-CAFEEN 
holder åbent i Sognehuset både den 11. december og den 8. januar 
fra  kl. 9:30 - 11.  Kom til en uforpligtende hyggesnak over en kop 
veltillavet kaffe eller the med rundstykker. Og så er det helt gratis! 
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   Jeg vil ind-
ledningsvis 
gerne sige 
tak til filosof 
og filosofisk 
vejleder, Ni-
els Jakob 
Harbo, der 
har respon-
deret på min 
kritiske arti-
kel om selv-
udvikling i 
oktober-
nummeret af 

Mårslet Bladet. Det giver mig anled-
ning til at præcisere mine synspunk-
ter og tilbagevise en række misforstå-
elser. 
 

Firkantet og fordrejet 
    Først vil jeg sige, at det ikke er helt 
fair at bedømme min kristendomsfor-
ståelse ud fra en lille artikel i et en-
kelt nummer af Mårslet Bladet. Kri-
stendommen rummer mange tanker 
om Gud og mennesker. Jeg har i den 
pågældende artikel valgt at fokusere 
på ét bestemt aspekt, hvilket ikke er 
det samme som, at der ikke findes 
andre væsentlige temaer, der fortjener 
omtale. Altså, jeg mener, at NJH på 
en ret billig måde fremstiller mine 
standpunkter noget firkantet og for-
drejede. 
 
Folkekirkens svaghed og styrke er 

fællesskabet 
   En anden ting jeg gerne vil anholde 
er, at NJH tager munden for fuld og 
tillægger mig for stor betydning, når 
han identificerer mine synspunkter 
med den moderne folkekirkes hold-
ning.  Jeg vil gerne understrege, at 
hverken jeg eller nogen anden kan 
tale på den samlede folkekirkes veg-
ne. Så jeg vil ikke beskyldes for at 
have opkastet mig til talerør for den 
samlede kirke. Desuden ville det væ-
re ganske uretfærdigt at dømme kir-
ken som sådan på baggrund af, hvad 
en lille sognepræst i Mårslet mener! 
Folkekirkens både svaghed og styrke 

er, at den er et frit fællesskab, hvor 
alle kan tage ordet, alle kan læse og 
fortolke Bibelens ord. Ingen har 
magt og myndighed til at dunke 
andre i hovedet med Sandheden. 
Folkekirken er i bevægelse, er et 
stadigt arbejdende fortolkningsfæl-
lesskab. 
  

   Nå, men nu til selve sagen. 
 

 To reaktioner: Forargelse  
og befrielse 

   Jeg har oplevet to meget forskel-
lige reaktioner på min artikel. 
 

   1)   Man kan blive forarget, fordi 
man bliver krænket over, at få at 
vide, at man måske ikke er så me-
get herre over sit liv, som man går 
rundt og tror. Forstår man sig som 
et selvberoende mennesker, der 
gerne vil magte og kontrollere sin 
tilværelse, er forandringsparat og 
ressourcestærk, så gør det ondt at få 
at vide, at mennesker nogle gange 
er meget små. Man bliver såret, 
fordi man kæmper for sit selvværd 
og føler det ydmygende og kræn-
kende at blive mindet om, at ingen 
kan undgå erfaringer af afmagt. Når 
man har den selvforståelse kan det 
være svært at forstå mit anliggende, 
for man er parat til at slås og gøre 
en forskel i verden, man kæmper 
for at holde fast i sig selv.  Meget 
tyder på, at denne opfattelse af 
mennesket ligger bag NJH optimi-
stiske eller skal vi sige naive be-
stræbelse for at forbedre verden og 
mennesket. 
 

  2)   Den anden måde at reagere på 
er befrielse og lettelse. Endelig er 
der en, der tør tale tidens trend 
imod. Det er mennesker som selv er 
kommet i klemme i det kapitalisti-
ske og liberalistiske management-
cirkus. Det er mennesker, som lider 
af stress og depression og erfarer 
presset og afmagten. Det er menne-
sker, som føler, at en problematise-
ring af selvudviklingstanken og den 
medfølgende stime af krav og pres 
er befriende. Et tyngende åg tages 

fra deres skuldre, når der endelig er en, 
der lytter op forstå deres smerte. Denne 
reaktion har jeg mødt fra rigtig mange 
mårslettere. Et af kristendommens ker-
nebudskaber er da også – og det kan 
ikke siges for tit: 
 

DU HAR LOV AT VÆRE HER! DU 
HAR EKSISTENSRET SÅDAN SOM 
DU ER! DET ER GUDS VELSIGNEL-
SE OVER DIG! 
 

   Jeg taler imod samfundsudviklingen 
og den moderne vækstideologi, der 
plager så mange mennesker. Jeg så ger-
ne, at der af næstekærlige grunde blev 
gjort noget ved det rent samfundsmæs-
sigt og politisk. Her må andre så tage 
over. Jeg peger på problemet og håber 
på, at nogle vil indse, at samfundet kø-
rer i den gale retning. Jeg ser jo ned-
slidte, tungsindige og sårede menne-
sker i mit arbejde, mennesker der er 
ofre for en gal og umenneskelig ideolo-
gi. Jeg opfatter mig som de svages ad-
vokat i denne her sag! Så kom ikke og 
sige, at jeg ikke ved, at kristendommen 
handler om næstekærlighed!! 
 

Ét sted i verden hvor man  
kan være i fred 

 Gud kommer den afmægtige i møde 
Jeg konfronterer ikke mennesker med 
deres afmagt. Men som præst og med-
menneske tager jeg menneskers erfa-
ring af afmagt alvorligt. Lytter, er nær-
værende og omsorgsfuld uden at stille 
krav om, at de skal tage sig sammen, se 
at komme videre, prøve at vende ulyk-
ken til noget positivt – eller hvad man 
nu ellers kunne finde på af krænkende 
talemåder. Min pointe er, at der skal 
være bare ét sted i verden, hvor man 
kan være i fred. Og få fred. Det er ikke 
det samme som, at man accepterer al-
verdens lidelser og ulykker. Kristen-
dommen er i sin grund en protestreligi-
on. Vi protesterer imod sygdom, lidelse 
og død og hævder imod al fornuft, at 
livet og kærligheden er de stærkeste 
magter i verden, fordi Gud er livet og 
kærlighedens Gud. Vi tror og håber på 
trods af al erfaring, at det gode vil sej-
re. Det er ikke noget vi kan sige os 

Svar fra sognepræst Hanne Davidsen til filosofisk vejleder Niels Jakob Harbo: 
 

Den filosofiske svøbe - nutidens selvskabte plage 

Sognepræst  
Hanne Davidsen 

Foto: Jørgen Lauritsen 
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selv. Tværtimod taler al erfaring, for-
nuft og forstand imod det, men vi tror 
på det, vi ikke kan se. Det er noget 
mennesker i dyb sorg og afmagt kan 
forstå og trøste sig ved. Når vi når vor 
yderste grænse, så er der kun Gud. 
Det kan gøre ondt at indrømme, men 
det kan også være en befrielse. Men 
det kan en filosofisk vejleder måske 
ikke forstå? 
 

 Kristendom og næstekærlighed 
   Det er kristen børnelærdom, at vi 
skal elske vor næste. Det ved vi jo 
godt alle sammen. Men det er altså 
ikke det samme som, at vi skal plage 
andre mennesker med krav om for-
bedring. Et sådant projekt er ikke blot 
halsløs gerning – det kan også få fa-
tale konsekvenser. Når en ideologi om 
forbedring og forandring bliver sat på 
politisk eller filosofisk dagsorden, så 
bliver jeg meget utryg. Jeg får associ-
ationer til kommunistiske genopdra-
gelseslejre eller Scientology's kurser 
for personlig udvikling, eller jeg kom-
mer til at tænke på forgangne tiders 
pietetiske vækkelsesmøder. Lad os for 
Guds skyld blive fri for ideologiernes 
hærgen og i stedet i det små forsøge at 
være lys for hinanden i det daglige. 

Fri os fra tyranniet – både den åbenly-
se og den skjulte! 
 

 Det kristne menneskesyn 
   Kristendommens menneskesyn er 
komplekst. På den ene side ser man 
mennesket som et strålende lys, hver 
eneste menneske er et unikt og enestå-
ende væsen, skabt af Gud i Guds bil-
lede, fra begyndelsen velsignet af 
Gud. Som Paulus skriver til sine krist-
ne venner: I er Guds udvalgte hellige 
og elskede! Sådan! Det samme siges 
til os kristne i dag. Så rank ryggen og 
vær glad, Gud ser dig og en med dig. 
På den anden side ser man også men-
nesket som ufuldkomment og skrøbe-
ligt, der krænker og sårer andre og 
selv bliver offer for andres livsska-
dende ord og handlinger. Der er livs-
ødelæggende kræfter i verden og i 
mennesket. Det er den realitet vi ser, 
og oplever hver eneste dag. 
Derfor er der to hovedtemaer i kri-
stendommen: 
 
   1)  Frelsen fra de livsødelæggende 
kræfter – det er derfor vi bekender 
Jesus Kristus som frelseren. Frelsen er 
at vi tilhører Vorherre Kristus, der 
samler os op med sin livgivende og 

nyskabende magt. Det er genoprejs-
ningen for alle ofre og tilgivelse til 
os, der forbryder os. 
 

   2)  Den etiske fordring om at tage 
vare på det liv, der er betroet os – 
derfor lytter vi til Jesus som vismand 
og vejleder. Kraften til at forsøge at 
leve i kærlighed får vi fra ham, fra 
hans tilgivelse og omsorg. 
 

 Kirken og magt 
   NJH beskylder mig for, at jeg ud-
øver magt, når jeg ”tvinger et fast 
defineret menneskesyn ned over 
mennesker, der måske i forvejen står 
i en eksistentielt udfordrende situati-
on”. Intet er mere forkert. Jeg kunne 
aldrig drømme om at tvinge noget 
ned over andre. Min praksis i folke-
kirken er gennemsyret af frihed og 
åbenhed. Jeg opkaster mig ikke til 
dommer over andre mennesker. En-
hver er fri til at mene, hvad de vil. I 
vores kirke er der plads til forskellig-
hed og debat – det er en af de måder 
vi forvalter næstekærligheden på. 
 

Hanne Davidsen 
sognepræst 

8320 Mårslet 

  

   Tranbjerg,  20. jan.: Om synd og nåde set i lyset af nadverritualet. 
"Erfaringer af skyld, af at forfejle sin bestemmelse i verden og af afstand til Gud aktu-
aliserer kristendommens syndsbegreb og åbner for længselen efter tilgivelse. I gudstje-
nesten iscenesætter nadveren tilgivelsens virkelighed, hvor Gud kommer nær og åbner 
nye muligheder” 
Phd. Sanne Thøisen, Københavns Universitet.  
 

   Tiset, 3. feb.:  Salmebogens forskellige tematisering af synd og nåde  
Sognepræst Marianne Christiansen, Thisted. 
(Nærmere omtale i næste nummer) 
 

   Astrup, 24. feb.: Frelse og velsignelse med udblik til dåben 
Professor Hans Jørgen Lundager, Aarhus Universitet 
(nærmere omtale i næste nummer) 
 

   Mårslet, 10. marts: Opsamling og fælles drøftelse af studiedagenes temaer 
 

Alle dage er lørdage mellem kl. 9:30 - 12:00. 
Pris inkl. morgenkaffe: 75 kr. for alle fire dage  -  25 kr. for enkeltforedrag. 

Tilmelding første mødedag eller til sognepræst Hanne Davidsen,  
tlf. 86290234 eller davidmaa@post.tele.dk 

   Nyt fra Mariehønen  
 

  Som et nyt tiltag i 2006 inviterede 
børneklubben Mariehønen børn un-
der 6 år til salmesang alle mandag 
eftermiddage i november måned i 
Mårslet Kirke.   
  Efter at have sunget til orgelbrus og 
guitarspil, sluttedes der - efter en god 
times tid - af i Sognehuset, hvor der 
blev leget, drukket saftevand og spist 
kage. Initiativet tænkes genoptaget til 
november 2007. 

Studiedage i foråret 2007 
Kristne grundtemaer fortolket i gudstjenesten 

 

 Fire lørdage i foråret 2007 er der mulighed for at gå i dybden med kristne grundbe-
greber som nåde og barmhjertighed, frelse og velsignelse, synd og skyld. Indgangen 
til begreberne er gudstjenestens, salmernes og sakramenternes fortolkning af dem. 

 

   Formiddagene er tilrettelagt i et samarbejde mellem Tranbjerg, Tiset, Astrup og 
Mårslet menighedsråd og præster. 

Foto: Jørgen Lauritsen 

Mårslet Kirke, 13. november 2006 
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Vi ønsker alle vore læsere 
en rigtig glædelig jul og et 

godt og lykkebringende  
nytår 2007 

 
Indre Mission 

Adventsmøde 
  

 Onsdag den 6. december kl. 19:00  
er der adventsmøde for hele famili-
en i Mårslet Sognehus. 
 

   Vi vil sammen synge nogle af vo-
re kendte advents-sange og Christ-
mas-carols. 

   Herefter vil der 
være et særskilt pro-
gram for både børn 
og voksne. 
   Mens børnene 
bliver underholdt, 
vil Jørgen Knudsen, 
kort give sit bud på 
hvad julens budskab 

til os kunne være i år.  
   Han vil tale til os ud fra emnet: 
”Hvordan finder vi velnærede dan-
skere ind til julebudskabets kerne, 
under lagene af festmiddag, gaveor-
gie og marcipan?” 

   Efter at have for-
døjet dette emne 
slutter vi af med vo-
res traditionsrige 
amerikanske lotteri 
og måske har Anders 
Kristoffersen en kon-
kurrence i baglom-
men. 
    
   Alle, både børn og 

voksne er hjertelig velkomne. 

Missionær i Etiopien 
    

Som missionær og lærer i Etiopien 
har Lotte Birch Carlsen været nødt 
til at forholde sig til hvordan hun 
kan undervise og formidle viden, 
holdninger og tro til elever, som 
hører til en helt anden kultur, end 

hun selv gør. 
   Det fortæller 
hun om i Mårslet 
Sognehus onsdag 
den 10. januar 
2007 kl. 19:30 
 

   Her vil hun bi-
drage med et kort 
åndeligt indslag 

og komme med et oplæg til diskus-
sion og samtale om emnet: Hvad er 
Ydre Mission i dag? Glimt fra en 
missionærs dagbog, inkl. sociologi-
ske og pædagogiske observationer 
og overvejelser i forbindelse med 
undervisning og formidling i en 
helt anden kultur. 
 
   Lotte Birch Carlsen er missionær 
i Etiopien, udsendt af Dansk Ethio-
per Mission sammen med sin mand, 
Bjarne, og parrets tre sønner. Fa-
milien rejste til Etiopien første 
gang i 2003.  
   Lotte er socialpædagog og ved at 
tage læreruddannelsen som fjern-
studerende.  

Jørgen Knudsen 

Anders  
Kristoffersen 

Foto: Jørgen Lauritsen 

Foto: Jørgen Lauritsen 

 Privatfoto 

Lotte Carlsen 

Børneklubberne 
Mariehønen 

Legestuen Mariehønen er 
for børn under 6 år, og 
far og mor må gerne væ-

re med. Ledere af Mariehønen er  
Jette Kristoffersen, tlf. 8628 9965 og 
Susanne Lunderskov, tlf. 8629 2186  
Mødetid mandage fra kl. 16:15-17:30 
 

Lærkereden 
er for alle børn fra børnehaveklasse  
til og med 3. klasse. 
 Ledere af Lærkereden er: 
Mette Nørgård Pedersen 
tlf. 8629 7155 og 
Jørgen Knudsen, tlf. 8629 1097 
Mødetid mandage fra kl. 16:15-17:30 
 

Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større 
børn - fra  4.- 7. klasse.  
Ledere af Ørnereden er: 
Anders Kristoffersen, tlf. 8628 9965 
og 
René Lunderskov, tlf. 8629 2186 
Mødetid mandage fra kl. 19:00- 20:30 

Alle møder er i Sognehuset 

Familiespisning 
i Sognehuset. 

fredag d. 1. december 2006 og  
fredag d. 19. januar 2007  

kl. 18:15 - 20:30  
 Tilmelding senest 2 dage før  til 

Kaas-Petersen 8629 3434 eller mail: 
kaas.petersen@mail.tele.dk 

Redaktion: Jørgen Lauritsen. jlt@pc.dk 
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MÅRSLET VANDVÆRK I/S 
Manglende vand kontakt: 

Vandværkets formand: Willy Tang Pedersen, tlf. 86 29 08 88 Mobil 23 49 97 99 
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 

JULETRÆSSALG HOS SPEJ-
DERNE 

 
 
 

Traditionen tro, afholder spejderne i Mår-
slet juletræssalg lørdag d. 9. december & søndag 
d. 10. december ved spejderhuset - Obstrupvej 6. 
Begge dage er der åbent fra klokken 10-15. 
 

Besøg også vores julebasar inde i spejderhuset. 
 
 

Glædelig jul 
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AKTIVITETER I DEC./JAN. 2006/2007 
 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 

 
Med venlig hilsen 

 
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 

Langballevej 3, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 76 29 00  

Mandag d. 4. december  kl. 14.00 
Kelds kulinariske kapel spiller 
 
Fredag d. 8. december kl. 14.00 
Peter Petersens kor underholder 
 
Søndag d. 10. december kl. 14.00 
Banko v/Brugerrådet 
 
Mandag d. 11. december kl. 14.00 
Inna og Asger viser billeder fra Færøerne 
 
Fredag d. 15. december kl. 12.00 
Julefrokost for byens pensionister: 

pris 75 kr.- tilmelding til Brugerrådet 
tlf.: 86762974 senest d. 8. dec. 
 

Torsdag d. 21. december kl. 14.00 
Julegudstjeneste med kirkens kor 
 
Onsdag d. 27. december kl. 14.00 
Juletræsfest: pris 25 kr. for børn og voksne – tilmelding 
nødvendig til Brugerrådet 
tlf. 86762974 senest 20. dec. 
 
Meddelelser: 
Pensionsmedarbejder: 
Mandag d. 4. dec.  kl. 9-12 

Onsdag d. 3. januar kl. 14.00 
Gudstjeneste 
 
Mandag d. 8. januar kl. 14.00 
Syng med Bente Fisker 
 
Søndag d. 14. januar kl. 14.00 
Banko v/Brugerrådet. 
 
Fredag d. 19. januar kl. 14.00 
Bederspillemændene 
 
Mandag d. 22. januar kl. 14.00 
Hanne Torp fortæller eventyr 
 
Onsdag d. 31. januar kl. 14.00 
Susanne Ankjær viser billeder fra jordomrejse med Na-
veren 
 
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. 30/11 - 14/12 - 11/1-25/1 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Den 30. oktober 2006 blev den nye 
sundhedsklinik indviet på lokalcenter 
Kildevang af områdechef Ingrid Je-
spersen og brugerrådsformand Hanne 

Torp. 
 
Formålet med sundhedsklinikken er 
forebyggelse og behandling af syg-

domme samt fremme af sundhed og 
trivsel for borgerne i lokalområdet. 
 
Hvem kan bruge sundhedsklinikken? 
Borgere som har brug for lægeordi-
neret behandling, vejledning og råd-
givning om egen sundheds og 
sygdomsmæssige problemer. Og på-
rørende som har behov for støtte og 
vejledning. 
 
Sundhedsklinikken er bemandet med 
en sygeplejerske, der vil samarbejde 
med: Assistenter, Ergo og Fysiotera-
peuter, Ernæringsassistenter, prakti-
serende læger og hospitaler. 
 
Det er et gratis tilbud til alle lokal-
området, du behøver ikke at være 
visiteret for at komme, der vil være 
tid til samtale og vejledning. 
 
Klinikken på Kildevang, i stueeta-
gen, vil være åben hver torsdag fra 
kl. 0900 – 1200  
 

K. Iversen 

Ny sundhedsklinik på lokalcenter Kildevang 

Ingrid Jespersen og Hanne Torp klipper snoren til den nye sunhedsklinik 

Fotos K. Iversen 



MÅRSLET-bladet  DECEMBER / JANUAR 2006/7 26 
 

 

Information om drikkevandskvalitet 2006 

MÅRSLET VANDVÆRK 
Vandværket:  

Mårslet Vandværk er et interessentskab. Interessenterne er grundejere indenfor vandværkets forsyningsområde. Vand-
værkets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned. Her vælges bestyrelsen, der 
består af 5 medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift. 

Vandets kvalitet:     

Prøver udtages af Eurofins Miljø A/S. Kopi af analyser sendes direkte til Miljøcenter Østjylland (Århus Kom-
mune), Århus Amt samt til Embedslægeinstitutionen. 

Der er i år udtaget 2 prøver på vandværket og 1 hos forbrugerne. Her vises uddrag af de senest foretagne analyserer: 

 
  

Forsyningsområder: 

Mårslet Vandværk leverer vand til ca. 1.600 forbrugere via et ledningsnet på ca. 30 km. Vandværkets forsyningsområ-
de er Mårslet, Hørret, Storhøj, Hørretløkken, Langballe, Højballe og Nymarken. 

Indvindingsmængde og –områder: 

Vandværket har tilladelse fra Århus Amtskommune til at oppumpe 225.000 kubikmeter vand årligt. I øjeblikket ud-
nyttes dette med ca. 190.000 kubikmeter. Oppumpningen sker via 3 boringer, der alle er placeret ved vandværket på 
Gl. Bedervej i Mårslet. Vandet hentes ca. 40 m. nede i undergrunden i et reservoir, der strækker sig fra Mårslet mod 
øst ud til kysten. I samme område oppumpes en stor del af Århus Kommunes vandforbrug.   

Vandbehandling:  

Når vandet pumpes op fra undergrunden er det så godt som rent, men det smager ikke helt som vi ønsker det. 
Grundvandet indeholder ikke ilt, men derimod metan og svovlbrinte. Grundvandet indeholder også stoffer 
som jern og mangan, der kan give vandet en metallisk smag samt misfarvning af f. eks. vasketøj. 

Ved at ilte vandet bliver metan og svovlbrinte fjernet, og samtidig bliver vandet tilført ilt, hvilket giver en dejlig frisk 
smag. Vandet ledes efterfølgende gennem et filter, hvor jern og mangan fjernes. 

Sidste nyt: 

Den store byggeaktivitet, der i øjeblikket foregår i Mårslet, vil stille øgede krav til vandværket i de kommende 
år. Der er derfor i sommerens løb etableret en ny boring ved Langballevænget til aflastning af de bestående. 
Denne boring bliver tilsluttet vandværket i 2007.  Desuden søges en vandværkspasser ansat fra årets begyndel-
se. 

Bestyrelsen for Mårslet Vandværk I/S 

Oplysning om kontakt-telefonnumre til vandværket findes i Mårslet-Bladet, eller på vandværkets hjemmeside: 
www.maarsletvand.dk.  

Spørgsmål i øvrigt kan rettes til vandværkets formand, Willy Tang Pedersen, tlf. 8629 0888/2349 9799, eller til 
vandværkets kasserer, Karl Jørgen Jensen, tlf. 8629 6714. Mail: maarsletvand@mail.tele.dk  

 Emne: Resultat af måling: Krav: 
Hårdhed 14,8 dH. Intet krav. 
Jern 0,019 mg pr. l. Mindre end 0,1 mg pr. l. 
Mangan Mindre end 0,005 mg pr. l. Mindre end 0,02 mg pr. l. 
Nitrat 1,2 mg pr. l. Mindre end 50 mg pr. l. 
Nikkel 0,32 µg pr. l. Mindre end 20 µg pr. l. 
Fluorid 0,25 mg pr. l. Mindre end 1,5 mg pr. l. 
Coliforme bakterier Mindre end 1 pr. 100 ml. 0 
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Op mod 40 mænd og kvinder fra 
Mårslet, Hørret og Langballe har 
netop givet deres aktive støtte til Pro-
jekt Multihal i Mårslet.  
Med en uges mellemrum har de man-
ge frivillige uddelt og indsamlet et 10 
sider stort husstandsudleveret spør-
geskema om ønskerne for en ny mul-
tihal i Mårslet. Projektet er startet af 
en gruppe mårslettere der har som 
mål at bygge en multihal med plads 
til såvel idræts- som kulturaktiviteter. 
Den skal stå klar i 2011. 
Ikke én af dem tøvede da medlem-
merne af projektets idégruppe kon-
taktede dem for at spørge om de ville 
være med til at dele skemaerne ud. 
De nøjedes ikke med at sige ja til 
opgaven. De fleste af dem mødte 
også op ved et informationsmøde om 
projektet og uddelingen af skemaet 
hvor de hørte på oplæg om baggrun-
den for projektet og spørgeskemaet. 
Her meldte tre af de frivillige sig 
oven i købet til vigtige opgaver i et 
par af de arbejdsgrupper der kommer 
til at spille en vigtig rolle for projek-
tet fremover: 
En meldte sig som webmaster for 
projektets kommende hjemmeside. 
To gå ind i økonomigruppen på for-
skellig vis. 
Organiseret i områder overrakte de 
frivillige så vidt muligt skemaerne 

personligt. Kun få steder mødte ud-
delerne en tøven og skepsis, mens 
mange kunne fortælle om beboere 
der viste stor imødekommenhed og 
som samtidig kendte til projektet. 
Indsamlingsarbejdet foregik også ved 
personlig henvendelse med den krøl-
le at folk, som ikke var hjemme ved 
besøget, kunne aflevere deres skema 
i en postkasse i SuperBrugsen. 
Når Mårslet Bladet udkommer, ind-
taster gruppe frivillige alle svar i en 
database i en database.  
Et analysefirma vil samle besvarel-
serne, bearbejde dem og gengive 
dem i en rapport som initiativgrup-

pen bag multihallen vil præsentere i 
begyndelsen af 2007.  
Det vil ske på www.maarslet.net, i 
Mårslet Bladets februarnummer, på 
projektets egen hjemmeside som 
snart vil blive åbnet og på et møde 
for de frivillige uddelere. 
Er du nysgerrig over for projektet 
eller vil du gerne bidrage i en ar-
bejdsgruppe, kan du henvende dig til: 
steenbille@mail.tele.dk eller ring til 
Steen Bille på 25 67 51 86. 

 
For idégruppen 

Steen Bille 

Frivillige støtter multihal 

Fotos: Jørgen Lauritsen 

Initativgruppen er: Mogens Lassen, Kent Pedersen, Poul Erik Jensen,  
Kurt Kirkedal Laursen, Poul H. Poulsen, Sjur Fitje og Steen Bille 
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Mårslet sat i streg 
Igennem 25 år er Kaj Christensen 
gået en anden vej end de fleste når de 
ønsker at forevige huse, mindesmær-
ker og lignende. Hvor de fleste sætter 
kameraets linse for øjet, har Kaj 
Christensen valgt at tage blyanten og 
kulstiften i hånden for at tegne histo-
riske huse og bygninger samt skulp-
turer i Mårslet, Hørret og Storhøj. 
37 af hans skitser og tegninger fra de 
seneste 25 år er nu samlet og udgivet 
under titlen ”Mårslet som jeg så det – 
med 37 tegninger af Kaj Christen-
sen”. 
Udgiver er Mårslet Sogns Lokalhi-
storiske Forening som sælger hæftet 
for blot 30 kroner. 
En bladretur gennem hæftet afslører 
tegninger fra en del bygninger der er 
velkendte i gadebilledet. Tegninger-
ne viser i en række tilfælde husene i 
den funktion de havde engang som 
f.eks. Købmand Siigs Hus. Her drev 
Købmand Siig købmandshandel i 50 
år inden han i 1977 solgte huset som 
privatbolig. 
Den dag i dag ligger det langs starten 
af Obstrupvej ud til T-krydset. 
På samme måde sætter lokalhistori-
ker Hans Møller samtlige tegninger 
ind i en historisk ramme. Som regel 
beskrives husene fra byggeåret over 
ejerskaber og funktioner til deres 
status i dag. 
Blandt de illustrerede boliger er Val-
borg Vrå, Mårslet Borgerhus, Mår-

slet Børnehjem, Testrup Købmands-
handel, Richardts Hus, Overgård i 
Hørret og vindmøllerne på Storhøj. 
Baggrunden for hæftet er Hans Møl-
lers langvarige pres på Kaj Christen-
sen for at få ham til at udgive en del 
af de mange skitser og tegninger fra 
80’erne og 90’erne. 
”Han sagde at de fortalte om noget 
som var og som for store deles ved-
kommende er forsvundet på bare 15-
20 år”, skriver Kaj Christensen i for-
ordet. 

Han tilføjer at Mårslet og opland - 
for de der har boet en længere årræk-
ke i området – er under stadig og 
hastig forandring. Det er en udvik-
ling som er værd at fastholde på pa-
pir. 
 
Mårslet som jeg så det – med 37 teg-
ninger af Kaj Christensen. Udgivet af 
Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening. 41 sider, 30 kr. 

Steen Bille 
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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 65 43 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 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

 Generalforsamlinger i TMG 
 

Hermed indkaldelse til generalforsamlinger i TMGs afdelinger. Dagsordner i følge lovene. 
 
Badminton     Tirsdag  20. februar Basketball            Tirsdag  27.  februar 
Bordtennis      Mandag  22. januar Cykelmotion       Tirsdag  27.  februar 
Fodbold         Onsdag   28. februar Gymnastik Mandag  26.  februar. 
Håndbold       Onsdag    7. februar Pétanque              Onsdag  14.  februar 
Tennis            Tirsdag    6. februar Volleyball            Mandag  26.  februar 
Hovedgeneralforsamling:   Torsdag     8.  marts 
 
Generalforsamlingerne foregår i HalHuset kl 19:30, bortset fra Petanque, de foregår Damgårdstoften 49. 
  
             V.H. 
 Kurt Kirkedal Laursen 
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STOF TIL MÅRSLET-BLADET 
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11 

Overskrifter i skriftstørrelse 24 

Fantastisk resultat i pétanque 
TMG-pétangue fik en flot 11-plads i Amtsmesterskabet i DGI´s landsturnering. 

Pétanque-klubben i Mårslet stillede op med et hold til Amtsmesterskabet i  DGI´s efterårsturnering. Et hold, bestående 
af Birgit Pedersen, John Hansen, Annalise Kristiansen, Ane-Mie og Poul Nielsen samt Bent Helge, besatte førsteplad-
sen for Århusegnen. Holdet gik derefter videre til det landsdækkende Amtsmesterskab, der fandt sted i Esbjerg anden 
weekend i oktober. Her opnåede holdet en flot 11- plads ud af 24 deltagende amter. 

Da Pétanque-klubben ikke træner specielt med henblik på at opnå flotte resultater, må det siges, at det er godt gået. 
Medlemmerne er ret stolte, for vi var oppe mod stærke modstandere, og fra starten deltog cirka 600 hold i turneringen. 

Tillykke til holdet og TMG. 

Mikael Hahn-Thomsen 
formand 
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Hvad gør TMG for dig ? 
Byens idrætsforening er et tilbud til 
alle, der har lyst til at dyrke idræt og 
motion, men er også et fantastisk 
sted at lære nye mennesker at kende 
og knytte nye venskaber. Et godt sted 
for både ”gamle” Mårslettere og til-
flyttere, at lære Mårslets puls at ken-
de. 
Alle er velkomne, ung som ældre og 
der er plads til alle (næsten !) Der er 
desværre enkelte aktiviteter hvor vi 
har ventelister, men vi prøver at fin-
de plads til alle. 
Ydermere er vi i gang med at under-
søge mulighederne for, sammen med 
dele af det øvrige foreningsliv i byen, 
at få bygget endnu en idrætshal/
kulturhus. 
TMG organiserer 10 forskellige 

idrætsgrene, hvor en stor flok frivilli-
ge sørger for at der er de bedste for-
hold til de aktiviteter der dyrkes. 
Der kridtes fodboldbaner op, der 
vedligeholdes mål, der indkøbes 
bordtennisborde, petanquebanerne 
bliver vedligeholdt og der uddannes 
trænere.Det er nogle af de mange 
indsatse, der gør, at det bliver endnu 
sjovere at dyrke sport, der gør, at vi 
bare kan møde op og dyrke den/de 
idrætsgrene vi har lyst til. TMG sør-
ger også for at de frivillige og lønne-
de trænere, instruktører, holdledere, 
dommere og andre, er forsikrede når 
de udfører deres arbejde i TMG regi. 
Derudover sørger TMG for kontak-
ten og samarbejdet med kommune, 
DGI, skolen og de forskellige idræts-

forbund. 
Andre frivillige sørger for at HalHu-
set fungerer og er åbent på trænings-
aftner og til stævner. Alle er velkom-
ne i HalHuset; - det er ikke kun for 
TMG medlemmer! 
Det er selvfølgelig ikke helt gratis at 
få alle disse ting til at fungere,men 
man får meget for sit kontingent, og 
uden de mange frivilliges indsats i 
afdelingerne og i hovedforeningen, 
havde det været helt umuligt at få det 
til at hænge sammen økonomisk. 
 
Derfor en stor tak og ønsket om en 
god jul og et godt nytår til de mange 
frivillige, der alle yder en fantastisk 
indsats i det daglige. 

Hvad kan du gøre for TMG ? 
Vi har altid brug for nye frivillige, 
der kommer med nye tanker og ideer. 
Har du lyst til bestyrelsesarbejde el-
ler vil du være holdleder, træner eller 
hjælpe til i HalHuset er du mere end 

velkommen til at kontakte underteg-
nede. Jeg er sikker på at det vil give 
dig mange gode oplevelser i byens 
idrætsklub. 
 

Kent Pedersen 
Næstformand 

TMG 
makpedersen@mail.dk 
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Mårslet Egnsarkiv 
Mårslet Egnsarkiv er som navnet 
siger et arkiv for Mårsletegnen - nær-
mere betegnet for hele Mårslet Sogn, 
der er et stort sogn i det sydlige År-
hus. 
Sognet omfatter mange klenodier, 
såsom Testrup Højskole, Mårslet 
Kirke, Vilhelmsborg og Moesgaard 
godser. Mårslet sogn strækker sig 
helt ud til Fiskerhuset ved Moes-
gaard strand. 
Hvad gemmer der sig så på egnsarki-
vet, ja der findes en meget stor del af 
Mårslets historie - gamle billeder fra 
dengang Mårslet var en lille landsby 
med en masse gårde - billeder fra 
dengang byen havde 2 købmænd og 
en brugs i Mårslet, en købmand i 
Testrup og en i Hørret,1 bager og et 
brødudsalg et mejeri i midtbyen en 
bemandet jernbanestation med 2 
jernbaneoverskæringer, som stations-

forstanderen manuelt betjente med 
bomme og sporskifter. Egen telefon-
central og mælkemanden der kørte 
rundt til alle i Mårslet. Der er næsten 
ikke et hus i Mårslet midtby, der ikke 
har været anvendt til en eller anden 
form for butik. 
Få oplysninger om din bolig eller dit 
område på egnsarkivet - egnsarkivet 
har åbent den anden onsdag i hver 
måned fra kl. 16-17.30 kom forbi og 
se hvad vi kan byde på. 
Egnsarkivet er selvfølgelig også me-
get interesseret i at modtage arkiv-
materialer - når du rydder op i gamle 
gemmer, billeder, regnskaber og 
gamle protokoller m.v. så smid det 
ikke ud, men aflever det til egnsarki-
vet der vil tage vare på tingene og 
passe godt på dem. Vi har på egnsar-
kivet lige fået alt materiale fra Mår-
slet Borgerhus helt tilbage til dets 

start - havde oprydningen i Borger-
huset være foretaget af  nogle perso-
ner der ikke havde tænkt på egsarki-
vet, så var en lang historie gået tabt, 
så aflever det hele, så skal vi nok 
selv foretage en sortering af materia-
let.    
Det billede du tog i går er i historie i 
dag - der sker hele tiden noget - det 
forsøger vi også at fange motiver af 
på egnsarkivet, men står du netop 
med 
den perfekte oplevelse, et hus der 
bliver revet ned, for at skabe plads til 
byens udvikling eller andet der ænd-
rer historien for fremtiden så hører vi 
gerne fra jer, så vi kan rykke ud og 
tage billeder. 
  

Per Enevoldsen 
tlf. 86293651 
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 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 december måned er det onsdag den 13. december 
  og i januar onsdag den 10. januar 
   
 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/ 
  

 

Idé til julegaven - 

29 forskellige lokalhistoriske 

hefter fyldt med sognets 

lokalhistorie kan købes 

på Egnsarkivet. 

Priser fra 5 - 30 kr. 

pr. hefte. 

EGNSARKIVET 
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Nu kan du få navnenyheder i Mårslet-Bladet 
 
Har du en nyhed om en person som du gerne vil have i Mårslet-Bladet, har vi nu åbnet op for denne mulighed. 
Vi har ikke tidligere haft ressourcer til at klare den slags nyheder, men Kaj Christensen har velvilligt sagt ja til at admini-
strere dette. 
Har du en navnenyhed du gerne vil have i bladet, så send den til Kaj på mail: hyldalchristensen@mail.tele.dk 
Kaj kan også kontaktes på tlf. nr. 86 29 13 50. 

Borgerhuset vil invitere til mad 
Mandag d. 8. januar kl. 18.00 

 
Menu: Gryderet evt. Ristaffel 

 
Pris 50 kr. for voksne  
Pris 25 kr. for børn 

 
Tilmelding til Margit 86297250 senest d. 7.1.07 

 
I februar er det  tirsdag d. 6.2.07.  I marts er det onsdag d. 7.3.07  

Henvendelse om leje af Borgerhuset sker til" Tlf. 86 29 19 79. 
E.mail:  info@maarsletborgerhus.dk 
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Salg af håndlavede kort i Mårslet. 
Nyt lokalt initiativ spreder julestemning i byen 

 
 
I december måned åbner Merete Skauge en webshop med salg af de skønneste håndlavede kort. Merete har boet i 
Mårslet siden 2002 med mand og tre børn. Kreativiteten har altid været en del af familiens hverdag, og lysten til at 
åbne egen butik med salg af håndlavede kort er vokset med årene. Her i december åbner shoppen på Internettet, og 
designmerete.dk byder på papirkreationer med originalitet og personlighed. 

De masseproducerede kort er ofte meget ens og uden sjæl og charme. Et kort må godt have naturlig 
skønhed og stoflighed som både kan ses med øjet og føles med fingrene. Et håndlavet kort udstråler en helt anden 
dybde og hjertelighed end et fabriksfremstillet kort, og det gør modtageren ekstra glad for din hilsen. 

Naturligvis er december måneds fokus lagt på julestemning og hygge. Designmerete.dk byder på en 
række unikke julekort, der kan bruges til at sende en hjertelig hilsen til dem du holder af. 

Designmerete.dk byder også på en række andre kort, som både er stilfulde og originale. Her kan du 
finde kort til mange forskellige anledninger. I løbet af det kommende år, vil shoppen vokse og få et bredt sortiment af 
kort som passer til årets gang og de højtider der hører til. Tag en tur rundt i webshoppen og lad dig friste af de forskel-
lige kreationer. Du kan nemt bestille kort fra designmerete.dk, og din bestilling kommer direkte hjem i din postkasse 
efter få dage. 

Webshoppens kort er unika-kort, og findes ofte kun i et eller ganske få eksemplarer. Har du brug for 
flere ens kort, kan du kontakte designmerete.dk via webshoppen. Så kan der fremstilles en serie af ens kort, som helt 
er tilpasset dit behov. 

 
Designmerete.dk ønsker en glædelig jul og et godt nytår til alle i Mårslet. 
Du finder shoppen på: www.designmerete.dk  
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Spor i pløret 
Den kraftige byggeaktivitet i øjeblik-
ket mærkes af mange. Den stærkt 
forøgede trafik med store lastbiler, 
den vedholdende støj fra byggeplad-
serne og tilsvining af vejene er uund-
gåelige – men vi har i Ovesdal mær-
ket en konsekvens, som vi ikke hav-
de regnet med. 
I forbindelse med det nye kvarter syd 
for Ovesdal er der lavet en sti fra 
Mustrupvej langs bækken. Stien en-
der for tiden blindt – ved vores grøn-
ne område. Da stien er en nem gen-
vej bliver den brugt – måske ikke af 
mange, men af for mange. For trafik-
ken fortsætter ind på et græsareal, 
som slet ikke kan bære hverken en 
cykel eller en knallert. Da vi oven i 
købet har plantet frugttræer i området 
– træer, der køres meget tæt på – er 
vi virkelig kede af den trafik. 
En løsning kunne være, at vi blot 

lukker det hul i hegnet, som trafikken 
passerer. Det vil vi ikke gerne; det 
kan være ganske farligt, især her i 

den mørke tid, at der pludselig er 
lukket, hvor man plejer at køre. Men 
det kan blive nødvendigt. 
Den rigtige løsning er heldigvis un-
dervejs! På den anden side af bækken 
bliver der etableret en sti, som for-
binder Mustrupvej med stien ud for 
Agervej. Når den er på plads, er pro-
blemet forhåbentlig løst. Vi har håb 
om, at arbejdet snart bliver påbe-
gyndt; men nogen tid kommer det da 
til at tage. 
Vi vil derfor gerne henstille, at man 
ikke bruger Ovesdals grønne område 
som genvej – især ikke i denne tid, 
hvor jorden bliver kørt op af et enkelt 
køretøj. 
 

Keld Schmidt-Møller 
Grundejerforeningen Ovesdal 

 
 

MÅRSLET VANDVÆRK I/S 
Manglende vand kontakt: 

Vandværkets formand: Willy Tang Pedersen, tlf. 86 29 08 88 Mobil 23 49 97 99 
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 
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[ide og eksperiment]  
Mårslet gl. Døgnkiosk, Tandervej 
6A, 8320 Mårslet 
 
Kunstskolen tilbyder foredrag og 
kurser til børn og voksne i kreativi-
tet, maleri, skulptur og ideudvikling.  
Kunstskolens mål er at tilbyde et an-
derledes tilbud om læring af kreativi-
tet og teknik. Kurserne fokuserer på 
at gribe ideer og lære via eksperi-
menter og leg.  
Endvidere tilbyder kunstskolen efter-
uddannelseskurser til lærere, pæda-
goger og andre der arbejder med kre-
ativitetsformidling. Virksomheder, 
klubber, venner kan endvidere købe 
et arrangement med ”skrotskulptur” 
eller ”Improvisationsmaleri” som 
tema. En sjov og anderledes fælles 
aktivitet, der udfordrer fantasien og 
skaberglæden.  
 
Kurser og tilbud er aktuelt følgen-
de:  
  
Kunst-julemarked med aktiviteter 
for børn og voksne 
Weekend d. 2-3. december kl. 10-17 
[anderledes julegaver, ansigtsmaling, 
collagemaleri, kunst i mange retnin-
ger] 
Gratis éntre 
 
Foredrag om kreativitetsudvikling 

Torsdag, d. 6. december kl. 20 
[kreativitetens substans,  ide-
generering, skrotskulptur] 
Foredragsholder: Kunstner og inde-
haver: Anne-Mette Sørensen. 
 
Kunst og leg for børn 
Weekend d. 9. og 10. december kl. 9-
12   
[eksperiment, maleri, leg, farvelære 
og improvisation]  
Fra 5 år  
 
Maleri- workshop for voksne øve-
de 
Lørdag d. 13. januar kl. 9-14 
[ny inspiration, gennemgang, udfor-
dring] 
 
Kreativitetsformidling til børn 
(Efteruddannelse for pædagoger, læ-
rere, dagplejere mv.)  
Onsdag d. 17. januar  kl. 19-22 
[kunstneriske metoder, farvelære, 
komposition, slippe kontrol] 
 
”Impro-maleri” og 
”Skrotskulptur” 
[events og arrangementer] 
Institutioner, virksomheder, klubber, 
venner, børn og voksne 
 
SE mere om tilbud på Mårslet 
Kunstskole 
www.annemettesorensen.dk 

tlf. 26203224 
 
Kunstner, foredragsholder og un-
derviser Anne-Mette Sørensen] 
Anne-Mette er 37 år, og har siden 
2001 arbejdet intensivt med sin egen 
personlige og kreative udvikling, 
herunder kunst, kurser og udstillings-
ledelse. Hun har oprindelig en faglig 
baggrund fra den sociale verden, 
hvor hun har arbejdet som socialråd-
giver, underviser og supervisor i 
kommunikation. Anne-Mette er til-
knyttet virksomheden 
”Artcommunication” med sine male-
rier, og har blandt andet udstillet hos 
Kaospiloterne, Recruiters i Køben-
havn, Advokatfirmaet Kromann og 
Reuters i Århus. 
 
[Præsentation af kunstner og un-
derviser Lars Rix] 
Lars Rix er 43 år, og uddannet på 
Grafisk Skole tilbage fra 90’erne, 
samt på Billedpædagogisk Efterud-
dannelse fra år 2000. I 90’erne blev 
Lars optaget på flere af de cencurere-
de udstillinger, herunder Charlotten-
borg. Lars har i en årrække arbejdet 
med undervisning af børn og voksne, 
herunder som kunstnerisk medhjæl-
per i den integrerede institution 
”Solhuset”. 

MÅRSLET KUNSTSKOLE 
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Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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