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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Revision af kommuneplanen 
 
Den eksisterende kommuneplan Århus Kommune skal revideres. Det er et om-
fangsrigt arbejde, hvor processen blev igangsat tilbage til det tidlige efterår 
2006 med udarbejdelse af oplæg til Planstrategi og Agenda 21-redegørelse. Iføl-
ge den overordnede tidsplan forventes den ny kommuneplan endeligt vedtaget i 
Byrådet i oktober/november 2009. Måske medio 2009, alt efter forløbet i pro-
cessen. 
En kommuneplan er et vigtigt dokument, som lægger de overordnede rammer 
for kommunens udvikling, herunder bytilvækst, reservering af arealer til virk-
somheder og dermed sikring af arbejdspladser, trafik og andet infrastruktur. 
Kommuneplanen er også med til at sikre, at der bliver værnet om naturen, det 
åbne land og tilsvarende som har stor værdi for de mennesker der har valgt at bo 
i Århus Kommune. 
I strategien for den nuværende revision er der valgt to hovedtemaer: 

 Byens udvikling (Etablering af nye byområder og omdannelse af ek-
sisterende byområder. Udnyttelse og udvikling af infrastruktur, samt 
lokalisering af service). 

 Det åbne land (Beskyttelse og benyttelse). 
I øjeblikket er det embedsmændene som arbejder med at konkretisere nogle ide-
er og oplæg, efter det kommissorium som Byrådet vedtog tilbage i 2006. I maj 
måned var der en konference hvor materialet blev præsenteret for Byrådets 
medlemmer. Det forventes at Byrådet på et møde inden sommerferien vedtager 
en offentlig fremlæggelse af forslag til Planstrategi (med integreret Agenda 21-
redegørelse), indeholdende konkrete revisionsbeslutninger.  
Det er her vi som borger og lokalsamfund kommer ind i processen. Der bliver 
lagt op til en aktiv borgerinddragelse, og jeg vil gerne opfodre Mårslets borgere 
til at deltage i dette forløb. 
Fællesrådet har inviteret Teknik & Miljø til Mårslet den 17. september 2007 for 
fremlæggelse af embedsmandsgruppens tanker og ideer. Mødet stiller givet 
langt flere spørgsmål end det giver svar, men det er en del af et forløb. Det er 
vores tanker, at mødet gerne skal resultere i at der bliver nedsat en række ar-
bejdsgrupper, indenfor forskellige områder.  
Formålet hermed er, at der gerne skulle udarbejdes et respons, ikke alene med 
kritiske bemærkninger, men også hvis der i vores arbejde med planerne opstår 
nye tanker og ideer som kan have værdi for det videre arbejde. Til dette arbejde 
er der afsat tid til primo november 2007. 
Efterfølgende vil alle modtagne bemærkninger blive behandlet og iflg. planen 
vil der være en ny offentlig fremlæggelse i november 2008 til februar 2009.  
Jeg kan kun opfordre alle til at deltage i efterårets arbejde, således at Mårslet får 
så bred funderet tilbagemelding som muligt.  
 
Men inden skal vi nyde de lange lyse aftener. God sommer til jer alle. 
 

Ivan Dybvad 
fællesrådsformand         
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Noter fra FU-mødet den 31. maj 2007 
mm. 
 
Dagsordenen for det åbne møde inde-
holdt ingen specifikke emner, men 
følgende gæster var mødt op: 
Kim Hundevadt, Niels Peter Engedal, 
Lene Ginnerup, Mogens Damkjær 
 
De fremmødte gæster var særdeles 
kritiske over FU’s håndtering af 
”kiosksagen”. Specielt var de kritiske 
over for Kirsten Tolstrup og Poul H. 
Poulsens dobbeltrolle som henholds-
vis ejer og arkitekt på byggesagen – 
og som medlemmer af FU.  De ønske-
de et mistillidsvotum til og en suspen-
sion af Kirsten Tolstrup og Poul H. 
Poulsen. 
 
Ivan Dybvad redegjorde for fællesrå-
dets holdning. 
 
FU har indgivet en indsigelse mod 
den påvirkning af de trafikale forhold, 
som projektet medfører.  
Det ligger ikke i FU’s regi at være 
smagsdommer på konkrete byggesa-
ger eller del i nabouoverensstemmel-
ser. Når spørgsmål omkring kiosksa-
gen har været drøftet er dette foregået 
uden Kirsten Tholstrups og Poul 
Poulsens tilstedeværelse.  
 
På et senere ekstraordinært FU-møde 
besluttede FU at indkalde til ekstraor-
dinært repræsentantskabsmøde den 

26. juni, med det hovedformål at give 
medlemmerne en redegørelse for 
FU’s håndtering af ”kioskprojektet”. 
 
Efterfølgende er 3 foreninger kommet 
med følgende ønske til et ekstraordi-
nært repræsentantskabsmøde: 
  
”Ved mødet ønsker vi en drøftelse af 
FU’s varetagelse af Fællesrådets for-
målsparagraf – herunder FU’s be-
handling af ”kioskprojektet” og de 
problemer omkring sammenblanding 
af interesser, som denne sag har været 
med til at afdække. I forlængelse af 
denne drøftelse ønskes et nyvalg til 
FU.” 
 
FU har på den baggrund sammensat 
følgende dagsorden til mødet den 26. 
juni: 
• Valg af dirigent 
• Valg af referent 
• Godkendelse af stemmeberet-

tigede repræsentanter, samt 
valg af 2 stemmetællere. 

• Godkendelse af Mårslet Gamle 
Bydels Beboerforening som 
medlemsforening 

• Forretningsudvalgets redegø-
relse for handlinger i forbin-
delse med ”Kioskprojektet”, 
samt redegørelse af enkelte 
FU-medlemmers interesseom-
råder. Herunder debat. 

• Repræsentantskabsmødet til-
kendegiver tillid til det sidden-

de forretningsudvalg. Det ef-
terfølgende punkt er hermed 
bortfaldet. 

• Forretningsudvalget stiller sine 
mandater til repræsentantska-
bets rådighed: Valg jf. § 6. 
Valg af formand, indtil re-
præsentantskabsmødet i 2008 
Valg af næstformand, do. 
2009 
Valg af sekretær, do. 2009 
Valg af kasserer, do 2008 
Valg af bladkasserer, do. 
2009 
Valg af menigt bestyrelses-
medlem, do. 2008 
Valg af menigt bestyrelses-
medlem, do. 2009 
Valg af 1. suppleant, do. 2008 
Valg af 2. suppleant, do. 2009 

•   Evt. 
 
Da mødet er afholdt længe efter bla-
dets deadline, kan der desværre ikke 
refereres herfra – endnu. 

 
Keld Schmidt-Møller 

Stort og småt fra Fællesrådet 

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

Overskrifter i skriftstørrelse 24 

Så lykkedes det !! 
Efter kommunalreformen har Århus 
Kommune overtaget en stor del af det 
vejnet som tidligere var en amtslig 
opgave. Ikke kun det eksisterende 
vejnet, men også etableringen af nye 
veje.- og her er Bering –Bedervejen ét 
af de projekter, som vi i hvert fald i 
den sydlige del af Århus Kommune 
har efterlyst masser af gange – uden 
held !!. 
Men nu lysner det !! 
 
Et enig Byråd har vedtaget en stor 
investeringsplan for Århus Kommune 
–og i den er projektering og anlæggel-
se af Beder-Beringvjen ét af de vejan-
læg der er afsat midler til. 
- 
Naturligvis har det spillet en stor rolle 
at der p.t. er en stor udbygning i gang 
– ikke kun i Mårslet. men også i Be-

der, Malling, Tranbjerg og Solbjerg 
skyder der mange af nye beboelses-
kvarterer op, og i den kommuneplan 
som er under udarbejdelse og som 
kommer i høring efter sommerferien, 
vil der være forslag om yderligere 
udbygningsmuligheder. 
Det er ikke småpenge sådan en stump 
vej koster – 150 mill. kr. er der afsat, 
og hele strækningen 
planlagt færdig senest i år 2012. Alle-
rede i år starter afklaringen af linjefø-
ringen, naturligvis i et tæt samarbejde 
med Fællesrådene. Det bliver rigtigt 
spændende at følge dette arbejde, in-
gen tvivl om at der nogle steder vil 
komme en heftig debat om linjeførin-
gen. 
Den nye Ringvej vil betyde en kær-
kommen og meget nødvendig aflast-
ning af det eksisterende vejnet, som 

overhovedet ikke er gearet til at kun-
ne klare den trafik der er der i dag, og 
med nye udbygningsområder kommer 
der jo endnu mere trafik – så det er på 
høje tid der kommer gang i Beder - 
Bering vejen. 
 
Etableringen af cykelstien mellem 
Mårslet og Testrup er blevet fremryk-
ket – og der mangler kun en sidste 
aftale om køb af areal – så kan  arbej-
det gå i gang – og kanske den allerede 
kan være helt færdig til efteråret. Det 
er jo også en meget tiltrængt og længe 
ønsket cykelstiforbindelse. 
 

Margrethe Bogner 
Medlem af Århus Byråd 

Medlem af udvalget for Teknik og 
Miljø 

Reservér allerede nu den 17. septem-
ber kl. 19 – 21.30 til en orientering fra 
Århus Kommune om den revision af 

Kommuneplanen, som er i fuld gang 
nu og skal afsluttes i 2009. Mere in-
formation i næste nummer af Mårslet-

Bladet. 
 

Mårslet Fællesråd 

Borgermøde om Kommuneplan  
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 Giv en             til Mårsletbladet 

Dråben 
Hvornår må man klippe sin hæk? 
 
Nu skal der gøres op med en myte. I 
gamle dage klippede man hæk til 
sankthans – uvist af hvilken grund. 
Men det er lidt synd for fugle, som 
har rede i hækken, da ungerne knapt 
er flyvefærdige på dette tidspunkt. 
Vent 2-3 uger, men heller ikke meget 
længere. Ulempen ved at klippe tid-
ligt er, at man så skal i gang to gange 
på en sæson. Fordelen er, at der skal 
fjernes og klippes mindre, og måske 
opnår små hække også en større tæt-
hed med to klipninger. 
 
Desuden skal hækken have tid til at 
danne nye skud, inden dagene bliver 
for korte, og de nye skud, der kom-
mer efter klipning, skal nå at hærde, 
inden frosten sætter ind.  
 
Klipper man hækken for tidligt, fjer-
ner man de blade og skud, der får 
planten til at trives. Man får altså dår-
ligere planter ved at klippe for tidligt. 
En lav hæk kan dog godt tåle tidlig 
klipning, mens en høj er mere udsat. 
 

 Mens du holder ferie, arbejder ha-
ven. 

 
• Juli og august er årets varmeste 

måneder. Ikke så sært, at der 
sker noget i netop de måneder. 
Stauder og roser  står i fuldt 
flor, men det er også feriernes 
tid og dermed også tiden, hvor 
haven efter en god ferie trænger 
til en kærlig hånd. 

 
• Har du et rosenbed, så er persil-

le en god bundplante, der hol-
der lusene væk, og det er jo 
altid rart med frisk persille, og 
det er faktisk også kønt. 

  
• Krydderurterne skal høstes, 

inden de går i blomst. Er det 
sket, klip dem ned, så kommer 
der nye friske skud. Du kan 
lave nye planter af det, du klip-
per af. Teknikken er den sam-
me som med lavendel. Laven-
del og lyng klippes lige efter 
blomstringen. Du kan lave la-
vendelstiklinger af det, du klip-
per af. Træk et friskt skud af 

hovedstammen og fjern de ne-
derste blade. Stik stiklingen 
dybt i sandblandet jord et lunt 
og lidt fugtigt sted. 

 
• Er der alt for mange små frug-

ter på dine frugttræer, er det en 
god ide at tynde ud. Det giver 
større og bedre frugter. 

 
• Du kan standse tilvæksten af 

dit frugttræ, så den ikke bliver 
for voldsom, ved at nippe top-
pen af unge bløde skud sidst i 
juli eller først i august. Nip 
over 4.-7. blad på det nye skud. 
Har skuddet forgrenet sig i to, 
så fjern det ene og nip det andet 
over det 3. blad. 

 
 
Husk at beskytte naturen og dens 
værdier, generationerne efter dig 
vil også gerne nyde den. 
 
God sommer. 
 

Natur-og miljøudvalget i Mårslet 
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For snart mange år siden, engang i 
først i 80erne, indstiftede det davæ-
rende SDS sparekasse ( siden hen er 
den blevet til Nordea Bank ) en pokal 
og en pengecheck til en aktiv mårslet-
ter, der gennem frivilligt arbejde gjor-
de et anerkendelsesværdigt arbejde 
for ældre, børn og unge. 
Nu i år ved pinsearrangementet blev 
Mårsletprisen uddelt, og årets 
mårsletter blev Ellen Albæk, der får 
prisen for det mangeårigt arbejde med 
de mindste grønne drengespejdere ( 6 
- 7 år ) kaldet Bæverne. 
Fra velunderrettet kilde hedder det 
sig, at Ellen Albæk i mange år har 
været kandidat til Mårsletprisen, så 
det er helt på sin plads, at hun fuldt 
fortjent blev årets mårsletter 2007. 
Hele familien på Præstegårdsvej har 
været KFUM-spejdere så langt nogen 

kan huske. Niels Albæk har været 
tropsfører, men er det dog ikke mere, 
mens Ellen troligt igennem 22 år har 
lært de unge drenge nogle af livet nyt-
tige færdigheder.  
På en anden front er Ellen Albæk li-
geså kendt, for gennem snart 24 år har 
hun virket som dagplejer for byens 
børn, så på den daglige tur med de 
små i, og omkring barnevognen, får 
hun jævnligt hilsener fra nu voksne 
tidligere plejebørn. 
Ellen Albæk er i dag 53 år, og egent-
lig fra Samsø, men i dag er hun natur-
ligvis fuldgyldig mårsletter, så vi i 
byen, ønsker hende alle tillykke med 
Mårsletprisen. 
Det var den helt rigtige der fik den. 
 

KC 

Ellen Albæk fik byens hæderspris 

Årets Mårsletborger 2007 
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 – i Mårslet-bladet Juni 2007 
 
Hærværk: 
Det er da interessant, at vi i Mårslet 
stadig ikke kan lade hinandens ting 
være i fred. Ser man på andre lande 
som eks. Frankrig – kan udsmyknin-
ger, blomsteropsætninger, prangende 
facader, kummer med mere stå helt 
urørte af forbigående. Selv i weeken-
den. At hærværk sker på et afsidigt 
sted i Mårslet, kan virke som en be-
vist handling - at nogle laver hærværk 
på dine ting, er absolut ikke accepta-
belt.  
Kan det være en ko?  
Da jeg selv har haft spisende køer i 
min have, og har set flere ”udbryder-
køer” uden for indhegningen – også 
på dit jagtområde, kan jeg ikke lade 
være med at tænke på, om det kan 
være en ko der har udsat din foderau-
tomat for denne handling? 

Information: 
Jeg selv er en af dem, du har hen-
vendt dig til. Jeg vil her opfordre dig 
til dialog og oplysning, i stedet for en 
meget direkte envejsinformation, der 
for nogle kunne tolkes som en direkte 
trussel. En mand med et gevær kan 
have forskellige virkninger på folk, 
som ikke er vant til, at omgås våben. 
”Man kan jo forvente at blive behand-
let som man selv behandler andre”. 
Jagt i nærheden af byzone, børne-
have og beboelse? 
Forældre mfl. kan være bekymrede 
for at der bliver skudt med skarpt. I et 
så tæt bebyggede område med 
´fritgående´ børn legende i naturen, 
cyklister og en børnehave tæt på – 
kan det være en god ide at oplyse 
hvordan og hvornår din jagt foregår. 
 
Spørgsmål som ved besvarelse kan 
give indsigt;   

1. Må du drive jagt mindre end 50 
meter fra huse? 

2. Er Æskegaardsvej privat? Hvis 
ikke, gælder så ikke andre jagt-
regler? 

3. Skal/bør der ikke skiltes med 
jagt? 

4. Må der drives jagt på så lille om-
råde et? (områderne er adskilt af 
jernbanen – som ikke kan kryd-
ses lovligt). 

5. Må jagten godt drives af andre 
end ejer, når området ikke er 
større? 

6. Må der drives jagt på et område 
der ligger så tæt på byzone? 
Hvis ikke vejen til rensningsvær-
ket er privat, er der så andre reg-
ler for jagt? (hvor er det doku-
menteret at vejen er privat?) 
 

Anders Sabro Sørensen 

Kommentarer til ”Hvem laver hærværk på mine fodertønder” 

Jeg er helt enig med dig i, at det er meget uhensigtsmæssigt, at Århus Kommune har bestemt, at lejeboligerne og ejerbo-
ligerne på Hørretløkken er tvunget til at være medlem af den samme grundejerforening. Du glemmer dog en lille detalje 
i dit indlæg i juni udgaven af Mårslet-bladet, nemlig at lejeboligerne også kun betaler halv kontingent til grundejerfore-
ningen. 

Svenning Kristiansen 

At bo i en by som Mårslet 

ET NØDRÅB!! 
Kære bilist og medborger. 
Både du som kører over 50, og vi der 
bor på strækningen ved, at der bliver 
kørt alt alt for stærkt på det lige styk-
ke af Tandervej mellem Bedervej og 
Mustrupvej. Alene på dette stykke vej 
bor 12 børn og det er svært for os at 
holde ud at tænke på, hvad der vil 
ske, hvis ”ulykken er ude”. 
Kørsel over 50 er ikke alene til megen 
stor gene for os, der bor på denne 
strækning, vi mener også, at det er 
forbundet med livsfare at færdes på 
og ved vejen. 
Sådan ønsker vi ikke det skal være!! 
Med dette nødråb håber vi på din for-
ståelse, og at du vil være med til at 
gøre det mere sikkert at færdes på 

denne del af Tandervej og for den 
sags skyld i resten af Mårslet, hvor 

der endnu ikke er fartchikaner 
Peter Mønster 
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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 cykelturen 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 byder 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 Fodboldens 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 hyggelig historisk 
  byvandring i det gamle Langballe. Mødested: Dalsgaarden Langballevej 117 ( Langballe museum.) Anne 
  Marie Dalsgaard vil fortælle om landsbyens huse og gårde, om tidligere beboere og andre gode historier, 
  der knytter sig til Langballe. Der sluttes med en forfriskning på Langballe Museum 
 
Kl. 19.00    Pétanque på banerne ved HalHuset. 
                   

PROGRAM 2007 
( 95% ligger fast, der kan ske ændringer og tilføjelser.)                     
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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. Der arbejdes fortsat på sagen.  Arrangør: Multihal-projektet. 
 
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, Kajs Billedskole for børn, Mårslet Kunstskole, De grønne pigespejdere laver bål og spejder
  aktiviteter for børn. De blå spejdere afholde reception, Guldbagerens bamseorkester, Multihal-projektet 
  ( plancher)og meget mere. Arr. Juletræslauget.  
                                  
Kl. 15.00    Mårslet Run & Walk. Løb byen rundt Ruter på 5 og 10 kilometer. Start og mål ved HalHuset. Tilmel
  ding i  Bomgårdshaven 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 ud
  trækkes på løbenumrene. Hoppeborg for børn.                      
 
Kl. 15.30    TMG Volleyball spiller udendørs Volley mod naboklubberne. Kampene afvikles på skolen boldbaner. 
 
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 fiskefrikadeller og andre delikatesser. Tæpper eller 
  campingstole medbringes. Arr: Mårslet Menighedsråd.   
 
Kl. 16.00   CIRKUS KRONE.  Familieforestilling på boldbanerne ved skolen. 
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Byvandring i Langballe 
 

Tag med når Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening indbyder til byvandring i Langballe.  
Med  Anne Marie Dalsgaard som kompetent guide vil vi få et indblik i landsbyens gårde og huse,  

og vi vil få anekdoter om nogle af de tidligere beboere og det liv, der knytter sig til Langballe. 

   Selv om Langballe er en lille 
landsby rummer den masser af histo-

rie(r). Lang-
balle kan spo-
res langt tilba-
ge i tiden og 

Anne Marie 
Dalsgaard 

har gennem 
flere år samlet 
oplysninger 
om Langballe. 
Hun har fun-
det meget i 

gamle dokumenter på arkiverne, men 
også fået fortalt meget fra nuværende 
og tidligere beboere. 
   På vandreturen vil der bl.a. blive 
fortalt om Langballes forhold til Vil-
helmsborg, da alle beboerne var fæ-
stebønder. Vi skal også se, hvor 
Langballekapellet har ligget, og vi 
kommer ind på flere af landsbyens 
gårdspladser og haver. 
   Der bliver fortalt alle ejendomme-
nes historie hver især krydret med 
historier om nogle af de personer, der 

har boet der. 
   Vi skal se hu-
set, som bønderne 
ejede i fællesskab 
og som både hu-
sede byens smed 
med beboelse og 
dansesal. 
    Vi skal høre 
om fæstebonden, 
der får hjælp af 
Landhushold-
ningsselskabet, 
og om selvejer-
bonden der både 
bliver sognefoged 
og dannebrogsmand, men også mi-
ster to voksne børn pga. tuberkulose. 
   Vi skal også høre om landskabsma-
leren Janus la Cour og direktør Hut-
zelsider fra Århus zoologiske Have. 
Og om æghandleren Magnus der 
byggede huse og lavede træelefanter. 
 
    Langballe har ikke ændret væsent-
ligt udseende de sidste par hundrede 
år, men har alligevel bygninger fra 

mange tidsperioder, og vi skal se på 
nogle detaljerne i husene og i land-
skabet. 
 
   Efter byvandringen er foreningen 
vært ved en forfriskning på Langbal-
le Museum.   

Tid og sted: 
Fredag den 17. august kl. 19:00 
Langballevej 117 i Langballe By. 

Alle kan deltage 

Når man kører ind fra øst, ligger museet på højre side. 
Foto: Jørgen Lauritsen 

Anne Marie Dals-
gaard Mikkelsen 

MÅRSLET EGNSARKIV  
er åbent for alle interesserede  

 

den anden onsdag i hver måned fra kl. 16.00 til 17.30  
dog er arkivet lukket i juli måned. 

 
Indgangen er 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/ 

 

Arkivet er åbent næste gang  onsdag den 8. august 

 Foto: Jørgen Lauritsen 
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Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Et skoleår rinder ud og et nyt 
planlægges 
 
Når man ser tilbage på skoleåret 
2006/07 var det et år præget af mange 
nye tiltag, nye udfordringer, og også 
et år, hvor den daglige undervisning 
og samværet mellem elev og lærer var 
i højsædet. 
Det nye kom blandt andet i form af 
elevplaner, nye prøveformer og natio-
nale test. Der var en del medieomtale 
af prøverne i geografi og biologi, som 
blev udskudt på grund af IT nedbrud. 
Vi havde ikke dette problem, da vi 
havde valgt, at eleverne det første år 
skulle aflevere opgaven i papirform. 
Elevplanerne fyldte meget i lærere og 
børnehaveklasselederes bevidsthed. 
Vi havde valgt allerede det første år at 
have alle fag med, og det var en stor 
og tidskrævende mundfuld specielt 
for de lærere, der har mange klasser 
og fag. Vi er nu i gang, og de følgen-
de år vil vi blive mere rutinerede i at 
bruge elevplanerne, samtidig med at 
vi på skoleplan kan drage nogle erfa-
ringer, som kan komme os alle til go-
de. De nationale test er også et nyt 
felt, hvor vi skal finde et naturligt 
leje, så det  kommer det enkelte barn 
og dets undervisning til gode. 
 
Morgensang 
Da der næste år er ca. 350 elever i 0.-
3.kl., vil det desværre ikke være mu-
ligt for forældre at deltage i morgen-
sang. Det er med stor beklagelse, da 
det har været en dejlig tradition, men 
alternativet var, at 3. kl. ikke kunne 
deltage længere, og derfor har vi valgt 
denne løsning. 

Stor udskiftning i lærerbeman-
ding 
 
Inden sommerferien vil en del klasser 
blive orienteret om et lærerskift i nog-
le fag. Vi har til næste skoleår ansat 5 
nye lærere. Det skyldes bl.a. afgang 
på grund af pensionering, sygdom og 
orlovsansøgning af lærere, der ønsker 
at gå nye veje. Vi har desuden øget 
special- og støtteundervisningen væ-
sentligt på skolen for bedre at under-
støtte de af vore elever, der har behov 
for støtte i den almindelige undervis-
ning og i støttecenteret, hvilket har 
betydet, at lærere med stor beklagelse 
har måttet afgive deres dansk- eller 
matematikklasse. Vi har også skullet 
ansætte en læsevejleder, der kan vare-
tage læsning på alle niveauer, og vi 
har fået uddannet to ”fyrtårne”, der 
skal varetage og understøtte sprog-
støtten til vore nye børn fra Vestbyen. 
De fleste af de nye opgaver skal løses 
af nuværende ansatte, og derfor opstår 
denne rokade. 
 
Farlig leg på skolens tage 
 
Der er her i foråret flere gange blevet 
observeret elever, der i fritiden har 
befundet sig på skolens tage. Det er 
desværre forholdsvist nemt at kravle 
op, men det er uhyre farligt. Det dre-
jer sig om elever fra ca. 5.kl. og opef-
ter. Vi ønsker at byens borgere og 
ikke mindst børn frit kan benytte de 
faciliteter, som forefindes i skolens 
udearealer, så længe der passes godt 
på skolens værdier, men det er foræl-
drenes ansvar, at børnene ikke foreta-
ger sig farlige ting, da der naturligvis 

ikke er noget opsyn i fritiden. Der 
skal derfor her lyde en opfordring til 
alle forældre om at tale med deres 
børn om ikke at færdes på skolens 
tage, da det er farligt, og desuden gi-
ver megen skade på materialerne. 
 
Forårskoncert 
Årets forårskoncert den 30. maj var 
en hyggelig oplevelse, hvor eleverne 
optrådte med sang og musik. Ud over 
den musikalske oplevelse vil jeg ger-
ne give ros til den opbakning, der var 
fra forældreside både til underhold-
ningen men også til, at de der ikke 
optræder skal vise den fornødne re-
spekt og holde sig i ro, når de ikke er 
på scenen. 
 
Lov 594 
Sådan kaldes i daglig tale den byråds-
beslutning, at elever fra Vestbyen, der 
ikke ønsker distriktsskolen og har ”et 
ikke uvæsentligt behov for støtte i 
dansk som andet sprog”, og dermed 
automatisk bliver henvist til eksem-
pelvis Mårslet Skole. Vi har i indevæ-
rende skoleår haft 12 elever indenfor 
denne kategori, heraf de 8 i børneha-
veklasserne. Inden sommerferien vil 
kommunen evaluere projektet med 
forældrene i de nuværende børneha-
veklasser. Det er gået rigtig godt det 
meste af året, men på det sidste har 
det vist sig at et par elever har andre 
problemer end de sproglige. Vi har i 
samarbejde med kommunens folk 
lavet en handlingsplan for de pågæl-
dende elever, og det er vigtigt, at det-
te ikke overskygger den succes, det 
rent sprogligt og fagligt har været for 
de øvrige børn.     Fortsættes næste side 
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I det forløbne år har børnehaveklasse-
lederne været på kursus i dansk som 
andet sprog, to af skolens lærere har 
fået et specialkursus, så de kan under-
støtte skolens øvrige lærere, og i det 
kommende år skal en lærer fra hver af 
de fire 1.kl. på kursus i dansk som 

andet sprog. Det er tanken, at et lig-
nende kursus vil komme om endnu et 
år til det nye hold lærere. 
Vi skal næste år modtage ca. 20 børn 
fra Vestbyen i børnehaveklassen. De 
fordeles på de 5 klasser. Vi vil gøre 
vores bedste for at både de og deres 

klassekammerater får den bedst muli-
ge skolegang på Mårslet Skole. 
 
Elever, forældre og samarbejds-
partnere ønskes en god ferie og tak 
for samarbejdet i det forløbne sko-
leår. 

Vagtskifte i skolebestyrelsen - Søren Petersen ny formand 

v/ Erling Sørensen, afgående formand og Søren Petersen, ny formand 

På det seneste skolebestyrelsesmøde 
den 23. maj konstituerede skolebesty-
relsen sig med Søren Petersen som 
formand og Hanne Dahl Nielsen som 
næstformand. 
 
Efter 5 år på posten synes Erling Sø-
rensen at det tid til fornyelse og at nye 
kræfter tager over. Han fortsætter som 
menigt medlem af bestyrelsen.  
 
Søren Petersen har en pige i 5. klasse 
og en stor dreng, der også har gået på 
Mårslet skole. Han har siddet i skole-
bestyrelsen siden april 2006. 
 
De fysiske rammer 
På skolebestyrelsesmødet evaluerede 
bestyrelsen mødet med Børn og Unge 
om udbygningen af Mårslet skole 
som følge af det stigende elevtal og 
modtagelse af børn fra Vestbyen. 
 
Skolebestyrelsen var tilfreds med at 

forvaltningen indstiller til Byrådet at 
skolen udbygges med fire fællesloka-
ler og dertilhørende faciliteter (se sid-
ste nummer af Mårslet Bladet). Der 
var enighed om at denne udbygning 
er absolut påkrævet og nødvendig og 
blot følger udviklingen i elevtallet. De 
kommende års udvikling i elevtallet 
vil vise om der bliver behov for yder-
ligere udbygning. Det kunne vi i be-
styrelsen godt have på fornemmelsen. 
Skolestyrelsen er desuden af den op-
fattelse, at det ikke blot er et spørgs-
mål om flere fælleslokaler. Skolen 
generelt og specielt faglokalerne 
trænger til en modernisering, ligesom 
der er mangel på faglokaler, især til 
musik. Vi vil derfor i den kommende 
tid arbejde på at få en dialog i gang 
med forvaltningen om den generelle 
situation på Mårslet skole. 
 
Børnene fra Vestbyen 
Dette skoleår har været det første 

hvor en gruppe elever fra Vestbyen 
går på Mårslet skole. Forløbet blev 
drøftet på bestyrelsesmødet. Det har 
selvfølgelig været en ny situation for 
både skole, lærere, elever og forældre. 
Men hovedindtrykket er, at det er gået 
godt med de fleste elever fra Vest-
byen. Enkelte har dog haft lidt mere 
end blot sproglige vanskeligheder. 
Skoleledelsen er dog opmærksom på 
dette og der er sat initiativer i gang 
for at løse denne opgave. 
 
I det kommende år kommer der op 
mod 20 elever fra Vestbyen. Men i 
Skolebestyrelsen mener vi, at det er 
en opgave vi både kan og skal løse på 
Mårslet skole. Vi er fuldt ud opmærk-
som på, at det kan give nogle udfor-
dringer. Men erfaringerne fra i år vi-
ser, at det for langt de fleste går godt 
og at de falder godt til i klasserne. 
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Af DIDDE, Grøn stue 

Nyt fra 

Pædagogisk dag 
Lørdag d. 2. juni havde vi pædago-
gisk dag sammen med vores kom-
mende kolleger fra Asgården. Vi var 
delt op i de grupper, vi skal arbejde i 
efter sommerferien og fik derved mu-
lighed for at få diskuteret blandt andet 
pædagogik, struktur og aktiviteter på 
de enkelte stuer. Det var en meget 
givtig dag, idet vi også lærte hinanden 
bedre at kende på tværs af institutio-
nerne. 
 
Festival 
Årets børn- og ungefestival blev af-
holdt torsdag d. 7. og torsdag d. 8. 
juni. Festivalen startede, traditionen 
tro, med et optog fra Brugsen til sko-
len. Det var et rigtig flot optog, med 
mange riddere, prinsesser, musik og 
sang. ”Kolling og Lillebror” åbnede 
den store scene med et brag og Lars 
Lottrup, en mand med skøre numre på 
en usædvanlig høj ethjulet cykel af-
sluttede festivalen torsdag. Ellers var 
der blandt andet optrædener af mange 
af byens institutioner og et hatteteater 

på den første festivaldag. 
 
Fredag skete der igen en masse spæn-
dende ting på scenen. Blandt andet 
gav sidste års vindere af SFO-MGP et 
forrygende show, dansegruppen 
”Zipp-it” som fik sølvmedaljer ved 
sidste års VM i funk- dans viste os 
hvordan det skal gøres og Cecilie 
Kiørbye Bertelsen optrådte med flere 
flotte sange. 
 
Der var også mange spændende akti-
viteter rundt omkring på pladsen, 
blandt andet karaoke, fægtning, smin-
keboder, naturland og ringridning i 
kampvogn. Derudover optrådte en 
gruppe børn fra 2. og  3. klasserne 
med markedsgøgl begge dage, der 
blev blandt andet fægtet og kørt på 
ethjulere, til stor fornøjelse for publi-
kum. SFO’ens 2. og 3. klasses grup-
per havde, sammen med Asgården, 
fundet på at udnytte området ved A-
husets legeplads, hvor mange af bo-
derne foregik i ”Ridderborgen”. Det 
var en stor succes, da der var god 

plads til mange aktiviteter. 
  
Vi vil hermed gerne takke alle spon-
sorer, det ville ikke være muligt at 
afholde en så fantastisk festival uden 
Jeres støtte. Vi vil også gerne takke 
alle jer der kom og deltog i festlighe-
derne. 
 
 
Nye børn 
Vi glæder os til at tage imod de børn, 
der skal gå i de fem nye 0.klasser ef-
ter sommerferien, det bliver spænden-
de at tage del i deres nye liv i skolen. 
Derudover glæder vi os også til at 
lære de børn at kende, der i øjeblikket 
går på Asgården, det bliver spænden-
de at få nye børn og forældre i institu-
tionen. 
 
Slutteligt vil vi gerne ønske Jer alle 
en rigtig god sommer, vi glæder os til 
at se Jer i det kommende skoleår.    
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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 
 

Førstehjælp og stomp før ferien 
 
I skrivende stund er stomp ved at blive 
arrangeret for 7.årgangs elever med sin 
inspirerende rytmeleg med store plast-
spande og andre anderledes slagtøjsred-
skaber. Falder det på plads, når Mårslet 
Skoles Venner at sende op mod 20.000 
kroner i omløb til aktiviteter for skolens 
elever. 
Senest har bestyrelsen bevilget 900 
kroner til 3.a ’’s besøg i to arbejdende 
værksteder på frilandsmuseet Hjerl He-
de. 
En 4. klasse modtog samtidig 2.500 
kroner til at modtage et kursus i første-
hjælp fra Falck. 
Ud over disse bevillinger har bestyrel-
sen medvirket ved introduktionen af de 
kommende 106 børnehaveklassebørn. 
Her fortalte en repræsentant om den 

forældrefinansierede støtteforening 
med tre forældre, en lærer og en udsen-
ding fra skolebestyrelsen i bestyrelsen. 
Vi fortalte om aktiviteter MSV har støt-
tet i det forløbne skoleår, om vores øn-
ske om at tilbyde samtlige årgange eks-
traordinære oplevelser i skoletiden, om 
girokortet der udsendes i september på 
trykt 95 kroner og om de 174 medlem-
mer, der tegnede medlemskab i løbet af 
skoleåret 2006/07. 
Desuden kunne vi fortælle, at Mårslet 
Skoles Venner er vært for kaffe og 
morgenbrød til forældrene i kantinen, 
når første skoledag skal fejres fredag 
17. august. 
Til sidst kunne vi fortælle, at 
SuperBrugsen sponserede en is til 
samtlige 106 kommende skolebørn ved 
intromødet. 

Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner 

MSV 

Fotos: Jørgen Lauritsen 

Fotos: Jørgen Lauritsen 
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    Der er mange måder at sige det 
lille ord ”ja” på. Der er små ja’er og 
store ja’er, der er rungende ja’er og 

tvivlende ja’er, 
der er lette 
ja’er og tunge 
ja’er. Der er 
ja’er, som  hur-
tigt udviskes 
fra erindringen 
- og der er 
ja’er, som man 
aldrig glem-
mer.   
   I kirken er det 
ja’ernes tid. 

Endnu en årgang konfirmander er for 
ikke så længe siden blevet konfirmeret 
og sommeren er også en tid, hvor man-
ge holder bryllup.  
   Og uden et ”Ja” ville der hverken 
være en konfirmation eller en vielse.  
   Men hvad er det for ja’er der bliver 
givet og modtaget? 
   Ved konfirmationen, som er en be-
kræftelse af dåben, er der mulighed for 
at vælge et ritual, hvor konfirmanden 
svarer ja til, at han/hun vil konfirmeres 
i den kristne tro. Det er det ritual, vi 
bruger i Mårslet Kirke.  
   Da konfirmanden blev døbt, var der 
én, som svarede ja, for barnet. Nu kan 
konfirmanden selv svare og sige ”ja” 
og tak for den gave, som han/hun fik i 
dåben – et løfte om at høre til hos Gud. 
Det er konfirmandens ja.   
   Et andet ja, det er Guds ”Ja” til kon-
firmanden – en bekræftelse af det ”Ja”, 
der lød i dåben. 
   Er det nødvendigt med en sådan be-
kræftelse? Nej, egentlig ikke. Når Gud 
har sagt Ja til os, så må vi tro, at det 
gælder herfra og altid. Men derfor at 

det alligevel godt at få dåbens Ja be-
kræftet.  
   Det er godt at give sig tid til at gøre 
sig tanker, stille spørgsmål, høre om 
den kristne tro –  alt det, som sker 
forud for konfirmationen i løbet af 
konfirmationsforberedelsen.  
   Det bedste er at høre til et sted, at 
være kendt af nogen - og at der er 
nogen, som interesserer sig for én. I 
dåben bliver det sagt til os, at vi hø-
rer til hos Gud og er kendt af Gud – 
og det bliver bekræftet ved konfir-
mationen.   
   Ved vielsen lyder der også et ”ja” – 
der lyder faktisk fire ja’er. For både 
mand og kvinde giver hinanden to 
ja’er:  
   Ja til at ville have den anden til 
ægtemand/hustru og ja til at ville 
leve sammen i både modgang og 
medgang i hvad lykke Gud den al-
mægtige vil tilskikke de to menne-
sker. Det er store ja’er.  
   Jørgen Kristensen skriver i en sal-
me (Den Danske Salmebog  705): 
 

”Vi beder, Herre, for de to, 
som for dit alter står: 
Giv dem i kærlighed og tro 
at dele alle kår!   
De lover bort, hvad ej de har, 
for livet er jo dit. 
Læg selv dit ja til deres svar, 
så det må lyde frit” 
 

   Salmen rummer en bøn – for vi ved 
det jo godt - at vores ja’er er skrøbe-
lige. Der er så meget, vi ikke er herre 
over. Hvordan love noget om en 
fremtid, som vi ikke kender og ikke 
ved om vi får del i?  Og hvad med alt 
det, som kan ødelægge et forhold 
mellem to mennesker? 
   Der var engang én som foreslog, 
om ikke man kunne ændre lidt på 
ordlyden i ritualet. Sådan at det blev 

knap så vidtrækkende – så der ikke 
stod ”til døden skiller jer ad”. Det var 
rarere, hvis der f.eks. stod ”indtil vi 
beslutter os for noget andet”.  
 

 

   Men sådan står der ikke.  
   Heldigvis.  
   For den kærlighed vi møder og bli-
ver mødt af i kristendommen  er ikke  
forbeholden.  
   Den siger: ”Jeg elsker dig”.  
   Ikke: ” Jeg elsker dig fordi”  
eller: ”Jeg elsker dig indtil videre”. 
    Det er den kærlighed, vi bliver min-
det om ved vielsen – at det menneske 
man giver sit ja er et menneske, der er 
skabt i Guds billede, og som er elsket 
af Gud. Og som man derfor skylder at 
respektere.  
Kærligheden mellem mennesker er 
ikke en upåvirkelig eller uforanderlig 
størrelse – den er hvor den bliver vist 
og levet.  
   Den lever af opmærksomheden på 
og fra den anden. I sig selv er kærlig-
hed blot et ord. Der hvor den bliver til 
noget, som vi kan erfare, mærke og 
hente livsglæde i, er i mødet med det 
andet menneske.   
   Kærligheden bliver først virkelig til, 
når den leves ud. Og det er langt fra 
altid ligetil. For vi forandrer os gen-
nem livet og det kan føles som om 
kærligheden forandrer sig – ja somme-
tider kan det, der engang var kærlig-
hed mellem to mennesker blive til det 
helt modsatte med smertende sår til 
følge.  
   Mellem andre vokser kærligheden 
sig stærkere og dybere som årene går. 
    På forhånd ved vi ikke, hvordan det 
vil gå. Det hedder da også i til-
spørgslen til brudeparret: Vil du elske 
og ære og vil du leve med ham eller 
hende, som står her ved siden af dig i 
både medgang og modgang, i hvad 

AT SIGE JA 
Af sognepræst Jette R. Christiansen 

Jette R. Christiansen 
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Kirketider i juli og august 
 

 

SØNDAG d. 1. juli kl. 10:00 
Luk. kap. 6, vers 36 - 42 
Om at dømme andre 
HANNE DAVIDSEN 
 
 
 
 

SØNDAG d. 8. juli kl. 10:00 
Luk. kap. 5, vers 1 - 11 
Peters fiskefangst 
POUL SCHMIDT-MØLLER 
 
 
 
 
 

SØNDAG d. 15. juli kl. 14:00 
Matt. kap. 5, vers 20 - 26 
Om vrede 
HANNE DAVIDSEN 
 
 
 
 
 
 

SØNDAG d. 22. juli  
 

OBS: INGEN GUDSTJENESTE 
 
 
 
 
 

SØNDAG d. 29. juli kl. 11:30 
Matt. kap. 7, vers 15 - 21 
Om falske profeter 
ANNE  VEJBÆK 

 
 

 
Kirketider i september 

 

Søndag d.   2. sept.  kl. 10:00    HD           Søndag d. 23. sept. kl. 10:00    HD 
Søndag d.   9. sept.  kl. 10:00    HD           Søndag d. 30. sept. kl.   9:00    AV 
Søndag d. 16. sept.  kl. 11:30    JRC 

SØNDAG d. 5. august kl. 9:00 
Luk. kap. 16, vers 1 - 9 
Lignelsen om den uærlige gods-
forvalter 
ANNE VEJBÆK 
 

SØNDAG d. 12. august kl. 10:00 
Luk. kap. 19, vers 41 - 48 
Jesus græder over Jerusalem 
HANS RUBECH CHRISTENSEN 
 

SØNDAG d. 26. august  kl. 10:00 
Mark. kap. 7, vers 31 - 37 
Helbredelsen af den døve og  
den stumme 
JETTE  R. CHRISTIANSEN 

SØNDAG d. 19. august  kl. 11:00 
 

FRILUFTSGUDSTJENESTE  
I  BOMGÅRDSHAVEN 

 

Gudstjenestens tema er 
 

LIGEVÆRDIGHED 
Prædikant  
sognepræst 

HANNE DAVIDSEN 

Der er ikke gudstjeneste på  
Kildevang i juli og august. 

 

Første gang efter sommerferien bliver  
onsdag den 5. september kl. 14:30 

og derefter igen den 1. onsdag i måneden. Vi mødes i 
dagligstuen kl. 14 til en kop kaffe og lidt hyggesnak. 
 

Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen. 

Sommerferie 
 

   Sognepræst Hanne Davidsen holder 
ferie i uge 29 -32 (16.7. - 12.8.)   

   Embedet passes i uge 29 -31 af  
sognepræst Anne Vejbæk, Astrup,  
tlf.: 8692 7454,   

og i uge 32 af sognepræst  
Jette Rosenberg Christiansen, Tiset,   
tlf. 8692 7330  

 

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

 

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

Menighedsrådet 
 

   Der er intet menighedsrådsmøde i 
juli.  
   Næste ordinære møde er  

tirsdag den 21. august  kl. 18:30 
 

   Menighedsrådets møder er offentli-
ge, og alle er velkomne til at overvæ-
re møderne. Husk at Mandagscafeen 

 

 holder sommerpause.  
   Den åbner igen mandag d 10. sept. 
kl. 9:30 - 11 med gratis kaffe, the og 
friske rundstykker, og hvor man så 
igen bare kan droppe ind og få en hyg-
gelig snak med andre fra sognet. 

lykke Gud den almægtige vil tilskikke 
jer. Ja, er svaret. Det er virkelig kærlig-
hed at sige og mene og leve det ja – og 
derfor er der ikke plads til forbehold 
og begrænsninger. Man skal tro på det; 
ville det med hud og hår – ville kæmpe 
for det også når det ikke er sjovt.  
   Ja’et er et løfte – ikke til Gud men til 
dén anden, som står ved ens side, og 
som man giver sin hånd og sit løfte. 
   Et løfte som afgives overfor Gud  og 
overfor hver den, som er til stede.   
Men det er stadig et menneskeligt ”ja”, 
som vi giver.  Og det betyder også, at 
det er skrøbeligt sådan som mennesket 
er det.  
   Det sker at menneskelige ja’er for-
går. Ind i den virkelighed, som aldrig 
blot er sort/hvid men oftest farvet af 
alle mulige menneskelige farver, da er 
det godt at blive mindet om, at der er et 
”Ja”, som aldrig forgår. Guds Ja til os. 
     Det lyder, når vi bliver båret frem 
ved dåben, det lyder i konfirmationen, 
ved brylluppet, og når vi en dag skal 
bæres for sidste gang. Det lyder ved 
nadveren og i hver eneste gudstjeneste. 
JA. Og det JA er ikke tøvende og det 
er ikke skrøbeligt.   
   Hvor er det godt imellem alle de an-
dre ja’er også at blive mindet om og 
holdt fast på det store JA.  
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Mårslet Menighedsråd arrangerer: 

  Friluftsgudstjeneste 

For 4. år i træk afholdes friluftsgudstjeneste i Mårslet  

   Bomgårdshaven - denne lille idylli-
ske grønne oase midt i Mårslet - dan-
ner søndag den 19. august kl. 11 for 
fjerde gang ramme om den årlige fri-
luftsgudstjeneste. 

    Gudstjenestens tema er ”LIGE-
VÆRDIGHED”, og prædikant er 
sognepræst Hanne Davidsen. 
Hans Rubech Christensen, præst og 
lærer på Testrup Højskole vil assi-

stere ved friluftsgudstje-
nesten  
 

   Alterbrødet er fransk-
brød fra Guldbageren og 
altervinen er rødvin fra 
SuperBrugsen. 
 

   Alle bliver siddende på 
deres pladser under alter-
gangen og brød og vin 
deles rundt. 
 

   Musikken til salmerne 
leveres af  Århus Brass 
Bands 10 musikere under 
ledelse af Jacob Larsen. 
 

   Efter gudstjenesten er 
der mulighed for en fro-
kost i det grønne. Nors-

minde Fiskehus tilbyder 
lækre fiskefrikadeller og 
andre delikatesser. 
 

   Tag tæpper eller cam-
pingstole med.            

Salmesangen støttes, foruden af Århus Brass Band, af kirkesanger Lisbeth Frandsen og af de dygtige piger i  
Mårslets Kirkes Kor under ledelse af organist Pia Labohn 

Det er i år sognepræst Hanne Davidsen, 
 der forestår friluftsgudstjenesten. 

Vejret er en afgørende faktor, og vi har hidtil  
været forskånet for regnvejr. 

Norsminde Fiskehus stiller igen i år med 
lækre specialiteter til en rigtig  søndags-
frokost. Øl og vand kan købes - 

  -  og der bliver rig lejlighed til en snak 
hvor problemstillinger kan vendes!  

2006 2006 

2005 

Tekst og foto:  Jørgen Lauritsen 

 Privatfoto 
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Norbusangfestival 2007: 

Sau jech spouwa sythir flouwa singyr louwa uti mouwa 
              [lydskrift] 

Mårslet Kirkes Kor deltog for 9. gang i den årlige børnekorfestival,  
NORBUSANG, der denne gang foregik i Island  

   Onsdag den 16. maj kl. 7:45 gik 
det af sted med bus sammen med 
Lystrup Kirkes Kor til Kastrup Luft-
havn, og videre med fly til Keflavik – 
ca. 50 km vest for Reykjavik. Alt gik 
fint, men 6 stk. bagage manglede ved 
ankomsten! Det var soveposer, ma-
drasser/liggeunderlag, og hvad man 
ellers skal bruge, når der skal over-
nattes i klasseværelser. Alt var dog 
ankommet til næste dags aften, så det 
var noget af en start; men alle tog det 
forbløffende pænt og roligt og bortset 
fra disse vanskeligheder skulle det 
vise sig at blive en særdeles vellykket 
festival.  
 

Kulturchok 
   Hofsstadaskoli er en helt ny og sær-
deles pæn og velholdt skole, og det 
første kulturchok fik vi, da vi skulle 
ind i vores nye hjem. I Island er det 
nemlig sådan, at man ALTID tager 
sine sko af, inden man går ind. Her 
kan så 600 – 700 par sko, hulter til 
bulter, i én pærevælling godt forårsa-
ge problemer med flaskehalse,  men 
det blev gennemført.  Når det var 
tørvejr, måtte man gerne tage skoene 

på indendørs; men regnede det, måtte 
man altså bide i det sure æble.  

 

Sang efter lydskrift 
   De mange korsangere blev inddelt 
i 3 grupper efter niveau.  
   Mårslet Kirkes Kor var tilmeldt 
B-gruppen,  hvor man synger 3-
stemmigt. B-gruppen blev instrue-
ret af det islandske koryfæ Thorunn 
Björnsdottir.  
   Vi havde forberedt 2 islandske 
sange hjemmefra + en dansk over-
sættelse af endnu en islandsk sang.  
   Til forberedelsen herhjemme hav-
de vi modtaget nogle optagelser 
med tekstudtalen; men det var nu 
ikke den helt store hjælp, når der 
skulle synges.  
   Det islandske sprog udmærker sig 
i den grad ved, at skrift og udtale 
hænger meget lidt sammen. Så er 
der også problemer med at trække 
stavelser over i næste ord, og det 
var næsten umuligt at få noget mu-
sikalsk ud af det.  
   Vi fik på forhånd heller ingen 
oversættelse, så vi var vældig 
spændte på, hvad det var, vi sang 
om. Vi fik det heller ikke at vide,  
så egentlig har vi bare udstødt nog-

le lyde, som dybest set ikke havde 
nogen mening.  
   Hermed refereres til overskriften, 
som er skrevet i lydskrift. Jeg tror 
nok, det handler om en fugl og for-
året. Det var bl.a. en af grundene til, 
at det sanglige niveau var lige i un-
derkanten af, hvad vi havde forven-
tet. At vi så også var i en kæmpehal 
med særdeles dårlig akustik gjorde 
ikke sagen bedre. 
 

Varme kilder 
   Fredag den 18. maj var afsat til 
udflugt om dagen. Turen gik til 3 af 
de største naturseværdigheder, 
vandfaldet Gullfoss, Geysir-
området med de springende kogen-
de og særdeles varme kilder og til 
slut Thingvalla-sletten, hvor Altin-
get i gamle dage samledes.  
   Det var en fantastisk tur. Især var 
geyseren ”Strokkur”, der sprang 30 
m op i luften ca. hvert 5. minut, et 
fascinerende syn.  
  

Optræder for hinanden 
   Om aftenen den 18. maj var der 
koncert, hvor vi i B-gruppen skulle 

Sko-kaos! 

Tekst og foto: Pia Labohn og Helle Thomsen 

Her er det mårsletpigerne, der afleverer deres bidrag. 
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synge for hinanden. 
   Vores optræden gik strålende, og der 
var mange klapsalver og tramp i gulvet. 
Hvor var vi lettede!! Vi sang Eric Clap-
ton’s ”Tears in Heaven” og Natalie 
Sleeth: ”Hosanna”. 
   Sådan en koncert, hvor alle synger for 
hinanden er af meget stor betydning, og 
man ser, hvordan andre kor ser ud, når 
de optræder. 
    Man finder ud af, hvor meget udstrå-
ling betyder man ser andre kors 
kordragter, og det kan da nok være, at 
Mårsletpigerne pludselig blev ekstra 
glade for deres, når man nu så, hvad 
andre kunne finde på at optræde i.  
   Det er selvfølgelig også en stor inspi-

ration at høre de sange, som de for-
skellige kor synger. Bagefter ud-
veksles der tit noder mellem korle-
derne. 
 

Fællesværket 
   Festivalen sluttede om søndagen 
den 20. maj med en festkoncert, 
hvor samtlige medvirkende urop-

førte værket ”Slædingur” med et lille 
symfoniorkester suppleret med en 
blæserkvintet.  
   Igen sang børnene på volapyksk, 
men det gjorde ikke noget. Nu var de 
jo vant til det!  
   Efter afslutningskoncerten blev alle 
indbudt til næste års Norbusangfesti-
val, nr. 19 i rækken.  
 

En stor oplevelse  
   Det var en yderst veltilrettelagt fe-
stival, så turen til Island blev en 
kæmpeoplevelse. Alt klappede stort 
set, man følte sig velkommen, og der 
var en meget hjertelig og varm atmo-
sfære hele vejen rundt. 
 

Næste år i Norge 
   I 2008 er det så den lille by Drø-
bak, ved Oslofjorden omkring 40 km 
syd for Oslo, der skal danne rammen 
om den 19. Norbusangfestival.        

Naturens eget springvand,  
geyseren ”Strokkur”. En tur i det udendørs svømmebad, med 

naturligt opvarmet vand  (36-38 °) 

På en shoppingtur til Reykjavik,  
høstede pigerne behørigt bifald,  

da de stillede op til en improviseret  
a capella-koncert midt på torvet. 

Sæsonstart: 
 

Mårslet Kirkes 
kor og korskole 

 
 
Mårslet Kirkes Korskole  
starter den nye sæson torsdag 
den 30. august kl. 15 - 15:45  
 

i Sognehuset.  
   Korskolen er for børn i 3. - 4. 
og 5. klasse. 
 
 

Mårslet Kirkes Kor  
starter den nye sæson torsdag 
den 30. august kl. 15:50 - 17:30 
i Sognehuset. 
 

    Koret er for børn fra 6. klasse 
og opefter - efter forudgående 
optagelsesprøve. 
 

* * * 
  
 Yderligere oplysninger om beg-
ge kor samt tilmelding INDEN 
startdatoen hos korleder Pia La-
bohn på tlf. 8655 6408  
eller på mail: korpia@os.dk  

Udsnit af det samlede kor med omkring 700 deltagere ved uropførelsen af  
Fællesværket ”Slædingur” . Mårslet Kirkes Kor står her yderst til højre. 
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   På den første, smukkeste og rigtig 
varme sommerdag søndag den 3. juni 
blev Menighedsrådets sommerfest af-
viklet i kirke og sognehus.  
   Dagen startede med festgudstjeneste i 
den smukt pyntede kirke, hvor KFUM-
spejderne og De grønne Pigespejdere 
stod fanevagt i korbuen under hele 
gudstjenesten. 
 
   Kl. 11:15 blev festlighederne i Sogne-
huset bogstavelig talt skudt i gang af 

menighedsrå-
dets formand 
Ebbe Nørgård 
Pedersen, og så 
gik det slag i 
slag med under-
holdning for 
både store og 
små.  
    
   I Sognehusets 
store sal var 
bl.a. udstillet de 
to første messe-
hageler - den 
hvide og den 

grønne, så der var rig mulighed for at 
komme rigtig tæt på og studere det fan-

   Kunst og Kirke: 
 

Fest, flag og farver 
 

Den 3. juni 2007 blev en festdag med underholdning  
og aktiviteter for både børn og voksne. 

tastiske broderiarbejde. Herudover 
var den, ikke helt færdige violette 
messehagel, taget med, så det var 
muligt at danne sig et indtryk af hvor 
langt den er nået i produktionsfasen.  

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 

Ebbe Nørgård Pedersen 

   Der var standen med de mange do-
nationer til udlodning. På en stand fra 
Egnsarkivet var kirkesølvet med de 
gamle oblatæsker, alterkalk og bægre 
udstillet. 

Den hvide og den grønne messehagel var udstillet sammen med et gammelt 
klenodie af en messehagel fra Mårslet Kirke. 

Bente Sørensen (i midten), der har designet den vio-
lette messehagel viser  status for de interesserede.  

Vor lokale historiker, Hans Møller, fortalte  
om Mårslet Kirkes historie. 
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Underholdning i topklasse.  

   Duoen Lisbeth Frandsen og Kirsten 
Berg underholdt bl.a. med Kai Norman 
Andersen melodier akkompagneret af 
Kirsten Kraglund.  

  Der var en hel times udendørs koncert 
med big band orkestret Senior Swing. Her 
kunne man til kaffe og kage nyde den her-
ligste swingmusik fra de swingende seni-
orer, og hvor de enkelte numre blev mun-
tert kommenteret og ledsaget med små 
anektoter af orkestrets faste dirigent og 
leder Jørgen Nissen.   

Det var den første udendørskoncert i år, og Senior Swing under ledelse af  
Jørgen Nissen levede helt op til navnet med kendte og swingende numre. 

Lisbeth Frandsen, Kirsten Berg og,  
ved klaveret, Kirsten Kraglund. 

”Tivoli” i præstegårdshaven! 
   For børnene var der rigtig disket op i 
præstegårdshaven med hoppeborg, sno-
brødsbagning  roulettespil m.m. og blev 
man sulten var pitabrødet med tilbehør 
lige ved hånden. 
   Dagen sluttede med udlodningen af de 
mange donationer, stillet til rådighed ikke 
bare af lokale kunstnere i Mårslet, men et 
par meget smukke halssmykker havde på 
forunderlig vis fundet vej fra glaskunstne-
ren Pernille Bülow på Bornholm. Så kom 
ikke og sig, vi ikke er kendte udover by-
grænsen! 
   Menighedsrådet siger tak til alle frivilli-
ge hjælpere og tak til de mange, der havde 
doneret smukke og praktiske gaver.      

Præstegårdshaven var denne eftermiddag gjort til et mindre tivoli! 

Et udsnit af  
bordet med de 
mange dona-
tioner, der var 
leveret af: 
 
Pernille Bülow 
Kaj Christensen 
Inger Christiansen 
Eva Dahl 
Anette Enevoldsen 
Elise Fogh 
Torben Hyldgaard 
Else Johnsen 
Else Kjemtrup 
Jørgen Kraglund 
Birthe Lund 
Elisa S. Madsen 
Grethe Mouritsen 
Lene Riis 
Kirsten Schmidt 
Birthe Secher 
Bente Sørensen 
Ryon Sørensen 
Fisker-Sørensen 
Mårslet Brændevins-
laug 
Djurslands Bank 
Aarhus Lokalbank 

En af de heldige vindere! 
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SOGNEHUSET  
I JULI/AUGUST 

 
 
 
 

 

Tirsdag d. 21. august 
Menighedsrådsmøde 
Kl. 18:00 - 21:30 
 
 

   * * * 
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  torsdag:  
kl. 15:00 - 17:30  Kor og korskole  
(Sæsonstart torsdag, d. 30. august)                
 
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.  

  Det er et kæmpearbejde, der nu er 
ved at være afsluttet, når den violette 
messehagel 
- som den 
tredje - nu 
om kort tid 
er helt fær-
dig.  
   Under 
gudstjene-
sterne kan 
det være 
svært at 
notere sig 
detaljer i 
motiverne, 
men ved 
sommerfesten i Sognehuset 
den 3. juni var både den 
hvide og den grønne udstil-
let sammen med den næ-
sten færdige violette, så det 
var muligt at tage motiver-
ne nærmere i øjesyn. 
   Alt broderiarbejde er ud-
ført på frivillig basis af ni 
damer fra Mårslet, blandt 
venner kaldet ”brodeuser”, 
og de har utrætteligt lagt 
mange timer i dette minuti-
øse arbejde. 
 

Opstart på en 4.messehagel (rød) 
 

   På menighedsrådmødet tirsdag den 
20. februar 2007, blev messehagel- 
gruppens  ønske om at designe, bro-
dere og sy en rød messehagel - den 
sidste i rækken - drøftet. 
   Menighedsrådet besluttede at bakke 
op om ønsket, og det blev lagt over 
til aktivitetsudvalget at arbejde for 
finansieringen, samtidig med at der 
igen spørges efter donationer fra en-
keltpersoner og virksomheder i lokal-
området. 
 

Godt begyndt…. 
 

   Prisen for en messehagel uden ud-
gifter til brodering ligger på omkring 

27.000 kr.  
   Festdagen for Kirke og Kunst den 
3. juni var en god begyndelse på fi-
nansieringen og flere aktiviteter er 

under planlæg-
ning bl.a. me-
nighedsrådets 
deltagelse i 
Borgerhusets 
julestue den 1. 
og 2. decem-
ber  i år og på-
skemiddagen 
fredag den 7. 
marts 2008.          

Messehagelstatus: 

Sting…..sting…..sting....! 
Ved sommerfesten i Sognehuset den 3. juni så vi en næsten færdig 
violet messehagel. Nu gælder det så den røde, som er 4. og sidste. 

Bente Andersen i gang med med rygmotivet til den 
violette messehagel - 

Foto: Jørgen Lauritsen 

- og her er Bente Fisker Sørensen med brystmotivet. 

Indvies 1. søndag i advent 
   I øvrigt kan nævnes, at man for-
venter at den violette messehagel 
bliver indviet søndag den 2. decem-
ber 2007 som er 1. søndag i advent.   

Prisværdigt 
    Det handler om små nøjagtige 
sting i titusindvis, det handler om 
farver og akkuratesse, og det hand-
ler ikke mindst om at have tid, så 
det er i den grad prisværdigt når 
”brodeuserne” nu selv ønsker at gå 
i gang med den 4. og sidste - den 
røde messehagel. 
   Mårslet Kirke kan med rette være 
glad og stolt over et så unikt stykke 
kirkekunst, der 100% er blevet til i 
det lokale miljø.                            

Af Jørgen Lauritsen 

Foto: Jørgen Lauritsen 

FJERNET!  

Den opmærksomme har sikkert opda-
get, at det lille misvisende skilt 
”Præstegården” før jernbaneoverskæ-
ringen på Hørretvej er væk. Det er 
sket efter en henvendelse fra Menig-
hedsrådet til Århus Kommune. Skiltet 
har stået der i over 30 år!                     JL 

 Foto: Jørgen Lauritsen 
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Kildevang tilbyder: 

Odense og Jernbanemuseet 
Enestående tilbud til alle pensionister og efterlønnere i Mårslet Sogn 

   Sommerpause i Hyggeklubben 
 

   Med turen til Fur den 10. maj som 
det sidste arrangement i foråret, hol-
der Hyggeklubben sommerpause i 
månederne juni, juli og august.  
   Næste arrangement i Hyggeklub-
bens regi finder sted i september, og 
nærmere herom i Mårslet Bladet. 

 

Men fortvivl ikke! 
  

Brugerrådet ved Lokalcenter Kilde-
vang arrangerer i august en udflugt til 
den driftige storby Odense, hvor bl.a. 
Danmarks Jernbanemuseum har til 
huse. 

   Museet er en firestjernet turist-
attraktion, og der er over 10.000 m2 
med vogne, lokomotiver, busser, fær-

gemodeller, modelbaner, minitog og 
desuden udstilling af kongelige sa-
lonvogne, Wagons-Lits spisevogn, 
færger og meget andet. 

   De daglige aktiviteter på museet 
omfatter bl.a. kørsel med minitog, 
adgang til en række vogne og fører-
rum og i en kørselssimulator kan 
man selv prøve at være lokomotiv-
fører på et diesellokomotiv. 
 

 

Programmet 
   Der er afgang fra Kildevang med 
stor moderne turistbus  
torsdag den 16. august kl. 9:00   

   På vejen til Fyn er der et kort op-
hold, hvor vi nyder en kop kaffe 
med hjemmebagt kringle. 
   Vel ankommet til Odense skal vi 
se togmuseet, og kl. 13 serveres der 
buffet på en restaurant i nærheden af 
museet. 
   Efter frokost kører vi en tur rundt i 
den smukke gamle bydel og passerer 
bl.a. Kongens Have og H. C. Ander-
sens hus. 
   Vejen til Odense går over Den nye 
Lillebæltsbro fra 1970 og som en 
afveksling kører vi på  hjemturen 
over den gamle, smalle bro, der er 
fra 1935.  Forventet ankomst til 
Mårslet ca. kl. 17:30. 
   Prisen for denne udflugt incl. entré 
til museet, buffet, kaffe undervejs og 
transport er kun 250 kr.!  
   Turen er ikke egnet for kørestols-
brugere. 
 

   Tilmelding senest d. 9. august  til 
  

Hanne Jensen, tlf. 8629 2066  eller 
Hanne Torp,    tlf. 8629 2710 

Septemberudflugt til Gjern Bakker. 
   Med afgang fra Kildevang  
   torsdag den 20. september  kl. 13 
kører vi en halvdagstur til de smukke 
Gjern Bakker mellem Hammel og 
Silkeborg.  
   På denne tur er centrets bus med, så 
også kørestolsbrugere kan deltage. 
    Turen koster 100 kr. incl. transport 
og kaffe med blødt brød. 
   Forventet hjemkomst ca. kl. 17:30. 
   Tilmelding til denne tur sker samme 
sted som turen til Odense, og senest 
        torsdag den 13. september.  

 

 

Brugerrådsvalg 
   Tirsdag den 9. oktober kl. 14 er 
der  på Kildevang opstillingsmøde til 
brugerrådsvalget, der finder sted  

tirsdag den 6. november, kl. 9 - 17.  
   3 medlemmer forlader det gamle 
brugerråd, så der skal findes mindst 4 
nye, før det udløser et valg. 
   Ved valget skal der stemmes på 3 
personer, da stemmesedlen ellers er 
ugyldig. 
   Brugerrådet ved Lokalcenter Kilde-
vang står for de løbende arrangemen-
ter af vidt forskellig karakter, der fin-
der sted i og uden for huset og er ud-
giver af månedsbladet ”BEDSTE-
tidende”.                                          

På turen passeres både den nye  
og den gamle Lillebæltsbro. 

Det smukke naturlandskab Gjern Bak-
ker er beliggende syd for Viborgvej 
mellem Hammel og Silkeborg.  

Af Hanne Torp og Jørgen Lauritsen 
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                       ADRESSER: 
 
 Sognepræst 
 Hanne Davidsen (HD) 
 Præstegården 
 Obstrupvej 4 
 Tlf. 8629 0234 
 davidmaa@post.tele.dk 
 Træffes bedst tirsdag, onsdag 
 og fredag  kl. 12:00 - 13:00 samt  
 torsdag  kl. 16:00 - 17:00 
 Mandag er fridag. 
 

 Sognepræst 
 Jette Rosenberg Christiansen (JRC) 
 Tiset Præstegård 
 Gl. Horsensvej 77 
 8355 Solbjerg 
 Tlf. 8692 7330 
  jrc@km.dk 
  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 

Sommermøde for ældre i Mårslet Sogn 
 

torsdag den 9. august kl. 14:00 - 16:00  
 

    Vi mødes kl. 14.00 i Mårslet Kirke til en kort gudstjeneste, hvor sognepræst 
Jette Rosenberg Christiansen prædiker. Derefter går vi til et veldækket kaffe-
bord med lækkert tilbehør og underholdning i Sognehuset med Stefan Groot på 
harmonika og guitar. Han vil spille og synge muntre sange fra gamle dage. 
   Kirkebilen kører fra Kildevang kl. 13:30 og tilbage igen fra Sognehuset et par 
timer senere, når mødet er forbi. 
   For dem der ikke kan bruge Kirkebilen, kan der hos kirketjener Lis Nissen på 
tlf. 8629 8190 mellem kl. 8:00 og 8:30, bestilles anden transportmulighed. 

   Vi håber på en sommerlig og fornøjelig eftermiddag.  
 

Nyt fra litteraturkredsen 8320: 
 

Den nye læsesæson begynder onsdag den 5. september 2007 kl. 19:30 - 21:30 
i Mårslet Sognehus.    Litteraturkredsen mødes 6 onsdage om året. 
 

    -  3 aftener i efteråret 2007 og  
    -  3 aftener i foråret 2008. 
 

   Sæsonen afsluttes med en heldags udflugt med frokost i april/maj mdr. 
 

   Hvis du er interesseret i at deltage i Litteraturkredsens fællesskab og 
diskussioner omkring bøger er du velkommen til at kontakte: 

 

Bodil Bjødstrup Kristensen på tlf. 8629 3039. 

   Og én af rammerne blandt de man-
ge er: Hvor skal festen holdes? - 
Hjemme eller ude?  
   Kniber det med pladsen hjemme og 
valget falder på ude, så gælder det 
om at være i rigtig god tid.  
   Konfirmationsdatoerne ligger fast i 
langt de fleste sogne, og de populære 
spisesteder kan allerede nu melde 
optaget flere år ud i fremtiden. 
   Mårslet Skole er på nuværende 
tidspunkt 4-sporet på 2. klasses ni-
veau, og det vil få betydning for kon-
firmationsdatoerne i 2012 og frem-
over.   
   På menighedsrådsmødet den 15.5.  
blev terminerne for de fremtidige 
konfirmationer i Mårslet diskuteret 
og fra 2012 fastlagt således: 
 

• A-klassen, søndagen før St. 
bededag. 

• B- og C-klasserne, St. bededag 
henholdsvis kl. 9 og 11. 

• D-klassen, søndagen efter St. 
bededag. 

    

   En rundringning til nogle af de 
populære spisesteder her i området, 
gør det klart, at det gælder om at 
være i endda særdeles god tid. 
 

   På Norsminde Kro er der kun få 
muligheder frem til 2010, og Mal-
ling Kro oplyser, at der her er næ-
sten fuldt booket op helt frem til 
2013. 
 

  Tendensen er den samme på Tran-
bjerg Kro, hvor værten, Brian Boe, 
oplyser, at denne situation ofte kom-
mer bag på mange forældre, når det 
første barn skal konfirmeres. 
 

   Krovært på Malling kro, Rico Jør-
gensen, har et ønske: 
 ”For at aflaste det voldsomme pres 
på selskabslokaler i dagene omkring 
St. Bededag, kunne vi ønske os, at 
man genindførte efterårskonfirmati-
onerne. Det ville lette presset, og 
samtidig undgås det så, at den fami-
lie, der ikke har været i rigtig god 
tid, går forgæves”.                     JL                                                        

Langsigtet planlægning: 

Konfirmationsforberedelse 
er mange ting, og for konfirmandfamilierne handler det i høj  
grad også om de praktiske rammer, som denne skelsættende  

begivenhed for de unge mennesker skal lægges i. 



 MÅRSLET-bladet  Juli - August 2007 27 

 

Sognemedhjælper 
søges til et barselsvikariat i Mårslet sogn 

  
Sognemedhjælperens opgaver er primært af pædagogisk art og består i at 

 
• varetage undervisningen af minikonfirmander på 3. klassetrin (to hold efterår og to hold forår) 
• tilrettelægge og deltage i 4 børnegudstjenester 
• opsætte krybbespil og påskespil 
• styrke samarbejdet mellem skole og kirke 
• deltage i aktivitetsudvalgets arbejde 
 
   Vi ønsker en pædagogisk og faglig velkvalificeret person, der kan arbejde selvstændigt og kreativt.  
 
   Sognemedhjælperen arbejder tæt sammen med præsten og skal også kunne indgå i et smidigt samarbej-
de med kirkens øvrige personale. 
 

   Løn i henhold til gældende regler. Stillingen er på 41% . 
   Nærmere oplysning kan indhentes hos sognepræst Hanne Davidsen, tlf. 8629 0234,  
mail davidmaa@post.tele.dk  og menighedsrådsformand Ebbe Nørgård Pedersen, tlf. 8629 7155,  
mail meeb.maarslet@mail.dk  
 

   Ansøgningsfrist: 1. juli. Barselsvikariatet strækker sig fra 1. september 2007 til 1. november 2008 
 
   Ansøgningen sendes til Hanne Davidsen, Obstrupvej 4, 8320 Mårslet – gerne på mail. 

Forskønnelseskur: 

Nu er kirken hvid igen! 
Midt i juni måned tog håndværkerne fra Dansk Kirkekalk  

fat og fik kalket kirken udvendig. 
   Det er et ændret synsindtryk, der 
møder trafikanterne, når de kommer 
kørende og får øje på vor smukke kir-
ke. Det er adskillige år siden den sidst 
er blevet kalket, og vind og vejr  har 
gennem årene gjort sit til at nedbryde 
den hvide overflade på ydermurene.  
   Det er der nu rettet op på, og kirken 
står igen som det flotte hvide monu-
ment midt i Mårslet. 
   I forbindelse med kalkningen var det 
nødvendigt at fjerne den lave bevoks-

ningen ved kirkens sydmur.  
   Kirkegårdsgartner Inga Michels 
oplyser, at planterne for en stor 
dels vedkommende var gået ud, 
og stykket er efterfølgende blevet 
belagt med perlesten i lighed med 
de øvrige gangarealer på kirke-
gården. 
   En tilsvarende operation er fo-
retaget ved kirkegårdsmuren på 
parkeringspladsen til venstre for 
kapellet. 

Det sidste finish foretages af gravermed-
hjælper Anne Marie Dalsgaard.Mikkelsen.  

   Denne bevoksning var bestemt ikke køn, 
og det gjorde det samtidig meget lettere at 
reparere og kalke denne del af kirke-
gårdsmuren.                                              JL            

 

(Foto:  Jørgen Lauritsen) 

Buskene på p-pladsen ved det sydøstlige hjørne af kirkegården er fjernet. Mårslet Kirke, igen et repræsentabelt smukt monument.  
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Indre Mission     

  

Fælles  familiespisning 
 

   Der er ingen fælles fredagsspisning i juli måned, og i august mødes vi igen i 
Sognehuset fredag den 17. kl. 17:00.  
   Efter spisningen deltager vi i Byfestens store motionscykelløb for hele fa-
milien. 
       I september er der familiespisning  fredag d. 14. kl. 18:00 - 20:30  og 
herefter igen normalt den 3. fredag i måneden fra 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. 

Lærkereden 
er for alle børn fra børnehaveklasse  til og med 3. klasse. Børnene synger, 
hører en fortælling fra bibelen, leger og deltager i forskellige aktiviteter. 
  

   Første gang efter sommerferien mandag den 20. august  kl. 16:15 - 17:30  
i Sognehuset, og herefter som sædvanlig hver mandag fra kl. 16:15 - 17:30. 
 

   Lørdag den 18. august kan man finde os på Børnenes Marked i Bom-
gårdshaven (se ovenfor under Mariehønen), og mandag den 27. august holder 
vi fest med mange overraskelser!  
   Ledere af Lærkereden er: Mette Nørgård Pedersen, Langballevej 108, tlf. 
8629 7155 og Jørgen Knudsen, Præstegårdsvej 54, tlf. 8629 1097. 

Ørnereden 
er klubben for alle, som går i  4.- 8. klasse.  Første møde efter sommerferien 
er mandag den 20. august kl. 19:00 - 20:30 i Sognehuset og herefter hver 
mandag fra kl. 19:00 - 20:30. Udførligt program kan rekvireres i Sognehuset. 
Ledere af Ørnereden er Anders Kristoffersen, Bedervej 74, tlf. 8628 9965 og 
René Lunderskov, Præstegårdsvej 84, tlf. 8621 2186. 
  

   Alle tre klubber er kristne klubber under Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler (DFS). 

 

er legestuen for børn op til 6 år. Vi 
holder sommerferie i juli og starter 
den nye sæson med deltagelse i Bør-

nenes Marked i Bom-
gårdshaven lørdag den 
18. august. Sammen 
med Lærkereden vil vi 
lave forskellige aktivi-
teter og har bl.a. invite-
ret børnekonsulent Be-

rit Skødt til at vise, hvad hun kan 
med dukketeater og store dukker.  
   Mandag d. 20. august kl. 16:15 - 
17:30 har vi opstartsfest  i Sognehu-

set med sang, popcorn og skatte-
jagt. 
   Vi vil rigtigt gerne se nye ansigter 
og få nye venner denne dag!  
  

   Herefter fortsætter vi med at mø-
des i Sognehuset hver mandag kl. 
16:15- 17:30, hvor vi synger, leger, 
hører små fortællinger fra Bibelen 
og andre aktiviteter.  
   Vil du vide mere om Mariehønen 
så kontakt Jette Kristoffersen, Be-
dervej 74, tlf. 8628 9965 eller  
Susanne Lunderskov, Præstegårds-
vej 84, tlf. 8621 2186. 

Berit Skødt 

        

                Mariehønen 

 Kirkesiderne redigeres af  Jørgen Lauritsen  jlt@pc.dk 

                                                   De tre børneklubber 

 

   Der er ikke møde juli måned, og i 
august har vi besluttet at deltage i 
DHL-stafetten onsdag den 15. august 
kl. 18:30 (løb) og kl. 19:00 (walk) 

       DHL-stafetten er et stafetløb på 
5 x 5 km i Mindeparken i Århus. Det 
foregår både som løb og som gang 
(walk). Vi regner med at være repræ-
senteret i begge kategorier. Der er en 
lang række virksomheder og organi-
sationer, der deltager, og det bliver i 
år afviklet over 2 dage.  
  Yderligere oplysning og tilmelding 
til Susanne og Renè Lunderskov, 
Præstegårdsvej 84, tlf. 8621 2186. 
 
 
   I september kommer sognepræst 
Jette Rosenberg Christiansen og ta-
ler over emnet:  "Hvordan bringer vi 
som kirke evangeliet ud til menne-
sker i vor tid"?  
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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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træ
nger m

est. 
 

 
 

K
l. 18.30 til 19.45

 
Show

dance 
3., 4. &

 5.kl 
U

nderviser 
m

angler pt. 

K
l. 18.00 til 19.25

 
Spring 4. – 9. kl 

 
Sara, A

ndreas &
 N

is 

 
  

  
 

   

K
l. 20.00 til 21.30

 
M

ix M
otion

 
 

B
ritt 

K
l. 19.30 til 20.30

 
Pilates 

M
ax 15 deltagere 

Susanne 

K
l. 20. 00 til 21.30

 
H

erre m
otion

 
 

B
enny

 

 

    

 
  

K
l. 20.35 til 21.35

 
Pilates 

M
ax 15 deltagere 

Susanne 

 
    



 MÅRSLET-bladet  Juli - August 2007 31 

 

Gymnastik 

VOKSEN – BARN HOLD: 
Kom og hav det sjovt sammen med 
dit barn. Med udgangspunkt i børne-
nes motoriske udvikling lægges der 
også vægt på at forældrene får rørt 
sig. 
 
MINI PUSLINGER (4-5 ÅR): 
Holdet hvor du er stor nok til at gå til 
gymnastik alene – vel vidende at Far 
eller mor sidder lige ude i omklæd-
ningen ! Du skal have fart på med 
dine venner, slå kolbøtter og bruge 
dig selv på sjove redskaber og i nye 
lege. 
 
MAXI PUSLINGE (5-6 ÅR): 
Holdet hvor du har brug for at prøve 
dig selv af med fart på. Der knokles 
på med fangelege, på redskabsbaner 
og meget andet. Du bliver udfordret i 
leg og bevægelse. 
Forældrene er udenfor gymnastiksa-
len ! 
 
SPRING OG BEVÆGELSE (O.-1. 
KL.) 
Du har styr på mange bevægelser nu 
og kan finde ud af at vente på din tur. 
Der skal leges og I begynder at sprin-
ge i airtrack og i trampolin. 
Forældre udenfor gymnastiksalen ! 
 
SPRING OG RYTME (2.-3. KL.) 
Dine spring skal øves og forbedres. 
På dette hold lærer I små serier, som I 
viser til forårets opvisninger. Heldig-
vis er der også masser af tid til sjov 

og leg. 
 
DRENGEFRÆS (0.-3. KL.) 
Som navnet siger, er holdet KUN for 
drenge (og så Annette). Der bliver 
drønet og fræset i 1½ time med leg og 
i redskaberne. 
Forældre udenfor gymnastiksalen ! 
 
SPRING (4. KL OG OPEFTER)  
Er du sprængfyldt med energi, og 
trænger til at få rørt dig et par timer 
om ugen, så kom forbi gymnastiksa-
len hver onsdag. Det er her peberet 
gror, det er her vi sætter trampolinen 
og airtracken frem, samt spændende 
redskabsbaner, det er her vi springer. 
Vi vil gennem sæsonen arbejde frem 
mod opvisninger i Mårslet Hallen og 
Stadion Hallen. Til det, vil vi lære en 
masse spring og øve en rytmisk serie 
som vi vil vise. Vi forventer ikke at 
du har sprunget før, men at du har lyst 
til at lære, og tager det seriøst. 
 
SENIORER: 
Bevægelse for hele kroppen i et tem-
po så alle kan følge med, men så alle 
også udfordres. Der lægges stor vægt 
på det sociale. 
 
MIX MOTION : 
Holdet for både mænd og kvinder fra 
20 år og videre op. Vi laver 1½ times 
konditionstræning med cirkeltræning 
og styrkeøvelser. Indimellem slutter 
vi aftenen af med kaffe eller …..en 
vand! 

 
PILATES:  
Pilates-træning styrker musklerne og 
gør dem spændstige, giver bedre 
kropsholdning, smidighed og balance. 
Der fokuseres på træning af centret af 
kroppen – mavens og ryggens musk-
ler. Øvelserne foregår langsomt og 
kontrolleret i takt med vejrtræknin-
gen. Pilates er en velegnet trænings-
form til alle, uanset alder – lige fra 
supermotionisten til den ikke så akti-
ve. Susanne er uddannet pilates in-
struktør, det er fint med en times in-
tens træning, derfor to hold á 1 time 
med max 15 deltagere på hvert hold. 
 
 
HERRE MOTION: 
Karleholdet i TMG for alle raske 
mænd med behov for at bruge krop-
pen. Dette hold har også et socialt liv 
med flere aktiviteter udover gymna-
stik! 

 
Vel mødt! 
 

BESTYRELSEN:  
Instruktøransvarlig Britt Skytte 

86721919, 
Jette Lauersen  

86720565, 
kasserer Grethe Rasmussen 

21627509  
og formand Bente Seerup 

86296543.  

HOLDBESKRIVELSER 
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Håndbold 

Overskriften for TMG`s årlige loppe-
marked beskriver ganske enkelt vores 
loppemarked. 
Overskrifter som ”helt utroligt!”, 
”Alle Tiders loppemarked!”, ”Nye 
rekorder på loppemarkedet” ”De gjor-
de det igen” o.s.v. er overskrifter fra 
de foregående år. 
Og i år lyder overskriften så ”alt er 
som det plejer at være!” og det bety-
der at rigtig mange igen har givet en 
hjælpende hånd, vi fik utrolig mange 
lopper ind, salget gik rigtig godt, så-
vel af pølser, øl og vand, blomster, 
gæt på grisen, samt igen en rekord-
omsætning, og et rekordoverskud på 
den gode side af 50.000.  
 
Markedsføringen af loppemarkedet er 
yderst beskeden og består alene i op-
sætning af nogle få plakater og små 
annoncer i de lokale blade samt op-
sætning af skilte i og omkring Mårslet 
by. Så var der en Mårsletborger som 
ville hjælpe os med at markedsføre os 
lidt bedre, så hører vi gerne fra ved-
kommende. 
Indsamlingen har alle årene foregået 
tirsdag fra kl. 18.00 og indtil vi er 
færdige. Det tager vi som en selvføl-
ge, men for nye borgere i Mårslet, 
burde vi nok have informeret om at vi 
kommer rundt på samtlige veje i 
8320, og at man bare skal stille tinge-
ne ud til vejen. Man behøver således 
ikke at meddele nogen at man har 
lopper. 
Det er dejligt at se så mange frivillige, 
langt over 30, såvel børn unge og 
voksne deltager i indsamlingen og 
sorteringen af lopper. Ude ved laden 
hvor vi samler lopperne vrimler det 
med små pickupper, lastbiler, varebi-
ler, traktorer med gummivogne i alt 
knap 15 køretøjer i de ca. 5 timer ind-
samlingen står på. Hektisk og travlt 
men vi har det faktisk rigtig hygge-
ligt. 
Fredagen før loppemarkedet har vi 

igen gang i den i nogle timer, hvor vi 
bringer borde, bordbukke, pølsevogn 
og de øvrige nødvendige rekvisitter 
ned på pladsen. 
 
Lørdag morgen begynder vi kl. 05.00 
med morgenkaffe og rundstykker 
sponsoreret af Guldbageren. 
Knap 40 personer er involveret i at 
køre lopperne ned på pladsen og stille 
dem op, så de ca. 30 sælgere er klar 
til at gå i gang med salget kl. 09.00 
Når markedet slutter kl. 15.00 har vi 
endnu godt 3 timers oprydning. 
 
”Gæt på grisen”: Mange mårsletbor-
gere kender vor tradition med ”gæt på 
grisens vægt”, men for nytilflyttere er 
det måske ikke så lige til. 
Men kort og godt, så er det sådan at 
gårdejer Jens Thomsen i mange år har 
sponsoreret en gris, som så går rundt i 
en lille fold på markedspladsen mens 
vi har loppemarked. Man har så mu-
lighed for at købe lodder hvorpå man 
skal gætte grisens vægt. Kl.. 14.00 
bliver grisen vejet og den som er 
kommet tættest på grisens vægt, vin-
der den levende gris. Der var syv, der 
havde gættet grisens vægt rigtigt, 89 
kg, og efter en lodtrækning - med 
Emilie fra 2.b som Lykkens Gudinde 
blev det familien Albertsen, Visbjerg 
Hegn, der løb med den. Som den flin-
ke landmand Jens nu er, passer Jens 
på grisen i nogle dage inden den kom-
mer på slagteriet, hvorefter vinderen 
får den retur lige til at putte i fryseren.  

Denne lille happening har gennem 
mange år givet os et årligt bidrag på 3 
– 4.000 kr.  
Jens stiller også lade til rådighed for 
opbevaring af lopperne, stiller med 
traktor og et par gummivogne til såvel 
indsamling som når vi rydder op. Det 
siger vi Jens rigtig mange tak for. 
 
Blomstersalget som også er blevet en 

fast tradition hvor Mårsletborgerne 
kan købe billige udplantningsblom-
ster til haven, kan vi takke Lars Chri-
stensen for.  Lars gør et meget stort 
arbejde ved at komme og sælge gode 
billige blomster. 
Blomstersalget har de senere år været 
mere indbringende end ”gæt på gri-
sen” 
Endvidere har vi jo også en indtægt 
på salg af øl og vand samt pølser. 
 
Alt i alt ca. 50 personer som i hygge-
ligt samvær har skaffet godt 50.000 til 
klubben på en kortvarig, hektisk ind-
sats, men samtidig synes vi at det er 
rigtig hyggeligt og morsomt. En ople-
velse som vi gerne vil involvere nogle 
flere i. ( så meld dig bare ) 
 
Alle som på en eller anden måde har 
hjulpet med loppemarkedet, eller har 
været kunde der, skal have en stor 
tak.  
 
Til næste år har Affaldskontoret ind-
ført nye regler for frivillige organisa-
tioners aflevering af affald fra loppe-
markeder m.v., hvilket let kan betyde 
at vi fremover må aflevere næsten 1/3 
del af overskuddet til affaldskontoret i 
affaldsgebyr. 
Det finder vi noget af en hån mod os 
som bruger en stor del af vores fritid 
på at skaffe penge til velgørende for-
mål. For alt andet lige, så ville det 
meste af affaldet jo alligevel på den 
ene eller anden måde havne på for-
brændingen uden at affaldskontoret 
ville få indtægt på det. 
Har du forslag til hvordan vi forbed-
rer eller ændrer loppemarkedet til næ-
ste år, eller vil du også gerne være 
med, så send en mail til ja-
coblind@tdcadsl.dk. 
 

Loppemarkedsgruppen. 
TMG Håndbold 

TMG`s loppemarked 
Alt som det plejer at være! 
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Volleyball 

VOLLEYBALL 2007/2008 
 
Den nye sæson for TMG-Volleys MixMotions-hold starter mandag d. 3. september. 
 
MixMotions-holdet består af voksne rutinerede og ikke rutinerede spillere. Talent er ikke noget krav, dog heller ikke nogen hin-
dring! Vigtigst er glæden ved spillet og lysten til at have det sjovt sammen med andre mens vi får sved på panden. 
Der er plads til alle. Har du ikke spillet siden folkeskolen er det ingen hindring, er du rutineret spiller så kom og 
vær med til at præge byens hold. 
Igen i år har vi 2 faste trænere til at forestå træningen. 
 
Vi inviterer dig til at møde op i hallen for at se, om dette er noget for dig. Vores faste træningstider er i år blevet ændret, så de nu 
er mandage fra kl. 20.30 til 22.10. 
 
Allerede til byfesten er du dog meget velkommen til at deltage i en volleydyst på  vores udendørs volleyball-bane 
ved hallen om lørdagen fra kl. 15.30. 
 
 
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte formanden Claus Jacobsen på tlf. 86721728. 
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Grundlovsfesten: 

Har vi brug for en 
ny grundlov? 

Årets taler ved grundlovsfesten den 5. juni i Borgerhusets 
have var Kjeld Albrechtsen, medlem af Folketinget  

for Enhedslisten.  

   Det var en grundlovsfest i den gode 
traditionelle stil: Underholdning af 
børnene fra 2.d samt 3.a og 3.b på 
Mårslet Skole med  børne MGP kon-
kurrence, Kolling og Lillebror spille-
de, der var pølser fra grillen, fadøl og 
meget mere.  
   Og som noget nyt: ”Speakers Cor-
ner” hvor enhver, der har noget på 
hjerte, kunne komme frem. Det var nu 
en lidt tam omgang med kun én taler, 
Birthe Jørgensen, der ganske kort gav 
udtryk for og søgte støtte for sit syns-
punkt i kiosksagen. 
   Årets grundlovstaler var Kjeld Al-
brechtsen, Enhedslisten, der i sin tale 
drog en parallel fra den amerikanske 
uafhængighedserklæring til Den dan-
ske Grundlov. - ”Vi skal passe godt på 
vores demokrati, håndhæve vore de-

mokratiske rettigheder og i globalise-
ringens tidsalder for enhver pris und-
gå alle former for sammenblanding af 
politik og religion.”  
   Kjeld Albrechtsen konstaterede, at 
ulighederne i det danske samfund 
gennem de sidste mange år er blevet 
større og gav udtryk for en sjælden 
enighed med finansministeren:  ”Der 
ikke er råd til skattelettelser!”  
  - ”Vi lever i en moderne tid, og alt 
går hurtigere og hurtigere,” fastslog 
han og sluttede med at stille spørgs-
målet om ikke Den danske Grundlov 
er forældet, eller måske - efter 158 år 
-  har brug for et serviceeftersyn? 
    Svaret blev hængende i den varme 
sommerluft, og herefter var scenen 
overladt til underholdning med Kol-
ling og Lillebror.                             □ 

 

Kjeld Albrechtsen,  

Birthe Jørgensen indviede 
”Speakers Corner”  

Børne  MGP med børn fra 2.d  - og  3.a og 3.b på Mårslet Skole 

Tekst og foto: Jørgen Lauritsen 
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Nu kan du få navnenyheder i Mårslet-bladet 
 

Har du en nyhed om en person som du gerne vil have i Mårslet-Bladet, har vi nu åbnet op for denne mulighed. 
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. 

Tlf. 86 29 19 79 

Byggeri: 

Mårslet Lægehus 
udvider 

I takt med at byen vokser eksplosivt får læge-
huset brug for mere plads. 

   Hvem der daglig har sin gang ved 
Lægehuset i Mårslet har ikke kunnet 
undgå at mærke de gener, der er i for-
bindelse med den byggeaktivitet, der i 
øjeblikket finder sted. 
   Det er den naturlige følge af at byen 
vokser, der betyder, at også Mårslet Læ-
gehus får brug for mere plads.  
   Klinikken bliver henover sommeren 
udvidet med 180 m².  
   Hertil kommer en mindre ombygning 

og modernise-
ring af de eksi-
sterende lokaler.  
   Således bliver 
der plads til flere 
konsultationsrum 
og dermed en større kapacitet. 
   Det gælder også på den persona-
lemæssige side, idet der pr. 1. april 
er ansat endnu en sekretær, så det 
samlede personale i dag består af  

Konturerne af udvidelsen med 180 m² tegner sig tydeligt 
på dette billede, der er fra slutning af maj. 

4 faste læger, en uddannelseslæge og 3 
sekretærer. 
 
   Hele byggeriet forventes at stå færdigt 
ved udgangen af 2007.                        □ 

Af Søren Svenningsen 

Foto: Jørgen Lauritsen 
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AKTIVITETER I AUGUST 2007 

Torsdag d. 9. august kl. 14.00 
Sommermøde i Sognegården 
 
Onsdag d. 15. august kl. 14.00 
Syng med Uffe Torp 
 
Torsdag d. 16. august kl. 9.00-17.30 
Udflugt til Odense (se kirkesiderne) 
 
Mandag d. 20. august kl. 14.00 
Hanne Torp fortæller eventyr 
 
Mandag d. 27. august kl. 14.00 
Modeopvisning v. Tøj Galleriet 
 
Onsdag d. 29. august kl. 14.00 
Lysbilledforedrag ved John og Britta Malm: 
”De vestindiske øer” 

Fredag d. 31. august kl. 14.00 
Festugearrangement med folkemusik ved Beder Spille-
mændene 
 
Hver mandag kl. 14.00 i Underhuset: 
Billard (Pool). 
 
Hver tirsdag kl. 14.00: i Underhuset Træværksted for 
alle interesserede. 
 
Genbrugsmarkedet holder åbent 
fra kl. 15.00 – 17.00: 
torsdag d. 9. august + 23. august 
 
 
 
 

Udflugt til Odense. 
Torsdag d. 16. august er der udflugt 
til Odense. Vi kører kl. 9.00 fra Kil-
devang og er hjemme igen ca. kl. 
17.30. Turen koster kr. 250,00 og til-
melding skal ske til Hanne Jensen tlf: 
8629 2066 eller Hanne Torp tlf. 8629 
2710 senest torsdag d. 9. august. Se i 
øvrigt kirkesiderne…. 
 

Festugearrangement. 
Fredag d. 31. august holdes der fest-
ugearrangement på Kildevang. Tema-
et i år er dans, så vi har inviteret nogle 
folkemusikere. Der vil så blive lejlig-
hed til en sving om for alle, der har 
lyst. 
 
Genbrugsen. 
Genbrugsen er lukket hele juli måned, 

men er åben i lige uger i august. 
Genbrugsen ligger i kælderen under 
det nye plejehjem på Kildevang. 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 

Med venlig hilsen 
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 

Langballevej 3, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 76 29 00 
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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 
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Mårslet Kunstskole er flyttet til ny 
adresse, Hørretvej 61. Vi har lejet 
halvdelen af et gammelt produktions-
lokale, hvor der er et rustikt undervis-
ningslokale/udstillingsrum med højt 
til loftet og ovenlys. Til lejemålet hø-
rer der endvidere 3 lyse rum i forskel-
lig størrelse, som er egnet til værk-
stedpladser for enhver art – kunstner, 
designer, opfinder etc.  
Mårslet Kunstskole fortsætter uænd-
ret med tilbud til børn, voksne og 
virksomheder i kunst og kreativitets-
udvikling. Samtidig vil vi gerne med-
virke til at lave et progressivt og krea-
tivt sted i byen, som kan være en ar-
bejdsplads og et mødested for lokale 
og andre, der arbejder med skabelse i 
forskellig udformning.  
 
• Der udbydes værkstedslokalerne 

til leje for private, som også er 
egnet til opmagasinering for kor-
tere eller længere periode. 

• Det er muligt at leje det store ud-
stillings-/undervisningslokale i 
weekender, på hverdage – dag og 

aften. Lokalet er egnet til udstil-
linger, undervisning foredrag, 
marked, events, mindre koncerter 
og arrangementer af forskellig art 
etc. 

• Forhallen bliver udlejet som et 
permanent udstillingssted, hvor 
der er muligt for bl.a. lokale 
kunstnere og designere at leje sig 
til månedlige udstillinger af deres 
ting. 
 

På www.annemettesorensen er der 
yderligere oplysninger om lokalerne, 
samt lejebetingelser. 
 
Kurser til efteråret  
Mårslet Kunstskole deltager i år til 
byfesten, og Søndag d. 26. august 
kl. 14-17 holder vi åbent hus på vo-
res nye adresse med udstilling af 
skulptur, maleri og foto af lokale 
inviterede kunstnere. Der vil være 
forskellige skabende værksteder for 
børn og voksne, samt mulighed for 
at få noget godt til ganen i vores 
nyindrettede kunst-cafe. Gratis 

éntre 
 
Nye hold til efteråret:  
Kunstskole for børn (7-12 år), starter 
onsdag d. 29. august kl. 14 
”Kunst og ide” for voksne, starter 
mandag d. 10 september (aften) 
Kunstskole 50+(fra 50 år) starter tirs-
dag d. 11 september kl. 14 
Kunstskoleintro for børn (5-7 år) star-
ter tirsdag d. 13 november kl. 14 
Der kan aftales afhentning af børn 
ved SFO og børnehaver.  
 
Og meget meget mere. Se beskrivel-
sen af det enkelte hold, samt det fulde 
efterårsprogram på hjemmesiden. Du 
kan også rekvirere et program på tlf. 
26203224 eller ved Kunstskolen. 
 
Husk vi afholder skæve og kreative 
børnefødselsdage, polterabend mv.  

 
www.annemettesorensen.dk 

Mårslet Kunstskole flytter lokaler  
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Vandværket: 

Underjordisk ”skyderi” 
 

Ny råvandsledning mellem en ny boring på  
Langballevænget og vandværket. 

    Mårslet Vandværk har for et lille 
års tid siden lavet en ny boring ved 
Langballevænget, og der er nu blevet 
nedlagt en rørledning, som skal trans-
portere vandet fra boringen og de ca. 
1200 meter til vandværket på Gl. Be-
dervej. 
 

Forsyningssikkerhed. 
   Boringen er primært etableret for at 
sikre, at vandværket til stadighed kan 
levere rent vand, også hvis en forure-
ning skulle indtræffe.  
   Vandværkets nuværende tre boringer 
er alle placeret lige bag vandværket 
indenfor en radius af 20 meter, og skul-
le en af disse boringer blive forurenet, 
er der stor sandsynlighed for, at de an-
dre også vil blive påvirket.  
   Det er altså ikke for at forøge indvin-
dingen af vand, men udelukkende af 
hensyn til sikkerheden. 
 

Stor kapacitet. 
   Den nye rørledning er 1,2 km lang og 
160 mm i diameter. Den vil kunne klare 
at føre vand fra en boring mere, når og 
hvis der vil blive behov herfor. 
    Den nye boring vil kunne levere ca. 
500 m³ pr. døgn, hvilket er lige i under-
kanten af det daglige forbrug i Mårslet.  
   Derfor vil en boring mere kunne 
komme på tale, hvis de nuværende ikke 
længere vil kunne bruges. 
     

Avanceret teknik 
   Før boringen blev etableret, blev der 
lavet en del undersøgelser, for at klar-
lægge hvor den skulle placeres. 

   Der skulle gerne kunne oppumpes 
det vand, der er behov for, og samti-
dig skulle placeringen være til mindst 
mulig gene for alle.  

   Ledningen 
skulle under 
både jernba-
nen og Giber-
åen og forbi 
den lille dam 
ved Langbal-
levænget.  
   De tre ste-
der samt un-
der det grønne 
område bag 
vandværket er 
rørføringen 
”skudt” gen-
nem terrænet 

ca. 3½ meter under jordoverfladen. 
    Det foregår ved en meget avanceret 
teknik, den såkaldte styrede underbo-
ring. Det er således muligt helt at 
undgå opgravning på vanskelige ste-
der, som f.eks. over jernbanen, ved 
Giberåen og i det grønne område. 

   Mens boret presses igennem jor-
den, kan retningen styres med en son-
de, der hele tiden er placeret lige over 
det sted, hvor boret arbejder. Stødes 
der på en sten, finder boret selv uden 

om.  Når boret så trækkes tilbage, 
trækkes rørledningen med igennem.  
   Der er dog også gravet på helt tra-
ditionel vis. Det er bl.a. sket over en 
længere strækning i markskel. 
 

Tages i brug i 2007 
   Den nye boring forventes at kunne 
tages i brug sidst på året, når led-
ningsføringen på vandværket er helt 
færdig.  
   Der mangler endnu en formél 
ibrugtagningstilladelse, men vand-
værket har fået en foreløbig mundtlig 
tilladelse.  
   Den skriftlige mangler, og det skyl-
des nedlæggelse af amterne, som før 
havde det overordnede tilsyn med 
vandværkerne. Dette tilsyn er nu 
overgået til kommunerne.                

Tekst: Willy Tang.  Foto: Kaj Jørgen Lambertsen og Jørgen Lauritsen 

Maskinen skyder røret gennem  
jorden i 3½ meters dybde. 

Før boret trækkes til- 
bage, monteres vand-
røret på borehovedet. 

Parallelt med vandledningen læg-
ges et tyndere servicerør med kab-
ler til styreformål  o.a.  

Teknikeren kan på sonden - med centi-
meters nøjagtighed - aflæse og styre 
borets bevægelser dybt nede i jorden. 

Den gode gamle gravko er langtfra 
kasseret. Over halvdelen af stræknin-
gen er gravet på denne måde. 
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