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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Uforståelig beslutning 
 
Mårslet blev ramt af en for de fleste uforståelig beslutning fra byrådet, 
som havde skiftet alle sine pæne ord om sikring af trafikken i midtbyen, 
bevarelse af det oprindelige landsbypræg og hensyntagen til naboers be-
rettigede indsigelser ud med hensynet til to lokale bygherrer med gode 
forbindelser – og deres byggeprojekt. 
Før den beslutning bølgede en diskussion hen over, neden under og ved 
siden af Mårslets selvopfattelse. Det var ikke småting bølgerne fik fat i 
og vendte rundt – de fleste andre byer ville nok revne over på midten, 
men ikke her. 
Til sidst viste nemlig en kortvarig og stikprøvebaseret underskriftindsam-
ling, at mere end 95 % af de adspurgte mårsletter ville have trafikproble-
merne løst før ”forskønnelse og udvidelse” af den gamle kioskbygning. 
En etage må være nok! 
Det giver et klart fingerpeg om et fantastisk sammenhold, der hersker i 
Mårslet, byen og sognet – uden skelen til partiskel og andre skel. 
Ved at studere Egnsarkivet får man en ide om, at dette sammenhold kan 
føres tilbage til tiden lige efter de tyske besættelser under krigene i 1848 
og 1864, hvor Mårslet landsby - de frie bønder dér - fandt ind i et særde-
les produktivt samarbejde, som på få år kickstartede sognebyen Mårslet 
op i småbyernes elite i slutningen af 1800-tallet. 
Samarbejdet har holdt sig – også efter sognet blev opslugt af Århus kom-
mune i 1972. Det var ikke alt man kunne acceptere af forandringer i ret-
ning af at blive omdannet til en soveby-agtig forstad til verdens mindste 
storby – snart med egne højhuse – og ideen til et fællesråd opstod (i Hør-
ret). Efterhånden har fællesrådet, repræsenteret af formand og FU, etable-
ret sig med stor opbakning fra de fleste mårsletter. 
Den store bølgegang ramte også fællesrådet med fuld musik og selvom 
nogle måtte sluge en ordentlig gang saltvand, tror jeg nok, vi alle kan 
regne med, at fællesrådet i fremtiden vil kæmpe med maksimal indsats 
for vore velafbalancerede interesser over for Kommunen . 
De enkelte sortseere, der talte om negativ påvirkning af potentielle hus-
købere, turister og byrådspolitikere, har ikke ret. 
De fleste fornuftige mennesker ønsker sig en by med stor åbenhed i de-
batten og stor samhørighed, altså det, der mangler i en soveby. 
Mårslet er en levende landsby, et levende sogn og et sted, hvor alle tør 
sige deres ærlige mening. Kan man nemlig ikke det, hører man måske 
mere hjemme i en soveby – og dem er der nok af! 

 
Sven Voxtorp 
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Indledning 
Det følgende er i hovedsagen et sam-
mendrag fra fællesrådets april og maj 
møder. Aprilmødet var efter Mårslet-
Bladets deadline. 
 
Forsamlingshus – debat 
Det åbne møde den 11. april var re-
serveret til forsamlingshus-debat om 
temaerne: 
 - Hvilken ”størrelse” er Fællesrådet 
og hvilket demokratisk fundament 
skal det bygges på? 
 - Hvornår er noget en sag for Fælles-
rådet og hvornår skal vi undlade at 
deltage i diskussionen? 
Aftenen blev indledt af Hans Ishøj. 
Han tog afsæt i Fællesrådets vedtæg-
ter og fakta omkring Århus Byråds 
vedtagelser omkring Fællesrådenes 
kompetencer, og gennemgik, hvad der 
i forbindelse med Væreby-leveby-
processen var præciseret omkring 
muligheder for justeringer af Fælles-
rådets fremtidige rolle.   
Debatten samlede sig om de demo-
kratiske muligheder og begrænsnin-
ger som Fællesrådet agerer under og 
herunder mulighederne for at ændre 
på disse. 
Endvidere blev to konkrete emner, 
”Den Glemte Vej” og den planlagte 
ændring af Tandervej 6A diskuteret. 
 
Fællesrådets rolle 
Meldingen fra FU var, at det under de 
gældende overordnede retningslinier i 
den eksisterende ordning er mulighe-
der for at alle synspunkter bliver hørt. 
FU kan evt. indgå i en debat omkring 
ændring af opstillingsprocedurer 
mm., hvis der kommer oplæg hertil. 
 
”Den glemte Vej” 
Fællesrådet blev bebrejdet, at fortaler-
ne for vejen ikke har været repræsen-

teret i Fællesrådets trafikudvalg. Det-
te blev fra FU forklaret med, at der i 
den personkreds, som meldte sig til 
arbejdet om trafik i Mårslet, stort set 
var enighed om de prioriteringer vi nu 
efter tre år har fået aftalt med kom-
munens trafikafdeling. Arbejdet har 
mundet ud i notatet ”Trafikplan for 
Mårslet” fra Århus kommunes trafik-
afdeling.   
Der var enighed om, at emnet ikke 
dermed er uddebatteret, og at alle 
synspunkter omkring den fremtidige 
trafikstruktur i den fortsatte dialog 
med kommunen vil blive fremført, 
hvis fortalerne for disse synspunkter 
deltager i udvalgsarbejdet. Der var fra 
FU enighed i at der på sigt, når analy-
ser af Beder-Bering vejens betydning 
er kendt, da skal igennem en ny runde 
undersøgelser af alle muligheder for 
at løse ”resten af problemet” 
 
Tandervej 6A – den gamle kiosk 
Der blev fra repræsentanter for nabo-
erne til projektet fremført ønske om, 
at Fællesrådet tager stilling til to for-
hold, hvor projektet berører emner, 
der har almen interesse for byen, 
nemlig den øgede trafik i midtbyen, 
som en gennemførelse af projektet vil 
medføre, samt de æstetiske forhold, 
der vil blive påvirket af det foreslåede 
byggeri, der er højere end det eksiste-
rende. FU har efterfølgende diskuteret 
sagen - uden deltagelse af Kirsten 
Tolstrup og Poul H. Poulsen, som har 
interesser i ombygningen - og man 
enedes om at gøre indsigelse med 
henvisning til trafik- og parkerings-
forhold. Byrådet har senere vedtaget 
at give de fornødne dispensationer. 
 
Trafikdebat 
Søren Byriel, Claus Falkenstrøm og 
John M. Engelbrechtsen fra gruppen 

”8320.dk” var inviteret til at deltage i 
en del af majmødet. Gruppen frem-
lagde sine synspunkter vedrørende 
trafikplanlægning for Mårslet, og der 
var herefter en kort debat. Parterne 
enedes om, at denne diskussion skal 
fortsætte under en eller anden form. 
Mere herom senere. 
 
Bemanding af FU 
Da der for tiden er flere medlemmer 
af FU, der er bortrejst og da Ivan 
Dybvad skal indtræde i Byrådet som 
substitut for Louise Gade under hen-
des barsel, rejste Keld Schmidt-
Møller spørgsmålet om, hvor vidt 
Fællesrådets bemanding er tilstrække-
lig til at tackle de mange opgaver. 
Ivan Dybvad gav tilsagn om, at han 
ikke løber af pladsen - og der ser ikke 
umiddelbart ud til at være nødlidende 
opgaver eller projekter. Vi skal dog 
overveje, om det skal forsøges at 
trække afløsende kræfter ind til kon-
krete opgaver. 
 
Seneste 
Da webmaster Birthe Jørgensen be-
klageligvis har trukket sig, er posten 
som webmaster for maarslet.net for 
tiden ubesat. FU har i skrivende stund 
ikke behandlet sagen. 
 

Keld Schmidt-Møller 
Mårslet Fællesråd 

 

STOF TIL MÅRSLET-BLADET 
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Stort og småt fra Fællesrådet 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 
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MultiHal gruppen er kommet et skridt 
videre med et forslag til, hvordan hal-
len kan komme til at se ud. Med dette 
indlæg vil vi prøve at beskrive hvad 
vi arbejder med og skabe debat om 
projektet  i god tid inden vi skal træf-
fe beslutninger. Vi vil derfor meget 
gerne have indlæg for og imod vores 
forslag. Kommentarer kan sendes pr. 
mail eller telefon til et styregruppe-
medlem, se adresser nedenfor. 
 
Udgangspunktet for projektgruppens 
arbejde har været resultatet af borger-
undersøgelsen der blev gennemført 
efteråret 2006 og de foreliggende be-
hov i TMG. Vi har også forsøgt at 
koble skolens eventuelle lokalebehov 
ind i MultiHal-projektet. Borgerun-
dersøgelsen fortæller meget om hvil-
ke tilbud for idræt og kultur som øn-
skes i Mårslet. Undersøgelsen fortæl-
ler også hvilke aldersgrupper der er 
aktive. I projektet er vi imidlertid 
nødt til at foretage prioriteringer og 
fokusere på områder, hvor vi forven-
ter udvikling. 
 
Vores arkitektgruppe har lavet en vi-
sualisering af nogle muligheder for en 
fremtidig halplacering. Tegningerne 
skal primært bruges til at starte sonde-

ringer med mulige financieringskil-
der, men kan også hjælpe til med at få 
lidt realitet ind i idéerne. Vi forventer 
at skitserne kan være klar til præsen-
tation for alle Mårslet-borgere i juni. 
 
Principper 
Projektgruppen arbejder efter nogle 
enkle principper:  
• MultiHallen skal kunne bruges af 

flest mulige Mårslettere. 
• MultiHallen skal være et sted for 

idræt og kultur i samspil 
• MultiHallen skal passe godt sam-

men med det eksisterende land-
skab 

• MultiHallen skal om muligt følge 
linierne i den eksisterende hal og 
HalHuset. 

• MultiHallen skal kræve mindst 
mulig areal og ikke dominere i 
det eksisterende miljø  

• Kravene til en standard idrætshal 
(med tilskuerpladser) skal opfyl-
des. 
Skolen skal have mest mulig 
gavn af MultiHallen 
 
 

 

Indhold 
Som det ser ud lige nu, forestiller vi os en 
idrætshal hvor petanquebanerne i dag 
ligger. Grusbanen løfter vi så 3 meter til 
tag, og lægger kunstgræs på den. Under 
en del af banen forestiller vi os parke-
ringspladser. Rummet under banen kan 
også bruges til skaterbane, til opvarmning 
før kampene og til depotrum og lignende. 
Rummet skal også være åbent mod fod-
boldbanerne og åen, for at få lys ind, og 
for at kunne gå i ly for regnvejr. 
 
Hallen skal kunne opdeles i flere mindre 
rum, med ordentlige lydfaciliteter, så vi 
kan have bordtennis i 1/3 af hallen, mens 
der er 50 års fødselsdag i en anden tredje-
del, uden at de generer hinanden. 
Vi har endnu ikke fundet løsningen for 
petanquefolket, men det lader sig nok 
gøre. 
 
Vi er i tvivl om hvorvidt vi ønsker at gen-
etablere et mindre atletikanlæg og vil 
undersøge skolens behov på dette områ-
de. Et alternativ kan være at etablere en 
idrætslegeplads. 
 
I sammenhæng med idrætshallen har vi så 
de øvrige kultur og idrætsaktiviteter. Vi 
arbejder med et kultur- og idrætstorv mel-
lem MultiHallen og HalHuset. Husene 
kan måske forbindes med en gangbro – 
og muligvis en tunnel i højde med halgul-
vene. 

MultiHal.nu 
i Mårslet 

Organisationen af Projekt  
Multihal i Mårslet. 

 
Arbejdet med at skaffe en multihal til Mårslet 
er siden starten i april 2006 foregået i nogle 
enkelte grupper: En styregruppe med fire akti-
ve, en idé- og PR-gruppe med fem aktive, en 
arkitektgruppe og en økonomi/bygge/drift 
gruppe, som skal mødes første gang inden som-
merferien. 

Styregruppen er netop blevet udvidet med Jan-
ne Kastbjerg Nielsen. Desuden er en eventgrup-
pe under forberedelse som en udløber af støtte-
festen april, som gav 6.300 kroner i overskud 
til multihal-projektet. 
De aktive i såvel styregruppe som idé- og PR-
gruppe mødes hver 14. dag. 
Undergrupperne er åbne for flere interesserede 
ligesom flere grupper vil blive dannet efterhån-
den som projektet formulerer nye opgaver. Det 

gælder både de længerevarende opgaver måske 
over år og kortere opgaver som praktisk hjælp 
ved Sct. Hans festen, byfestballet i Mårslet 
Byfest og lignende events i fremtiden. 
En beskrivelse af projektet, reklamering af 
events, omtale af projektgrupper og navne på 
kontaktpersoner kan findes på 
www.multihal.nu, som administreres af en 
webmaster fra idé- og PR-gruppen. 
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I en del af MultiHallen har vi så 
(cirkamål) 
• motionscenter (200 m2), fitnesslo-

kale, wellness, massage 
• spinning (50-75 m2) 
• café/kiosk (200 m2) med opholdsrum, 

TV-stue, internet-café, billard, lektie-
rum, køkken med mulighed for mad-
lavning til 100  pers., evt. butikslo-
kale 

• 2-3 musiklokaler (100 m2) afhængig 
af skolens behov 

• Atelier (50 m2), hvis der ellers er 
nogle, der vil hjælpe os med at finde 
ud af, hvordan man indretter det – og 
vil bruge det. 

• Møde, revy- og foredragslokale, 25-
100 pers.  (200 m2), inddeling til 
mindst 3 lokaler inkl. taktikrum. Flyt-
bare, lydtætte vægge 

• Miniorlokale (tumlerum), (50 m2) for 
motorisk børnepasning mm. 

 
Mårslet Skole har endnu ikke meldt 
ud om hvilke behov de ønsker at få 
dækket i en eventuel ny MultiHal. Vi 
mener det vil være naturligt for sko-
len at bruge den nye hal til idræt, ger-
ne flere klasser samtidigt, som der vil 
være kapacitet til. Brug af et nyt og 
tidssvarende musiklokale vil også 
skabe åbninger i skolens nuværende 
lokalesituation.I kælderen leger vi 
med tanken om at lave et wellnessom-
råde, hvor vi kan have varmtvands-
bad, spa, sauna og vand-legebassin. 
Vandmiljøet vil sandsynligvis kunne 
tiltrække de helt små børn og ældre 
Mårsletborgere, men også forældre 
der ønsker afkobling efter træning 
eller andre aktiviteter.  Idéen om en 
egentlig svømmehal har vi opgivet, 

p.g.a. økonomien. Vi har været i kon-
takt med flere svømmehaller og fin-
der at såvel investering som drift af 
hallen er for risikabel i et samfund 
som Mårslet med eksisterende nærhed 
til gode svømmefaciliteter. Vi har 
endnu ikke oversigt over prisen for 
wellness området, men mener at det 
vil være positivt for MultiHallen at 
tilbyde et anderledes vandmiljø end 
de der findes i nabolaget. 
 
Vi arbejder nu i maj og juni på at ska-
be forskellige løsninger på hvilken 
samhørighed der skal være mellem de 
forskellige rum i MultiHallen.  
 
Økonomi 
Vores økonomiske mål for de idéer vi 
har, er at holde prisen under 40 milli-
oner kroner. De penge skaffer man 
ikke lige på en studs, men det skulle 
ikke være umuligt. Lånefinancierin-
gen må ikke være så stor, at vi får 
problemer med driften. Derfor lægger 
vi også stor vægt på at få en driftsplan 
og  et budget klar forholdsvis tidligt i 
planlægningsprocessen. 
 
Tidsplan 
Projektet bliver ikke lige færdigt i 
morgen. Det vil tage nogen tid, både 
at få fastlagt hvad vi skal have i Mul-
tiHallen og at få skaffet de mange 
penge.  
 
Vores tidsplan er meget overordnet – 
og optimistisk: 
 
2007, maj - august:   
Offentlig diskussion + opsamling. 

Opstart af økonomigruppen 
 
Efteråret 2007:    
Opstart af indsamlinger. Kontakter til 
kommune, fonde, … 
 
2008:     
Projektering, pengefremskaffelse. 
 
2009:      
Finanserne på plads 
 
2010:      
Byggeri 
 
Kommentarer modtages 
meget gerne 
Vi vil som sagt meget gerne modtage 
synspunkter angående projektgrup-
pens forslag til indhold i MultiHallen 
og tidsplanen. Vi hører også gerne fra 
dig, hvis du har kommentarer til de 
principper vi bruger i planlægnings-
processen.  Der er også rig mulighed 
for at deltage som frivillig i det fort-
satte planlægningsarbejdet. 
  
Skriv eller ring gerne til en af os i 
styregruppen: 
Kurt Kirkedal Laursen
 kurt@Kirkedal.dk   
 2045 2939 
Sjur Fitje  
 Fitje@8381.dk  
 2443 1391 
Steen Bille  
 bille02@hotmail.com 
 2567 5186 
Mogens Lassen 
 mogenslassen@webspeed.dk
 4026 8604 
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Hvem laver hærværk på mine fodertønder  
Nu er det 2. gang, der er udøvet hær-
værk på mine fodertønder, hvor fo-
der-fjederen er væk eller ødelagt, og 
alt korn er enten væltet ud eller løbet 
ud. 
 
Denne fodertønde som står på privat 
grund, det som nogle også kalder 
”Den Grønne Kile” som ligger foren-
den af privatvejen ”Eskegårdsvej” det 
er, og har været således, at man kan 
gå sig en tur ud af vejen mod rens-
ningsanlægget og tilbage igen. 
 
Der er altså tale om en privat vej og 
jord/grund, og her skal ”Mark- og 
Vejfredsloven” overholdes. Det vil 
sige, hunde skal holdes i snor, og må 
ikke slippes løs. desuden er det i øje-
blikket tilladt at færdes på Eske-
gårdsvejen, her ud over er der en ud-
mærket cykel/gangsti, hvor samme 

lovgivning gælder. Selvom cykelstien 
er offentlig, er jorden og området pri-
vat. 
 
Som nogle personer har erfaret, har 
jeg bedt dem om at holde deres hund i 
snor.  
Andre personer som var kommet ud i 
korn og brak, har også fået besked om 

at bruge vejen og cykelstien, da det er 
privat grund, og de skal overholde 
lovgivningen. 
 
At disse personer kan synke så lavt, 
og udøve hærværk på mine fodertøn-
der kan jeg ikke få mig selv til at tro, 
jeg har tros alt loven på min side. Jeg 
tror mere på, det måske er dit barn. 
der er kommet på afveje, og har lavet 
nogle narrestreger, så tal med dit barn 
i dag og forklar ham/hende, at det 
ikke er lovligt at lave hærværk på an-
dres ting. 
 
Det er dog ikke uden økonomisk tab, 
at dette er sket to gange, og jeg håber, 
at det stopper her. 
 

H. Friis 
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SCT. HANS AFTEN 
I MÅRSLET 

LØRDAG D. 23. JUNI 
VED HALHUSET 

 
 

Program: 
 
 
Kl. 18.30      Grillen og bål til snobrød tændes 
Kl. 19.00      Velkomst v/TMG’s hovedformand 
                     Kurt Kirkedal Laursen 
Kl. 19.15      Underholdning 
Kl. 20.15      Båltale v/rådmand Flemming Knudsen  
Kl. 20.30      Bålet tændes 
Kl. 20.45      Midsommervisen 
Kl. 22.00      Vi hygger os omkring Halhuset 
                     med musik og fællessang 
Kl. 23.30      Tak for i aften 
 
På pladsen kan købes vin, øl, vand, pølser, slik og popcorn. Buenasera Mår-
slet Pizzabar opstiller grill på pladsen og sælger 2 steakmenuer og snobrøds-
dej  til populære priser. 
 
Arrangør: Halhuset og Multihalgruppen. Evt. overskud vil gå til Multihalhuset i Mårslet. 
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En stor tak til de frivillige mårsletter, 
der hjalp os med at grave de 3 bede i 
rundkørslen, hvoraf de 2 med hånd-
kraft og det sidste med en bobcat, 
plantning af 42 roser og 100 katteurt, 
påkørsel af flis samt efterfølgende 
vanding.   
 
 

Karin og Ulrik Björnsson 
Miljøgruppen i Mårslet 

Stor Tak 
Forskønnelse af rundkørslen Hørretvej/Jelshøjvej  

Dråben  
Har haveejere de rigtige næringsstof-
fer i haven?  Mangler der tilførsel af 
lidt, måske bare lidt, for at afgrøderne 
bliver som haveejeren ønsker det? 
Nogle giver op, fordi "skidtet" ikke 
vil gro, og fordi de ikke tror, at de kan 
finde ud af det, men det passer oftest 
ikke. Er der i forvejen nok af alle 
stoffer i jorden,  er der jo ingen grund 
til at gødske - både dyrt og unødigt og 
måske ødelæggende for naturen. 
 
En jordanalyse er en kemisk analyse, 
der beskriver jordens indhold af plan-
ternes næringsstoffer. Formålet er at 
sætte haveejeren i stand til at gøde 
mere målrettet, så planterne får til-
strækkeligt med næringsstoffer, uden 
at jorden overgødskes og grundvandet 
forurenes. En jordanalyse kan i visse 
tilfælde forklare misvækst i planterne. 
 
Jordprøver til analyse kan med for-
del udtages i perioden fra oktober 
til maj måned, men ikke umiddel-
bart efter der er spredt gødning. 
Mange planteskoler vil kunne hjæl-
pe med jordanalyse, eller man kan 
henvende sig til Hedeselskabet. 
 
Gode råd fås på Den Økologiske Ha-

ves hotline på 86 54 54 01 og Det 
Danske Haveselskabs hotline på 70 
20 60 01. De to hotlines skal medvir-
ke til at reducere pesticidforbruget i 
private haver. De indgår i regeringens 
pesticidhandlingsplan og er støttet af 
Miljøstyrelsen. 
 
Tip: 
Genbrug kaffebønnerne som kom-
post. Hvis du ikke har mulighed for at 
lave din egen kompost i haven, kan 
du i stedet benytte de brugte kaffe-
bønner som gødning til roserne.  
 
Brændenældevand som gødning til 
blomster styrker blomsterne mod 
sygdomme. Desuden kan vandet fra 
brændenælder og tidsler, der har truk-
ket i en spand vand i et døgn, bruges 
mod myrer. Hæld det over myrerne/
myretuen – måske flere gange – og de 
forsvinder. 
 
Kogende vand mod myrer. Har du 
mange myre på terrassen kan du, i 
stedet for at bruge insektgift, vande 
deres bo med kogende vand.  
 
Lus på menuen. Forsøg har vist, at 
man effektivt kan holde bladlus fra 

sine afgrøder ved at plante et blom-
sterbælte omkring sit bed. Honningurt 
egner sig særlig godt, da den tiltræk-
ker svirrefluer, hvis larver kan guffe 
flere hundrede bladlus i sig i løbet af 
deres ca. 3 ugers varige liv.  
 
Skummetmælk mod bladlus. Et 
godt middel mod bladlus, både grøn-
ne og sorte, er, når solen skinner/
bager fra en skyfri himmel, at sprøjte 
de angrebne planter med skummet-
mælk. Sprøjtning skal foregå i direkte 
solskin på blade, blomster og stæng-
ler. Skummetmælken vil da blive sur, 
og det kan lusene ikke lide - og det 
ser ikke ud til at skade mariehønsene. 
Det er en billig, harmløs og økologisk 
metode.   
 
Brun sæbe mod bladlus. Kom brun 
sæbe i en sprøjteflaske + vand, ryst 
godt og sprøjt på lusene. Så er rosen 
reddet, og sæben nedbrydes nemt i 
naturen. (obs. lus-ekskrementerne kan 
give svamp i bladene). 

     
 

Natur-og miljøgruppen i Mårslet 

 Giv en             til Mårsletbladet 
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Børnehaveklasserne 2007/2008 
Onsdag den 6. juni indbydes kom-
mende 0.a og 0.b til åbent hus ar-
rangement og torsdag den 7. juni 
er det 0.c, 0.d og 0.e. Allerede ved 
skoleårets planlægning var der for 
første gang afsat to dage til dette 
åbent hus arrangement, da vi for-
udså, at det med udbygningspla-
nerne i Mårslet kunne blive aktuelt 
med 5 børnehaveklasser. Indtil for 
en måned siden troede vi, at vi 
kunne nøjes med fire store klasser 
med i alt 93 elever, men det antal 
gav os kun mulighed for at modta-
ge tre såkaldte busbørn, og da der 
stadig er et stort behov for at få 
fordelt børn med et ikke uvæsent-
ligt behov for dansk som andet 
sprog, blev det fra kommunens 
side besluttet, at der skal oprettes 
en femte børnehaveklasse i Mår-
slet for at få plads til ca. 21 elever 
fra Vestbyen på årgangen. 
 Umiddelbart har vi ikke noget 
imod dette, da det ville være natur-
ligt at udnytte de ressourcer, der 
allerede er anvendt på kurser til 
lærere og pædagoger, men det ville 
knibe med at huse de mange ele-
ver. Vi har heldigvis indtil videre 
fået bevilget en pavillon med to 
fælleslokaler på hver 85 m2 , som 
vil dække vores klasselokalebehov 
for det kommende år, plus at det 
kan tilgodese den betrængte kapa-
citet i SFO. Vedrørende de øvrige 
udbygningsplaner henviser jeg til 

skolebestyrelsens redegørelse i 
dette nummer af Mårslet Bladet. 
Udsendelsen af klasselisterne kom-
mer i år i sidste øjeblik i håb om, 
at de kan blive så nøjagtige som 
muligt. Vi skal også have ansat to 
nye børnehaveklasseledere, og vi 
kan ikke umiddelbart udpege de 
k o m m e n d e  d a n s k l æ r e r e /
klasselærere i to af klasserne, da vi 
om endnu et år skal udvide perso-
nalet for at besætte disse stillinger. 
Vi har derfor valgt det næstbedste, 
som er at finde to lærere blandt det 
nuværende personale, der skal un-
dervise klasserne i f.eks. matema-
tik, og lade dem indgå i klassetea-
met for de kommende børnehave-
klasser.  
 
Det bliver 5 forholdsvis små klas-
ser, hvilket også giver plads til 
eventuelle tilflyttere på årgangen.  
Som noget nyt samler vi børneha-
veklasserne omkring SFO´s loka-
ler. Det giver eleverne mulighed 
for at koncentrere sig om én lokali-
tet, hvor de kan være hele dagen, 
og vi undgår samtidig, at nogle 
elever skal have deres undervis-
ning flere steder. 
 
Fælles kultur for frikvarterer i 
indskolingen og SFO 
2. maj trådte de fælles frikvarters-
regler i kraft. Reglerne, som hæn-
ger i alle klasseværelser i A-huset 
og SFO, beskriver bl.a. hvor der 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

må leges hvad, og der påpeges for-
skellige sikkerhedsregler. Det mest 
nye er at: Alle børn i indskolin-
gen (0.-3.kl.) er ude fra 9.30-9.45 
og fra 11.40-12.00, hvad enten 
det er skole- eller SFO tid. Hele 
planen kan ses på skolens hjemme-
side. 
 
Endnu en del af legepladsen. 
Nu startes arbejdet med etablering 
af skaterområde mellem C- huset 
og Ungdomshuset, og et længe næ-
ret ønske fra elevrådet kan blive 
realiseret. Det er de 210.000 kr., 
som kommunen har bevilget, der 
suppleret med skolens egne 75.000 
kr. gør det muligt. Det er vores 
håb, at en sådan bane også kan bli-
ve til glæde for børn og unge i 
Mårslet uden for skoletiden. Vi 
mangler nu kun nogle mindre ting 
ved Ungdomshuset, så har vi fået 
etableret den plan som firmaet 
Copla i sin lavede for os. Vi troede 
selv det var noget nær en 10 års-
plan, men det har reelt indtil nu 
kun taget fire år. 
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Skolebestyrelsens indlæg  
v/ Søren Petersen, næstformand, skolebestyrelsen 

Udsigt til fire nye fælleslo-
kaler på Mårslet skole 
 
Pladsen på Mårslet skole er trang og 
har været det et stykke tid. Det ople-
ver alle, der har deres gang på Mår-
slet Skole. Samtidig er der rigtig godt 
gang i boligbyggeriet, og prognosen 
for Mårslet skole viser også et stigen-
de elevtal i de kommende år. Dertil 
kommer, at skolen fra og med dette 
skoleår modtager et antal elever fra 
Vestbyen. Fire spor ser ud til at være 
reglen fremover – mod tidligere tre 
med enkelte undtagelser. Og måske 
skal der være fem spor i den årgang, 
der efter sommer starter i børnehave-
klasse. 
 
Skolebestyrelsen har i det sidste lan-
ge stykke tid været stærkt optaget af 
de fysiske rammer – eller mangel på 
samme, men indtil nu har det kun 
været prognoser, vi har kunnet for-
holde os til. Men med udsigt til fem 
spor i den nye årgang tog vi kontakt 
til Børn og Unge Magistraten og bad 
om et møde. 
 
Tilbygning ved A-huset 
På mødet som blev holdt torsdag den 
3. maj drøftede repræsentanter for 
skolebestyrelsen og skoleledelsen si-
tuationen med forvaltningen.  Som 
det ser ud nu, vil forvaltningen ind-
stille til byrådet, at skolen udbygges 
med fire fælleslokaler og tilhørende 
faciliteter så som toiletter og gang-
arealer. Indstillingen sendes til byrå-
det i efteråret og Børn og Unge for-
venter at den bliver vedtaget. Loka-
lerne vil blive bygget til A-huset og 
bestå af en længe, der går fra A-huset 
og ind i pedellens have bag ved cy-
kelskur og garage. Hvorvidt pedel-
lens hus skal indgå i tilbygningen vil 
blive undersøgt, men både forvalt-
ning og skolebestyrelse mener, at der 
skal findes gode argumenter for at 
beholde det, ellers vil det blive fjer-
net for at gøre plads til de nye loka-

ler. De nye lokaler skal kunne anven-
des både til undervisning og til SFO. 
De nye fælleslokaler vil tidligst kunne 
være klar i skoleåret 2008/2009. 
 
Midlertidig pavillon 
Til sommer står vi derfor på Mårslet 
skole med et akut pladsproblem. Børn 
og Unge vil løse dette ved at opstille 
en pavillon der, hvor pedellens garage 
står i dag. Den vil bestå af to fælleslo-
kaler til undervisning og SFO samt til-
hørende toiletfaciliteter. På mødet med 
forvaltningen gjorde vi opmærksom 
på, at en sådan pavillon ikke måtte bli-
ve en ’permanent løsning’. Dette havde 
forvaltningen heller ikke til hensigt, fik 
vi at vide, og den vil blive fjernet så 
snart de nye fælleslokaler er færdige. 
 
Når indstillingen om de nye lokaler er 
vedtaget af byrådet (forhåbentlig!), vil 
skoleledelsen og skolebestyrelsen blive 
inddraget i arbejdet med den konkrete 
udformning af de nye lokaler. 
 
Den generelle situation omkring skolen 
og elevtallet blev diskuteret, herunder 
også hvor stor søgningen vil være fra 
andre skoledistrikter og i særdeleshed 
Vestbyen. Ingen kendte svaret på dette, 
slet ikke efter de nye udmeldingerne 
om, at to skoler i Vestbyen, herunder 
Nordgårdskolen, skal lukke. Men situ-
ationen vil blive fulgt. 
 
Hvis Mårslet skole skal udvides yderli-
gere, er forvaltningen mest indstillet på 
at forlænge C-huset. Det vil gå ud over 
nogle legearealer, men der er ikke rig-
tig nogle alternativer med det areal, 
skolen råder over. Men som sagt: Der 
er ingen konkrete planer om dette på 
nuværende tidspunkt. 
 
Faglokaler må vente 
Skolebestyrelsen er også optaget af 
faglokalerne på Mårslet skole. Og der 
er ingen tvivl om, at vi gerne vil se en 
udvidelse og en forbedring. Specielt er 
musik meget klemt rent pladsmæssigt, 
hjemkundskabslokalet er bestemt ikke 

up-to-date og lokalerne til naturfag 
og den gamle (lille) gymnastiksal lig-
ner kulisserne til en Niels Malmros 
film. På dette område er der dog lan-
ge udsigter. Byrådet har vedtaget 
nogle principper for dette område og 
her er ikke udsigt til forbedringer på 
den her side af 2013 – med mindre 
Byrådet ændrer principper og/eller 
afsætter flere penge til formålet. Der 
er med andre ord andre steder, hvor 
situationen er værre (hvis det kan væ-
re en trøst). Det gælder primært de 
ældre skoler i Midtbyen. 
 
Endelig er det også sådan, at der er et 
princip i Århus om der må være en 
vandreklasse pr. spor. Vi vil naturlig-
vis helt udgå vandreklasser, men det 
kræver en principændring i kommu-
nen. Pt. er der tre spor og dermed kan 
der være tre vandreklasser på Mårslet 
skole. Bliver der fire spor, så må der 
være op til fire vandreklasser. 
 
Dog er der et enkelt lyspunkt. Hjem-
kundskabslokalet får emhætter og ud-
sugning.  Det kræver mil jø-
myndighederne. 
 
I skolebestyrelsen er vi glade for ud-
sigten til fire nye fælleslokaler, og vi 
bakker op om den skitserede løsning, 
som nu er kommet på bordet. Men vi 
vil dog fortsat nøje følge situationen 
omkring elevtal og de fysiske ram-
mer. 
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MSV 
Af Steen Bille 

Gang i bevillingerne 
 
Foråret har også bragte én række 
ansøgninger til Mårslet Skoles Ven-
ner med sig fra lærernes side. 7.900 
kroner har bestyrelsen i alt bevilget 
til fire forskellige aktiviteter. 7.a og 
7.c fik sammen 1.400 kroner til at 
finansiere et besøg i Lysthuset i År-
hus, et hus hvor unge kan få rådgiv-
ning om sex og kønssygdomme i 
afslappede omgivelser. 
 

MSV var også med til at betale stand 
up’eren Søren Lynges besøg hos 8. 
årgang, hvor han ærligt, energisk, 
humørfyldt og tankevækkende for-
talte historien om sit eget ung-
domsliv og de negative konsekven-
ser af stofforbrug og kriminalitet. 
MSV bevilgede 2.500 kroner til den 
forestilling. 
 
Andre 1.500 kroner betalte eleverne 
fra 4.c og 5.c’s aktive deltagelse på 
Hjerl Hedes historiske værksted. 

Hele B-teamet for 0.-5. klassetrin 
har haft et inspirerende og produk-
tivt, ugelangt besøg af SFO-
pædagogen og glaskunstneren Han-
ne Moldt. Et værkstedsbesøg som 
MSV bevilgede 2.500 kroner til. 
Her en måned før sommerferien kan 
Mårslet Skoles Venner notere sig 
174 medlemmer. 
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bruges til ind- og udgang, men der-
imod til beskyttelse af børnene. Der-
udover vil vi gerne frabede os, at der 
kommer hunde på pladsen. 
 
Vi krydser fingre for solskinsvejr og 
glæder os til at se Jer et par fantasti-
ske dage i festivallens tegn. 
 
 

Fusion 
Vi er kommet godt i gang med pro-
ceskøreplanen for det fremtidige 
samarbejde med personalet fra Fri-
tidshjemmet i den nye SFO-struktur. 
Vi har blandt andet diskuteret børne-
syn, værdier, visioner og pædagogi-
ske pejlemærker. Derudover skal vi 
have fælles møde med den pædagogi-
ske leder på skolen, Kurt Iversen, 
som vil fortælle om skolen som orga-
nisation. Vi glæder os meget til at 
blive en del af den fremtidige SFO.    
 
 
Festival 
Traditionen tro har vi igen i år børne-
festival og den foregår d. 7. og 8. 
maj. Temaet i år er ”Riddere og Prin-
sesser” og der kommer til at ske man-
ge spændende ting undervejs. Kultur-
selskabet, 2. og 3. klasserne, har lavet 
rollespilssværd og vil lave spænden-
de boder på pladsen, sammen med 

Af DIDDE, Grøn stue 

Nyt fra 

boderne fra byens andre institutioner. 
Kulturselskabets boder vil i år blive 
styret af de børn, der deltager heri, vi 
glæder os meget til at se, hvad de har 
fundet på. 
 
På scenen vil bandet ”Kolling og Lille-
bror” åbne festivallen, forhåbentligt 
med lige så stor succes som sidste år… 
Derudover vil der blandt andet være 
indslag fra byens institutioner og Lars 
Lottrup, manden med ballonen på den 
ethjulede cykel, slutter af igen i år. 
 
Desuden kommer Børnekulissen med 
tre forestillinger, blandt andet hattetea-
ter, og Teater 83 kommer med deres 
nye teaterbus og optræder for de mind-
ste.  
 
Vi vil slutteligt gerne komme med et 
par anmodninger; vi forventer at både 
børn og voksne respekterer indhegnin-
gen rundt om pladsen, den skal ikke 
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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 Thea og Kristian 5.C 

Sahl lejrskol 

Fra onsdag d. 18/4 – fredag d. 20/4 
var 4.c og 5.c  på lejrskole i Sahl 
ved Vinderup. 
 
Vi ankom til lejerskolen ved 12-tiden 
onsdag, og efter at havde spist cyklede 
vi ud til Stubberkloster. Det var spæn-
dende at se det sted, hvor Knud Gyl-
denstjerne havde gået rundt og spøgt. 
Nogle fra 5.c tog også ud til en mose. 
Der var bygget små træbroer over mo-
sen. Det var både uhyggeligt og spæn-
dende.  
Turen hjem var ekstra hård, fordi vi 
kørte på grusvej og havde hård mod-
vind.  
Da vi kom hjem skrev vi dagbog. 
 
Torsdag var vi på Hjerl Hede hele da-
gen. Vi havde lavet små grupper, som 
skulle på forskellige værksteder. Der 
var to af holdene, som var i smedjen, ét 
hold var i huggehuset, og ét hold bagte 
brød og lavede smør. 
I smedjen lavede vi alle sammen et 
søm. Det var både hårdt og sjovt. Da 
sømmet kom ud af gløderne, var det 
helt gult og næsten gennemsigtigt, og 
så var det blødt og let at slå på. Inde i 
smedjen hang der masser af hestesko 
på væggene. Vi syntes, at de var så 
flotte, at vi spurgte smeden, om han 
ikke ville lave et til vores klasse. Det 
ville han gerne, så både 4.c og 5.c har 
fået en hestesko til at hænge op i klas-
serne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I huggehuset lavede vi smørknive, og 
hvis man var hurtig nok, kunne man og-
så nå at lave  middelalder legetøj. Car-
sten og Dan, vores to lærere, fortalte os 
om Hjerl Hede, og om hvor gamle huse-
ne var. 
Nogle af os prøvede at cykle på en væl-
tepeter. Det var svært. Bagefter gik vi 
rundt og så på de gamle huse. Vi så sav-
værket, mejeriet, købmanden, vandmøl-
len, Vinkelgården og alle de andre byg-
ninger. Vi gik tilbage til Sahl, da klok-
ken var 15.30 for at komme hjem at få 
boller og varm kakao. Christina B havde 
nemlig fødselsdag. 
Vi fik lasagne til aftensmad, for det ville 
Christina gerne have. Efter aftensmad 
holdte vi fest. Det var en god fest, hvor 
mange dansede. Da klokken blev godt 
10, skulle vi i seng.  
    
Fredag skulle vi hjem, men vi nåede in-
den at komme over at se Sahl kirke. Vi 
så blandt andet det flotte guldalter, som 
vi også lavede opgaver til. 
Bagefter gik vi til Vinderup og tog toget 
hjem. 
 

Det var en rigtig god tur!!! 
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Ret til ændringer forbeholdes. 

 
Med venlig hilsen 

 
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 

Langballevej 3, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 76 29 00  

AKTIVITETER I JUNI 2007 
 

 

Mandag d. 4. juni kl. 14.00 
Syng med Josser Herold 
 
Onsdag d. 6. juni kl. 14.00 
Gudstjeneste 
 
Mandag d. 11. juni kl. 14.00 
I Martins fodspor. 
-Lysbilleder ved B. og E. Arnkil 
 
Torsdag d. 14. juni kl. 13.00 
Udflugt til Løveparken 
Tilmelding skal ske til Hanne Jensen på tlf:   86292066 
eller til Hanne Torp på tlf: 86292710 senest mandag d. 4. 
juni 2007. 
Pris: 100 kr. 

Mandag d. 18. juni kl. 14.00 
Inna og Asger viser billeder fra Færøerne 
 
 
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. 14. juni + 28. juni 
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Af sognepræst Hanne Davidsen 

Kærlighed og sex 
Talen til årets konfirmander fra 7.a og 7.c havde dette måske lid vovede tema. 

    

   Kan I mærke 
det – det bobler i 
kroppen, der er 
sommerfugle i 
maven, det er 
lige før man let-
ter. Solen skin-
ner, flagalleen er 
hejst, der er fest 
og glæde i hvert 
et hjerte. Det er 
forår og håbet er 

lysegrønt. Tid til at sende lange blikke 
efter pigerne, der svinger med de fine 
lette hvide kjoler og bluser. Hormoner-
ne suser rundt i kroppen og som teen-
ager ved man hverken ud eller ind. Det 
kan være svært at finde sig selv, når 
kroppen pludselig opfører sig på en ny 
måde og følelserne snart styrtdykker i 
vrede eller tristhed, snart stiger til vejrs 
i jubel og spænding. Som teenager 
mærker man virkelig, at man lever bå-
de på krop og sjæl. Og det er også med 
krop og sjæl, I er kommet til kirke her i 
dag.  
   Da I blev døbt, blev der slået korsets 
tegn over både jeres ansigt og jeres 
bryst til vidnesbyrd om, at I skulle til-
høre den korsfæstede og opstandne 
frelser, vor Herre Jesus Kristus. Altså 
det hele menneske skal tilhøre Gud. 
Både hjerne og hjerte. Både fornuft og 
følelse. Både krop og sjæl. Nogen tror 
måske fejlagtigt, at Gud kun ville have 
med det åndelige at gøre. For er det 
ikke sådan, at ånden stræber opad mod 
Gud, og kroppen trækker nedad mod 
det syndige – eller hvad? Nej, det er 
netop sådan, det ikke er. Gud har jo 
skabt os med ånd og krop – begge dele 
hører med til Guds skaberværk. Vi har 

fået vor krop og vor sjæl at bruge, 
glæde os over og passe på. 
   Hvad konfirmander er I faldet i 
søvn? Er jeg nu begyndt at holde et 
kedeligt foredrag om dåben, som slet 
ikke sige jer noget? Måske, men nu 
vil jeg vække jer, for det, jeg har 
sagt, var blot en indledning til at tale 
om noget, som jeg tror, virkelig opta-
ger jer meget, nemlig sex og kærlig-
hed. Sådan er det, når man er 13-14 
år – og den interesse bliver man så-
mænd ved med at have resten af li-
vet. Jeg vil bare sige til jer: Det er 
ikke den syndige krop, men den 
Guds-skabte krop, der er vågnet i jer. 
Og så gælder det om at få lidt styr på 
det ustyrlige. Det kan så til gengæld 
være lidt svært. Men man kan faktisk 
få hjælp til det med kærligheden i 
Bibelen.  
   Apostlen Paulus er ret god. Han 
siger: ”Alt er tilladt, men ikke alt er 
gavnligt”. Det gælder også med hen-
syn til kærlighed og sex. Alt er til-
ladt, men grænsen er, at man ikke må 
skade og såre den anden, hverken 
ved det man siger, eller ved det man 
gør. Det er altså utrolig vigtigt, at 
man taler ordentlig til den, man hol-
der af, viser respekt for den anden og 
giver plads for ømhed og kærtegn.  
   Der er nogle drenge på denne her 
årgang, som ville provokere mig, da 
de skulle skrive i deres visdomsbø-
ger, så de skrev om det, som optog 
dem allermest: Fodbold og sex. Det 
var sådan set i orden, hvis bare de 
ikke havde brugt et helt uacceptabelt 
sprog. Så jeg var lige ved at komme 
op i det røde felt! Men i stedet for at 
give udtryk for min vrede lyttede jeg 
til et af de andre konfirmanders gode 
råd, som lød: Sov på det! Det gjorde 

jeg så. Det blev nødvendigt at forklare 
klassen, at noget passer sig bedst til 
drengenes omklædningsrum efter en 
fodboldkamp – her er det okay med 
lidt mandehørm. Men i en visdomsbog 
bruger man et andet sprog, viser re-
spekt og prøver at være lidt alvorlig. 
    Der blev så efterfølgende ændret 
lidt på nogle ord. Andre blev simpelt-
hen slettet. Men følgende ord slap 
igennem ”censuren” efter en lettere 
redigering.  ”Brug altid kondom, når 
du går i seng med en pige og husk at 
gøre det ordentligt, så hun får en god 
oplevelse.”  
   Det er faktisk ikke det ringeste råd at 
få – om det ligefrem er et visdomsord, 
kan så diskuteres. Man kan godt sige, 
at rådet er en konkretisering af det ge-
nerelle bud, som Jesus har givet os, 
nemlig følgende: ”Alt, hvad I vil, at 
mennesker skal gøre mod jer, det skal 
I også gøre mod dem.”  
   Det visdomsord kan bringes i anven-
delse i mange forskellige situationer i 
vort liv. Fokus er flyttet fra mig selv til 
den anden. Det afgørende er ikke, 
hvad jeg kan forlange eller få ud af 
den anden, men hvad jeg selv kan gøre 
for at glæde den anden. 
   Når man kommer hinanden meget 
nær gør man sig utrolig sårbar. 
Et godt kærestepar holder af hinanden 
og er trygge ved hinanden. Paulus har 
faktisk sagt noget om det at være kæ-
rester. I Efeserbrevet skriver han, at de 
som elsker hinanden skal underordne 
sig under hinanden; man skal give sig 
hen i kærlighed. Ja, han siger specielt 
til mændene: Elsk jeres hustruer, som 
jeres eget legeme. Den, der elsker sin 
hustru elsker sig selv. Ingen hader jo 
sin egen krop, men nærer og plejer 
den. Tankegangen er den, at man skal 

Hanne Davidsen 



MÅRSLET-bladet  Juni 2007 20 
 

 

 

Kirketider i juni 
 

 
 

SØNDAG d. 3. juni kl. 10:00 
Joh. kap. 3, vers 1 - 15 
Jesus og Nikodemus 
HANNE DAVIDSEN. 
 
 
 

SØNDAG d. 10. juni kl. 10:00 
Luk. kap. 16, vers 19 - 31 
Lignelsen om den rige mand og  
Lazarus 
JETTE  R. CHRISTIANSEN 
 
 
 

SØNDAG d. 17. juni kl. 10:00 
Luk. kap. 14, vers 16 - 24 
Lignelsen om det store festmåltid 
HANNE DAVIDSEN 
 
 

SØNDAG d. 24. juni kl. 9:00 
Luk. kap. 15, vers 1 - 10 
Lignelsen om det mistede får og om 
den tabte mønt. 
ANNE  NICOLAJSEN. 
 
 

* * * 
 

Kirketider i juli 
 

Søndag d.  1. juli   kl. 10:00    HD 
 

Søndag d.  8. juli   kl. 10:00  PSM*) 
 

Søndag d. 15. juli   kl. 10:00   HD 
 

Søndag d. 22. juli   kl.   9:00   AN 
 

Søndag d. 29. juli   kl. 11:30   AN 
 
*) Poul Schmidt-Møller 

Gudstjeneste på Kildevang 
 

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

onsdag den 6. juni kl. 14:30 
 

Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen 

Fri weekend 
 

   Sognepræst Hanne Davidsen hol-
der fri i weekenden 22. - 24. juni.  
   Embedet passes af sognepræst 

Anne Nicolaisen, Astrup  
Tlf.: 8692 7454 

 

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

I alt 64 elever 
  

fra Mårslet Skoles 7. klasser har i 
2006/2007 fulgt konfirmationsforbe-
redelserne og blevet konfirmeret  i 
april og maj. 
 

20 fra 7.a,  21 fra 7.b og 23 fra 7.c. 
 
   Se billederne på næste side . . . . .   

 

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

Menighedsrådets 
næste møde er i Sognehuset  

tirsdag den 19. juni kl. 18:30 
 

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

Mandagscafeen 
 

hvor man kan droppe ind og få en hyg-
gelig snak med andre fra sognet, hol-
der sommerpause.  
   Den åbner igen med kaffe, the og 
friske rundstykker 
 

mandag d 10. sept. kl. 9:30 - 11:00 

elske og ære hinanden, pleje og nære 
kærligheden med krop og sjæl. 
   Men én ting er jo drøm, én anden 
ting virkelighed. Der er sikkert lang tid 
til den seksuelle debut for jer, og det er 
da kun godt. Men forelskelsen kender I 
på godt og ondt – hvem har ikke ople-
vet at bære på en ulykkelig forelskelse, 
eller være blevet grueligt afvist.  
   Kærlighed og seksualitet er noget 
man både kan glæde sig til, men også 
frygte og det med god grund. Det, der 
især er skræmmende ved kærligheden, 
er de vurderende blikke. Angsten for 
det kolde blik, det nedladende blik, 
angsten for at blive usynlig. De andres 
dømmende blik kan let resultere i 
manglende selvtillid, selvhad og egen 
sønderlemmende kritik. Drømmen der-
imod er at opleve det varme, anerken-
dende blik og glæden ved at blive el-
sket og accepteret sådan som man er. 
    Men fryd jer! Det blik er ikke kun 
en drøm. Det hviler på jer alle sammen 
i dag – fra jeres familie og gode ven-
ner. Også Gud sender jer i dag og alle 
dage dette blik, der gør, at I mærker, at 
I lever. Korstegnet fra dåben var et 
kærtegn. Gud rørte ved jer. I lever nu 
og altid i hans barmhjertelige blik. Al 
jeres frygt og glæde kan I lægge frem 
for Ham. Gud er med jer alle dage – 
det løfte fik I i dåben. Og det løfte be-
kræftes i dag ved jeres konfirmation. I 
er ikke alene i den barske verden. Der 

er et hjem, hvor I hører til, og der en 
Gud, som aldrig forlader jer, som I 
altid kan bede til og søge trøst hos.  
Det hedder i et lille digt om Gud og 
hver enkelt af os: 
 
 Jeg er god nok, for du, min Gud, 
har skabt mig. 
Jeg er dyrebar, for du elsker mig. 
Dejlig er jeg i dine øjne; en ædel-
sten i din hånd. 
 
 Derfor gør det ikke så meget, 
hvis andre siger, at jeg er værdi-
løs og dum. 
Ind i mit hjerte hvisker du sandhe-
den: 
At jeg er mere værd end guld. 
 
 Jeg er din øjesten, din hemmelige 
skat. 
Du er glad for, at jeg er til. 
Jeg vil takke dig, så længe jeg le-
ver 
og aldrig glemme, hvem jeg er. 
 

 Amen! 
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7.a   søndag d. 29. april: 
 

Amanda Dahlia Møller 
Anna Sass Majlund 
Benjamin Nørup Agerholm 
Camilla Tryk 
Emil Nikolaj Geer 
Gustav Engedal Bjerre 
Ida Søndergaard Lauridsen 
Joachim Kahr Rasmussen 
Joachim Kaae Simonsen 
Lasse Olsen 
Laura Holmstrup Kammersgaard 
Line Rohde Mikkelsen 
Mathias Bendix Blaabjerg 
Mathias Friis Sørensen 
Mia Deckert Poulsen 
Michael Fevejle Christensen 
Nicolaj Jæger Jacobsen 
Pernille Hedegaard Plougstad 
Simon Arndt 
Trine Harup Holm 

7.b   fredag d. 4. maj (St.bededag): 
 

Amalie Borg Houlberg Thomsen 
Anders Dalby 
Anne Leth 
Benjamin Færge D'Souza 
Carl Jonathan Odorico Sejersen 
Charlotte Stensgaard Henriksen 
Christian Voss Barlach 
Christoffer Schmidt Carstensen 
Clara Skovlund Nielsen 
Emil Alnor Christensen 
Emma Bundgaard Nielsen 
Jakob Hjortshøj 
Johanne Aagaard Bonde 
Jonas Ruby Sandemann Rasmussen 
Markus Hahn-Hundsdahl 
Mia Nyløkke Stengaard 
Mikkel Reffstrup Pedersen 
Morten Mulvad Riget 
Pernille Leth 
Sabine Emilie Fennefoss Bye 
Sofie Nathalia M. Godiksen  

 

7.c   søndag d. 6. maj: 
 

Allan Madsen 
Andreas Sejersdahl Mikkelsen 
Camilla Helge 
Casper Clausen 
Cathrine Birn 
Cecilie Bang Rasmussen 
Christine Hallager Andresen 
Emma Sophie Uni Rossau Rasmussen 
Kamilla Koch Tofte Rasmussen 
Klaus Bruun Jensen 
Kristine Kaimer Rasmussen 
Line Vejgaard Kjær 
Maja Haugaard Sørensen 
Michael Lima Jensen 
Michael Schmidt Sørensen 
Michelle Legarth Iversen 
Nathalie Rebsdorf Nilsson 
Niels Kjærgaard Madsen 
Nikolaj Kilden Olssen 
Rasmus Krogh Jensen 
Sascha Buch 
Silja Isabella Theibel 
Thomas Nørgård Pedersen 

Konfirmeret  i Mårslet Kirke 2007 

(Foto: Jørgen Lauritsen © 2007) 

                            7.a 
   29. april 2007 

Se alle konfirmationsbillederne i farver på: www.maarslet-bladet.dk 
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Hyggeklubben: 

Aarhushistorier 
Tilbageblik på perioden fra 1945 til 1972 

   Den 12. april var en eftermiddag, 
hvor tilhørerne i Hyggeklubben fik 
opfrisket mange gamle minder fra 
perioden efter 
besættelsen og 
små 30 år frem. 
   Per Krogh 
Jensen har fra 
sine tidligste 
drengeår inte-
resseret sig for 
at fotografere, 
og det er der 
kommet rigtig 
mange fine bil-
leder ud af. 
   I Hyggeklub-
bens arrange-
ment i april fik 
vi set mange af 
disse billeder, 
der for længst er gået over og blevet 
historie. 
   Per Krogh Jensens lysbilledserie 
kom vidt omkring i Århus: Der var 
sporvogne i gaderne og ikke ret man-

ge biler. Det var de svundne tiders 
bybilleder, der nu er afløst af  helt 
anderledes byggerier, og vi fik et 
gensyn med flere prominente århus-
borgere bl.a. Bernhard Jensen, Orla 
Hyllested, Thorkild Simonsen. 

   I de 2 timer 
seancen vare-
de kom vi 
igennem 150 
lysbilleder. Og 
det var lysbil-
leder i helt 
traditionel 
betydning.  
   Aprilvejret 
udenfor var 
med strålende 
solskin, og da 
det desværre 
ikke var mu-
ligt at mørk-
lægge helt, 
kom billeder-

ne desværre ikke helt til deres ret.  
   Men Per Krogh Jensen kunne sin 
århushistorie, som støttede hele fore-
visningen med en nøjagtig og saglig 
kommentar.                                   

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 

  Fra perioden lige efter befrielsen i maj 1945. 
Per Krogh Jensen fortæller her om kvindelige 
frihedskæmpere (og dem var der ikke mange 
af) der sætter plakater op i Aarhus. 

12. april var en dag med strålende sol, og indtil da årets varmeste dag, og man-
ge havde nok valgt at gå til arbejdet i haven på denne første rigtige forårsdag. 

 

SOGNEHUSET  
I JUNI 

 
 
 
 
 
 
 

Søndag d. 3 juni 
Sommerfest ”Kirke og Kunst” 
kl. 11 - 15 
(se programomtale) 
 
Onsdag d. 13. juni 
Indre Mission (se omtale)  
kl. 19:30 
 
 
Fredag d. 15. juni 
Fredagsspisning 
kl. 18:15 
 
 
Tirsdag d. 19 juni 
Menighedsrådsmøde (lille sal) 
kl. 18:30 - 22:00 
 
 
 

   * * * 
 

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  torsdag:  
kl. 15:00 - 17:30  Kor og korskole                
 
Hver torsdag i ulige uger: 
Dagplejen gruppe 14 
kl. 09:30 - 12:00 
 
Hver torsdag i lige uger: 
Dagplejen gruppe 15 
kl. 09:30 - 12:00 

 
 

Der kan forekomme ændringer i de 
faste tider i forbindelse med højtider 
og ferier.  
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   Der blev skelet til himlen og skyerne 
om morgenen den 10. maj forud for 
Hyggeklubbens udflugt til Fur.  
   Meteorologerne havde varslet denne 
torsdag til en regnfuld dag, men det 
havde ikke afskrækket en eneste af de 
56 deltagere, der havde meldt sig til 

turen. Og det gik 
da heldigvis hel-
ler ikke som me-
teorologerne 
havde prædiket! 
   Med bus fra 
Malling Turist-
busser og Egon 

Madsen (igen) som chauffør gik turen 
stille og roligt over Viborg og Skive til 
det lille færgeleje på nordsiden af Sal-
ling, og efter et par minutters sejlads 
med ”Slejpner” ankomst til Fur Fær-
gekro.  
   Her stod middagen parat og en lille 
time senere, gik turen rundt på øen 

med Flemming Skovgaard som en me-
get kompetent guide.  
   Det var ikke alle steder, bussen kun-
ne komme rundt, så det blev til små 

spadsereture, til mange af seværdighe-
derne: Bette Jens’ Hyw, klinterne på 
nordkysten, det gamle bundgarnshus fra 
1925, Sct. Mortens Kirke og udgravnin-
gerne, der ligger til grund for øens stør-

ste erhverv, produktionen af molér. 
   Efter 2½ times rundtur blev der ser-
veret kaffe og kringle på kroen, hvoref-
ter det gik direkte hjem til Mårslet. 
    Alle var enige om, at det havde været 
en pragtfuld oplevelse.                           

Hyggeklubbens udflugt til Fur: 
 

Mårslet-Fur tur/retur 
Interessant og lærerig tur til Limfjordens smukkeste ø.  
Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 

Egon Madsen 

Rigtig solid dansk kromad: Koteletter, sovs og kartofler, rødkål og sveskedessert. 

Guiden Flemming Skovgaard advarer mod at gå for tæt på kanten af klinterne. 

Hvor man end vender sig, er der motiver, 
og kameraerne kom flittigt i brug. 

Tre gode mårsletborgere nyder her  
-  højt på klinten -  udsigten til Mors 

En af øens største seværdigheder er  
de landskabelige forandringer, der er 
opstået efter udgravningen af molér.  
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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  
 Sognehuset, Obstrupvej 4 A,  tirsdag  
 og onsdag  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 /dagl. 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 (IM), graver 
 Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers 
  på kirkegården. 
 

 Menighedsrådsformand 
 Ebbe Nørgård Pedersen 
 Langballevej 108 
 Tlf. 8629 7155 
meeb.maarslet@mail.tele.dk 

Sommerfesten i Sognehuset: 
 

Kunst og Kirke 
 

Alle sejl bliver sat til ved sommerfesten i  
Sognehuset søndag den 3. juni. 

   Foråret er forbi, sommeren står for 
døren, og den 3. juni vil Mårslet Me-
nighedsråd gentage succes'en fra sid-
ste år med et brag af en sommerfest i 
Sognehuset. 
   Nøgleordene bliver også i år 
”Kunst og Kirke”, og i programmet 
vil der blive lidt for enhver smag. 
   De nye messehageler vil blive ud-
stillet, og der vil være udstilling af 
doneret kunst, hvor lodder kan købes 
forud for lodtrækningen.  
   Kunstneren Eva Dahl udstiller sine 
værker.  
   Kirkens kor underholder, og vi får 
swingende, iørefaldende musik med 
big-band orkestret Senior Swing. 
   Der vil være underholdning i præ-
stegårdshaven for små og store børn 
(snobrød ved bål, lykkehjul, hoppe-
borg, maleriværksted) ved børne-
klubberne Mariehønen, Lærkereden 
og Ørnereden. 
   KFUM og De grønne Pigespejdere 
serverer lidt godt til ganen. Der kan 
købes øl og vand samt pitabrød og 
pølser med brød, ligesom der natur-
ligvis er mulighed for en kaffetår 
med hjemmebag og en is. 

 De faste programpunkter er: 
 
Kl. 10:00  
Festgudstjeneste i Mårslet Kirke ved 
Hanne Davidsen 
 
Kl. 11:00 
Åbning af aktiviteterne ved menig-
hedsrådets formand Ebbe Nørgård 
Pedersen. 
 
Kl. 11:30 
Kirkens kor synger under ledelse af 
Pia Labohn. 
 
Kl. 12:00 
Kunstneren Eva Dahl fortæller om 
sine værker. 
 
Kl. 13:00 - 13:50 
Big band orkestret Senior Swing 
(billedet) spiller på gårdspladsen un-
der ledelse af Jørgen Nissen. 
 
Kl. 14:15 - 15:00 
Udlodning af doneret kunst. 
 
Og så håber vi naturligvis på lige så 
godt vejr som i 2005!                    JL 

Big band orkestret Senior Swing består af 18 amatørmusikere, hvoraf de fleste 
er i pensionsalderen, og alle har de en stor fælles forkærlighed for swingmusik .  
Billedet er fra optagelserne til en demo CD i Sognehuset i april 2007.  

Foto: Jørgen Lauritsen 
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Indre Mission 
 Onsdag den 13. juni kl. 19:30 

 

er der møde med sognepræst ved Sct. 
Pauls Kirke Flemming Baatz Kristen-
sen, der har kaldt sit foredrag:  
”Mens de gik og talte sammen” 
 
Livet er som en vandring, hvor vi 
følges ad og fører en samtale om det, 

vi oplever og er-
farer. Sådan var 
det også for to 
disciple, der fulg-
tes ad på en 11 
kilometers 
vandringstur en 
søndag eft                                                                                                                                                             
ermiddag fra Je-
rusalem ud til en 
mindre landsby 
nordvest for byen.        

    Mens de går der og snakker sam-
men, kommer en, de ikke kender, op 
på siden af dem og så er de tre, der 
taler sammen, og det kommer der 
noget ud af… 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 

Flemming Baatz blev cand.teol. i 
1981 fra Århus universitet, ordineret 
1982 i Københavns Domkirke, sog-
nepræst ved Vigerslev Kirke, Køben-
havn 1982-89, sognepræst ved Sct. 
Pauls Kirke, Århus fra 1989.  

  

Fælles  familiespisning 
 i Sognehuset 

fredag d. 15.juni  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. 

 Kirkesiderne redigeres af:  Jørgen Lauritsen  jlt@pc.dk 

        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. 

eller 

Vidste du at - 
 

 -   Den Danske Folkekirke består af 
2.121 sogne, der er samlet i 111 
provstier, som igen indgår i et af de 
10 stifter. Ca. 83 % af samtlige 
indbyggere i Danmark er medlem af 
Folkekirken.  
   Der er knap 2.000 præster og flere 
forskellige typer af medarbejdere ved 
kirker og kirkegårde til at betjene 
medlemmerne. 
   Folkekirken, der årligt har 
indtægter og udgifter på i alt ca. 6 
milliarder kr., inddeler økonomien i 
tre hovedgrupper: 
 

   1.  Den lokale økonomi, som omfatter 
kirke- og præstegårdskasser i sognene 
samt provstiudvalgenes kasser. Disse 
lokale kasser dækker mere end 70 % af 
alle folkekirkens udgifter. 
 

   2. Fællesfonden, som dækker en række 
fælles folkekirkelige udgifter, først og 
fremmest folkekirkens egen andel af løn 
m.v. til præster og provster. 
    Fællesfonden dækker ca. 16 % af alle 
folkekirkens udgifter. 
 

   3. Statens tilskud til folkekirken. 
Statens tilskud, som bevilges på 
finansloven, dækker godt 11 % af alle 
folkekirkens udgifter. 
 

Kilde: Kirkeministeriet 

PRIVATFOTO 

Flemming Battz 
Kristensen 
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den anden onsdag i hver måned fra kl. 16.00 til 17.30  
 

Indgang fra skolens parkeringsplads på Obstrupvej. 
 
 

Udenfor åbningstid er man velkommen til at kontakte 
 

Edvard Borgbjerg, tlf. 86 29 21 48 
eller 

Ingerlise Wendland, tlf. 86 29 26 80 
 

Sognets lokalhistorie kan ses på 
Mårslet Egnsarkivs hjemmeside: 

www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/ 
 

I denne måned er arkivet åbent  onsdag den 13. juni 

MÅRSLET EGNSARKIV er åbent for alle interesserede  
   Vi ved godt, det er i rigtig god tid, men sæt allerede nu 
dagen af - og et kryds i kalenderen - hvor Mårslet Sogns 
Lokalhistoriske Forening indbyder til en hyggelig by-
vandring i Langballe. 
  
 Det bliver   

fredag den 17. august 
2007 kl. 19:00  

 
 
   Her vil Anne Marie Dalsgaard fra Langballe Museum 
fortælle om landsbyens gårde og huse samt om nogle af 
de tidligere beboere og andre historier, der knytter sig til 
Langballe. 
Vi slutter af med en forfriskning på Langballe Museum. 

Læs mere i næste nummer af Mårslet Bladet. 
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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 Janne Kastbjerg Nielsen Langballevej 154 86 29 80 11 janneknielsen@mail.dk 

Afdelingsrepræsentanter:  
Badminton  Hans Henrik Hansen Hørretløkken 441 86 19 40 49 lyckhannibal@mail.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 hahn-thomsen@webnetmail.dk 
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  

HalHuset 
 
Vi har allerede sagt farvel til en af vores faste frivillige hjælpere igennem flere år og efter sommerferien yder-
ligere en. De har begge gjort et stor stykke arbejde for at holde liv i HalHuset, og det vil vi gerne sige mange 
tak for, men dette gør at vi nu mangler nye hjælpere til: 
 
Mandage 16.30 – 19.30 i lige uger og 
Torsdag     19.30 – 22.00 i ulige uger 
 
Så du skulle have lyst til at give lidt af din tid til TMG og vil prøve udfordringen i dette ”job” så kontakt mig 
venligst på telefon  
 
86 29 76 67 
Hilsen 
Annette Nørager 
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Så er sæsonen 2006-2007 blevet af 
sluttet for TMG Bordtennis. En fin 
sæson, med masser af godt spil og 
mange gode oplevelser. Ikke mindst 
den afsluttende klubturnering, hvor vi 
efter mere end 100 kampe fandt føl-
gende klubmestre: 
Puslinge: Mathias Juhler 
Yngre Drenge: Nikolaj Thomsen 
Åben Double: Martin Holste og As-

bjørn Petersen 
 
I året der er gået har vi deltaget i både 
BGI turnering, samt et utal af stæv-
ner,, og vundet både medaljer, ære og 
nye venner. Rigtigt mange nye unge 
spillere er startet i klubben, så vi fast-
holder vores medlemstal på omkring 
40 medlemmer. 
 
Bordtennis for voksne besluttede vi at 
indstille efter 1 års prøvetid. Overra-
skende nok er der tilsyneladende ikke 
grundlag i Mårslet til, at bare 10-12 
personer fra 18 år og opefter finder 
lyst til at hygge sig én aften om ugen 
med verdens hurtigste spil. Hvis der 
kommer opfordringer nok, vil besty-
relsen overveje at starte igen. 
 
På bestyrelsesplan har vi efter Febru-
ar måneds generalforsamling fået et 
super stærkt hold, med 4 personer i 
bestyrelsen, samt nye forældre repræ-

sentanter. Der står vi rigtigt godt ru-
stet til den kommende sæson, og er 
klar med nye spændende tiltag. 
 
Den største udfordring for den nye 
sæson er dog behovet for nye trænere. 
Vi har brug for dig, der har lyst til at 
træne spillere i alderen 8-12 år 1-2 
gange om ugen i vintersæsonen 2007-
2008. Kontakt meget gerne forman-
den, hvis du bare overvejer at have 
lyst til at bidrage. Ring 21601690 

eller mail  
martin-andersen@mail.tele.dk 
 
God sommer ønskes alle spillere, for-
ældre og andre vordende bordtennis-
spillere i Mårslet – stedet, hvor vi 
spiller bordtennis. 
 

Af Martin Andersen 
Formand www.tmgbordtennis.dk 

TMG Bordtennis 
2006-07 En fin sæson 
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TMG LOPPEMARKED 
 

LØRDAG DEN 9. Juni 09.00 – 15.00 
På parkeringspladsen ved OK-Tanken 

 
Indsamling Grundlovsdag tirsdag den 6.juni kl.  18.00 – 22.00 

 
Alle som har boet i Mårslet bare nogle få år, ved at TMG`s store loppemarked er en mangeårig tradition og er et fanta-
stisk godt loppemarked, samt en rigtig festdag i Mårslet, så reserver den 9.juni til Loppemarkedet. 
  
Der vil som sædvanlig være mulighed for at gøre gode blomsterindkøb, gætte vægten på den levende gris og mulighed 
for at vinde den, og købe pølser m.v. Dagens program forventes at forløbe således: 
 
Kl. 09.00    Markedet åbner 
Kl. 10.00 – 14.00 Gæt på grisen 
Kl. 10.00 - ? blomstersalg 
Kl. 14.00    Grisevejning /vinder af grisen afgøres 
Kl. 15.00    Markedet lukker 
 
Vi håber rigtig mange vil bidrage med effekter til loppemarkedet, som man bare stiller ud til vejen Grundlovsdag, tirs-
dag den 6.juni. Så kommer vi  henter dem i tidsrummet kl. 18.00 – 22.00. 
Vi samler kun ind denne dag. 
 
Evt. spørgsmål så ring på 86 29 26 06, 86 29 76 67, 86 29 82 01. 
 
 
Vi har brug for din hjælp til loppemarkedet. 
 
TMG`s loppemarked giver et godt økonomisk tilskud til TMG, men vi skal være mange folk til at få det afviklet. Vi 
forventer at dem som hjalp til sidste år, også giver et nap med i år. Men nye folk er meget velkomne. 
Aktiviteten kører over forholdsvis kort tid, og jo flere der giver et nap, jo lettere bliver byrden for arrangørerne. Vi kan 
love dig at det også er underholdende at være med til.  
Hvis du har hjulet til tidligere år, og ikke har været i kontakt med arrangørerne endnu, så kontakt os venligst på oven-
nævnte tlf. nr. eller nedenstående mailadresse, vi har brug for din hjælp. 
jacoblind@tdcadsl.dk, anfk@webspeed.dk, reffstrup@pedersen.tdcadsl.dk, 
 
 
TMG Håndboldafdelingen 
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Fredag, den 27. april afholdt TMG 
Basket afslutning på et år præget af 
vækst, spilleglæde og gode resultater. 
Traditionen tro blev der både trænet, 
hygget og spillet basket af både spil-
lere, forældre og trænere helt til kl. 
22.30. Som noget nyt i år, var de nye 
seniorbasketspillere også indbudt. De 
havde kvitteret med en udfordring af 
de ældste drengespillere: En kamp på 
2 x 10 minutter. Humøret var højt 
med meget aktive roliggans fra de 
mindre hold. Der blev kæmpet hårdt 
og efter 20 minutter måtte de unge 
erkende, at de gamle kan endnu. Se-
niorbasketspillerne vandt 42-28. Her-
til skal dog nævnes at der på senior-
holdet også var 4 gamle basketspille-
re, hvis teknik og erfaring (og højde) 
klart trak niveauet op på holdets i øv-
rigt engagerede, men knap så erfarne 
spillere. Flere af seniorerne var også 
tilfredse med at der ikke blev spillet 4 
x 10 minutter som normalt. 
 
Herefter var det mad og drikke og 
uddeling af medaljer og pokaler. Det 
var et succesfuldt år. Ikke mindst æld-
ste mini ryddede enhver modstand af 
banen og vandt deres pulje. Drenge 1 
fik et lærerigt år og en flot 4. plads. 
Ikke mindst Åbyhøjs stærke piger, 
der også kan begå sig på nordisk plan, 
drillede drengene. Drenge 2 (de æld-
ste drenge) fik en flot 2. plads i deres 
pulje og har gennem året vist stor mo-
ral og spilleglæde på trods af mang-
lende træner det meste af sæsonen. 
Daniel, træner for Drenge 1 gennem 
mange år, ydede dog en ekstra indsats 
og tog ofte en dobbelt tjans for at 
hjælpe drenge 2. Helt fortjent fik Da-
niel da også i år TMG´s ungdomsle-
derpokal for hans stabile og engagere-
de indsats som træner i klubben gen-
nem mange år. 
 
Der har været god grund til at takke 
trænerne for deres indsats både i den 
daglige træning, men også i forbin-

TMG Basket – 
afslutning på 

sæsonen 2006-07 
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delse med afviklingen af basketafde-
lingens første stævne. I efteråret invi-
terede vi omkringliggende klubber til 
mikrobasketstævne. Stævnet var en 
succes og mange små basketspillere i 
Århus fik prøvet at spille kamp for 
første gang.  
 
Vi glæder os over den store interesse, 
der er for basket blandt de mindste og 
i det nye år satser vi på at udvide med 
et pigehold. 
 
Vi vil også takke de frivillige ved 
dommerbordene, sjældent har man set 
så koncentrerede ansigter, når der 
både skal registreres point, fejl, tid, 
ind- og udskiftninger m.m. Flere for-
ældre har i løbet af årets kampe fået et 
godt kendskab til basket gennem den-
ne opgave. 
 
 

Alt i alt et spændende år, krydret 
med ture til Bakken Bears kampe 
og vi glæder os alle i TMG Basket 

til at mødes igen til september sam-
men med nye ansigter. 

 
Der blev i starten af 2007 solgt lodsedler af badmintonafdelings ungdomsspillere for Dansk Badminton Forbund. Over-
skuddet fra salget går til ungdomsafdelingen og deres arrangementer. Blandt de unge ihærdige sælgere blev der trukket 
lod om 2 x kr. 250,- 
 
De to glade vindere fra ungdomsafdelingen blev Emil Thomsen og Sebastian Lysgaard, der ses herunder – en tak for 
indsatsen og et stort tillykke til dem. 
 

 
På TMG Badmintons vegne 

Hans-Henrik Hannibal Hansen  

 Emil Thomsen   Sebastian Lysgaard 

TMG Badminton 
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MÅRSLET BYFEST 2007 
PROGRAM (Foreløbigt) 

Tirsdag 14. august. 
Kl. 14.00  TYVSTARTEN.. Mårslet seniorernes eget byfestarrangement. Cykeltur på knapt 7. km for byens raske 

seniorer over 60 år. Med start og slut i Bomgårdshaven. Koldt øl/vand, varme pølser og kaffe, når cykeltu-
ren er slut. Ingen startpenge. Sponseret af Juletræslauget. 

 
Onsdag 15. august. 
Kl. 19.00  GIBERÅMARCHEN. Er i år henlagt til en dejlig sommeraften. Start fra Mårslet Borgerhus, der sammen 

med marcharrangørerne, vil byde på en travetur omkring Vilhelmsborg på knapt 6. km. 
                 Vel ankommet hjem, byde Borgerhuset på kaffe og hygge i haven. Pris for deltagelse 20 kr. for voksne.  
 
Torsdag 16. august. 

Kl. 18.00   Børne- og ungdomscykelløb. 9 - 15 år. Tilmelding/Indskrivning til cykelløbet foregår ved 
startstedet, som er ved Lokalcenter Kildevang, - fra kl. 17.30. 

                   Arrangør: Odder Cykelklub og TMG /Mårslet Cykel Motion. Cykelhjelm er absolut en betingelse. 
 
Kl. 19.30   Stort BANKOSPIL i skolens kantine. Masser af flotte præmier, Mange spil og lotterier.   

Arrangør TMG Fodbolden venner. 
 
Fredag 17. august. 
Kl. 19.00   Byfestens store motionscykelløb for hele familien med start fra HalHuset.  Der er masser af præmier til 

uddeling umiddelbart efter mål og afslutning.  Pris for deltagelse Børn 10 kr. Voksne 20 kr. 
                  Arrangør: TMG Mårslet Cykel Motion. 
 
Kl. 19.00   Byvandring i Langballe By. Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening, inviterer til en historisk byvandring 

i det gamle Langballe. 
 
Kl. 19.00   Pétanque på banerne ved HalHuset. 
                   
Kl. 20.00   Mårslet mesterskaberne i SKAK for børn og voksne. HalHuset på Hemsen.  

Tilmelding på stedet. Flotte præmier. 
                  Arrangør: Mårslet Skakklub. 
                
Kl. 21.00   BYFESTBAL i skolens kantine. 
                  Byfestbal med dans, hygge og rigtig god musik. Det endelige program er endnu ikke fastlagt. 
                  Arrangør: Multihal-projektet. 
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Lørdag 18. august. 
Kl. 09.00 - 15.00 Kræmmermarked i Bomgårdshaven. Her er stedet hvor mårsletterne mødes. 
                   Morgenkaffebord med rundstykker og kaffe til rimelige priser, og så en byfestdram, til at vågne op på.  
                   Kræmmermarkedet for alle. Børn, voksne, naboer og venner. Vi bør alle møde op i Bomgårdshaven denne 

sensommer lørdag. Markedsboder, Kaj Billedskole for børn, Børnedyrskue. 
                   Guldbagerens bamseorkester og meget mere. Arr. Juletræslauget.  
                                  

Kl. 15.00   Mårslet Run & Walk. Løb byen rundt Ruter på 5 og 10 kilometer. Tilmelding i Bomgårdsha-
ven under Kræmmermarkedet mellem kl.10 - 13 samt ved HalHuset fra  kl.14. 

                  Pris. Gratis for børn  0-14 år, incl. T-shirt og medalje. For voksne mellem 15 og 100 år  
25 kr. T-shirt. (5 kr. går til Multihal-projektet.) I målområdet vil der være vand og frugt m.m. til rådighed.  

                  Masser af præmier udtrækkes på løbenumrene. Hoppeborg for børn.                      
 
Kl. 15.30   TMG Wollyball spiller udendørs Wolly mod naboklubberne. 
 
Kl. 15.30   Taverna stemning i Byfesten. OK-tanken/Bomgårdshaven.  Taverna-stemning med musik, vin, fadøl og 

kulørte lamper. Ole "Bykok" står for det kulinariske fra grillen. Fra kl. 16.30 er der aftenspisning. 
                  Arrangør: TMG Fodboldens Venner. 
 
Søndag 19. august. 
Kl .11.00   Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven. Gudstjenestens tema er i år LIGEVÆRDIGHED. Hanne Davidsen  
                  prædiker. Musik ved Århus BrassBand. Efter gudstjenesten tilbyder Norsminde Fiskehus lækre fiskefrikadel-

ler og andre delikatesser. Tæpper eller campingstole medbringes. Arr. Mårslet Menighedsråd.   
 
Kl. 16.00   CIRKUS KRONE.  Familieforestilling på boldbanerne ved skolen. 
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Tlf. 86 29 19 79 

V e d  g en e r a l f o r s a ml i n g en  i 
SuperBrugsen i Mårslet d. 26. april 
havde bestyrelsen inviteret fremtids-
forsker Jesper Bo Jensen til at fortæl-
le de fremmødte medlemmer lidt om 
fremtidens forbruger. Et emne både 
med generel interesse for os borgere 
og forbrugere, og med speciel inte-
resse for en virksomhed som 
SuperBrugsen. Her følger en kort 
version af hvad jeg personligt fik ud 
af oplægget. 
 
Vi lever i gennemsnit længere og 
længere. Rent faktisk forlængedes 
den gennemsnitlige levealder i 2006 
med hele tre måneder! (”Tag 15 må-
neder, betal for 12”). Dette betyder 
bla. at procentdelen af børn i befolk-
ningen falder. Dog vil det omvendte 
være tilfældet i Mårslet, pga. de man-
ge nye tilflyttere, som typisk er bør-
nefamilier. 
 
Og hvad bruger vi så vores tid på? – 
Groft sagt bruger vi en del mere tid 
på indkøb, husligt arbejde og indret-

ning af hus og have, og såmænd også 
lidt mere tid på at være sammen med 
vores børn, end vi gjorde tidligere! I 
modsætning til hvad vi måske kan 
føle, er den gennemsnitlige arbejds-
tid ikke øget væsentligt. Den 
”aktivitet” som vi bruger markant 
mindre tid på, er at sove, slappe af og 
”lave ingenting”. 
 
Jesper Bo Jensen talte naturligvis 
også om tendensen inden for privat-
forbruget. Han fortalte bla. at det 
gennemsnitlige privatforbrug er for-
doblet på 27 år! 
 
Danskerne køber ikke længere pri-
mært efter behov, men i højere grad 
efter lyst, inspiration og indskydelse, 
og det er ikke længere bestemte be-
folkningsgrupper der køber bestemte 
varer. Den typiske forbruger går både 
efter høj kvalitet til lav pris og unik-
ke eller helt særlige varer. Eksempel: 
Vi går i discount-butik for at spare 
100 kr. på havregryn og tun i olie, 
hvorefter vi straks formøbler de 100 

kr. i en delikatessebutik på nogle helt 
specielle oliven fra en lille eksotisk 
græsk ø. 
 
Indkøbslysten skulle i øvrigt også 
være ret humørafhængig – Kvinder 
køber mest når de er i dårligt humør, 
og mænd når de er i godt humør … 
 
Og hvem har så størst indflydelse på 
hvad der bliver købt ind i den typiske 
familie? - Nej, det er ikke fruen i hu-
set, men derimod børnene! - Ifølge 
Jesper Bo Jensen er det børnene som, 
direkte eller indirekte, bestemmer ca. 
halvdelen af vores samlede forbrug! 
 
Jesper Bo Jensens oplæg serverede 
alt i alt en hel del stof til eftertanke 
vedrørende vores nuværende og 
fremtidige forbrug af tid og varer. 
 

Lisbet Albertsen 
Dansk gennemsnitsforbruger og 

medlem af SuperBrugsens bestyrelse 

SuperBrugsen – Nu med fremtidsforsker 
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Billedglimt fra De grønne pigespejdere i Mårslet 
Pigespejderne i Mårslet bliver flere og flere… 
De 100 medlemmer nås formentlig inden sommerferien. Der er f.eks. 14 nye medlemmer på 
vej i spireflokken og et par nye i grønsmutteflokken. 
  
Det er dog ikke antallet af medlemmer, der er det vigtigste hos De grønne pigespejdere, men derimod det, at en flok 
piger har det sjovt; får aldersvarende udfordringer; oplever et godt kammeratskab; finder ud af at ”piger kan selv”; 
lærer at tage ansvar for sig selv og hinanden”; lærer at omgås naturen på en bæredygtig måde……. 

 Spejderhilsen 
Lone, De grønne pigespejdere 

Spireflokken samlet foran raftegården: ”Spireflokken samlet 
– dog mangler der 6 piger, som ikke er kommet tilbage fra 
løb” 

Smutteflokken foran træer: ”Her ses de fleste af Troldeun-
gerne – altså spejderpiger fra 2. til 4. klasse” 
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At bo i en by som Mårslet 
 er et stort privilegium, også som pen-
sionist. Vi har en dejlig natur rundt 
om os, her er trygt at færdes, og her er 
plads til både børnefamilier og ældre 
medborgere. Som pensionist glædes 
man over at have tid til indimellem at 
give en hånd til frivilligt arbejde, til 
gavn for både byens borgere og deres 
børn. Dejligt at vi på den måde gensi-
digt kan glæde hinanden. 
Men der er lidt malurt i bægeret. 
I grundejerforeningen Hørretløkken 

som  består af både senior lejeboliger 
og ejerboliger, bliver vi seniorer 
åbenbart ikke vurderet til at have 
samme værdi som folk, der bor i ejer-
boliger. Grundejerforeningen har 
nemlig besluttet, at lejeboliger kun 
skal have én stemme, men at alle ejer-
boligerne skal have to stemmer. Tænk 
hvis der gjaldt samme ulighed ved et 
folketingsvalg. Tænk hvis det var 
husstandsindkomsterne, antallet af 
kvadratmeter, alder eller antallet af 

børn, der afgjorde, om man skulle 
have dobbelt så mange stemmer som 
sin nabo. Det er ikke værdigt i et de-
mokratisk land som Danmark. 
Der bygges mange nye boliger i Mår-
slet lige nu. Jeg håber ikke, at de nye 
grundejerforeninger vil opdele deres 
medlemmer i A og B-mennesker, med 
henholdsvis 1 og 2 stemmer. For så er 
jeg ikke længere stolt af at bo i Mår-
slet. 

Grethe Rasmussen 

Kløverpris El trækker stikket ud…. 
 Efter at have drevet selvstændig 
virksomhed som el-installatør i 
Mårslet igennem godt tre år, har jeg 
besluttet at ”trække stikket ud” og 
lukke min virksomhed.  
  
Efter en meget travl periode vil jeg 
gerne have mere tid sammen med 
familien. Desuden savner jeg et sam-
spil med kolleger og har derfor søgt 
og fået ansættelse som montør i 

Boelt.dk, som jeg både har hjulpet og 
har trukket på i ekstra travle perioder. 
  
Kløverpris El lukkede officielt pr. 1. 
maj 2007. Gamle kunder vil 
nødvendigvis ikke mærke nogen 
forandring, fordi jeg fortsat vil have 
udgangspunkt i Mårslet. Fordelen er, 
at der er flere at trække på ved større 
opgaver og i kritiske situationer. 
  

Fra 1. maj vil forholdet til Boelt.dk 
virke på den måde, at min telefon 
stiller videre til Boelt.dk. 
  
Jeg takker for den tillid og loyalitet, 
jeg har mødt og håber at samarbejdet 
kan fortsætte i mit kommende virke. 
  

Mårslet Web 

UDSTILLING MED DET KREATIVE SKRALD 
 ved Bomgaards-stien ophørte 5 dage 
efter opsætning pga. hærværk. Miljø-
gruppen og Mårslet Kunstskole glæ-
der sig over, at deltagerne ved lørda-
gens indsamling den 14. april havde 
en god dag, og en god afslutning med 
at bruge skraldet kreativt. Vi er også 
meget glade for, at udstillingen beva-
rede sit præg i nogle enkelte dage. Vi 

er mindre glade for, at der er perso-
ner, der kommer nogle dage for sent 
til arrangementet og ødelægger og 
smider værker rundt med en ligegyl-
dig tone. Det er det kedelige afsnit, 
som vi må konstatere også er repræ-
senteret i byen. Vi vælger den positi-
ve tone, og gentager det sjove igen til 
næste år.  

Tak for deltagelsen den 14. april – og 
på gensyn til næste år. 
 

 
Med venlig hilsen 

Miljøgruppen i Mårslet og Mårslet 
Kunstskole 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.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 kassereren. 
 

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 

Mårslet Brændevinslaug 
 
Der samles skovmærker i wilhelmsborg 
skov. 
 
Derefter er der hyggeligt samvær med 
medbragt kaffe og lidt til halsen. 
 

m v h  
jesper andersen 



MÅRSLET-bladet  Juni 2007 39 
 

 

  

 
Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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Henvendelse om leje af Borgerhuset sker til" Tlf. 86 29 19 79. 
E.mail:  info@maarsletborgerhus.dk 
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