
MÅRSLET-bladet  MARTS 2007 1 
 

 

 

Marts 
2007 

www.maarslet-bladet.dk 

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD · SKOLESIDER  · TMG-NYT · KIRKEBLAD  



MÅRSLET-bladet  MARTS 2007 2 
 

 

 
 



MÅRSLET-bladet  MARTS 2007 3 
 

 

Formand: Ivan Dybvad Gyldenkronesvej 37 8320 Mårslet Tlf. 86 29 88 00 dybvad@post9.tele.dk 
Næstformand: Tina Vestergaard Ovesdal 28 8320 Mårslet Tlf. 86 29 68 65 vest@post.tele.dk 
Kasserer: Keld Schmidt-Møller Ovesdal 38 8320 Mårslet Tlf. 86 29 34 10 ksm@agurk.dk 
Sekretær: Kurt Søe Bedervej 36 8320 Mårslet  Tlf. 86 29 25 05 kurt.soe@mail.dk 
FU-medlem: Emma Søe Bedervej 36 8320 Mårslet Tlf. 86 29 25 05 emma.soe@mail.dk 
FU-medlem: Poul H. Poulsen Langballevej 24 8320 Mårslet Tlf. 86 29 63 49 php@mginnovation.dk 
1. suppleant : Kirsten Tolstrup Obstrupvej 7 8320 Mårslet Tlf. 86 29 53 90 advokat.kirsten.tolstrup@tdcadsl.dk 
2. suppleant : Bjarke Jonassen Baneleddet 12 8320 Mårslet Tlf. 86 72 20 74 bjarke@ledbanen.dk 
Bladøkonomi:                   Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf. 86 29 26 06 jacoblind@tdcadsl.dk 

 
MÅRSLET-Bladet 

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet  
Mårslet Fællesråd 

Kirkeblad for Mårslet Sogn 
Skolesiderne 

TMG-Nyt 
 

REDAKTION 

 
Redaktør 
 
 
Indlæg til bladet indleveres til  
Hanne Salling Jensen 
Kratleddet 5, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 72 20 00  
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 
 
Annoncer  
Jacob Lind 
Præstegaardsvej 7C 
8320 Mårslet 
Tlf. 86 29 26 06 
Email: jacoblind@tdcadsl.dk 
 
Forsidebilleder 
Fotos: Jesper Andersen, Ove Andersen, 
Lars Peter Nielsen 
 
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene 
forfatteren og eller indsenderen.  
 
Redaktionen forbeholder sig ret til at 
redigere indleveret og offentliggjort stof.  
 
Deadline er den 10. i måneden for stof til 
efterfølgende nummer.  
 
Udkommer hver måned i et oplag på 1775 
stk.— dog ikke i januar og august.  
 
Distribution: Post Danmark. 
 
Udebliver bladet, så kontakt: 
Hans Bach  
Tlf. 86 29 08 57 
 
 
Tryk:  Werks offset A/S 86 27 54 59 

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Integration på mårsletsk manér 
 
Du kan se det med det blotte øje hvis du bevæger dig ud i Mårslets sydli-
ge hjørne: Husene skyder op og nye borgere myldrer til byen. Flere er på 
vej i byens nordlige udkant med den konsekvens at færre og færre borge-
re kender hinanden. 
 
Det er en udvikling der kan få betydning for 8320’s fremtid, både i Mår-
slet by og i nabobyerne: 
I værste ender vi med tre byer i én som nord, syd og centrum. 
I bedste fald vokser et ønske frem om at ville dele hverdagens glæder og 
bryderier med naboerne i hele lokalsamfundet. 
 
I begge tilfælde bærer ikke blot borgerne selv, men i dén grad også lokal-
samfundet et vigtigt ansvar for at skabe de rum hvor borgerne kan få lej-
lighed til at mødes uformelt. 
 
Snakken over køledisken i Brugsen og Fakta kan vedligeholde en del af 
hverdagens personlige netværk, men skal byen bevare fællesskabsfølel-
sen og dermed forsvare sig mod tendensen til at blive en soveby, skal der 
mere til. 
 
Det, jeg taler for, er integration på mårsletsk. Ikke som en romantisk fo-
restilling om at alle bør komme hinanden ved, men som et nødvendigt 
middel til at kitte os forskellige borgere sammen på en måde der kan give 
os alle en følelse af at høre sammen – når vi nu har valgt at bo sammen. 
 
Eller som jeg hørte det udtrykt ved en konference i Stuttgart om integrati-
on via idræt: 
 
”Det er ikke integration hvis vi kun dyrker idræt med hinanden, men ikke 
taler sammen”. 
 
Mødesteder skal der til. Nogle af dem findes allerede i form af idrætsfor-
eningen, børneinstitutionerne, aftenskolehold, byfestballer, grundejerfor-
eninger og skolefester. 
 
Andre er på vej som byens kommende idræts- og kulturcenter hvor initia-
tivgruppen gerne vil inddrage så mange forskellige borgergrupper i forar-
bejdet som muligt for at gøre centret til så alsidigt et fælles mødested 
som muligt. 

Steen Bille 
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Tema: Mårslets ”Grønne åndehul-
ler”. 
Oplæg ved Tina Vestergaard og efter-
følgende debat. 
Tina sagde bl.a. i sit oplæg, at de 
grønne områder bliver trængt – og det 
åbne land flytter længere væk. 
Plejehjemsboliger langs banen er et 
eksempel på det første – de nye ud-
stykninger på det sidste. 
  
Kan vi (ud over at kæmpe for at få 
grønt langt ind som element i nye ud-
stykninger) gøre nogle af de resteren-
de grønne områder mere attraktive/
brugbare/synlige? 
  
Vi kunne sætte fokus på Bom-
gårdshaven: 
 - For det første kan man lave en sti 
fra Eskegårdsvej til butikstorvet. Ru-
ten bliver allerede brugt, når der er 
mulighed for det, dvs. ikke for pløret 
og ingen køer på marken. 
 - Der kunne laves en sti langs nordsi-
den af åen – fra Hørretvej til Eske-
gårdsvej – inde under træerne med en 
slags befæstning. 
 - Måske kunne hele Bomgårdshaven 
gøres tilgængelig – ligesom den er 
ved byfesten. Man kan slå græsset i 
baner, så det var let at komme rundt. 
Man kan plante frugttræer, så vilde 
blomster. Kvaliteten skal være bedre 
end Mårslet parken. 
 - Sti langs børnehaven fra Eskegårds-
vej. En let forandring at lave, som vil 
give endnu en mulighed for at 
”komme rundt”. 
 - Hvis man fra butikstorvet kunne 
lave adgang til Super Brugsens syd-
væg og sætte et par bænke og borde 
op, vil det blive en fin lille solplads. 
  

Der var megen snak om man kunne 
lave noget i Bomgårdshaven, samti-
dig med at arealet bliver afgræsset af 
køer eller får. Det vil give en bedre 
naturpleje (= plads til mange plantear-
ter, som ikke trives i højt græs – det 
ser bedre ud og det kræver ikke så 
meget knofedt) og nærheden med dyr 
er også værdifuld for mange. Det er 
dog ikke helt uproblematisk. Er area-
let sort nok til at kunne udnyttes – 
Kan (og skal) man holde tingene ad-
skilt? 
Næste skridt: Indbyde Ole Skov Ras-
mussen til en temaaften i foråret 
2007. 
  
Børn og Unge  
 - DGI-projekt: Efter mødet med Else 
Najbjerg arbejder vi videre på at få 
stablet et projekt på benene her i by-
en. Formålet med DGI-projektet er at 
give en alternativ pasningsmulighed 
for de 10-14 årige i Mårslet. Det kører 
allerede 9 andre steder i Århus med 
stor succes.  
Det er et pasningstilbud med fast for-
ankring i idræt og bevægelse. Projek-
tet skal knyttes til en af byens institu-
tioner, og der skal ansættes en idræts-
pædagog. 
- Byfesten 2007: Vi har brug for en 
håndfuld unge, fra nuværende 
8.klasser som vil indgå i et arbejde 
med at få ideer til byfesten samt næ-
ste års aktiviteter. Per Knudsen, Mår-
slet Ungdomsskole, arbejder videre 
på dette. 

  
Trafikudvalg 
 - Dorte Rasmussen foreslår, at man 
inddrager arealet ved busvendeplad-
sen, når den engang er nedlagt, i tra-
fikdæmpningen. Vi giver ideen videre 

til ”Trafik og Veje”.  
 - Trafikkampagnegruppen har lavet 
en happening over tre dage, hvor man 
på ”brændpunkterne” i morgentrafik-
ken satte levende lys i vejkanten. Det 
var et rigtigt fint initiativ, som blev 
bemærket og kommenteret positivt af 
mange. 
 - Der har i Århus Stiftstidende været 
fokus på cykelveje i Århus. I den for-
bindelse kom det frem, at skiltningen 
af stien fra Frøkærparken til Tran-
bjerg er gået i stå. Kurt Søe tager kon-
takt med Trafik og Veje, og får status 
og gerne fremdrift. 
 - Fællesrådet er blevet indbudt til at 
orientere om trafiknotatet på general-
forsamling i Grundejerforeningen 
Frøkærparken d. 28/2. Det gør vi ger-
ne.  
  
Natur- og miljøgruppen  
OK-tank forskønnelse påtænkes 
igangsat i foråret.  Det gør beplant-
ning af eksisterende rundkørsel også. 
  
Bygning af 36 plejeboliger 
Ivan Dybvad tager kontakt til Trafik 
og Veje for at sikre koordinering. Der 
kommer lokalplan, så vi er ikke sat 
uden for indflydelse endnu. 
 

KS/KSM 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 
 

Henvendelse om leje af Borgerhuset sker til" Tlf. 86 29 19 79. 
E.mail:  info@maarsletborgerhus.dk 
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Århus Kommune har i 2005 udført en 
skolevejsanalyse og har på den bag-
grund lavet en samlet handlingsplan 
for forbedring af de mest utrygge sko-
leveje. Der er et samlet projekt for 
Mårslet som nr. 2 på listen over de 
højst prioriterede projekter. Disse pro-
jekter bliver formentlig udført i år. 
Fællesrådet vil søge dialog med Tra-
fik og Veje om disse projekter. 
 

Kanaliseringsanlæg Hørretvej/

Tandervej 

For at forbedre krydsningspunktet for 
stitrafikanterne på Tandervej foreslås 
etableret et kanaliserings-anlæg uden 
deciderede svingbaner. Kanaliserings-
anlægget anlægges i varierende belæg-
ningsfarve el-ler - materiale. 
 
Kanaliseringsanlægget tjener 3 formål. 
Dels tydeliggøres krydsningen, og dels 
kan stitrafikanterne krydse vejen 
over 2 tempi. Herudover indsnævres 
kørebanerne, således at anlægget 
virker hastig-hedsdæmpende omkring 
krydsningen, samtidigt med at svingbe-

vægelser ind og ud af Obstrupvej tyde
-liggøres og forbedres. 
 
Ny dobbeltrettet cykelsti fra stationen 
frem til skolen 
Som en alternativ stiforbindelse mel-
lem den nordøstlige del af Mårslet og 
skolen foreslås der etableret en ny 
stiforbindelse med et forløb fra Bane-
vej frem til den eksisterende nord-
sydgående sti under ba-nen med di-
rekte forbindelse til skolen. Den dob-
beltrettede sti forløber ad den eksiste-
rende grussti fra Banevej frem til 
Hørretvej, hvor den krydser ved jern-
baneovergangen. 
 
Stikrydsning ved Obstrupvej 
Den eksisterende sti frem til skolen mun-
der ud ved Obstrupvej, hvor der i dag 
ikke er etableret en sikker stikrydsning 
- strækningen er dog trafiksaneret 
med bump og med 30 km/t zone. 
 
For at forbedre stitrafikanternes mulig-
hed for at krydse Obstrupvej foreslås der 
etableret en ensidet vej-forsætning, der 
kun tillader passage af et køretøj ad 

gangen. Foranstaltningen foreslås etab-
leret som erstatning for det eksisteren-
de bump ved stikrydsningen. 
 
Vejforsætningen etableres ved at side-
udvide fortovet med 2 m i form af en 
halvø, hvor eleverne kan stå og afven-
te krydsning af Obstrupvej. Forsætnin-
gen betyder, at eleverne kun skal krydse 
vejen over en kørebane - dog stadig 
med dobbeltrettet trafik. 
 
For at sikre at cyklister ikke bliver klemt 
i forsætningen, etableres en kortere 
strækning langs og forbi forsætningen 
som fællesstier på begge sider. Fælles-
stierne etableres med 1 m fortov og 
1,5 m cykelsti. Kørebanen for biler 
bliver ved forsætningen indsnævret til 3 
m. 
 
Vejforsætningen vil have en hastig-
hedsdæmpende effekt og vil forbedre 
stikrydsningen betydeligt for skolebør-
nene. Stikrydsningen vil med fordel 
kunne suppleres med skolepatrulje. 
 

Keld Schmidt-Møller 

Skolevejshandlingsplan 

Kom frisk i gang med dagen – bliv trafikvagt 
Hvis du har tid og lyst til at hjælpe 
skolebørn sikkert over Tandervej en 
morgen pr. uge, så er du velkommen 
i gruppen af trafikvagter. En af de 
nuværende frivillige trafikvagter er 

flyttet fra byen og en anden er bort-
rejst i nogle måneder, så derfor søger 
vi en eller gerne to mere. I første om-
gang blot som afløser. 
Trafikvagten står ved fodgængerfel-

tet fra 7.40 til 8.00. 
Kontakt Per Henrik Hansen på tlf. 86 
29 73 87 eller e-mail: kring-
hansen@mail.tele.dk 
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Trafiknotatet – Et sammenhængende Stinet 
Indledning 
Der skal igen gøres opmærksom på, 
at elementerne i Trafiknotatet ikke 
nødvendigvis er med i kommunens 
konkrete planlægning. 
 
Central del / Hørretvej 
For at forbedre stistrukturen i den 
nordøstlige del af Mårslet forbedres 
krydsningen med Odderbanen ved 
Banevej, ved at forbedre den eksiste-
rede niveaukrydsning og på sigt 
overveje etablering af en niveaufri 
krydsning.  
 
For at sikre en god stiforbindelse 
mellem den nordøstlige del af Mår-
slet og skolen anlægges en ny stifor-
bindelse syd for Odderbanen på 
strækningen mellem stationen og den 
eksisterende nord-syd gående sti un-
der banen. I sammenhæng hermed 
undersøges muligheden for at etable-
re et krydsningspunkt på Hørretvej, 
umiddelbart syd for banen. Derved 
vil børnene fra den nordøstlige del af 
byen, på vej til og fra skole, helt und-
gå at skulle færdes på Hørretvej i den 
centrale del af byen. Projektet frem-
går af skitsen bilag 8. (Vi bringer 
bilag 8 igen, da sætternissen var i sit 
mest drilagtige hjørne i februar-
bladet). 
 
Stien langs med Giber Å ligger i dag 
i grus/sand. Denne opgraderes even-
tuelt med en bedre belægning og der 
etableres belysning for at forbedre 
denne som skolesti. Fællesrådet øn-
sker alene en forbedring af den eksi-
sterende grusbelægning. 
 
Tandervej 
Ved stikrydsning af Tandervej ved 
Ovesdal udrettes stiens østlige ud-
munding samtidigt med at der etable-
res en krydsningshelle. Derved kan 
stitrafikanterne krydse vejen i 2 tem-
pi. 
 
For at sikre fodgængerne fra de nye 
byudviklingsområder anlægges forto-
ve langs med Tandervej på stræknin-
gen fra den i lokalplan nr. 696 udlag-
te rundkørsel til den eksisterende 

busvendeplads. 
 
Testrupvej 
Der anlægges en sti langs med 
Testrupvej mellem Testrup og Mår-
slet (denne sti er planlagt til i år!).  
 
Obstrupvej 
På Obstrupvej er der anlagt 5 bump 
og der er etableret en 30 km zone. 
Nord vest herfor udmunder en sti fra 
boligområdet Frøkærparken. Langs 
med Obstrupvej er der fra Frøkær-
parken hverken fortov eller cykelsti 
frem til den interne stis udmunding i 
Obstrupvej. Herfra er der fortov i 
nordsiden af Obstrupvej frem til lidt 
syd for Mølleparken, hvorefter der er 
fortov i begge sider. Der er ikke mu-
lighed for at anlægge en sammen-
hængende stiforbindelse langs med 
Obstrupvej, hvorfor det ikke kan an-
befales, at der etableres et kryds-
ningspunkt i tilknytning til stiudmun-
dingen fra Frøkærparken. 
 
For at forbedre forholdene for de 
lette trafikanter etableres i stedet en 
ny stiforbindelse langs med banen fra 
Baneleddet til den eksisterende nord-
sydgående sti. I sammenhæng her-
med overvejes det at etablere en sik-
ker stikrydsning, hvor den nord-
sydgående sti munder ud over for 
SFO’s indgang på Obstrupvej.  

 
Stien langs med banen vil kunne for-
længes til den eksisterende sti ved 
Frøkærparken, hvorved der er sikret 
en sammenhængende stiforbindelse 
til Tranbjerg. 
 
Langballevej 
Krydsningen af Langballevej ved 
stiudmundingen fra Visbjerg Hegn er 
utryg idet der køres forholdsvis 
stærkt samtidigt med at oversigten 
mod øst ikke er optimal. For at sikre 
krydsningen etableres der bump på 
Langballevej på begge sider af 
stikrydsningen. 
 
Hulvej 
Der opsættes bomme, der hvor Hul-
vej munder ud i Eskegårdsvej. 
 
Overslagsmæssigt vil en forbedring 
af det sammenhængende stinet koste 
ca. 7.455.000 kr. fordelt på følgende 
projekter: 
 
1. Anlæg af stiforbindelse fra  B a -

nevej til den eksisterende sti un-
der Odderbanen. 850.000  kr. 

2. Sti langs med banen fra Bane-
leddet til eksisterende sti. 
2.800.000 kr. 

3. Sikring af stikrydsning på 
Obstrupvej ved eksisterende sti. 
50.000 kr. 
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4. Sikring af stikrydningen ved 
Ovesdal. 175.000 kr. 

5. Fortov langs med Tandervej. 
1.500.000 kr. 

6. Sti langs med Testrupvej. 
1.390.000 kr. 

7. Sikring af stikrydsning på Lang-
ballevej. 50.000 kr.   

8. Opgradering af stien langs med 

Giber Å . 525.000 kr. 
9. Opsætning af bomme på Hul-

vej. 15.000 kr. 
10. Forbedring af eks. krydsning 

med Odderbanen ved stationen. 
100.000 kr. 

 
De 7 første projekter har høj priori-
tet. 

 
Her slutter afsnittet i Trafiknotatet. 
Men det er så tæt knyttet til et samlet 
projekt vedrørende forbedring af 
skolevejene i Mårslet, at vi omtaler 
dette projekt udførligt andetsteds i 
bladet. 
 

Keld Schmidt-Møller 

Iberisk Skovsnegle 
Hvordan bliver sneglesæsonen i år? 
Sommeren 2006 blev et år hvor man-
ge havde færre problemer med den 
iberiske skovsnegl end tidligere år. 
Det er spændende om den glædelige 
situation vil fortsætte i 2007. Januar 
har været ekstrem varm og fugtig, 
hvilket giver sneglene gode betingel-
ser, og hele januar kunne man let ved 
at rode lidt i bladene i haven finde 
små iberiske skovsnegle. I modsæt-
ning til 2007 havde 2006 en lidt kol-
dere vinter og normal fugtighed sam-
menlignet med normal temperatur og 
fugtighed. Der hvor 2006 klimatisk 

for alvor afveg fra normalen var ved 
den meget ringe nedbør i juni og juli, 
og måske var det blandt andet det 
som holdt sneglebestanden nede i 
2006. Hvor stor betydning klimaet, 
naturlige fjender m.v. har på snegle 
bestanden er ikke undersøgt, så vi har 
altid lov at håber på færre snegle igen 
i 2007. 
En ting er dog helt sikkert. Jo mere 
man er over sneglene fra sæsonstart 
jo færre problemer med sneglene i 
løbet af sommeren. Så et godt råd er, 
fra det tidlige forår hav altid et sylte-
tøjsglas med i haven, hvor de små 

iberiske skovsnegle man støder på 
under havearbejdet, kan samles. Når 
man er færdig i haven aflives snegle-
ne let med kogende vand, og sylte-
tøjsglassets indhold kommes i kom-
postbeholderen. Der kan være i hund-
redvis af små snegle i et syltetøjsglas. 
De fleste iberiske snegle er omkring 
1-2 cm om foråret. Det er noget andet 
om sommeren, hvor det samme antal 
snegle vilde fylde i spandevis og fyl-
de godt op i kompostbeholderen. 
 

Den Grønne Guide, Birte Buhl. 
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Beplantning af rundkørslen Jelshøjvej/Hørretvej 
Århus kommune har bevilget muld, 
planter (blåkant (også kaldet katte-
urt)) og roser (Heidi Traum) samt flis 
til rundkørslen, mod at vi selv graver, 
lægger ny muld på, planter og lægger 
flis samt sørger for efterfølgende 
vanding. Derfor efterlyser natur- og 
miljøgruppen i Mårslet 8 – 10 stærke 
mænd/kvinder til at grave 3 bede á 4 
m2 i den eksisterende rundkørsel 
Jelshøjvej/Hørretvej. Da det er hård 
affaldsjord, skal vi grave et godt 
stykke ned. 
 
Gravningen af bedene har vi lagt 
sammen med hold-ren-dagen  

lørdag den 14.april kl. 10.00,  og 
hvis mulden er leveret til denne dag, 
skal den fyldes i. Selve plantningen 
er fastsat til efterfølgende  
lørdag den 21. april kl. 10.00. 
Man behøver ikke kunne deltage 
begge dage. 
 
Da der er plantet påskeliljeløg i rund-
kørslen, bliver der nok en del løg, der 
skal sættes ned andet sted i rundkørs-
len, men det er jo til at se på denne 
årstid. 
 
Interesserede bedes medbringe 
spade, greb, kultivator, rive, vand-

kander, trillebør m.m. Kommunen 
sørger for fjernelse af affaldsjor-
den. 
 
Mødested: Naturforvaltningens 
Stilleplads, Mårslet Byvej 20,  
klokken 10.00. 
Der er også rundstykker og kaffe 
til gravefolket. 
 
Evt. henvendelse kan rettes til Ulrik 
og Karin Björnsson, tlf. 86 72 11 04. 
 
Natur- og miljøgruppen i Mårslet 

Årets ”hold rent dag” er på grund af 
påsken flyttet en uge til lørdag d. 14. 
april. Det er dagen, hvor vi hjælpes ad 
med at gøre hovedrent i grøftekanter 
og rabatter. En hyggelig dag med 
frisk luft og motion, men mere om det 
i næste nr. af Mårsletbladet – men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen, og tag 
fat i din grundejerforening, vejfor-
ening, daginstitution, skole, arbejds-
plads, fritidsaktivitet, eller hvor du 
kan finde på at udbrede budskabet. 
Kom alene, tag naboen med eller kom 
som en gruppe og vær med på dagen. 

I er velkommen til selv at ønske et 
område som gøres rent – så hvor sy-
nes du der trænger mest? Er I en dag-
institution, skole eller andet, som ikke 
kan deltage lørdag d. 14. men gerne 
vil være med, så giv os et praj om 
hvad I gør og hvornår. 
 
Bemærk Danmarks Naturfrednings-
forening har taget vores trend med 
”Hold rent dag” op. Det betyder at der 
i weekenden d. 14-15. april er en 
landsdækkende ”Hold rent kampag-
ne” og der vil blive ryddet op i rigtig 

mange grøftekanter og vejrabatter 
landet over. 
 
Har du/I ideer til hvad der skal ske 
her i lokalområdet eller hvad din for-
ening vil deltage med på ”Hold rent 
dagen” så sig til, ring eller send en 
mail til Grøn Guide: tlf.86 93 86 
71/61 65 16 64 eller groengui-
de@mail.dk. 
 

af Grøn Guide Birte Buhl 

Årets ”hold rent dag 
Sæt x i kalenderen, den 14. april kl. 10.00 
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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  

Tlf. 86 29 19 79 

Kollektiv trafik er godt – eller er det? 
Måske skulle man spørge ”Er den 
kollektive trafik til/fra 8320 Mårslet 
god nok?” 
 
Og måske er der mange svar, lidt 
afhængigt af, hvad der er ens behov. 
 
I takt med, at der kommer flere folk 
til byen, har vi faktisk en mulighed 
for at udbygge den kollektive trafik. 
Det kan ske på mange måder. Der 
kan komme flere afgange, der kan 
komme større busser, der kan komme 
flere buslinier. 
Samtidigt med denne udvidelse kun-
ne man så meget praktisk give den 
eksisterende køreplan et check, så de 
uhensigtsmæssigheder, der findes nu, 
ryddes af vejen – vel at mærke uden 
at introducere nye problemer af næv-
neværdig grad for de brugere, der 

bliver betjent godt lige nu. 
 
Fællesrådets trafikudvalg har nu ta-
get initiativ til en kortlægning af be-
hovet for kollektiv trafik: 
Som en start vil vi gerne indkalde til 
et borgermøde, hvor vi får belyst den 
kollektive trafik i byen fra så mange 
sider som muligt. 
Der er i hvert fald tre slags folk, dette 
er interessant for 

dem, der gerne vil bevare nogle 
kvaliteter ved den nuværen-
de køreplan 

dem, der bruger den kollektive 
trafik, men som bruger uri-
melig lang tid på transport 
fordi køreplanen passer dem 
dårligt 

dem, der lige nu bruger anden 
transport, fordi de ikke kan 

få den kollektive kabale til at 
gå op. 

 
Der er tale om et helt uforpligtende 
møde, hvor vi sammen laver et idé-
katalog til ændringer. Vi skal ikke 
blive enige, men få et indtryk af, 
hvad slags kollektiv trafik, der tjener 
flest bedst muligt. 
 
Så mød op tirsdag d. 13. marts kl. 
19 i HalHuset – jo flere vi er, jo 
større vægt har vi i vores ønsker. 
 
Initiativet ligger fint i tråd med at få 
begrænset antallet af biler, der sneg-
ler sig frem morgen og eftermiddag – 
som jo også er en vigtig aktivitet. 
 

Kurt Søe 
Mårslet Fællesråd 
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Morgensang 
Der er ved at være fyldt godt op til 
morgensang med to ekstra klasser og 
den plads som SFO skal have i fæl-
lesarealet, da de på grund af plads-
mangel er nødt til at bruge A-huset til 
både 2. og 3. årgang. Det var derfor 
nødvendigt at stramme op på, hvor-
dan forældrene skulle agere i forhold 
til, at undervisningen starter kl. 8.00, 
og det derfor er vigtigt, at morgen-
sangen ikke tager for lang tid. 
Alle forældre til elever i 0.-3.kl. mod-
tog et brev i slutningen januar, hvor 
vi klart præciserede, hvordan regler-
ne er for forældres deltagelse. Der 
skal her lyde en stor ros til forældre-
ne, fordi de tog mod budskabet i den 
ånd, det var skrevet, og indtil nu til 
fulde har levet op til det. Vi er glade 
for vores morgensang, og det er dej-
ligt, at forældrene har mulighed for at 
deltage. Vi kan desværre blive nødt 
til at udelukke forældrene, hvis antal-
let af klasser bliver ved med at stige, 
og det kan også blive nødvendigt at 
begrænse antallet af klasser, men ind-
til da vil vi glæde os over en værdi-
fuld tradition, som nu har bestået i 
snart 8 år. 
 
Sne 
Der sker noget magisk med børn og 
unge, når der er faldet sne. Det er en 
sand fryd at se selv store drenge i 9. 
kl. komme ind fra frikvarteret med 
blanke øjne og røde kinder, fordi de 
har været fysisk aktive og fået frisk 
luft. Medaljen har desværre også en 
bagside. De store mener at have vun-
det hævd over retten til ”at vaske” de 

yngre elever. Selv om vi har 7 lærere, 
der har runderende tilsyn i hvert fri-
kvarter, kan de ikke have øje på alle 
750 elever i det store udeareal, som vi 
heldigvis har. Både lærere og ledelse 
bruger sådanne snedage mange res-
sourcer på at påtale voldsom adfærd, 
da der ikke skal herske nogen tvivl om, 
at eleverne skal behandle hinanden or-
dentligt. Der er klare regler for, hvor 
man må kaste med sne, og er man ikke 
der, er man fredet. Desværre er der ofte 
eksempler på, at de yngste føler sig 
jagtet, hvilket ikke er acceptabelt. Når 
vi går de yngste på klingen sker det of-
te, at de indrømmer, at der er en vis 
spænding ved at provokere de store og 
så løbe tilbage til fredet område. Sam-
tidig påstår de ældste, at da de var små, 
var det dem, det gik ud over, så nu er 
det deres tur. Det er noget af en opgave 
at vende denne udvikling. Vi har ikke 
valgt indtil nu at forbyde legen med 
sneen, da vi kan se, at eleverne gene-
relt hygger sig med det. Heldigvis har 
vi i dagligdagen ikke mange problemer 
med elevernes indbyrdes adfærd, og vi 
kan glæde os over, at der i betragtning 
af, at vi har 750 børn og unge i mange 
timer hver dag sker så få uheld, og at 
de uheld der er sjældent er særligt al-
vorlige. 
 
Tilskud til legeplads 
Århus Kommune har afsat 2 millioner 
kroner til etablering af legeområder på 
byens folkeskoler, som skolerne kunne 
søge ind på. Der var på forhånd krav 
om en detaljeret plan, egen medfinan-
siering og inddragelse af brugerne. Der 
var 23 skoler, der søgte, og 10 skoler, 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

der fik bevilget penge. Vi søgte om 
210.000 kr. og fik dem bevilget. Be-
grundelsen for at vi fik del i midlerne 
var bl.a.: 

• at der er sket en fin inddra-
gelse af brugerne 

• at projektet er meget alsidigt 
• at det er et led i en større 

sammenhæng 
• at vi selv har bekostet op 

mod 500.000 på legepladsen 
De to projekter, vi har ansøgt om 
penge til, er for det første et gynge-
område med 5 springgynger for de 
yngste/mellemtrinnet. Desuden det 
længe efterspurgte skaterområde med 
asfaltbelægning og gummibelægning 
på den eksisterende asfaltpukkel og 
opsætning af skaterrampe mv. til en 
samlet pris på 285.000. Skolen beta-
ler så selv de sidste 75.000 kr. Vi 
havde ikke troet, at den sidste del af 
det store projekt kunne færdiggøres 
allerede nu, så vi er utrolig glade for 
denne håndsrækning. 
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Skolebestyrelsens indlæg  
v/ Erling Sørensen 

De manglende fysiske ram-
mer på Mårslet Skole 
 
Udfordringer er der nok af i de kom-
mende år for Mårslet Skole, ikke 
mindst når vi taler om de manglende 
fysiske rammer på skolen. 
 
De nye skole prognose tal der er of-
fentliggjort her i januar måned viser 
med al tydelighed, at skolen frem-
over bliver en firesporet skole, det vil 
sige 4 klasser på hvert alderstrin. 
Elevtallet ser ud til at stige med ca. 
200 og antallet af klasser med ca. 10. 
Dette lader sig simpelthen ikke gøre i 
skolens nuværende rammer.  
 
Samtidig ved vi, at elevtallet totalt set 
i Århus kommune over samme perio-

de, vil falde med et par tusinde og der 
tales netop nu om sammenlægning/
lukning af skoler i andre distrikter.  
 
Skolens nuværende rammer viser alle-
rede nu et ophobet pladsbehov, der er 
vandreklasser, SFO’s råderum er 
sprængt, eksisterende faglokaler har 
rigtig mange år på bagen uden renove-
ring, så kort sagt er Mårslet skole, ikke 
parat til at virke som fremtidens folke-
skole. 
 
Erfaringen siger os, at behovet skal op-
leves mere end latent, før vi ser hånd-
faste og konkrete handlinger fra kom-
munal side. I stedet for at blive ved 
med at sige at ulven kommer, har vi i 
skolebestyrelsen besluttet os for selv at 
komme med et udspil. På det seneste 

skole bestyrelsesmøde har vi nedsat 
et udvalg der ser på behovet for hvad 
og hvordan en firesporet skole vil 
kunne se ud. 
 
På det årlige møde for alle forældre 
den 8. marts vil skolebestyrelsen 
komme med et oplæg på hvordan de 
ser, at en masterplan for skolens ud-
bygning og opdatering kan se ud. 

STOF TIL MÅRSLET-BLADET 
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11 

Overskrifter i skriftstørrelse 24 
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Vintergrillfest 
F r e d a g  d . 2 6  j a n u a r  h a v d e 
0.klassesgruppen vintergrillfest. Vi 
sad indenfor i kantinen og havde en 
rigtig god aften, hvor der blev hygget 
og leget. Derudover viste de børn, 
der var med til sidste års MGP deres 
numre, hvilket høstede mange klap-
salver. Det var dejligt at lære jer for-
ældre lidt bedre at kende. 
 
 
Personaledag 
Fredag d. 2.februar havde vi persona-
ledag, hvor vores vikarer, to børneha-
veklasseledere og et par forældre tog 
sig af de børn der kom i SFO. Vi vil 
hermed gerne takke alle, der var 
medvirkende til at personaledagen 
kunne lægges på en hverdag. Vi hav-
de en udbytterig dag, hvor vi på 
tværs af grupperne diskuterede, hvor-
dan vi implementerer vores værdi-
grundlag i hverdagen. Vi er således 
blevet klogere på hinandens og egne 
kompetencer.    

 
Nye kolleger 
Vi har ansat to nye medarbejdere, 
Poul Harbo Sørensen og Henrik 
Bruun i tidsbegrænsede stillinger til 
d. 31. august. De er ansat til hen-
holdsvis 0.klasses gruppen og 
2.klasses gruppen. 2.klassesgruppen 
har også fået ny medhjælper, Simon 
Nissen, han er ansat til d. 30.juni. 
Derudover har vi fået en ny studeren-
de i 1.klasses gruppen, Tran Hansen, 
som er i 1. lønnet praktik indtil d. 31. 
juli. Vi glæder os meget til at samar-
bejde med dem alle og håber, at de 
får en udbytterig tid i SFO’en. 
 
 
Snevejr 
I starten af januar var vi så heldige at 
få lidt sne til Mårslet, hvilket børnene 
nød i fulde drag. Der blev kælket på 
livet løs, både her og på MUK’s kæl-
kebakke, så forhåbentligt har der nået 
at være mere af slagsen efter skriven-
de stund… 
 
 

 

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 

Anbefaling af tysk film og 
forvirring 
 
 
Mårslet Skoles Venner har været i spil 
på måder den seneste måned. Med et 
økonomisk tilskud har 8. årgang været 
i biografen og der har været knas med 
udsendelsen af girokort til betaling af 
det frivillige medlemskontingent. 
1.300 kroner bevilgede MSV’s besty-
relse til 8. årgang så samtlige elever 
kunne komme en tur i biografen i År-
hus for at se den velanmeldte tyske 
film ”De andres liv”. Det skete som led 
i en temauge. 
Jacob fra 8.a fortæller her om en film-
oplevelse han selv anbefaler: 
”På 8. årgang arbejdede vi med emnet 
"livsfilosofi" i temaugen. I den forbin-
delse var vi inde i Århus for at se fil-
m e n  " D e  a n d r e s  l i v " . 
Filmen handler om tiden i DDR efter 
2. verdenskrig. Man følger STASI-
agenten Gerd Wiesler, der gennem det 
meste af filmen udspionerer teaterfor-
fatteren Georg Dreymann. Wiesler har 
en mistanke om at Dreyman vil flygte 
til Vesten, hvorfor han udspionerer 
ham. 

Det ender dog med at Wiesler får medli-
denhed med Dreyman, noget der får 
Wiesler til at hjælpe Dreymann.  
Filmen kan varmt anbefales hvis man vil 
se en god film, der er smukt lavet”. 
En mere kedelig oplevelse har det været 
at høre om en mangelfuld omdeling af de 
girokort forældre kan bruge til at tegne et 
frivilligt medlemskab af Mårslet Skoles 
Venner. 
En forælder har skrevet og givet en god 
forklaring på ikke blot hans egen mang-
lende indbetaling, men sandsynligvis 
også en del andres. 
Hans søn fik et girokort med sig hjem 
med et forkert navn skrevet på kortet. 
Det samme har flere forældre fortalt 
brevskriveren efter min status over det 
overraskende lave antal medlemmer som 
MSV er noteret for i øjeblikket. 
Derfor vil jeg opfordre forældre som 
gerne vil bidrage til Mårslet Skoles Ven-
ners arbejde for eleverne og som måske 
har modtaget et forkert girokort til at 
indbetale det årlige kontingent på 95 kr. 
på gironummer 619-6364 
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      En tidlig morgen, da solen endnu 
ikke er stået op, kommer min 
værtsmor, Dorothy, løbende ind i min 
hytte: "Choolwe, Choolwe, it’s time to 
wake up, we are going to deliver!"  

  Hun er oplært tra-
ditionel tonga jor-
demoder og har fået 
bud om at komme 
til nabolandsbyen, 
Haankwa, straks. 
    Jeg skynder mig 
at få tøj på, mens 
Dorothy pakker sit 

jordemodergrej: En 
stor plasticsæk, 2 
små bækkener, 2 

piang (skåle) og en saks til navlestren-
gen. Og et kladdehæfte med noter om 
slagets gang, selvfølgelig. Mens hori-
sonten langsomt farves lyserød, skyn-
der vi os af sted ad de små stier gen-
nem bushen. 
    Vi kommer ind i den lille hytte og 
på lergulvet sidder vores hovedperson 
og giver sig af smerte fra veerne. Hun 
sidder med ryggen lænet mod en seng, 
ellers er der kun et par skamler i det 
lille rum oplyst af et enligt stearinlys. 
Hun sveder og vrider sig rundt for at 
finde lindring, pigen skal føde sit 2. 
barn og er bare 3 år ældre end mig. 
Vandet gik for et døgn siden, så hun er 
ved at være træt. Dorothy tager plastic-
sækken om livet, jordemoderen er klar.    

   Sådan sidder vi længe og jeg sav-
ner at kunne hjælpe med noget.  
Veerne tager til og Dorothy tager 2 

par gummihandsker på. Så kom-
mer en hårtop til syne, pigen læner 
hovedet bagover og nærmest vrider 
ansigtet. Endnu en ve, og hovedet 
kommer frem, hun presser igen og 
hele barnet er ude.  
   Det blev en dreng. Han ligger helt 
stille, ligger bare der på plasticposen i 
blod og moderkage. Et meget aflangt 
hoved og ikke en lyd!  
   Dorothy befrier med hurtige bevæ-
gelser hans næse og mund for slim, 
mens mormoderen vifter ham med et 
kladdehæfte. Men han er helt passiv.  
Jeg sidder alleryderst på min taburet, 
mens alle holder vejret og håber på et 
lille vræl, et lille spjæt.  
 

    Heldigvis begynder hans lille mave 
langsomt at gå op og ned, men han er 
helt slap. Navlestrengen bliver klippet 
og Dorothy vender ham på hovedet og 
ryster ham. Men han er meget svæk-
ket, da fødslen har varet så længe. 
   Moderen kommer op at stå og læg-
ger sig på sengen. Hun ryster af kulde 
og bliver pakket ind i tæpper, hun vil 
ikke have drengen op til sig. 
    Dorothy kæmper videre med ham 
og giver mig besked på at smide mo-
derkagen i et hul omme bag huset. 
    Der er en lille sø af blod tilbage på 
gulvet, men det klarer mormoderen 
ved at drysse lidt jord henover.  
Jeg sætter mig i fodenden og får ham i 
hænderne. Han er så lille og stadig 
helt fugtig og fedtet. Jeg giver ham tøj 
på og pakker ham ind i et tæppe. Mo-
deren vil stadig ikke have ham op til 

sig. Hans hånd holder om min lillefin-
ger, eller også er det bare noget, jeg 
bilder mig ind. Det er i hvert fald dej-
ligt at sidde her med ham. Hans øjne 
er stadig lukkede og ligner bare 2 små 
streger i det lille rynkede ansigt.  
    Døren til hytten går op og en nabo-
kone kommer ind, bred og mægtig 
danser hun rundt og spreder med lar-
mene stemme det glade budskab. Alle 
smiler og jeg rækker barnet til dets 
mor, som lægger ham ind til sig, for at 
give ham bryst. Han skal hedde Jo-
seph, efter Dorothys mand. Men han 
er alt for afkræftet til at sutte. Kvin-
derne bliver dog enige om, at det nok 
skal komme, og vi sidder sammen og 
snakker lidt. Da vi går hjem er det 
stadig morgenkoldt, så vi sætter os 
ved bålet og koger majsgrød og vand, 
ikke til jordemoderkaffe, men til the 
med mælkepulver. 
   Næste morgen kommer en lille pige 
cyklende med besked om, at Dorothy 
skal skynde sig til Haankwa igen. Så 
vi begiver os på vej. Vi har kun gået 
den første kilometer, da vi møder den 
unge mor med barnet. De bliver nødt 
til at tage på hospitalet,  for drengen 
er stadig ikke stærk nok til at sutte. 
Han ligger og sover i sin mors favn og 
ved intet om, at han nu skal ud på en 
længere rejse. 
 

   Der er 15 kilometer til hospitalet, 
hvilket er vild luksus efter zam-
bianske forhold. Moderen går ganske 
langsomt, og jeg har svært ved at se, 
hvordan de nogensinde skal nå dertil, 

   Lise Schou Nørgaard (20) fra Langballe har i 5 måneder været udstationeret for Folkekirkens Nød-
hjælp i Zambia, det tidligere Rhodesia-Nyasaland, der ligger højt i den sydøstlige del af Afrika. Landet er 
ca. 17 gange større end Danmark. Hovedstaden er Lusaka, og der bor omkring 12 mill. i hele landet. Ok-
tober er den varmeste måned og regntiden begynder i midten af november. Den 22. feb. fortalte Lise 
Schou Nørgaard i Sognehuset om sine oplevelser. Læs her hendes dramatiske rejsebreve fra nov. 2006: 

Dramatisk rejsebrev: 

Når ambulancen er en punkteret cykel! 

Lise Schou  
Nørgaard 
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Kirketider i marts 
 

 

SØNDAG d. 4. marts kl. 10:00 
2. søndag i fasten 
Matt. kap. 15, vers 21—28 
En kanaanæisk kvindes tro 
HANNE DAVIDSEN. 
NB.: Kirkesuppe i Sognehuset efter 
gudstjenesten 
 
 

SØNDAG d. 11. marts kl. 10:00 
3. søndag i fasten 
Luk. kap. 11, vers 14 –28 
Jesus beskyldes for at stå i forbund 
med Djævelen  
HANNE DAVIDSEN 

 
SØNDAG d. 18. marts kl. 10:00 
Midfaste 
Johs. kap. 6, vers 1—15 
Jesus skaffer mad til 5000 
JETTE  R. CHRISTIANSEN 

 
SØNDAG d. 25. marts kl. 10:00 
Mariæ bebudelsesdag 
Luk. kap. 1, vers 26—38 
Englen forudsiger Jesu fødsel  
HANNE DAVIDSEN 
 
 

* * * 
 
 

Kirketider i april 
 

Søndag den   1. april   kl. 10:00 HD 
         kl. 14:00 HD 
Torsdag den    5. april   kl. 17:00 JRC 
Fredag den    6. april   kl. 10:00 HD 
Søndag den   8. april   kl. 10:00 HD 
Mandag den  9. april   kl. 10:00 HD 
Søndag den 15. april   kl. 10:00 HD 
Søndag den 22. april   kl.   9:00 AN 
Søndag den 29. april   kl. 10:00 HD 

 

Menighedsrådets 
næste møde afholdes i Sognehuset. 

  

tirsdag den 20. marts kl. 18:30 - 22 
    
 

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

Kildevang 
  Der afholdes gudstjeneste i dagligstuen 

 onsdag den 7. marts  kl. 14:30 
 

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

 

Prædikant er sognepræst  Hanne Davidsen. 

 

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

 
 

Weekendfri 
 

   Sognepræst Hanne Davidsen  hol-
der fri d. 16.-18. marts. 

Embedet passes af sognepræst Jette 
Rosenberg Christiansen, Tiset præ-

stegård, Gl. Horsensvej 77,  
8355 Solbjerg. Tlf. 8692 7330 

mail:  jrc@km.dk  
 

 

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

‘den heldige’ og jeg må nærmest 
skamme mig over min rejseforsik-
ring, som kan flyve mig til en privat-
klinik i hovedstaden bare jeg får in-
fluenza.  
   Men uretfærdigheden er nådesløs, 
og de kom da også af sted. Dagen 
efter at have født, bumper hun af sted 
igennem bushen med drengen i et 
tørklæde.  
    Og så kan man bare være glad for, 
at regntiden ikke er begyndt endnu, 
for så havde der været vand i floden, 
og de skulle have været ud på en 
mange gange længere rejse.            
 

Lise Schou Nørgaard,  
Zambia, nov. 2006  

for solen står allerede højt på himlen.  
   Der skal findes en cykel, straks, men 
det er åbenbart ikke noget man lige 
gør.  
   Kvinden bliver sat i skyggen af et 
træ, mens en flok drenge begynder at 
lappe en hærget gammel herrecykel, 
for oksekærren vil være alt for tids-
krævende, får jeg at vide.  Jeg går på 
jagt efter en cykel. Men jeg finder ikke 
nogen og føler mig temmelig magtes-
løs midt ude i ingenting, hvor jeg skul-
le forestille at gøre en forskel.  
   Der er stadig 15 kilometer til hospi-
talet og jeg er virkelig ked af at skulle 
komme tomhændet tilbage, men endnu 
mere ked af, at tænke på den lille 
dreng. Synet af ham, liggende helt stil-
le, er ikke til at holde ud.  
 

 Jeg bliver sur på hospitalet og på ver-
den og synes, at det er så uretfærdigt. 
Og ikke mindst sur på mig selv over, 
at jeg intet kan stille op. Hvis der i det 
mindste var en ordentlig vej, som man 
kunne køre på, eller hvis hospitalet 
havde en ambulance…  
   Men nu venter der 15 kilometer på 
stier gennem bushen. Det forekommer 
mig også nærmest latterligt, at to af 
2015-målene*) handler om at nedbrin-
ge børnedødeligheden og dødelighe-
den blandt gravide og fødende kvinder.  
    Det er i hvert fald sørgeligt at ople-
ve hvordan tingene forholder sig i en 
zambiansk landsby i dag. Og endnu 
mere deprimernde at tænke på om, og i 
så fald hvornår, der er udsigt til for-
bedringer.  
   Min værtsfamilie har givet mig et 
tonganavn, “Choolwe”, som betyder 

 Efter hjemkomsten. Lille Joseph over-
levede de voldsomme strabadser i 
starten af sit liv.  Moderen holder ham 
her godt beskyttet, mens der igen lap-
pes en af de få cykler, der er det eneste 
transportmiddel i landsbyen. 

*) Otte konkrete FN-mål for, hvordan verden 
skal udvikle sig fra 1990 til 2015.  
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Moderne historiefortælling: 

Når gravsten fortæller historie 
Interessant tiltag: Udødeliggørelse af alle gravsten på Mårslet Kirkegård. 

 
 
 
 
 

   Det er et interessant tiltag, der ken-
detegner et nyt samarbejde mellem 
de to mårslettere Erik Moldt og Hans 
Møller. 

   Erik Moldt har 
påtaget sig et 
frivilligt kæmpe-
arbejde ved at 
ville fotografere 
og registrere 
samtlige gravsten 
på Mårslet Kir-
kegård - og ikke 
bare dem der står 

på de etablerede grave men også alle 
de gamle sten fra sløjfede gravsteder. 
   Nu er billeder af gravsten i sig selv 
vel kun interessante for de pårøren-
de, så for de historisk interesserede 
vil der blive knyttet righoldige op-

tilknytning til Mårslets historie. 
   Vi har spurgt Erik Moldt, hvad det 
var, der fik ham til at gå i gang med 
denne store opgave:  
   ”Der er flere grunde, men da min 
mor døde i 1986, begyndte jeg at 
interessere mig for mine forfædre. 
Min familie stammer fra Als, og jeg 
har taget turen derned adskillige 
gange. Mange oplysninger har jeg 
fået fra egnsarkivet i Aabenraa, men 
også studiet af gravsten har givet 
værdifulde informationer om forti-
den” 
   Erik Moldt er begejstret for de mu-
ligheder, der er kommet med compu-
terens hurtighed i organisering og 
lagring af data, men ikke mindst de 
søgemuligheder der er opstået, efter 
at landets kirkebøger er blevet lagt 
ud på Internettet, dog indtil videre 
kun til 1891. En mulighed som han 

dog kun hvis de er ældre end 10 år. 
    Fascinationen af historierne bag 
gravstenene blandet 
med en interesse for  
fotografering og 
egnshistorie fik Erik 
Moldt til at kaste sig 
over gravstenene på 
Mårslet kirkegård. 
    Foran ham på bor-
det ligger et helt nyt 
digitalkamera:  
   ”Jeg anskaffede netop dette kamera, 
på grund af dets store skærm, for så er 
der en en god mulighed for straks at 
kunne bedømme resultatet” . 
   Erik Moldt kaster et blik på compu-
terskærmen, der er fyldt helt op med 
små billeder af forskellige gravsten. 
   ”Den første gamle sten jeg fotografe-
rede var den over ritmester Th. Jer-
miin, og da Hans Møller har beskrevet 
netop dén i en af sine små publikatio-
ner, var det naturligt for mig at kontak-
te ham. Han har en stor viden om Mår-
slets historie, så herved kan informati-
onsniveauet i programmet hæves væ-
sentligt. Her ved årsskiftet har jeg så 
fotograferet ca. 240 af de i alt 650 
gravsten, der findes på Mårslet Kirke-
gård, hvoraf de 145  er fra nedlagte 
gravsteder, og jeg føler en stor trang til 
at rose dem, der har sørget for at de i 
dag er bevaret”. 
      Det er dog ikke kun gravsten og 
historier, der lægges ud. Hvor det er 
muligt, vil der komme udskrifter fra 
kirkebøgerne. Og hvis skriften er en 
næsten ulæselig, gammeldags skråskrift 
(hvad den ofte er), er der for de inter-
esserede indføjet en tydelig, nøjagtig 
”oversættelse”. En stor hjælp for dem 
der vil kaste sig over slægtsforskning.   
    Erik Moldt tør ikke sige noget om, 
hvornår han er færdig, men tanken er, 
at slutresultatet skulle blive til en CD, 
der overdrages Egnsarkivet og Kirken.     

      For de interesserede vil  hele dette  
projekt løbende kunne følges på Inter-
nettet på adressen:  
www.moldt.net/maarslet                     

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 

Erik Moldt 

Et lille udvalg af gravstensbilleder fylder her skærmen, men mange yder-
ligere informationer vil komme til, når arbejdet engang er afsluttet. 

Hans Møller 

lysninger til de enkelte gravsten, og her 
kommer vor lokale historiker Hans 
Møller ind i billedet.  
   Næsten som var det slægtsforskning, 
har Erik Moldt kastet sig over mikro-
film og kirkebøger så langt tilbage, som 
der er registreret fødsel, dåb, vielse og 
begravelse, så det er ikke bare en enkelt 
familiehistorie, men mange, der alle har 

har benyttet flittigt. 
   Og efter et besøg på hjemmesiden  
www.findengrav.dk, hvor man kan 
søge efter sine aners gravsteder og se 
billeder af deres gravsten, er der 
kommet gang i fotograferingen. 
    Projektet er nu blevet en del af 
Dansk Kirkegårdsindex, hvor man 
kan søge på  navne og se gravsten, 
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Rejseforedrag i Hyggeklubben: 

Det var ikke en pilgrimsfærd! 
Spændende rejseforedrag i Sognehuset. 

    
 
   Når talen falder på Santiago de 
Compostela i det 
nordvestlige hjør-
ne af Spanien 
falder tanken for 
de fleste nok på 
målet for en lang 
pilgrimsfærd.  
   Det var lidt vig-
tigt for Hans 
Møller at slå fast, 
at han og fru Ni-
nas tur til Santia-
go de Composte-
la  ikke var en 
sådan pilgrims-
rejse, men en kul-
turrejse, hvor de 
begge skulle se 
på kirker og kir-
kekunstens ud-
vikling igennem 
de sidste 1200 år. 
   På en rejse der startede i Paris, gik 
turen med en spansk bus gennem 

mange franske byer og videre over 
Pyrenæerne, til pilgrimsrutens ende-
station, Santiago de Compostela, 
helt ude ved Den Biscayiske Bugt - 
”Lands End”.  
    Interessen for netop dette område 
var vakt, efter at de begge i flere år 
havde studeret kunsthistorie på Fol-

keuniversitetet i Århus, og da der så 
blev arrangeret en rejse, hvis formål 
var at besøge stederne, slog de til.  

   Det er der kommet rigtig mange 
lysbilleder ud af og på Hyggeklub-
bens månedlige møde i Sognehuset 
den 11. januar, fortalte en engageret 
Hans Møller, støttet af fremragende 
lysbilleder, om de mange indtryk en 
sådan tur har givet.  
   Det var mange fantastiske bygnings-
værker med finurlige detaljer, der i 
denne billedkavalkade tonede frem på 
lærredet - styret  med sikker hånd af 
fru Nina, mens Hans Møller på en 
levende facon fik os alle med på en 
medrivende interesse for søjler, ud-
skæringer og fantastiske velholdte 
kalkmalerier, der er ældre end dem  vi 
finder i Mårslet kirke.  
   Hans Møller ville gerne have vist 
mange flere billeder af de flotte natur-
scenerier, der er i Sydfrankrig og Py-
renæerne, men med den valgte rejse-
form -  hvor man jo ikke selv bestem-
mer farten, havde det desværre ikke 
været muligt.   
   Så efter at det sidste billede af det 
store kors på Lands End var tonet 
bort, og kaffekanderne tømt for de 
sidste dråber, sluttede en interessant 
eftermiddag i Hyggeklubben.            

Hans Møller fortalte engageret om de mange interessante 
oplevelser i Nordspanien - 

- og fru Nina styrede billederne 
fra lysbilledapparatet. 

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 

 
 

Mårslet  
Hyggeklub 

 

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

   Det er altid den 2. torsdag i må-
neden kl. 14 - 16  i Sognehuset.  
Undtaget er dog sommermåne-
derne juni, juli og august. 

 
 

 Næste gang 

torsdag den 8. marts kl. 14:00. 
 

kommer tidligere borgmester  
i Århus Louise Gade  

 
 
 
 
 
 

 og fortæller under overskriften 
 

”Fra landmandsdatter  
til borgmester” 

  
 
 

Mårslet Hyggeklubs  
bestyrelse 

 

Else Svendsen, Langballe 
8693 6038 
 

Ester og Edvard Borgbjerg, Obstrup 
8629 2148 
 

Grete Sørensen, Mårslet 
8629 8105 
 

Olga Nielsen, Mårslet 
8629 0470 
 

Lis Jensen, Hørret 
8629 0168 
 

Der er intet medlemskontingent! 

8 
MARTS 



MÅRSLET-bladet  MARTS 2007 19 
 

 

 
 
 

SOGNEHUSET I MARTS 
 
 

Søndag d. 4. marts 
Kirkesuppe efter gudstjenesten samt 
registrering af indsamlere til Folkekir-
kens Nødhjælp 
Kl. 11 
 

Onsdag d. 7. marts 
Mårslet Aftenskole, sangaften 
Kl. 19:30 
 

Torsdag d. 8. marts 
Hyggeklubben 
Louise Gade  (se foregående side) 
kl. 14 - 16 
 

Mandag d. 12. marts 
Mandagscafé 
kl. 9:30 - 11:00 
 

Onsdag d. 14. marts 
Indre Mission (se omtale)  
kl. 19:30 
 

Fredag d. 16. marts 
Fredagsspisning 
kl. 18:15 
 

Tirsdag d. 20. marts  
Menighedsrådsmøde (lille sal)   
kl. 19 - 22 
  

Fredag d. 23. marts 
Påske og Poesi 
(se annoncen her på kirkesiderne) 
 

Tirsdag d. 27. marts  
Lokalhistorisk forening 
Kl. 19:30 

  * * * 
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:  
kl. 15:00 - 17:30  Kor og korskole                      
 

Hver torsdag i ulige uger: 
Dagplejen gruppe 14 
kl. 09:30 - 12:00 
 

Hver torsdag i lige uger: 
Dagplejen gruppe 15 
kl. 09:30 - 12:00 

 

Der kan forekomme ændringer i de 
faste tider i forbindelse med højti-
der og ferier.  

Spillemandskoncert: 
Holmespillemændene i hopla 

Humør og livsglæde var nøgleordene den 8. februar  
i Sognehuset. 

      Det er nogle rigtig gode arrange-
menter Hyggeklubben får skruet sam-
men den ene gang efter den anden. 
     Tag nu eksempelvis bare koncerten 
med Holmespillemændene, der i to 
timer gæstede Sognehuset den 8. fe-
bruar.  
 
     Fra den første tone i kendingsme-
lodien, Polka fra Blædinge, var slået 
an, blev stilen lagt, og hvis man ikke 
lige havde været til spillemandsmusik 
før, så måtte det - efter Rasmus Skjøv-
biens Polka - have været svært ikke at 
overgive sig. 
    

   Den entusiasme, livsglæde og energi 
der lyste ud af hver enkelt musiker 
forplantedes helt automatisk videre til 
tilhørerne, så musik og stemning 
smeltede  sammen i en højere enhed. 
    
   Det var et righoldigt repertoire for-
spiller Ellen Rasmussen, havde fået 

sat sammen, og selv om det var gam-
le numre, rummede de en smittende 
livsglæde, der stadig kan fornøje og 
varme os - også her i 2007.      

   Den svenske spillemandsmusik 
skinnede tydeligt igennem, og Ellen 
Rasmussen fortalte hvorfor:  
  ”Spillemandstraditionen har i Sve-
rige været ubrudt fra forrige århund-
rede og helt op til i dag, hvor vi i 
Danmark brød med den i 1850, og 
hvor den først for godt hundrede år 
siden er blevet livet op igen”. 
   Koncerten sluttede med Ellens Pol-
ka - som er nykomponeret, og en 
hyldest til Ellen Rasmussen ved or-
kestrets 5 års jubilæum i 2001!  
 

  Ingen af musikerne er professionel-
le. Holmespillemændene tæller bl.a 
tidligere lærere, sygehjælpere, en 
merkonom, en værktøjssliber, en sa-
delmager og andre, der alle har én 
ting til fælles: Stor forkærlighed for 
spillemandsmusik.                           
 
 
 

   Billederne er taget ved en øveaften forud for 
besøget den 8. februar i Mårslet Sognehus. 
                                   (Foto: Jørgen Lauritsen)  

Ellen Rasmussen (83) er tidligere kir-
kesanger og startede Holmespillemæn-

dene  for omkring 10 år siden. 

Violinen er et uundværligt instrument, 
når det drejer sig om folkemusik 

Af Jørgen Lauritsen 

Harmonikagruppen er pænt repræsen-
teret og giver musikken kraft og fylde. 



MÅRSLET-bladet  MARTS 2007 20 
 

 

 

 
    Koncerttilbud: 

  

”SOUL  
   MATES” 
torsdag d.8. marts kl. 19:30 

 

i 

 Mårslet Kirke 
”SOUL MATES” er en 
vokalgruppe med base i 
Århus bestående af 15 
sangere under ledelse af 
Aase Collin. 
 

 GRATIS ADGANG  

   Lørdag den 17. marts delta-
ger Mårslet Kirkes Korskoles 20 
sangere i et stort korstævne i 
Enghøj kirke i Randers.  
   Stævnet arrangeres af forenin-
gen ”FUK” – ”Folkekirkens 
Ungdomskor”.  
   Ved stævnet deltager 150 kor-
sangere fra hele Århus Stift. In-
struktør er Erik Sommer – mu-
sikpædagog, organist, kompo-
nist, korleder og forstander ved 
Seniorhøjskolen i Nørre Nissum.  
   Erik Sommer er bl.a. ophavs-
mand til følgende 2 ”hits” i sal-
mebogen – ”Du, som har tændt 
millioner af stjerner” samt ”Nu 
går solen sin vej”.  

   Denne lørdag arbejdes der med 
temaerne ”PÅSKE” og ”FORÅR”, 
og resultatet af dagens anstrengel-

ser kan høres ved afslutningskon-
certen i Enghøj kirke kl. 16, hvor 
alle er meget velkomne. 

                                   Pia Labohn, korleder.  

Korstævne 

PRIVATFOTO 

”SOUL MATES” synger rock, pop, soul og jazz. Med andre ord: 
RYTMISK Á CAPELLA MUSIK, DER SWINGER! 

 På sangens vinger 
 

    Det var en glad og stolt Clara Reb-
belstam fra Mårslet Kirkes Kor, der den 
30. januar fik at vide, at hun, efter at ha-
ve aflagt prøve, nu er blevet optaget i 
Landskoret, der tæller omkring 45 af de 

absolut  bedste sangere fra de danske 
kirkekor.  
   Hun klarede sig rigtig  flot, og dirigen-
ten, hun sang for, var tydeligt imponeret. 
  Clara har i ugerne før prøven fået intens 
eneundervisning af en lige så stolt korle-
der, Pia Labohn.                                  JL           Clara Rebbelstam 
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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         Mandag er fridag 
 

 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 

 

HUSK 

 at det er søndag d. 4.  marts, der er 
 SOGNEINDSAMLING  

til Folkekirkens Nødhjælp. 
  

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

Britta Nicholson - tlf. 8629 4802  
eller mail til  

johnbrit@post10.tele.dk 
 

  Britta Nicholson, der er koordina-
tor på sogneindsamlingen her i Mår-
slet, fortæller, at det i år er syvende 
gang, vi kan være med til at hjælpe:    
   ”Resultatet har været støt stigende 
gennem årene fra de ca. 18.000 kr. 
det første år, vi var med her i Mår-
slet, til næsten 28.000 kr. sidste år, 
og helt fra starten har det været rig-
tig hyggeligt og rart at mødes om 
denne opgave,  -  og husk så, at vi 
under registreringen i Sognehuset 
serverer en kop dampende varm 
suppe!” 

    Sogneindsamlingen 2007 sætter 
fokus på AIDS – og den kendsger-
ning, at denne grusomme epidemi 
kun kan stoppes, hvis vi hindrer, at 
smitten bliver givet til den næste 
generation. 

   Derfor går de indsamlede penge til 
forebyggelse - især blandt unge pi-
ger i Afrika, som er i stor risiko for 
at få Aids. 

 
 
 
  

Så sæt X  ved søndag d. 4. 

Næste gang er det  
mandag den 12. marts  

i Sognehuset.  
   Cafeen er åben fra kl. 9:30 til 11 
med frisklavet kaffe, the og rund-
stykker.  

Glem  nu 
         ikke  

 

Afslutning for  
minikonfirmander 

 

   Søndag den 1. april, palmesøndag, 
er der afslutning for alle minikonfir-
manderne.  
   Arrangementet indledes med en 
gudstjeneste kl. 14.00 i Mårslet Kir-
ke, hvor minierne har pyntet op, og 
hvor der sammen med korskole vil 
blive opført et lille påskespil. Efter 
gudstjenesten samles minikonfir-
manderne med familie i Sognehuset 
til kaffe/the/sodavand og kage, og 
der uddeles diplomer og gaver. 
 
 
 
 

 Konfirmand-event i 
Vor Frue Kirke i  

Århus 
 

  Onsdag den 14. marts kl. 18.30 
tager Hanne Davidsen og Jette R. 
Christiansen af sted til Århus med 
alle årets konfirmander for at delta-
ge i en konfirmand-event i Vor Frue 
Kirke.  
   Det er gadepræst Iben Munks-
gaard og sognemedhjælper Christi-
na Hjøllund, der sammen med en 
række amatørskuespillere 
(heriblandt et par fra Mårslet!) isce-
nesætter et middelalderscenario for 
konfirmander. 
    Hvad der mere præcist skal ske, 
skal ikke afsløres nu. Men vi håber 
på at få en spændende og lærerig 
oplevelse.                                     HD 
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Indre Mission 
 Onsdag den 14. marts kl. 19:30 

 

     Indremissionær Jørgen Knudsen, 
vil på mødet denne aften tale til os ud 
fra emnet: 
 

 ”Guds kald til omvendelse  
og tjeneste” 

 

   -   Kalder Gud i konkrete situatio- 
       ner til bestemte opgaver? 
   -   Hvordan hører vi Hans stemme? 
   -   Hvad vil Gud mig, den enkelte?    
 

   Er det muligt 
for os enten at 
stille os til rådig-
hed eller ”lukke 
af”, så vi ikke er 
i stand til at høre 
Ham? 
 

   Er det ikke 
bare noget vi 
evt. bilder os 
ind, hvis Gud 

kalder på os?    

   Med udgangspunkt i konkrete ek-
sempler fra vores bibel, vil Jørgen 
Knudsen forsøge at give et bud på 
disse spørgsmål. 
   Alle er velkomne til at være med. 
 

  Jørgen Knudsen (43), er uddannet 
diakon fra Diakonhøjskolen i Århus, 
gift med fru Dorte og far til 4 piger. 
Han var sognemedhjælper ved Sct. 
Pauls kirke i Århus fra 1993-99 og 
fra 1999 indremissionær i missions-
huset Carmel. Jørgen Knudsen bor i 
Mårslet .            (Foto: Jørgen Lauritsen) 

        De tre børneklubber 

Lærkereden 
er for alle børn fra børnehaveklas-
se  til og med 3. klasse. 
   Børnene synger, hører en fortæl-
ling 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 

             Mariehønen 
er legestuen for børn op til 6 år. Vi mødes i Sognehuset 
hver mandag kl. 16:15- 17:30. Vi synger, leger, hører 
små fortællinger fra Bibelen og andre aktiviteter. 
   Vil du vide mere om Mariehønen så kontakt: 
  

 
 

Jette Kristoffersen,  
Bedervej 74,  

tlf. 8628 9965 

Susanne Lunderskov,  
Præstegårdsvej 84,  

tlf. 8621 2186. 

  

Fælles  familiespisning 
 i Sognehuset 

fredag d. 16. marts  kl. 18:00 - 20:30 
 

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

Karen og Knud Lunderskov tlf. 8629 0629  eller mail:  
lunderskov@mail.tele.dk. 

Jørgen Knudsen 

Kunst: 

Drivtømmer i Sognehuset 
   Det bliver en lidt anderledes 
kunst, der kommer på væggene i 
Sognehuset fra slutningen af fe-
bruar og hele marts måned. 
 

   Temaet er collager og akvarel-
ler. 
  
   Joan Fischer fra Beder udstil-
ler ikoner, kors og engle hun har 
fremstillet af drivtømmer.  
 

   Og for at bryde træets lidt  grå 
og ferske look kombineres ud-
stillingen med egne akvareller.  

Joan Fischer tager her bestik af væg-
gene før den endelige ophængning. 

Foto: Jørgen Lauritsen 
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Jeg vil gerne kommentere filosof og 
filosofisk vej-
leder Niels Ja-
kob Harbos 
indlæg i Mår-
slet-bladets 
februarnummer 
(og kun dette) 
med titlen  
”At forstå eller 
ikke at forstå”. 
  
   Jeg er selv 
uddannet filo-

sof fra Aarhus Universitet og har og-
så beskæftiget mig med filosofisk 

praksis/filosofisk vejledning, men 
jeg vil gerne understrege, at den 
hårdtslående, nedsættende og arro-
gante stil, som Niels Jakob Harbo 
lægger for dagen i sit indlæg, intet 
har med godt filosofisk-vejlednings-
håndværk at gøre.  
   Snarere synes Niels Jakob Harbo 
at iscenesætte, at Hanne Davidsen 
skulle forsvare en afhandling ved 
universitetet – her midt i Mårsletbla-
det - og han selv agere opponent i 
nærmest skolastisk stil….  
   Jeg har ingen intentioner om at gå 
ind i selve diskussionen, men vil 
blot understrege, at den måde, Niels 

Jakob Harbo bedriver filosofi på i 
denne sammenhæng, er malplaceret 
og ja, nærmest destruktiv, og det 
harmonerer slet, slet ikke med, at 
den filosofiske vejlednings metode 
er at være jordemoder for samtale-
partnerens refleksioner og erkendel-
ser.  
   Hvis man kalder sig ”filosofisk 
vejleder”, må man også påtage sig at 
være rollemodel i forhold til at 
fremme den gode samtale. 
 
Eva Wildt Nielsen  
projektmedarbejder  
Langballe        

Vi har modtaget en kommentar til Niels Jakob Harbos indlæg i Mårslet Bladets februarnummer: 
”At forstå eller ikke at forstå” 

Eva Wildt Nielsen 
(Foto: Jørgen Lauritsen) 

Underholdning. At have en hyggelig 
fredag ude i byen. Det ønske kommer 
den nye multihal også til at opfylde 
ud at tilbyde borgerne nye muligheder 
for at motionere udøve anden fritids-
aktivitet. 
Men inden det kommer så vidt at dø-
rene kan slås op til den nye hal, er 
initiativtagerne bag projektet ved at 
være klar med den første event der 
skal vise hvilken form for kulturelle 
aktiviteter der kan blive hverdag i de 
nye rammer. 
Sammen med byens revygruppe 105 
gr. Blandet vil initiativgruppen invite-
re til en festaften til støtte for multi-
hallen i slutningen af april. 
Selv om aftenens program endnu ikke 
ligger helt fast, venter en oplevelse 
der på én gang vil give alle gæster en 

broget buket af underholdning fra en 
unik optræden af revygruppen til mu-
sikalske indslag og dans. 
Anledningen til festaftenen er over-
rækkelsen af de penge som revygrup-
pen samlede ind til fordel for multi-
hallen i løbet af de fire forestillinger 
som gruppen optrådte med i oktober 
sidste år. 
Selve programmet vil blive præsente-
ret i Mårslet Bladets aprilnummer. 
 
Halskitser på vej 
Initiativtagerne bag projektet er også i 
færd med at løse to andre opgaver: 
Dels at trække essensen ud af de man-
ge besvarelserne i spørgeskemaunder-
søgelsen fra slutningen af 2006. Kon-
klusionen herfra skal bruges til at be-
skrive de fysiske rammer en multihal 

skal rumme, både indvendigt og 
udendørs. 
Dels er tre af byens arkitekter i færd 
med at tegne skitser over den udven-
dige del af bygningen og selve place-
ringen af hallen. Efter et møde med 
en konsulent fra Lokale- og Anlægs-
fonden inddrager de tanker om ny-
tænkende energiløsninger, et dyna-
misk samspil med boldbaner og andre 
arealer o.s.v. 
Udformningen af multihallens indre 
afventer initiativgruppens sammenfat-
ning af de prioriterede aktiviteter. 
Så snart begge opgaver er klar til at 
blive præsenteret mere konkret, kan 
det læses her i bladet eller via multi-
hallens egen hjemmeside: 
www.multihal.nu  

Steen Bille 

Støttefest til multihal på vej 
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Hvorfor gør vi det? Hvorfor gider vi 
egentlig male?  Jo, det er fordi det er 
en dejlig hobby, men som de færreste 
kan leve af. Det er heller ikke nød-
vendigt, for langt de fleste er det ble-
vet en livsform, som man nødig vil 
opgive. 
 
Kunstnersammenslutningen 1½ mm 
stiplet i Mårslet afholder i påskedage-
ne fælles udstilling i musikhuset på 
Testrup Højskole. Her kan man orien-
terer sig om mangfoldigheden i Mår-
slets 
kunstnermiljø. På udstillingen hænge 
abstrakt og naturalistisk. Side om 
side. I akryl, olie eller pastel. Skulp-
turer i ler, glas og bronze. 
Påskeudstillingen 2007 er ligesom de 
foregående år, åbent i to dag, 1. og 2. 
påskedag ( 8 og 9 april ). Begge hel-
ligdage er der åbent for publikum 
mellem 11.00 og17.00. 
1. påskedag er der åbning og fernise-
ring kl. 11.00, hvor udstillingen byder 
på lidt vin. 
Dette års udstilling har en enkelt væg 
med et fælles tema, som 1½ mm sti-

plet medlemmer hver for sig skal give 
et bud på. Temaet er i år KOMMUNI-
KATION.  Det er fri ret til at fortolke 
året emne. 
Kunstnersammenslutningen 1½ mm 
stiplet håber mange vil lægge vejen 

omkring Testrup. Har man gæster i 
påskedagene, så tag dem med. Alle er 
velkomne, og der er nok at se på. 
Elles har udstillingens lille cafe åbent, 
hvor man kan få sig en kop kaffe, og 
en snak med udstillerne. 

SE PÅ KUNST I PÅSKEN 

 Giv en             til Mårsletbladet 
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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  

 

Hovedgeneralforsamling i TMG 
 

Torsdag  8. marts i halhuset 
 

V.H. 
Kurt Kirkedal Laursen 

Hovedformand 
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TMG-Nordic Walking/stavgang 
 

indbyder til opstarts tur tirsdag d. 27. marts kl. 18.30.  
 
Vi mødes på HalHuset P-plads og går en tur på ca. en time. Huske masser af reflekser, det bliver stadig tidligt 
mørkt!  
Efter turen uddeler vi program for den forestående sæson.  
Alle der har gået Nordic Walking er velkomne! 
 
Jeg vil gerne høre fra alle dem der gerne vil lære at gå Nordic Walking. Så laver jeg begynderkursus efter behov, 
lige efter påske. Ring på tlf.nr. 86296543, eller send en e-mail til be.seerup@tdcadsl.dk 
  

Hilsen Inga, Helle og Bente 

 

Gymnastikafdelingen indbyder til den årlige  
opvisning i Mårslet Hallen  

søndag d. 25. marts kl. 14.30. 
 
Vi håber at se mange Mårslettere til denne festlige dag! Mange af vores hold vil på denne dag vise hvad de har arbejdet 
med i løbet af vintersæsonen.  
 

Hilsen Bente Seerup 
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AKTIVITETER I MARTS 2007 
 

 

 
Fredag d. 2. marts kl. 14.00 
Hugo og Karen viser film fra Kenya 
 
Mandag d. 5. marts   kl. 14.00 
Tøj Galleriet mode 
 
Onsdag d. 7. marts  kl. 14.00 
Gudstjeneste 
 
Fredag d. 9. marts kl. 14.00 
Syng med Uffe Torp 
 
Søndag d. 11 marts  kl. 14.00 
Banko v/Brugerrådet 
 
Fredag d. 23. marts kl. 14.00 
Ejvind Nielsen (humor i tilværelsen) 
 
Sundhedsbesøg til borgere over 75 år 
(tidl. forebyggende hjemmebesøg) 
 
Opgaven med  sundhedsbesøg er pr. 1/1-07 overgået til 
visitatorerne. 
 Det er en politisk beslutning i Århus Byråd. 
Vi, der har udført besøgene i Mårslet området, 
takker for den imødekommenhed, tillid og fortrolighed, 
vi er blevet vist i årene. De bedste ønsker for jer og be-
søgene fremover fra Tina Lind Iversen og Jannie Vods-
gaard. 

 
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. 8/3 og 22/3 
 
Meddelelser: 
Pensionsmedarbejder: 
Mandag d. 5. marts kl. 9-12 
 
 
 
Indkøbsture med Kildevangs liftbus 
 
Husk at der arrangeres indkøbsture d. 1. torsdag i måne-
den fra kl. 13.30 – 15.00. 
Der aftales fra gang til gang hvor turen går hen. 
Tilmelding til turen på tlf. : 8676 2987 
Pris: 22 kr. 
 
Husk!!! 
Sundhedsklinikken på Kildevang holder åbent hver 
torsdag fra kl. 9.00 – 12.00 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 

Langballevej 3, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 76 29 00 

Testrup Højskole bugner af elever 
 
Torsdag den 1. februar kan Testrup Højskoles forstander Jørgen Carlsen glæde sig over en foredragssal fyldt med ele-
ver, når han skal holde velkomstforedrag. For 15. år i træk kan Testrup Højskole melde udsolgt på sit forårskursus. I år 
har skolen tilmed omdannet en række 2-sengsværelser til 3-sengsværelser for at imødekomme den store tilstrømning. 
Skolen modtager i alt 113 elever, som fordeler sig på linjerne musik-, teater-, filosofi- og skrivelinje. Usædvanligt er 
det, at der er i år er flest elever af hankøn. Forsamlingen tæller 59 mandlige og 54 kvindelige elever. Faktisk plejer for-
delingen at være 60% kvinder og 40% mænd. Forude ligger 20 ugers intensivt højskolesamvær med undervisning, fore-
drag, sang, temadage, udflugter, studieture m.m. 
 
 
Yderligere oplysninger: forstander Jørgen Carlsen, tlf. 86 29 03 55, carlsen@testrup.dk 
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Kom til en hyggelig dag med TøjGalleriet  
- mannequinopvisning, lotteri og tøjsalg -  

 
 
 

Vi glæder os til at se jer på 
 
 
 

Kildevang 
Mandag d. 05. 03 2007 
Fra kl. 12.00 til kl. 16.00 

 
 

modeshow starter kl 14.00 
 

 

TøjGalleriet 
- den mobile tøjbutik - 

Tlf. 5151 9650 

Anne Sofie, Brandtex, Godske beklædning - Frandsen overtøj Skovhuus strik, 
Tørklæder - lingeri - strømper - smykker - samt herretøj 
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MÅRSLET VANDVÆRK  I/S 
GENERALFORSAMLING 
Onsdag, d. 21.3.2007 kl. 19,30 i Mårslet Borgerhus. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 3 uger 
før generalforsamlingen. Adresse: Frøkærparken 102, 8320 Mårslet. 

PRISER 2007 
Fast afgift, almindelig måler, pr. år   ……………………………….. kr. 375,00 
Vand, pr. kubikmeter, incl. afgifter   ….. …………………………... kr.   33,81 
Incl. moms. 

BETALING 2007 
D. 12.02.2007, d. 11.06.2007, og d. 10.10.2007. 

KONTAKT 
Willy Tang Pedersen, formand, tlf. 86290888 
Karl Jørgen Jensen, kasserer, tlf. 86296714 
E-mail: maarsletvand@mail.tele.dk 
Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 

 

MÅRSLET VANDVÆRK I/S 
 

Problemer med vandforsyning, kontakt: 
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 86298688 

(døgnåbent). 
 

Betaling og priser, kontakt: 
Vandværkets kasserer Karl Jørgen Jensen, tlf. 86296714. 

 
Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. 

Selvaflæsning af vandmåler d. 31/12. 
Årsopgørelse sammen med betaling d. 10/2. 

 
Pris pr. kubikmeter kr. 33,81 (heraf kr. 4,00 til vandværket). 

Fast årlig afgift kr. 375,00. 
Ved flytning og ændring af acontobetaling – kontakt kassere-

ren. 
 

SKJULTE RØRSKADER: 
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at aflæse vandmåler 
regelmæssigt og kontrollere, at vandmåleren står helt stille,  

når der ikke er forbrug. 
Afprøv også stophane og ventiler ved vandmåler. 

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 
Email: maarsletvand@mail.tele.dk 
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Borgerhuset vil invitere til mad 
  

 Onsdag den 7 marts  kl. 18. 
 

Menu: Forloren hare m/ sauce, kartofler, broccolisalat. 
      eller: Kødboller i karry m / løse ris, broccoli. 

 
Kaffe ,the  og kage da det er sidste gang i foråret. 

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

 
Tilmelding til Margit 86297250 senest d 5.3.07. Kun 50 pladser. 

 

Mårslet aftenskole inviterer: 
”Nu er det tid for forårssangene” 

 
Sted: Sognehuset 

Tid: Onsdag den 7. marts kl. 19.30 
Vi laver en kop kaffe…… 

 
Med venlig hilsen 

Bent Bauning tlf. 86 29 06 49 
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Egnsarkivet er åbent for alle interessered den anden onsdag i hver 
måned fra kl. 16.00 til 17.30 Indgangen er fra skolens parkerings- 
Plads på Obstrupvej. 
 

 
I marts måned er det onsdag den 14. marts 

 
 Udenfor åbningstid er man velkommen til at kontakte 
 
  Edvard Borgbjerg - til. 86 29 21 48 
  Ingerlise Wendland - tlf. 86 29 26 80 
 
 Sognets lokalhistorie kan ses på Mårslet Egnsarkivs hjemmeside: 

  
www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/ 

 

Nyt lokalhistorisk hefte 

Er udkommet om 

Vilhelmsborgsmedens børn 

- datteren Marie og sønnen Anders. 

Det koster 20,00 kr. og sælges 

ved Lokalhistorisk Forenings 

Generalforsamling 27. marts 

 

EGNSARKIVET 

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. 

  
Dagsorden: 
  1. Valg af dirigent 
  2. Beretning ved formand Else Svendsen 
  3. Regnskab ved kasserer Ingerlise Wendland 
  4. Indkomne forslag 
  5. Valg til bestyrelse m.m. 
   På valg er Hans Møller, Anders Errboe, 
   Carl Gerhard Crone og Erik Kaae 
  6. Fastsættelse af kontingent 
  7. Eventuelt 

 
Efter generalforsamlingen 

følger et indlæg 
af Jens Bech, Langballe: 

’Historier fra Spandrækken’ 
 

I pausen serveres der 
kaffe / te med brød 

 
Der er salg af 

lokalhistoriske hefter 
 

LOKALHISTORISK FORENING 
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening afholder generalforsamling 

tirsdag den 27. marts kl. 19,30 i Mårslet Sognehus 

STOF TIL MÅRSLET-BLADET 
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11 

Overskrifter i skriftstørrelse 24 
Billeder til indlæg medsendes så vidt muligt som vedhæftet fil 
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KRÆFTENS BEKÆMPELSES 
LANDSINDSAMLING 

 
finder i år sted 
SØNDAG DEN 25. MARTS 
 
 
Denne dag håber jeg , at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som sid-
ste år kr. 30.716,-  eller  om muligt overgå dette beløb.  Vort  mødested bliver som tidligere NORDEA  på butikstorvet. 
 
Af sidste års sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne i Århus kommune blev 2 vundet af indsamlere i Mår-
slet. 
 
Igen i år håber Århus Lokalforening at få sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne. 
 
Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille til forskning, patientstøtteaktiviteter og op- 
lysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 25. marts. 
 
Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 86 - 29 00 42.  Jeg bor Agervej 7. 
 

Ane-Mie Nielsen 
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Der var en gevaldig fest-
stemning i Spejderhuset på 
Obstrupvej i Mårslet ons-
dag d. 24. januar, da ca. 75 
festklædte pigespejdere af-
holdt ”Kasino-fest”. 
  
Spirerne og smutterne fra 0. til 4. 
klasse var de egentlige ”Kasino-
gæster”, mens stor-spejderne fra 5. og 
6. klasse var bartendere, spil-ledere, 
ansvarlige for afvikling af dansekon-
kurrencer, sikkerhedsvagter, tyve og 
bankdirektører. 
Kasino-gæsterne kunne sætte deres 
”spejderpenge” på spil i diverse kasi-
no-spil såsom roulette, terninge-/ og 
kortspil. Desuden blev der afviklet 
adskillige limbo- og ballondansekon-
kurrencer, og her kunne kasino-
gæsterne også sætte deres indsats på 
de deltagere, de troede kunne vinde 
konkurrencen. 

”Spejder-pengene” kunne naturligvis 
også bruges til at købe farverige 
drinks, snacks og lækre madretter 
(såsom pizzasnegle, pitabrød, lasag-
ne, pølsehorn, melon med skinke….). 
Der var stor spillelyst hele festen i 
gennem og mange penge ”skiftede 
hænder”. Ingen gik heldigvis banke-
rot, da man kunne ”fiske flere penge 
fra fiskedammen”, hvis man var løbet 
tør! 
Både gæster og medarbejdere i De 
grønne pigespejderes Kasino-fest 

havde nogle gode og sjove timer sam-
men. Rigtig mange kom med følgen-
de afslutningskommentar: ”Hvornår 
skal vi have Kasino-fest igen?” lyder 
det fra flokleder Lone Heltborg Ja-
cobsen. 
Man kan kontakte Lone på telefon: 
8629 4751 / 2295 7176, hvis man vil 
vide mere om De grønne pigespejdere 
i Mårslet. Det er også muligt at kon-
takte Gruppeleder Lene Risør på tele-
fon: 8629 4411 / 4046 4411. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
  
  

Mange Spejderhilsener 
Lone Heltborg Jacobsen 

De grønne pigespejdere i Mårslet. 

Billede venligst stillet til rådighed af sikkerhedsvagterne; en gammel ken-
ding af en tyv på sigtekornet; han følges nøje hele festen igennem 

Stor kasino-fest hos De grønne pigespejdere i Mårslet 

Et stort sikkerhedsopbud sørgede 
for, at alle gæsterne trygt kunne 
gøre deres indsats. 

Det etablerede jet-set havde en 
skøn aften i byen. Kjolerne er 
seneste kreationer fra modehuset 
Aros-Syd. 

Byens spidser mødte frem i sidste 
mode. 
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Det årlige repræsentantskabsmøde i 
Mårslet Fællesråd, skal i h.t. vedtæg-
terne afholdes den 4. tirsdag i februar 
måned.  
Det har i en del år været tradition for, 
at mødet er åbent. At der er adgang 
for alle, der interesserer sig for aktivi-
teterne i lokalområdet, hvilket er hjør-
nestenen i fællesrådets arbejde. 

Fællesrådet er en sammenslutning af 
Mårslets foreninger, og mere en 50 
lokale foreninger er fundamentet. 
Vedtægterne er blevet tilrettet, såle-
des at personer nu også har mulighed 
for at indmelde sig som medlem. Det 
er dog ingen betingelse for at deltage 
i repræsentantskabsmødet.  
 

Der skal fra Forretningsudvalget lyde 
en opfordring om at deltage i mødet, 
hvor fællesrådets fokuspunkter og 
handlingsplan for det kommende år 
bl.a. skal drøftes.  
 
Forslag, der ønskes behandlet på mø-
det skal være formanden i hænde se-
nest den 12. marts.  

Fællesrådets repræsentantskabsmøde er et åbent forum 
 

Tirsdag den 20. marts 2007, kl. 19,30 i Borgerhuset 

Der var engang en skole i Langbal-
le… sådan kunne historien være star-
tet. Men det gør den ikke i lokalhisto-
riker Hans Møllers seneste hæfte i 
serien ”Mårslet… her hvor vi bor”. 
I stedet lader han historien starte i 
Langballe i et hus på hjørnet af Lang-
ballevej og vejen ned til grusgraven. 
Her blev Marie Hansen født i 1934 
som datter af Karla Petrea og Jens 
Peter Lindegaard, der otte år senere 
blev smed ved Vilhelmsborg gods. 
Første del af hæftet består af Marie 
Hansens fortælling om sit eget liv til 
Hans Møller. Hendes historie tager 
allerede fart i 1935 da hendes far får 
job som traktorfører på Vilhelmsborg. 
Hverdagslivet i 30’erne og 40’erne 
tager tydeligt farve af hendes ord, 
f.eks. om de søndage da faderen tog 
børnene med til Giber Å med et åle-
jern for at stange ål. 

Hendes fortælling giver et fint, detal-
jeret indblik i datidens liv på en gård. 
Arbejdslivet i 30’erne, faderens arbej-
de med illegale blade under besættel-
sestiden og skoletiden i Langballe 
hvor børnene blandt andet skulle sør-
ge for at blækhusene var fyldt op. 
Siden fulgte hendes første job hos en 
slagter i Beder og i Gunnestrup kort 
efter hendes konfirmation. Og hendes 
tid i bl.a. TMG’s håndboldafdeling, 
som samarit og passer af telefoncen-
tralen i Mårslet frem til brylluppet 
med Svend og bosætningen i Solbjerg 
i 1957. 
Hæftets anden del består af en ud-
skrift af en portrætsamtale til radioen 
som Svend-Aage Fisker Sørensen 
lavede i 1951 med Marie Hansens 
bror Anders Lindgaard. 
Hans historie er opsigtsvækkende 
fordi han som 12-årig mistede begge 

sine arme i et tærskeværk. Med kun-
stige arme og stålkroge som hænder 
formåede han alligevel at køre knal-
lert, køre landbrugsmaskiner, stakke 
hø, fodre køerne o.s.v. 
Anders Lindgaards egen fortælling er 
fascinerende og kommer ud i så man-
ge hjørner af såvel hans ungdoms- 
som voksenliv at de afslører en ro-
bust, livsduelig mand med et kolos-
salt menneskeligt overskud. 
 
Vilhelmsborgsmedens børn – datteren 
Marie og sønnen Anders. I serien 
”Mårslet… her hvor vi bor”. Red. af  
Hans Møller. Udg. af Mårslet Sogns 
Lokalhistoriske Sogn. 32 sider, 30 kr. 
Kan købes hos Egnsarkivet den anden 
onsdag i hver måned kl. 16-17.30. 

Steen Bille 

Personlige fortællinger 
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Mårslet-Bladet Når bare det løber rundt! 
 
Mårslet-bladet er ikke en forretning, men er foreningernes eget blad og skal derfor ikke skabe overskud til virksomhe-
dens ejer eller andre, men kan naturligvis heller ikke leve hvis bladet giver underskud. 
Set over en årrække, har vi fået skabt en stabil og fornuftig økonomi. 
Bladets budget ligger på ca. kr. 220.000. 
Ud fra regnskaberne for år 2005, 2006 og budgettet for år 2007 fordeler indtægter og omkostninger sig således. 
 
Indtægter:                            Udgifter: 
Annonceindtægter     64%  Trykkeriudgifter       80% 
Storbrugerne              30%                  Distribution          15% 
Bladets venner             6%  omkostninger                5%     
 
Storbrugerne som betaler knap 1/3 af udgifterne er: 
Kirken, Skolen, TMG og Fællesrådet. 
 
Bladets venner er efterhånden blevet en fast og vigtig indtægt for bladet og vi kan glæde os over at der pr. 1.2. allerede 
er indbetalt knap kr. 6000 i år. Så en stor tak til dem som har ydet et bidrag. 
 
Indbetalingskort til bladets venner var med i sidste nummer, men kan også findes på opslagstavlen i Brugsen. 
 

Bladgruppen. 

Fællesrådet har sendt følgende til 
Århus Politi, Vejteknisk Kontor: 
Som udgangspunkt er vi glade for, at 
Vejteknisk Kontor - som jeg går ud 
fra har været involveret - er opmærk-
somme på trafikforholdene i Mårslet; 
det er vi i øvrigt mange, der er. Det 
kan måske være ganske rimeligt at 
indskærpe på det pågældende sted, at 
der er ubetinget vigepligt. Vigeplig-
ten er der naturligvis under alle om-
stændigheder (udkørsel over fortov 
og cyklesti); men netop her er der 
dårligt udsyn til venstre, og derfor 
skal man være særlig påpasselig. Så 
vidt, så godt, selv om udsynet des-
værre ikke bliver bedre ved at sætte 
et skilt op. 
 
Vi er imidlertid meget lidt glade for 
den aktuelle placering af det omtalte 
skilt. Som det kan ses på de vedhæf-
tede billeder står skiltet klods op ad 
en træskulptur; en skulptur, som er 
blevet til på lokalt initiativ, da en 
storm fældede et stort træ det pågæl-
dende sted. Skulpturen er skabt af 
trækunstneren Jørn Rønnow, og den 
er udelukkende financieret gennem 
bidrag fra private og foreninger i 
Mårslet. Vi er rigtig mange, der har 

et særligt forhold til 
skulpturen. Ikke mindst, 
da primus motor i ind-
samlingsarbejdet var den 
nu afdøde formand for 
Fællesrådet i Mårslet, 
Anne Worm. 
 
Som det vel kan forstås, 
er der et æstetisk hensyn 
at tage til skulpturen i så 
umiddelbar nærhed. Det-
te hensyn ser vi meget 
gerne overholdt, og så-
fremt politiet virkelig 
mener, det er essentielt 
med et skilt det pågæl-
dende sted, ser vi det meget gerne 
rykket tilbage, så det ikke står i så 
umiddelbar nærhed af skulpturen. 
Hvis skiltet f. eks. flyttes bare 3 me-
ter, vil det slet ikke opleves på sam-
me måde.  Evt. kunne det måske flyt-
tes til den anden side af vejen (Ved 
Kirken), der jo er meget smal på det 
pågældende sted. 
 
I øvrigt håber vi, at det arbejde, der 
efter planen skal udføres allerede i år 
til sikring af skolevejene i Mårslet, 
og som i høj grad involverer midtby-

en i Mårslet, vil overflødiggøre det 
pågældende skilt. Når der nu lige er 
fokus på denne udkørsel, ser vi me-
get gerne dette problem tænkt ind i 
det projekt, som Trafik og Veje skal 
til at projektere. 
 
Positiv respons fra Politiet 
Politiet har straks meddelt, at de vil 
udvirke, at skiltet flyttes mindst 5 m 
tilbage. Hurtig og positiv respons, 
som vi kun kan være tilfredse med. 
 

Keld Schmidt-Møller 

Ny advarselstavle i Mårslet 

et skilt som angiver, at der er ubetinget vige-
pligt ved udkørsel fra vejen "Ved Kirken". 



MÅRSLET-bladet  MARTS 2007 39 
 

 

  

 
Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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