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Debatten i Mårslet 
 
Den senere tids debat i Mårslet har været særdeles livlig. Det er godt og 
prisværdigt, at der er nogle, der interesserer sig så meget for fællesskabet, 
at de vil arbejde for at gøre det endnu bedre for alle. Det er mindre godt, 
hvis debatten foregår på en måde, så man mest kommer til at tænke på, at 
ordet debattere oprindelig kommer fra det franske ”(se) battre de”, som 
betyder at kæmpe om. 
 
Nu er der jo meget at kæmpe for i Mårslet! Det er stadig et rigtig godt 
sted at bo, og der er ganske mange, der vil kæmpe for, at sådan skal det 
blive ved med at være. De store emner som trafik og kommunal planstra-
tegi har virkelig kunnet få debatten til at blomstre, som det også kan ses 
af indlæg i dette blad. Det er imidlertid ærgerligt, at netop debatten om 
planstrategi er foregået, så man fortrinsvis har debatteret med dem, man 
stort set var enige med i forvejen. 
 
Hvis debatten virkelig skal flytte noget, skal den nødvendigvis omfatte 
flere synspunkter. Især da alle stort set har samme mål; det skal blive så 
godt som muligt for Mårslet som helhed. Men der arbejdes så meget i 
hver sin retning, at borgerne i Mårslet reelt har sat sig uden for indflydel-
se. Indsigelserne mod Planstrategien vil nærmest kunne tages til indtægt 
for ethvert synspunkt. 
 
En sund og meget mere frugtbar debat kunne fremkomme ved, at man 
lytter til hinandens synspunkter og siger: hvis det bliver gennemført på 
”jeres” måde vil det kunne få de og de konsekvenser. En sund diskussion 
om konsekvenser ville måske kunne føre til en bedre forståelse for både 
modpartens og egne synspunkter, og man vil måske sammen kunne 
”kæmpe for” i stedet for at ”kæmpe om”. 
 
Debat med forskellige synspunkter er besværlig, men umagen værd. Lad 
os gøre det anderledes næste gang. 
 
Og så et hjertesuk: Der er en tendens til blandt nogle debattører, at den 
skriftlige debat forsøges flyttet fra maarslet.net til Mårslet-Bladet. Det er 
ikke hensigtsmæssigt af flere årsager. For det første forhindrer produkti-
onsomkostningerne for bladet, at alle indlæg kan bringes. For det andet er 
debatsiden på maarslet.net beregnet til og meget bedre egnet til netop det 
formål. 
 

Keld Schmidt-Møller 
Mårslet Fællesråd 
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Redaktør 
 
 
Indlæg til bladet indleveres til  
Hanne Salling Jensen 
Kratleddet 5, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 72 20 00  
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 
 
Annoncer  
Jacob Lind 
Præstegaardsvej 7C 
8320 Mårslet 
Tlf. 86 29 26 06 
Email: jacoblind@tdcadsl.dk 
 
Forsidebilleder 
Fotos: Jesper Andersen 
 
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene 
forfatteren og eller indsenderen.  
 
Redaktionen forbeholder sig ret til at 
redigere indleveret og offentliggjort stof.  
 
Deadline er den 10. i måneden for stof til 
efterfølgende nummer.  
 
Udkommer hver måned i et oplag på 1900 
stk.— dog ikke i januar og august.  
 
Distribution: Post Danmark. 
 
Udebliver bladet, så kontakt: 
Hans Bach  
Tlf. 86 29 08 57 
 
 
Tryk:  Werks offset A/S 86 27 54 59 

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 
Høringssvar finpudset og afleveret 
De seks grupper, der arbejdede på et 
samlet Mårslet-svar til kommunens 
forslag til planstrategi, mødtes den 
24. oktober i Halhuset, hvor de præ-
senterede deres svar for hinanden. 
Derefter var der en kort debat. Mest 
om trafikale forhold og især om Be-
ring-Bedervejen/Ring 3. 
Debatten blev holdt i en fordragelig 
tone, men helt som ventet førte den 
ikke til enighed. Kommunen får der-
for hele seks høringssvar - grupperet 
omkring tre temaer - fra deltagerne i 
den proces, som Mårslet Fællesråd 
har sat i gang. 
 
Som tidligere omtalt er de seks grup-
per: 
For og imod placering af Bering-
Bedervejen (også kaldet Ring 3) tæt 
på Mårslet. 
For og imod byggeri at nye byer syd 
for Mårslet. 
For og imod udbygning af Mårslet. 
 
De fleste af de cirka 20 deltagere i 
processen er med i to eller tre grupper 
omkring hver sit tema. 
Grupperne har efter en sidste finpuds-
ning afleveret deres høringssvar. Sva-
rene er offentliggjort på Maarslet.net 
og sendt til kommunen med en fælles 
forside, der fortæller om processen. 
Uafhængigt af denne proces arbejder 
også flere andre grupper og enkeltper-

soner i Mårslet med høringssvar til 
kommunens forslag til planstrategi. 
 
Indsigelse mod lokalplansforslag 
794 
Mårslet Fællesråd har gjort indsigelse 
mod lokalplansforslag 794 øst for 
Nymarksvej. Indsigelsen indledes 
således: 
 
Mårslet området er de seneste par år 
blevet kendt som "det lille lokalområ-
de med de store lo-kalplaner". 
…… 
Derfor forekommer 14 parceller som 
det aktuelle lokalplansforslag om-
handler også beskedent, i forhold til 
hvad der er igangsat. 
Men forslaget giver Mårslet Fællesråd 
muligheden for at gentage argumen-
terne fra vore tidligere indsigelser, 
hvor vore bekymringer går på: Mår-
slet Skoles kapacitet, tilstrækkelig 
antal daginstitutionspladser, fritidsfa-
ciliteter og ikke mindst Mårslets trafi-
kale infrastruktur. 
 
Her følger så en nærmere redegørelse 
for de nævnte problemområder, som 
politikerne opfordres til at være sær-
lig opmærksomme på. Hele indsigel-
sen kan læses på maarslet.net. 
 
Debatsiderne på maarslet.net 
FU og webgruppen besluttede på Kurt 
Søes opfordring at lade først debatten 

og senere også opslagstavlerne være 
passive. Begrundelserne kan læses på 
webbens nyheder 18. oktober og igen 
22. oktober. 
Efter at webgruppen har reorganiseret 
debatten, er der nu igen både debat og 
opslagstavler, men hver for sig. Be-
skrivelse kan ses på webbens nyheder 
26. oktober og 1. november. 
 
Bladøkonomi 
Jacob Lind fremhæver, at økonomien 
i Mårslet-Bladet er belastet af det ha-
stigt voksende antal modtagere, der 
kun i begrænset omfang giver flere 
indtægter. 
 
Jacob Lind har iværksat en runde med 
henvendelser til de store bidragydere, 
Kirken, Skolen, Fællesrådet m. fl. 
med henblik på forøgelse af bidrage-
ne. Forhandlingerne var ikke afsluttet 
ved bladets deadline. 
 

Keld Schmidt-Møller 
Mårslet Fællesråd 
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Når du læser disse ord, så er der for-
håbentlig plantet en dobbelt bøgehæk 
i ca. 1 meters højde, parallelt med P-
pladsen og omtrent 2 meter herfra.  
Halvvejs, stadig parallelt med P-
pladsen, men ca. 4 meter herfra fort-
sætter hækken. Så der står formentlig 
en hæk fra skiltene ved opkørslen til 
centret og hen til stien fra Hørretvej 
til Guldbageren. 
Og græs bliver der sået. Nøjagtigt 
som på den anden side af gaden. Om 
græsset kan nå at spire i år er uvist – 
men de milde vintre har vi da haft 
nogle stykker af, så hvem ved. Ellers 
sår vi nye græsfrø til foråret. 
De to bænke vil blive sat op igen, når 
hækken er plantet. Bænkene vil blive 
placeret med ryggen til den nyplante-
de hæk, så man kan kigge over vejen 

op til Mårslet Kirke. Skraldespanden 
bliver sat op igen langs med stien op 
til bageren, og dermed kan vi jo helt 
undgå affaldspapirer m.v. – det glæ-
der vi os til. 
Baggrunden for ændringerne er, at 
Miljø- og Naturudvalget under Mår-
slet Fællesråd i de senere år har fået 
en del henvendelser fra mange 
mårsletter gående på: ”kan I da ikke 
gøre noget ved det kedelige område 
ved OK-tanken?  - og den gamle 
”bymur” –  den forfalder  jo helt!! 
Vi har fået hjælp fra Poul H. Poulsen 
og Birgitte Pedersen, henholdsvis 
Mårslet og Hørret med gode indspark, 
Århus Kommune hjælper med de nye 
planter, og Centerforeningen i Mår-
slet betaler for al arbejdet. Ju-
letræslauget betaler for forårsløg, som 

bliver lagt i løbet af november måned. 
Miljøgruppen takker alle sponsorerne, 
og vi iler videre til nye sponsorer. Vi 
vil naturligvis også gerne skaffe pen-
ge til at renovere den gamle historiske 
mur og til at ”runde opkørslen til 
Centerforeningen af”. 
Vi håber at skaffe de ca. 10.000 kro-
ner, som det vil koste, og regner så 
med at muren og opkørslen kan frem-
stå flot og langtidsholdbar engang her 
i det kommende forår. Hvis det ikke 
lykkes os, tja … så stiller vi nok op 
med raslebøssen og beder dig om 
hjælp. Vi håber i hvert fald at blive 
helt færdige med projektet inden næ-
ste sommer. 
 

Jørgen Brandt Andersen 
Miljø og Naturudvalget 

Forandringer i Mårslet bymidte  
forskønnelser ved OK-tanken 



 MÅRSLET-bladet  December / Januar 2007 6 

 

Den 25. oktober mødtes en repræsen-
tation fra Mårslet med Trafik og Veje 
med det formål at sætte fokus på pro-
cessen for løsning af Mårslets trafika-
le problemer. 
 
Deltagere 
Keld Schmidt Møller, (KSM) Fælles-
rådets trafikudvalg, 
Morten Steglich-Pedersen (MSP), 
Grundejerforeningen Bedervej ”ulige 
numre” 
Jan Kirkegaard (JK), medlem af tra-
fikudvalget, 
Trixi Flytkjær (TF), Mårslet gl. by-
dels beboerforening, 
John Engelbrechtsen (JE), 8320.dk, 
grundejerforeningen Ovesdal 
Århus Kommune, Trafik og Veje: 
Anton Iversen (AI), Jens Bruun Jen-
sen (JBJ), Michael Kirkfeldt (MK), 
Anne Maribo Vinter (AMV) referent. 
 
Dagsorden 
Der var indkaldt til mødet vedrørende 
Mårslet for at redegøre for planerne i 
og omkring Mårslet, opfølgning på 
handlingsplan fra trafiknotatet, samt 
orientering om status for projekter. 
 
1.Status for trafiknotatet 
2.Proces for Beder-Bering vejen 
3.Forventet proces for helhedsplan 
4.Status på igangværende aktiviteter 
 
KSM redegjorde for sammensætnin-
gen af den fremmødte gruppe samt 
baggrund for ønske om mødet. 
Gruppen repræsenterer alle dele af 
Mårslet, har to modstandere hhv. to 
tilhængere af ”den glemte vej”.  
Gruppen ønsker Kommunens oplæg 
til en helhedsløsning for byen. 
 
Ad 1) Trafiknotatet 
Trafiknotatet er udarbejdet i fælles-
skab mellem Trafik og Veje og Mår-
slet Fællesråd. KSM mener at der 
mangler en stillingtagen til fremkom-
meligheden i midtbyen, der dækker 
noget mere gennemgribende end de 
omtalte tiltag i trafiknotatet. 
AI mener at Beder-Bering vejen vil 
aflaste byen for gennemfartstrafik og 
at det skønnes at der fra Fællesrådets 

side umiddelbart ikke er interesse for 
en intern aflastningsvej.  
 
Ad 2) Forventet proces for Beder-
Bering Vejen 
Gennemgang ved AI. 
2007-2008: Afklaring af mulige linie-
føringer, herunder tilslutningsforhold. 
Forventet møde med Fællesrådet. 
2008-2009: VVM-undersøgelse. En-
delig beslutning om linieføring. 
2009-2010: Projektering. Byrådsbe-
slutning om anlægsbevilling. 
2010-2012: Anlægsperiode. 
 
Beder-Bering Vejen forventes ikke 
anlagt som en motorvej, men som en 
del af en Ringvej 3. Den får lokal og 
regional betydning med tilslutning til 
den østjyske motorvej, Oddervej og 
Gl. Horsensvej. 
 
TOV kan ikke sige præcist hvem an-
lægget vil berøre (landmænd f.eks.) 
før i 2010 hvor det endelig tracé for-
mentlig ligger fast. 
 
Den forventede trafikmængde på Be-
der-Bering Vej afventer nøjere analy-
ser – et gæt vil være måske 10.000 
køretøjer pr. døgn – a la Oddervej. 
 
Kattegatforbindelsen er med i tanker-
ne, men pt. findes ikke noget konkret 
materiale fra Staten. 
 
Den nuværende skitserede linieføring 
er kun en principiel reservation. Den 
er ikke nødvendigvis der den bliver 
anlagt. Amtet har tidligere arbejdet 
med flere alternativer. 
 
Ad 3) Helhedsløsning 
Her blev diskuteret indre ringveje. 
KSM ønsker en detaljeret trafikanaly-
se evt. udformet som en spørgeske-
maundersøgelse til kortlægning af 
hvor folk bor og hvor de kører hen. 
Dette afvises af TOV, da det er meget 
ressourcekrævende. Trafikmønstret 
kan belyses på anden vis. 
JK mener at indkøb, daginstitutioner, 
skole belaster i spidsbelastningsperio-
der så effekten af en indre ringvej vil 
ikke være stor. Ønsker i stedet tilslut-

ning fra Beder-Bering Vejen. Evt. 
Kan Testrupvej tilsluttes. 
 
Hvordan kan vi forbedre det eksiste-
rende vejnet? 
TOV prioriterer sikkerheden for sva-
ge trafikanter højt, hvilket lokalt kan 
forværre fremkommeligheden. Der 
findes ingen krav til vej- og fortovs-
bredde på eks. Tandervej. 
MK foreslår etablering af lokal ha-
stighedsbegrænsningszone, f.eks. 30 
km/t, hvilket erfaringsmæssigt ikke 
nødvendigvis begrænser fremkomme-
ligheden. Dette skal følges op med 
kampagner. 
 
Ad 4) Status på igangværende akti-
viteter 
Her redegjorde AMV for og fremviste 
planer og tidsplaner for de igangvæ-
rende projekter rundt omkring i Mår-
slet, herunder skolevejsprojekter, der 
er i gang med at blive udført, 
stikrydsninger på Tandervej, der teg-
nes på samt Testrup-Mårslet stien, der 
går i gang medio december.  
Herudover blev informeret om Ny-
marks Allé, Lokalplan 696. TOV ken-
der ikke en nøjagtig tidsplan for hvor-
når de private byggemodneres projek-
ter anlægges, men forventer at det 
bliver omkring april-maj 2008. I til-
knytning hertil etablerer TOV for-
tovsanlæg langs Tandervej fra den 
nuværende busvendeplads på Tander-
vej syd på til lokalplangrænsen i den 
østlige side. 
Dette forventes udført i 4. kvartal 
2007. 
 
Busdrift ad Nymarks Allé er planlagt 
til opstart ifm. Vinterkøreplan 2007, 
og forventes effektueret fra 1. decem-
ber 2007. 
 
Som afslutning på mødet fortalte AI 
at der ikke er aktuelle planer for regu-
lering af indfaldsvejene Jelshøjvej, 
Oddervej og Hørretvej. 
 
Chr. X´s vej, der er arvet fra Amtet, 
vil blive taget op. 

Møde med Trafik og Veje 
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Invitation til store og små……… 
 

     Lørdag  1. december  kl. 16.00   
   bliver byens juletræ tændt. Med 
   sang og musik tager vi imod  
   julemanden der kommer med  
   godt til de mindste.      
   Når træet lyser, synger vi sammen 
   julen ind i Mårslet kirke. 
 
    Med venlig hilsen og på gensyn  
                    Mårslet Juletræslaug 
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Vi er et netværk af borgere, som er 
gået sammen om et høringssvar til 
kommunens forslag til Planstrategi 
2008. Vores udgangspunkt er, at den 
sydlige del af Århus Kommune ikke 
kan undgå at tage sin del af den store 
befolkningstilvækst, som byrådet for-
venter de kommende år. Samtidig 
ønsker vi at udvikle Mårslet som en 
grøn by med sikre trafikale forhold. 
Vores hovedbudskaber er: 
• At der arbejdes videre med 

byvækst i nye byer. Frem for 
en fortsat lag-på-lag udbygning 
af vores by vil en helt ny by 
syd for Mårslet give mulighed 
for en samlet og gennemtænkt 
planlægning af boliger, erhverv 
og infrastruktur. Den nye by 
bør planlægges syd for den 
kommende Bering-Bedervej, 
således at denne vej kan betje-
ne både den nye by og Mårslet. 

• At det sikres, at de grønne 
områder i Mårslet bevares 
som rekreative områder. De 
grønne kiler betyder meget for 
miljøet i Mårslet. De bruges til 
leg, motion og forskellige fæl-
les aktiviteter, samtidig med de 
udgør et grønt rum med dyr og 
planter, som ikke ses i parcel-
hushaver.  

• At der snarest iværksættes 
foranstaltninger til forbed-

ring af trafiksituationen i 
Mårslet midtby. Især af hen-
syn til de bløde trafikanter er 
der et påtrængende behov for at 
få iværksat løsninger, der kan 
give bedre afvikling af trafik-
ken gennem byen. I Fællesrå-
dets og kommunens trafiknotat 
fra 2006 er der flere forslag, 
som bør gennemføres snarest.  

• At Bering-Bedervejen plan-
lægges sådan, at den leder 
mest mulig trafik væk fra det 
centrale Mårslet. Blandt andet 
kan en tilkørsel fra Testrupvej 
betyde, at forældre, der har sat 
deres børn af ved skolen om 
morgenen, kører ud af byen ad 
Bering-Bedervejen, i stedet for 
som nu at køre tilbage gennem 
Mårslet. 

• At det grønne område, hvor 
der tidligere har været plan-
lagt en vej, bevares som grønt 
og rekreativt område. En så-
kaldt indre byvej her vil ikke 
løse byens centrale trafikpro-
blemer. Tværtimod vil den bli-
ve en gennemfartsvej, der ska-
ber nye problemer for trafik-sik
-ker-hed-en, når et stort antal 
børn dagligt skal krydse den på 
vej til skole og fritidsaktivite-
ter. 

 

Der skal ikke eksperimenteres med 
at løse byens trafikale problemer ved 
at asfaltere en stor del af byens grøn-
ne områder og gennemskære den 
grønne kile med Giber Å. 

Vi er glade for, at den gældende 
kommuneplan siden 2001 har udlagt 
disse områder til bypark og friarealer 
og omtaler den langstrakte grønne 
slange som ”Et område der tidligere 
har været udlagt til vej” (vores kursi-
vering). 
 
Hele vores høringssvar kan læses på 
www.maarslet.net. 
 
Axel Thomsen og Anne Grethe Dal-
gaard, Mikkel Dam Junker, Mette og 
Ebbe Nørgaard Pedersen, Henrik 
Gravgaard og Mette Lene Schulz, 
Erhardt Nielsen, Claus og Helle Hvi-
id, Sonja Mikkelsen og Jan Kirke-
gaard, alle boende på Langballevej. 
Lene Ginnerup og Morten Steglich-
Petersen, Stefan og Dorthe Jørgensen, 
Klaus Petersen og Christina Kirke-
gaard, Bedervej. 
Bertin Bonde Olesen og Marianne 
Vinter-Jensen, Frøkærparken 
Per Henrik Hansen, Gammel Beder-
vej. 
 
Kontaktperson: Jan Kirkegaard, 
Langballevej 102, e-mail: 
jki@aaks.aarhus.dk 

Et helhedssyn på Mårslets udvikling 
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35 kr. 

Nyt fra                      
 

Faste mandagstilbud 
1 rugbrød + 1 grovbrød 
 
Faste tirsdagstilbud 
1 franskbrød 
 
Hele december måned 
Julestjerner tilbud stk. 

 

 
35 kr. 

 
 

15 kr. 
 
 

32 kr. 

 

Bag selv dine julesmåkager 
500 gr. Rå dej 
Feks. Brunkager - aristokrater-jødekager 
Chokoladespeicher - ingefærssmåkager 

 
Husk nytårskransekagen 
Pris fra 45 - 85 kr. 
 
Bestil i god tid senest d. 17. december 
Flere modeller:  
  Kransekagekanon 
  8 eller 10 rings Kransekagetop 
  Nytårsure 2 størrelser 
 
Nye åbningstider 
Mandag - Fredag  700 - 1730 
Lørdag   700 - 1600  
Søn & Helligdage 700 - 1600  
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I forbindelse med arbejdet omkring 
udarbejdelse af høringssvar til Århus 
Kommunes Forslag til Planstrategi 
2008 og Agenda 21 - Redegørelse, 
har nogle af www.8320.dk forenin-
gens medlemmer arbejdet aktivt for at 
præge udviklingen. Arbejdet med hø-
ringssvaret blev opdelt i tre spor, der 
omfattede Beder - Bering vejen (Ring 
3), placering af nye byer syd for Mår-
slet og udbygning af Mårslet. På hvert 
spor arbejdede to grupper, som hen-
holdsvis argumenterede for og imod. 
8320.dk deltog aktivt i arbejdet i 
grupperne som argumenterede imod 
nye byer, for udbygning af Mårslet og 
imod en tæt linieføring af Ring 3. 
Ud fra disse synspunkter, har forenin-
gen forsøgt at præge de tre af grup-
pers svar med følgende betragtninger: 
 
Imod placering af Beder - Bering 
vejen tæt ved Mårslet 
Byen var stillet en forbindelsesvej til 
motorvejssystemet vest for Århus i 
udsigt.  I stedet har kommunen nu 
foreslået, at Ring 3 føres til Mårslet 
som en ”Højklassevej” - der i fag-
sproget betyder "vej med høj års-
døgntrafik og med få og sikre side-
vejstilslutninger - formentlig motor-
trafikvej". Her skal man huske, at den 
resterende del af Ring 3 er motorvej i 
dag. Det burde vække bekymring, at 
vi kan risikere at få en motorvej i by-
ens baghave. Under alle omstændig-
heder er der ingen tvivl om, at den 
foreslåede linieføring for Ring 3 vil 
påføre Mårslet store gener i form af 
støj- og forurening. Det samme gør 
sig gældende for Testrup. 
Den daglige trafik i Mårslet løses ikke 
vha. en ring 3 tæt på byen. Ring 3 vil 
primært lede trafikken fra Oddervej 
over til det allerede etablerede motor-
vejsnet. Og nogen af dem vil formo-
dentlig tage en genvej mod Århus 
gennem Mårslet, hvilket trafiknotatet 
ikke tager højde for. Der er således 
forsat behov for en ny infrastruktur i 
selve Mårslet by, idet skole, instituti-
oner i øvrigt samt indkøbsmuligheder 
primært er placeret i bymidten. Med 

de seneste udstykninger syd for byen, 
vil trafikken igennem midtbyen blive 
forøget markant. Ifølge lokalplanen 
for Nymarksvej (Lokalplan 762, s. 
21), er perspektivet 8.000 biler pr. 
døgn igennem den centrale del af 
Mårslet. 
Fællesrådet og dets trafikudvalg ope-
rerer i dets trafiknotat med, at etable-
ring af den oprindeligt påtænkte Be-
der - Bering vej kun vil flytte ca. 150 
biler ud af en daglig døgntrafik på ca. 
5000 biler (målt i forbindelse med 
udarbejdelse af trafiknotatet i 2006) 
væk fra den centrale del af byen. Tal-
lene viser klart, at Beder - Bering ve-
jen (Ring 3) ikke løser problemerne 
med mængden af trafik i midtbyen. 
 
Imod etablering af nye byer syd for 
Mårslet 
Nye byer syd for Mårslet vil uundgåe-
ligt medføre destruktion af 4 – 5 gode 
større produktionslandbrug og der-
med også det åbne land. Planerne for 
etablering af nye byer på god land-
brugsjord er i øvrigt i modstrid med 
Statens forskrift for planlægning af 
byudvikling. Tæt ved området, hvor 
den nye by ønskes placeret, befinder 
der sig seks drikkevandsboringer. 
Sammenlagt producerer de ca. 8 pct. 
af den samlede produktion af rent 
drikkevand hos Århus Kommunale 
Værker. En så betydelig drikkevands-
reserve bør ikke udsættes for unødig 
risiko, som etableringen af nye byer 
vil indebære. 
At bygge byer på bar mark virker som 
hasard på os. Sæt nu byerne ikke ud-
bygges til et niveau, hvor de kan ”stå 
på egne ben”. Der vil ikke blive byg-
get skoler og fritidsfacilliter. Grundla-
get for butikker opstår måske aldrig. I 
denne situation vil Mårslet være nødt 
til at være serviceby for den nye by, 
måske i en meget lang periode. Denne 
situation vil påføre byen en uhensigts-
mæssig belast i form af øget trafik og 
belastning af skoler og andre fritidsfa-
ciliteter.  
 
 

For udbygning og udvikling af 
Mårslet herunder indre trafikfor-
hold 
Etablere ny byvækst i Mårslet – et 
reelt alternativ til nye byer. Der er 
mange muligheder for udbygning af 
Mårslet. Ud over de perspektivarealer 
som allerede ligger parat til udbyg-
ning, kunne man tage imod tilbuddet 
fra Tranbjerggaard om, at på sigt ind-
drage gårdens arealer som nye per-
spektivarealer. Gården er – med eje-
rens ord – allerede hindret i al fremti-
dig udvikling.  
Der kan udbygges mod nord og vest. 
Eksempelvis fra Frøkjærparken mod 
Obstrup og Tranbjerg. Butikscenter-
området kan udbygges således at der 
kan tiltrækkes nye butikker. 
Vi tror på at Mårslet kan bære en be-
tydelig byvækst ”efter løgringsprin-
cippet”, så længe den sker i en rigtig 
og styret stigningstakt. Udbygningen 
af Mårslet kan efter gruppens mening 
bære 3-4000 nye indbyggere i et 20-
30 års tidsperspektiv. 
Endvidere skal der ske en udbygning 
af infrastrukturen i og omkring Mår-
slet. Etablering af en indre byvej er 
nødvendig, for at kunne klare den 
nuværende og kommende trafik. End-
videre bør de kaotiske trafikforhold 
på Jelshøjvej afhjælpes ved etablering 
af en mere direkte vej mellem Mårslet 
og Tranbjerg. Disse udbygninger og 
flere andre er nødvendige da de skal 
danne grundlaget for byvæksten.  
For ikke at få for store områder ude-
lukkende med boliger, foreslås at der 
reserveres grønne korridorer omkring 
Mårslet med henblik etablering af 
åbne arealer. 
Foreningen 8320.dk er overbeviste 
om, at Mårslet står sig bedst ved yder-
ligere udbygning med boliger og in-
frastruktur. Det vil medvirke til at 
fastholde byens position som et af 
smørhullerne i Århus Kommune. 
 
 

John Engelbrechtsen 
Søren Byriel 

Martin Poulsen 

Århus Kommunes - Planstrategi 2008 og  
Agenda 21 redegørelse 
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bentlig i god tid få den nøjagtige dato 
for arbejdet, så vi kan advisere bus-
selskaber, forældre og medarbejdere. 
December måned 
Der er en række hyggelige traditioner 
i december måned, som vi alle kan se 
frem til. Fredag den 7. december er 
der KLIPPEDAG, hvor forældre er 
velkomne til at deltage. Vi plejer at 
have julebal i stedet for morgensang i 
A-husets fællesareal, men da pladsen 
er for trang, afholdes dette i år i hal-
len, så der også er plads til, at foræl-
drene kan deltage. Torsdag den 13. 
december er der Luciaoptog  med 
7.klasses piger. Da skolen efterhån-
den er så stor, at kirken ikke kan 
rumme alle elever, selv om vi deles i 
fire hold, er de 5 børnehaveklasserne 
inviteret til krybbespil opført af 3.kl. 
torsdag den 20.december og hygger 
sig på skolen fredag den 21. decem-
ber, hvor de øvrige skal i kirke på 
den sidste dag inden ferien.  
 
Elever, forældre og samarbejds-
partnere ønskes alle en glædelig jul 
og et godt nytår med tak for sam-
arbejdet i det forløbne år. 

Ønsker fra elevrådet 
På det første møde i elevrådet i dette 
skoleår medbragte repræsentanterne 
fra klasserne en række ønsker om 
forbedringer på skolen. De to elev-
rådsrepræsentanter i skolebestyrelsen 
fremlagde ønskerne for skolebesty-
relsen, hvor der blev lyttet interesse-
ret. Aftalen på mødet blev, at elever-
ne, deres kontaktlærer i elevrådet og 
jeg sammen udfærdigede en liste, 
hvor alle ønskerne blev grupperet i 
fire kategorier. Noget vi kan sætte i 
værk med det samme, noget vi skal 
arbejde på og ting som af den ene el-
ler anden grund vil være vanskeligt at 
opfylde. Den sidste kategori var pro-
blemer, som bør løses af elevrådet 
ved, at det tages op i klasserne. 
Der er kommet gardiner i biologi, op-
hængt ure i faglokaler og hallen åben 
for spil i det første frikvarter. Der øn-
skes opsætning af flere spejle og stik-
kontakter i pigernes omklædning, og 
det arbejdes der på. Vi er enige med 
eleverne i, at der mangler flere cykel-
stativer, og det indgår i udbygnings-
planerne. Eleverne ønsker også, at al-
le elever har nye borde og stole. Det-
te er svært at imødekomme, når der 

kun er økonomi til 1-2 sæt om året. To-
iletforholdene bliver også med rette 
kritiseret. Vi vil se på, om vi kan for-
bedre lysforholdene, og så står flere to-
iletter øverst på ønskesedlen i forbin-
delse med nybyggeri. I forbindelse 
med kantinen ønskes salg af is i alle 
frikvarterer, men det bliver næppe op-
fyldt, og ”Mælke Lis” kan heller ikke 
komme tilbage, da hun er gået på pen-
sion. Til gengæld vil vi se, om ikke det 
er muligt at holde længere åbent i kan-
tinen. Elevrådet skal selv arbejde med 
større renlighed på toiletter og i bade-
rum, ansøge skolebestyrelsen om ud-
gangstilladelse for eleverne i hele 7.kl. 
og holde mere selvjustits i forbindelse 
med svind fra kantinen. Der er flere 
ønsker, og vi vil henover året forsøge 
at opfylde så mange som muligt. 
Parkeringspladser ved hallen 
I sidste nummer af Mårsletbladet skrev 
jeg om arbejdet ved parkeringspladsen 
med at lave to udgange og vende par-
keringspladserne for at øge antallet. 
Der skal fra kommunens side bruges 
en arbejdsdag på at afmærke parke-
ringsbåse ved hallen og biblioteket. 
Denne dag vil det ikke være muligt at 
holde på skolens område. Vi vil forhå-

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Wellnessmassage 
Klassisk Nordlysmassage 
Coaching samtale  
 

Anette Krogh 
        M a s s a g e t e r a p e u t 

     Hulvej 4, Mårslet 
      Tlf. 50 56 88 42 
    www.nordlys.dk (se ”anbefalede terapeuter”) 
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Christiansborg tur med gutterne 

Vi var så heldige at vi den 27. sep. 
kunne tage til København og Christi-
ansborg. Dette var en lærerig og inte-
ressant tur som vi alle sammen fik en 
hel masse godt ud af. 
Vi startede dagen med at stå tidligt 
op, tog med et forsinket DSB tog og 
kom til Århus hovedbanegård. Her 
tog vi endnu et forsinket tog til Kø-
benhavn, hvor vi havde et par timer 
til at spise og købe ind. Herefter skul-
le vi haste os ned til Christiansborg, 
hvor der var top tjek på sikkerheden. 
Det betød at vi skulle igennem et ter-

roristtjek før vi kunne komme ind. Det 
gik heldig heldigvis meget godt. Da vi 
så kom ind i minifolketingsbygningen 
blev vi vist rundt af en gammel dame, 
som virkede en smule forvirret. Deref-
ter blev vi opdelt i fire forskellige par-
tier. Så blev vi introduceret for nogle 
sager, som skulle optages i vores lille 
folketing. Vi havde en telefon og en 
computer hver, som vi skulle styre. Ind 
imellem skulle man gå hen, og snakke 
med nogle virtuelle personer, som al-
drig syntes at have den samme mening 
om tingene som en selv. Så skulle vi 
ind og holde tale for de andre som ar-
bejdede med samme sag som en selv. 
Det var meget sjovt. Herefter skulle vi 
samles med de andre med samme sag, 
og diskutere om et forlig. Det gik ikke 
så godt for den ene gruppe pga. elen-
digt teknisk udstyr som blev stillet til 
rådighed af den gamle dame. Til sidst 
skulle der stemmes om det hele. Det 
skabte stor forvirring og splid mellem 
de respektive partier, som i sidste ende 

førte til destruktive handlinger, som 
9.c endnu den dag fortryder. Så gik vi 
mod hovedbanegården, hvor vi mød-
te nogle hjemløse og en forvirret og 
usikker ung dame, som udgav sig for 
at være tyggegummihandler. Hende 
fik vi grint meget af. Derefter sprang 
vi på toget, og fræsede hjem til Mår-
slet, og hoppede på hovedet i seng. 
 
Tak for alt Mårslet skoles venner 
 
v/ 9.c 

der heldigvis mange af jer forældre 
der var behjælpelige med, det skal i 
have mange tak for. 
Juletid 
Alle stuer er i fuld gang med årets ju-
legaveværksteder, og derudover vil 
der også blive julehygget her i de-
cember. Vi holder vores årlige julear-
rangement tirsdag d.11. december, 
hvor vi fejrer julens komme stuevis. 
Vi glæder os til en hyggelig julemå-
ned og vil hermed gerne ønske alle 
en rigtig glædelig jul og et godt nyt-
år.  

Af DIDDE, Grøn stue 

Forældremøde/forældrerådsvalg 
Tirsdag d. 9. oktober var der indkaldt 
til det årlige forældremøde i SFO. 
Det blev afholdt stuevis for at give 
mulighed for at gå i dybden med hver 
enkelt børnegruppe. Der blev blandt 
andet talt om trivsel, pædagogiske 
handleplaner og aktivitetsplaner. 
Samme aften var der valg til foræl-
drerådet, i kan se de valgte på SFO’s 
hjemmeside, Skoleporten. En hel del 
af jer forældre mødte op denne aften, 
vi er meget glade for jeres deltagelse 
i sådanne arrangementer. 

Nyt fra 
Fest i SFO 

Torsdag d. 8. november havde vi ar-
rangeret fest i kantinen i anledning af 
sammenlægningen af SFO og Asgaar-
den. Alle børn fra 0. til 4. klasse var in-
viteret og de fleste af dem mødte op. 
Vi havde besøg af diskoteket 
”Flashback” som lavede musik- og lys-
show og derudover arrangerede lege og 
konkurrencer. Det var en rigtig hygge-
lig aften, hvor der blev danset, leget og 
løbet på gangene… Vi havde ønsket os 
pizza/pølsehorn til et madbord, det var 
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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 
 
 
Skolebestyrelsen 
Søren Petersen 
Telefon: 87376737 
Soeren2906@gmail.com 
 
Mårslet Skoles Venner 
Steen Bille 
Telefon: 86298115 
steenbille@mail.tele.dk 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Jacob Steen 
jacob.steen@stofanet.dk 
 

Girokort til kontingent er delt ud 
November og december er spændende 
måneder for Mårslet Skoles Venner. 
Ikke fordi julen nærmer sig, men fordi 
alle forældre til børn i skolen har mod-
taget et girokort påtrykt 95 kr. Det er 
det beløb, det koster en familie at tegne 
et medlemskab for et skoleår, og det er 
det beløb, vi i bestyrelsen gerne vil 
hjælpe samtlige elever til at få nogle 
særlige oplevelser for i skoletiden. 
Gironummer 319-6364 dækker over en 
konto, vi bruger til at bevilge penge til 
arrangementer, som det der indledte 
skoleåret: Et formiddagslangt besøg af 
DGI’s Legepatrulje til 3. årgang, der 
nød at blive kastet ud i gamle idrætsle-
ge, fangelege og så videre. 
 
På vej er et besøg hos 1. klasserne 
sponseret af MSV. Det drejer sig om 
”Fortællekassen”, som den nyudlærte 

grafiske designer Julie Boelsmand fra 
Odder havde skabt som et interaktivt 
afgangsprojekt fra Designskolen i Kol-
ding. 
3. årgang har fået økonomisk støtte til et 
besøg af Ole Lund Kierkegaards kone, 
som vil fortælle om den populære forfat-
ters liv og bøger. 
 
Desuden har MSV været med til at beta-
le et efterhånden traditionelt besøg i no-
vember hos 8. årgang af stand up’eren 
Søren Lynge. Han fortæller sin egen hi-
storie med rod i ungdomskriminalitet, 
med stoffer, alkohol og med kontakt til 
rockermiljøet, en historie, der kan give 
de unge et realistisk billede af et ung-
domsliv på skråplanet med risiko for at 
tabe i uddannelseslivet. 

Af Steen Bille, 
formand for Mårslet Skoles Venner 
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Lidt Kirkehistorie: 
 
   Faktisk har man ikke altid fejret Jesu 
fødselsdag i den kristne kirke. Det var 
slet ikke en almindelig skik at fejre 
fødselsdag på Jesu tid eller i de første 
århundreder.  Dertil kom, at man ikke 
vidste helt præcist, hvornår Jesus 
egentlig var blevet født.   
   Der var rent faktisk flere bud på en 
fødselsdato: 28. marts, 2. april, 19. 
april, 20. maj og 17. november! 
 
  

Strid om datoer. 
   De lærde og kirkelederne stridedes. 
Dertil kom, at den første kirke blev 
delt i en østkirke og en vestkirke, og 
de to kirker kunne slet ikke blive enige 
om, hvilken dato man skulle beslutte 
var Jesu fødselsdag, så man lod sim-
pelthen være med at fejre den! Men 
det viste sig efterhånden, at man ikke 
rigtig kunne undvære en sådan fest, så 
østkirken begyndte omkring slutnin-
gen af 200-tallet af fejre, det man kald-
te epifanifesten - festen for Guds åben-
baring. (Epifani er græsk og betyder 
åbenbaring). Tanken er den, at Gud 
åbenbarer sig i Jesus Kristus. Denne 
fest blev fejret den 6. januar.  
   Vestkirken begyndte først at fejre 
Jesu fødsel ca. år 335, og den blev så 
fastlagt til den 25. december. 
   Begge kirkesamfund placerede me-
get bevidst den nye kristne fest som en 
”modfest” oven i eksisterende heden-
ske fester.  Epifanifesten blev lagt 
oven i festen for frugtbarhedsguden 
Dionysos og julefesten blev fastsat til 
dagen, hvor hedningene plejede at fej-
re ”Den Uovervindelige Sol”. 

   På den måde erstattede kirken nogle 
kendte og populære festtraditioner 
med kristne fester, samtidig med at 
flere elementer fra de hedenske fester 
fulgte med over i de kristne julefester, 
bl.a. traditionen med at tænde lys ved 
juletid, danse og synge. 
 
 
 

 Enighed om lyset   
   Ved epifanifesten i øst fejrede man 
Jesu Kristi åbenbaring med historien 
om de vise mænd fra Østerland, og 
julefesten i vest blev fejret med histo-
rien om hyrderne, der fik bud om Jesu 
fødsel i Betlehem. 
   Begge kirker er enige om, at lyset 
kommer til jorden i julen. Det tema 
optræder også igen og igen i vore 
mange, skønne julesalmer: 
 

 ”Julenat, da vor Herre blev  fød, 
da tændte sig lyset i mørkets skød - -” 
 

(Den Danske Salmebog nr. 74,1) 
 

 

  Advent og helligtrekonger   
   Som forberedelse til julen blev der i 
1500-tallet indskudt en adventstid på 
fire uger. Og 13 dage efter jul fulgte så 
fejringen af epifanifesten. Sådan er det 
den dag i dag i Danmark, hvor epifani-
festen, er blevet til den søndag, vi kal-
der Helligtrekongers dag.  
 
 
 

Juleevangeliet 
   Da vi i Danmark indførte to tekst-
rækker i 1885, fik vi brug for to jule-
evangelier. I første tekstrække finder 
vi Lukas’ juleevangelium om hyrderne 
på marken, og den læses i de ulige år. 
    Til anden tekstrække valgtes indled-

ningen fra Johannesevangeliet kap.1, 
vers 1-14, der læses i de lige år. Johan-
nes juleevangelium lyder sådan her:  
   ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet 
var hos Gud, og Ordet var Gud. Han 
var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til 
ved ham, og uden ham blev intet til af 
det, som er. I ham var liv, og livet var 
menneskers lys. Og lyset skinner i 
mørket, og mørket greb det ikke.”   
   Første søndag i advent, i år den 2. 
dec., begynder vi på 2. tekstrække. 
 
 
 

Juleaften 
    Den populære juleaftensfejring den 
24. december opstod i Danmark i be-
gyndelsen af 1800-tallet efter tysk for-
billede. Det var frivilligt om præsterne 
ville holde denne gudstjeneste, men da 
den blev mere og mere populær, var 
det nok de færreste, der kunne finde på 
at sløjfe den. Det er først med den nye 
alterbog af 1992, at det er blevet obli-
gatorisk for præsterne at afholde jule-
aftensgudstjenesten.                           
 

Hanne Davidsen. 

Jesu fødselsdag. 

 

Juleaften i Mårslet Kirke 
 

 Bemærk at vi i år for første gang 
holder 4 gudstjenester  juleaften:      

Kl. 13, 14, 15 og 16. 
 

   Allerede den 23. december kl. 
17:00 er der en hyggelig, lille kort 
gudstjeneste med sang, fortælling 
og levende lys.  
   Juleaften kommer der mange i 
kirke, så derfor vover vi ikke at 
have levende lys.                        HD 
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                           KILDEVANG 
 
Julegudstjeneste:      Torsdag d. 20. december  
Nytårsgudstjeneste:     Onsdag d.   9. januar 
 

                  begge dage kl. 14:30 
 

Vi begynder  med en kop kaffe og lidt hygge fra kl. 
14:00 

 

Prædikant er sognepræst  Hanne Davidsen. 

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

               

    ”Jeg  glæder mig  
  i  denne  tid…….” 
 

MANDAGS-
CAFEEN 
 

er kommet i julestem-
ning, -  ikke mindst 
takket være Ingerlise 
Wendland! 
 
 

Kom og hør hvorfor 
 

 mandag d. 10. december kl. 9:30 
 

 Der er frisklavet kaffe og the på kan-
derne og nybagte rundstykker til alle. 
 

 
I det nye år er der åbent i cafeen  
mandag d. 14. januar kl. 9:30 - 11  
 

- og stedet er som altid: 
Sognehuset, Obstrupvej 4. 

LØRDAG d. 1. dec.   kl. ca. 16:30 
Julesang efter juletræstændingen 
SØNDAG d. 2. dec.   kl. 10:00 
1. søndag i advent 
Luk. kap. 4, vers 16 - 30 
Jesus i Nazarets synagoge 
HANNE DAVIDSEN 
(Lilla messehagel tages i brug 1. gang; 
kirkekaffe i Sognehuset) 
 

ONSDAG d. 5. dec.         kl. 10:00 
Julegudstjeneste for dagplejebørnene i 
gruppe 15, med efterfølgende julefest i 
Sognehuset. 
TORSDAG d. 6. dec.      kl. 14:00 
Adventsgudstjeneste for ældre med 
efterfølgende adventsfest i Sognehu-
set. 
FREDAG d. 7. dec.        kl.  10:00 
Julegudstjeneste for dagplejebørnene i 
gruppe 14, med efterfølgende julefest i 
Sognehuset. 
SØNDAG d. 9. dec.  kl. 10:00 
2. søndag i advent 
Matt. kap. 25, vers 1 - 13 
Lignelsen om de ti brudepiger 
JETTE  R. CHRISTIANSEN 
(Kirkekaffe i våbenhuset) 
 

 

SØNDAG d. 16. dec.  kl. 16:00 
Musikgudstjeneste (se omtale) 

HANNE DAVIDSEN. 
 

TORSDAG d. 20. dec.    
Kl. 10:00: KRYBBESPIL for 
0. klasserne og 3.a og 3.b’s forældre. 

Kl. 11:30: KRYBBESPIL for 
institutionsbørn i Mårslet 
Kl. 14:00: Julegudstjeneste på 
lokalcenter Kildevang 
 

FREDAG d. 21. dec. 
SKOLENS JULEAFSLUTNING 
Kl.   8:10: 8.kl., 9.kl., 7.b, 7.c    JRC 
Kl.   9:00: 5.kl., 6.kl., 7.a           JRC 
Kl.   9:50: 4.kl., 3.c, 3.d, 2.a       HD 
                 Krybbespil 
Kl. 10:40: 1. kl., 2.b, 2.c             HD 
                 Krybbespil  
Bemærk den nye fordeling af klasserne 
på gudstjenesterne. Det er på grund af 
pladsmangel, at 0. klasserne får jule-
gudstjenesten d. 20. dec.   
 

SØNDAG d. 23. dec.  kl. 17:00 
Lillejuleaftensgudstjeneste 
HANNE DAVIDSEN. 
 

MANDAG d. 24 dec. kl. 13:00 
juleaften   kl. 14:00 
Luk. kap.2, vers 1 - 14 kl. 15:00 
Jesu fødsel   kl. 16:00 
HANNE DAVIDSEN. 
 

TIRSDAG d. 25. dec.  kl. 10:00 
juledag   
Johs. kap. 1, vers 1 - 14 
Jesu fødsel 
OLE DAVIDSEN 
 

ONSDAG d. 26. dec. kl. 10:00 
2. juledag 
Matt. kap. 10, vers 32 - 42 

Udsendelsestalen 
HANNE DAVIDSEN 
 

OBS.: SØNDAG d. 30. dec. 
Ingen gudstjeneste. 
 
 

JANUAR 2008 
 

TIRSDAG d. 1. jan. kl. 15:30 
nytårsdag 
Matt. kap. 6, vers 5-13 
Om bøn 
JETTE  R. CHRISTIANSEN 
 

SØNDAG d. 6. jan. kl. 10:00  
Helligtrekongers søndag 

HANNE DAVIDSEN 
 

SØNDAG d. 13. jan. kl. 10:00 
Sidste søndag efter helligtrekonger 
Johs. kap. 12, vers 23 - 33 
Hvedekornet, der lægges i jorden 
og dør. 
HANNE DAVIDSEN 
OBS: Spejdernes nytårsoptakt 
 

SØNDAG d. 20. jan. kl. 17:00 
Septuagesima 
Lysgudstjeneste (se omtale) 
HANNE DAVIDSEN 
 

SØNDAG d. 27. jan. kl. 10:00 
Seksagesima 
Mark. kap. 4, vers 26 -32 
Kornet, der bærer frugt af sig selv 
HANNE DAVIDSEN 

Kirketider og særgudstjenester i december og januar      

 

FRIDAGE   
   Sognepræst Hanne Davidsen holder 
fri d. 7.- 9. dec. samt fra d. 28. dec.- 
1. jan. og er på kursus 20.- 25. januar.   

   Embedet passes i disse perioder af 
sognepræst Jette Rosenberg Christi-
ansen, Tiset, tlf.: 8692 7330.   
   Herudover holder Hanne Davidsen 
fri d. 26.og 27.januar, hvor embedet 
passes af sognepræst Anne Vejbæk,  
Astrup, tlf.: 8692 7454 

KIRKEBIL  
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
kan ældre og dårligt gående bestille 
gratis transport med kirkebil. 
Henvendelse skal ske senest fredag 
kl. 8:30 til kirketjener Lis Nissen i 
Sognehuset på tlf.nr. 8629 8190. 
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   Søndag den 27. januar kl. 16 
spiller Jacob Fischer og Mads Vin-
ding jazz i Mårslet Kirke. 
    På programmet er jazzstan-
dards, folkemelodier, salmer og 
klassiske stykker. 
   Jacob Fischer: Guitarist, f. 1967, 
er allerede kendt som en af de yp-
perligste jazzguitarister i Skandina-
vien.  
   Han er selvlært og har fra sin 
tidlige ungdom spillet i talrige kon-
stellationer på den danske jazzsce-
ne. Han er en virtuos og alsidig 
musiker, der ubesværet kan spille i 
diverse stilarter - fra Wes Montgo-
mery over B.B. King til Django 
Reindhardt - og samtidigt sætte sit 
personlige præg på begivenheder-
ne.  
   I de senere år har han været den 
flittigste musiker under Copenha-
gen Jazz Festival, og han har gjort 
sig bemærket som medlem af 
Svend Asmussens kvartet, hvor han 
har formået at inspirere sin 52 år 
ældre kapelmester til nye landvin-

dinger. 
   Jacob Fischer har modtaget samt-
lige danske jazzpriser – bl.a. 
”Django d’Or” – ”Jazz Performer 
of the Year” (2001) og den i 2003 
nystiftede jazzpris - ”Jazzpris Sil-
keborg”. 
    Mads Vinding: Bassist, f. 1948,  

er et af Danmarks absolutte ”bas-
esser” – et eksempel på dansk jazz 
i verdensklasse. Han blev professi-
onel som 16-årig og fejrede i 2006 
sit 40 års jubilæum. 
   Mads Vinding har spillet over det 
meste af verden og har mere end 
600 pladeudgivelser bag sig. Desu-
den har han produceret plader, 
skrevet filmmusik samt modtaget 
adskillige priser – bl.a.  ”Danish 
Music Award – Jazz” (2001) og 
senest ”Django d’Or”-prisen som 
”Master of Jazz” (2007).  
   Mads Vinding har tidligere be-
søgt Mårslet kirke – bl.a. med Kim 
Sjøgren og Mads Vinding Trio.  
   Han medvirkede ligeledes ved 
kirkens Fastelavnsgudstjeneste på 
TV (2000), hvor han bl.a. havde 
komponeret en salme – som blev 
uropført ved samme lejlighed - til 
Mårslet Kirkes Kor.  
 
 Entré kr. 50,- ved indgangen. 
 

Pia Labohn 

 Jacob Fischer/Mads Vinding Duo 

Jacob Fischer og Mads Vinding 
(Privatfoto) 

Adventsfest for 
ældre 

   Menighedsrådet indbyder til ad-
ventsfest for ældre i Mårslet torsdag 
den 6. december. 
Program: 
Kl. 14: Gudstjeneste i kirken, hvor 
Korskolen synger og går i Luciaoptog.  
Prædikant: Hanne Davidsen. 

Kl.15: Adventshygge i Sognehuset: 
 
♦    Kaffebord med julehjemmebag 
♦    Kirkens Korskole synger 
♦     Ingerlise Wendland fortæller om  
      sin tid på kommunekontoret i  
      Mårslet. 
♦    Udlodning af julestjerner og jule- 
      dekorationer. 
 Kl. ca. 16:30: Afslutning med en fæl-
lessang. 

   Der kører bus fra Kildevang kl. 
13:40 til kirken. Ønskes transport fra 
hjemmet, så ring til kirketjener Lis 
Nissen tirsdag-fredag mellem 8:00-
8:30 på telefon 8629 8190. Der vil 
også blive arrangeret kørsel for dårligt 
gående fra kirken til Sognehuset. 
 
 

Adventsfestudvalget: Else Kjemtrup 
og Else Svendsen. 

 

   Torsdag den 10. januar kl. 14:00 
kommer Flemming Både i Hygge-
klubben og fortæller om de frygtede 
”Røvere fra Rold”.  
   Historierne krydres med røvervi-
ser, som Flemming Både selv ak-
kompagnerer på sin harmonika.  

   Det bliver med garanti en fornøje-
lig eftermiddag med viser og sange, 
som vi alle kan synge med på. 
 
 
Hyggeklubben, 
Sognehuset, 10. januar kl. 14:00 

 

Flemming Både.   (Privatfoto)     

   10. 
 JAN. Røverhistorier og -sange 
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   Det var ikke et helt almindeligt syn, 
der mødte kirkegængerne sidst i okto-
ber og i begyndelsen af november. 
   Som omtalt i sidste nummer af Mår-
slet Bladet, var Mårslet Kirkes orgel 
angrebet af skimmelsvamp, og en gen-
nemgribende rensning var påkrævet. 
   Det var Palle Johannsen fra orgelfir-
maet Marcussen og Søn i Aabenraa, 
der fik overdraget og udførte denne 
komplicerede opgave.  
   Orgelet blev fuldstændig adskilt og 
hver eneste orgelpibe - og dem er der 

874 af - blev alle taget ud og grundigt 
renset enkeltvis med specialudstyr.og 
derefter igen anbragt på den rette 
plads. 
       Palle Johannsen fortæller, at for at 
minimere en spredning af skimmel-
svamppartikler under rengøringsarbej-
det, var støvsugeren forsynet med et 
effektivt mikrofilter, ligesom han selv 
bar støvmaske under arbejdet. 
    Hele operationen stod på over 130 
timer i oktober og november. Nu kan 
vi så glæde os over - ikke bare et rent 

orgel, men også - efter at alle piberne 
nu er blevet rengjorde - renere toner. 
 

   For at forhindre at skimmelsvampen 
igen får lov at udvikle sig, er der efter-
følgende blevet installeret et luftren-
sende klimaanlæg inde i selve orgelet. 
   I hele denne periode kom orgelmu-
sikken til de kirkelige handlinger  
 fra et lille transportabelt orgel midt i 
kirken, opstillet og udlånt fra Marcus-
sen og Søn. 
 
           Tekst og foto: Jørgen Lauritsen            

Nu får piben en anden lyd 

   Palle Johannsen er her på et af de nor- 
   malt helt utilgængelige steder. 

Hver af de 874 orgelpiber har sin helt egen plads i orgelet, så der skal holdes 
nøje styr på placeringen under rengøringsarbejdet. 

Facts om orgeler i Mårslet Kirke: 
  

   Kirkeejer, lensbaron Ove Gyldenkrone solgte ca. 1830 kirkens daværende orgel for at skaffe penge til baroniet, og der 
var intet orgel i kirken i over 80 år før igen i 1912. De der i denne periode ønskede orgelledsagelse måtte selv medbrin-
ge et orgel, og det er der et eksempel på, fra 1873, da en datter af en af Moesgårds ejere blev viet i kirken. Dengang blev 
der kørt et orgel fra Århus Mølle til Mårslet Kirke.  
   I begyndelsen af 1979 blev det gamle orgel, der havde stået i kirken i 67 år, revet ned og solgt ved en auktion til fordel 
for afholdelse af kirkekoncerter.  
   Søndag den 29. april 1979 blev vort nuværende orgel indviet.                                                                    Hans Møller  

 Nu kan kirkegængerne atter glæde sig 
 over rene og klare toner i kirken. 
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SOGNE-
HUSET  i 

DEC./JAN. 
 

Onsdag d. 5. december 
Litteraturkredsen 8320 
Kl. 19:30  
 

Torsdag d. 6. december 
Adventsfest for ældre efter gudstjene-
sten i kirken kl. 14:00 
(se omtale her på siden) 
 

Fredag d. 7. december 
Fredagsspisning 
kl. 18:15 
 

Mandag d. 10. december 
Mandagscafé  
kl. 9:30 
 

Onsdag d. 2. januar 
Litteraturkredsen 8320 
Kl. 19:30 
 

Torsdag d. 10. januar 
Hyggeklubben 
Kl. 14:00 
(se omtale andetsteds på kirkesiderne) 
 

Tirsdag d. 15. januar   
Menighedsrådsmøde 
Kl. 18:30 
 

Onsdag d. 16. januar  
Indre Mission 
Kl. 19:30  
(se omtale sidst på kirkesiderne) 
Lørdag d. 19. januar 
Studiedag (Jørgen Carlsen) 
Kl. 9:00 - 11:30 
(se omtale på næste side) 
 

Fredag d. 25. januar 
Fredagsspisning 
kl. 18:15 

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

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

Ørnereden (store sal)              
kl. 19:00 - 20:30 
Hver  tirsdag, onsdag og torsdag: 
Konfirmandundervisning: 
Kl.   8:00 -   9:30 
Minikonfirmandundervisning:  
tirsdage kl. 14:30 - 16:00 (3.c) 
onsdage kl. 13:00 - 14:30 (3.d) 

Hver  torsdag:  
kl. 15:00 - 17:30  Kor og korskole                   

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

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

Der kan forekomme ændringer i de 
faste tider i forbindelse med højtider 
og ferier.  

Musik- 
gudstjeneste 

 

Søndag den 16. december kl. 16:00 
synger Kirkens Kor ved en musik-
gudstjeneste i Mårslet Kirke. Koret 
akkompagneres af pianist Jan Ole 
Christiansen og dirigeres af korleder 
og organist Pia Labohn. Øvrige med-
virkende er en gruppe konfirmander 
fra 7. c, og som oplæser optræder Jens 
Jørgen Bech sammen med sognepræst 
Hanne Davidsen. Der veksles mellem 

læsning, fællessalmer og korsang. Vi 
tager hul på nogle af de dejlige ad-
vents- og julesalmer og synger julen 
ind. Ved denne gudstjeneste vil vi 
læse fra den helt nye oversættelse af 
Det Nye Testamente, hvor sproget er 
nudansk, og hvor man bevidst har 
undgået gamle, tunge udtryk som nå-
de, barmhjertighed, retfærdiggørelse 
og lignende. Om vi kan lide det – ja, 
det vil så vise sig. 
   Bogen, der udkom den 16. novem-
ber 2007, hedder ”Den Nye Aftale” 
og er udgivet af Det Danske Bibelsel-
skab” – en god julegaveide! 

Lysgudstjeneste 
 

- med Janus la Cours billeder, bibel-
læsning og musik 
 

Søndag den 20. januar kl. 17:00   
indbydes der til en stemningsfuld lys-
gudstjeneste.  
   Gudstjenestens fokus er stilhed, ro 
og eftertanke. Vi fordyber os i lysets 
tema ved at lade musik og sang fylde 

rummet, ved at tænde lys, bede i stil-
hed, lytte til bibelske læsninger om 
mødet med Gud i lys. Inspiration til 
denne gudstjeneste har jeg bl.a. hentet 
i Janus la Cours billeder. Han, der 
kaldes stilhedens maler – og som for 
øvrigt levede sine sidste år i Mårslet 
sogn. Jeg vælger et par af hans bille-
der ud, som vi kan meditere over i et 
bibelsk perspektiv. 

Hanne Davidsen 

Minikonfir- 
mander 2008 

   I uge 2, 2008, åbner Mårslet kirke 
dørene for børn i 3.c og 3.d på Mårslet 
skole. 
   Alle elever i de to klasser - vil med 
posten - modtage en invitation den 
første uge i januar 2008. 
   Dåbsundervisningen foregår hhv. 
tirsdag eftermiddag fra 14:30 - 16:00  

 

og onsdag eftermiddag 13:00 - 14:30. 
   Undervisningen, der foregår i Sog-
nehuset, vil strække sig over 9 under-
visningsgange - heri er inkluderet 1 
familiegudstjeneste (fastelavn i febru-
ar). 
   Forløbet afsluttes umiddelbart før 
påskeferien med en festlig gudstjene-
ste og afslutning for minikonfirman-
derne. 

Sognemedhjælper Anna Johnsen  
Sognepræst Hanne Davidsen 

Grandækningen, der pryder gravstederne på Mårslet Kirkegård i vintermånederne,  
forventes afsluttet før jul. Her er det gravermedhjælper Anne Marie Dalsgaard 
Mikkelsen, der kreerer et smukt gravsted.                        (Foto: Jørgen Lauritsen)  
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    Nu foreligger programmet for Kir-
kens Studiedage i foråret 2008: 
 
Lørdag den 19. januar, kl. 9-11:30 
i Mårslet Sognehus,  
Obstrupvej 4 
Højskoleforstander Jørgen Carlsen: 
   ”Hvad vil vi med mennesket? Ud-
viklingstanken i et pædagogisk og 
dannelsesmæssigt perspektiv.” 
 ”At digte er at holde dommedag over 
sig selv” udtaler den norske digter 
Henrik Ibsen. 
    På samme måde kan man hævde, at 
kulturen holder dommedag over sig 
selv i pædagogikken. Her bliver kul-
turen taget op til revision: hvad skal 
bjærges med ind i en fremtid? Hvad 
kan man passende lade ligge? Og ikke 
mindst: er der noget nyt i kulturen, 
som kræver sin plads, og som vi end-
nu ikke har taget højde for? 
   Midt i en verden, hvor det bliver 
stadigt vanskeligere at finde fodfæste, 
bliver netop pædagogikken i såvel 
teori som praksis afkrævet en stilling-
tagen til spørgsmålet om, hvad man 
vil med den kultur, man lever i og 
med og på - eller på trods af. 
   Dybest set udspringer enhver di-
skussion om pædagogik og dannelse 
af spørgsmålet: ”Hvad vil vi med 
mennesket? Hvad skal vi udvikle os 
til?” 

* 
Lørdag den 2. februar, kl. 9-11:30 
i Tiset Præstegård,  
Gl. Horsensvej 77. 
   Åndelig vejleder og tidligere sogne-
præst Jette Dahl: 

   ”Det gode kristne liv i hvile og 
vækst?”  
    Der er i dag en voksende religiøs 
længsel, som går i forskellige retnin-
ger. Men fælles for denne længsel er,  
at den retter sig imod det indre liv, 
imod sjælens rum. Den afspejler en 
hunger efter indre ro og hvile, et sjæle 
ligt helle, et fristed uden krav, for-
ventninger og præstationer, som dag-
ligdagen ofte er præget af. 
     Med udgangspunkt i mine erfarin-
ger, vil jeg fortælle om, hvordan der 
kan åbnes døre til sjælens længsler, 
og hvad det vil sige at hvile i Gud.  
 

* 
 
Lørdag den 23. februar, kl. 9-11:30  
i Astrup Præstegård,  
Østergårdsvej 223. 

   Lektor i kunsthistorie Hans Jørgen 
Frederiksen: 
   ”Det gode liv i katolsk mystik – bil-
ledkunstneriske fortolkninger af for-
skellige kristne forestillinger om såvel 
kulturernes som det enkelte menne-
skes udvikling.” 
    Hildegard af Bingens åbenbaringer 
(1100-tallet), Matthias Grünewalds 
Isenheimeraltertavle (begyndelsen af 
1500-tallet) og senmiddelalderens 
religiøse forestillinger og fromhedsfo-
restillinger har inspireret til en aktuel 
interesse for spiritualitet i en folkekir-
kelig sammenhæng. Det gælder ek-
sempelvis pilgrimstanken, der tillige 
med bl.a. billedkunstneriske udtryk 
for kristen mystik vil blive præsente-
ret og kommenteret i foredraget. 

Lørdag den 8. marts, kl. 9-11:30 
i Tranbjerg Sognegård,  
Kirketorvet 2.  
   Professor Hans Jørgen Lundager 
Jensen: ”Det gode liv i Det Gamle 
Testamente” 
   Mange mennesker bliver overrasket, 
når de får forklaret, hvad det gode liv 
er ifølge Det Gamle Testamente, og 
hvor meget det adskiller sig fra de 
værdier, der traditionelt har domineret 
i kristendommen. 
    Foredraget vil redegøre for Det 
Gamle Testamentes livsforståelse og 
sætte den ind i den større sammen-
hæng, som er den gammeltestamentli-
ge verdensforståelse - som omfatter 
himlen, havet og ikke mindst dødsri-
get. 
    Foredraget vil også komme ind på, 
hvordan denne oldtidsfilosofi trods alt 
har kunnet fungere som en del af en 
kristen livsforståelse og hvordan den 
på vigtige punkter ligner en moderne 
livsforståelse. 

 
 
 
*  *  * 

 
 
Pris:  
75 kr. for alle fire formiddage,  
25 kr. for et enkelt foredrag. 
Tilmelding:  
sker ved fremmøde til det første  
foredrag. 
Arrangører:  
Astrup, Mårslet, Tranbjerg og Tiset 
menighedsråd. 

”Det gode liv” - hvad er det? 

Jørgen Carlsen 
(Privatfoto) 

Jette Dahl 
(Privatfoto) 

Hans Jørgen Frederiksen 
(Privatfoto) 

Hans Jørgen Lundager 
Jensen 

(Foto au.dk) 
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 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 
 Anna Johnsen (AJ) 
 Frøkærparken 22 
 Tlf. 8629 5772 
 anna.johnsen@mail.dk 
 

 KIRKETJENER OG  
 DAGLIG ADM.  AF SOGNEHUSET 
 Lis Nissen,   
 Træffes tirsdag til fredag 
 kl. 8:00 - 8:30 i Sognehuset, 
 Obstrupvej 4 A 
 Tlf. 8629 8190 
  

   KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR 
 Ved Kirken 1 
 Tlf. 8629 4841 
  Inga Michels, graver (IM) 
 Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers 
  på kirkegården. 
 

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

   Det var i høj grad de vordende kon-
firmander, der satte deres præg på 
denne specielle lysgudstjeneste tors-
dag eftermiddag den 1. november.  

   Først blev 7 levende lys højtideligt 
båret ind under salmen ”Skyerne grå-
ne” og anbragt i den 7-armede lysesta-
ge ved prædikestolen. 
   Efter salmen ”Hil dig frelser og for-
soner” hørte vi indskrifter fra gravste-
der på Mårslet Kirkegård læst af kon-
firmander fra 7.a.  

   Herefter blev de mange udleverede  
fyrfadslys tændt og anbragt i korsfor-
mationer to steder i kirken.  
   Og der var stof til eftertanke, da fire 
elever fra  7.c eftertænksomt gav ud-
tryk for tanker fra prædikestolen om 
”Det værste” og ”Det bedste”. Det var 
tanker, der var samlet og formuleret af 
konfirmanderne selv. 

   Her er et lille udpluk: 
 

Det værste er - - 
• Det værste er, hvis alle mine venner 

og veninder svigter mig. 
• Det værste er, hvis jeg mister min far 

og mor ved en trafikulykke. 
• Det værste er, når der er krig, og 

bomber regner ned over uskyldige 
børn. 

• Det værste er, hvis et barn dør. 
• Det værste er, når unge mennesker 

bliver så deprimerede, at de tænker 
på at tage livet af sig selv. 

• Det værste er, når nogen udnytter 
andres svaghed. 

• Det værste er at være alene. 
• Det værste er at tænke på, at mine 

forældre måske skal skilles. 
 

Det bedste er - -  

• Det bedste er, at jeg lever og er sund 
og rask. 

• Det bedste er, når vi skal fejre jul i 
familien. 

• Det bedste er, når alle i min familie 
og alle mine venner har det godt. 

• Det bedste er fred i verden. 
• Det bedste er, hvis alle kunne elske 

hinanden og behandle hinanden or-
dentligt. 

• Det bedste er, når mine venner står 
bag mig og støtter mig. 

• Det bedste er min dejlige hund, - at 
den altid er glad, når jeg kommer 
hjem. 

• Det bedste er at være på ferie med 
familien. 

• Det bedste er at se min mor og far 
glade sammen. 

 
Foto: Jørgen Lauritsen 

Stilfuld lysgudstjeneste 

Lau og Mikkel, 7.c Krestine og Anne Sophie, 7.c 
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Indre Mission 

 Onsdag den 16. januar kl. 19.30 
   Den personlige frihed har næppe 
været højere besunget end netop i 
dag.  Men hvad vil det sige at have 
frihed? 
   Er det frihed til at gøre hvad der 
passer mig? 
   Emnets tema vil være den frihed, 
som vi i troen på Kristus får lov til at 
eje.  
Det er rejsesekretær i Indre Mission, 
Arne Olesen, Fredericia, der kommer 
og taler om ovenstående emne. 

    Arne Olesen (60 ) bor i Fredericia 
og gift med fru Kate. Sammen har de  
tre døtre, svigersønner og 3 børne-
børn.  Arne Olesen er uddannet som 
socialpædagogisk diakon fra Diakon-
højskolen i Århus, og har fra 1975 
været ansat som indremissionær i 
Nibe, Esbjerg, Bethesda i København, 
Karmel i Århus og sidst i Fredericia. 
Han har desuden været landssekretær 
og er nu rejsesekretær. 
Mødet finder sted  i Sognehuset. 

(Privatfoto) 

 Onsdag den 5. december kl. 19:00  
er der adventsfest for hele familien på 
Præstegårdsvej 54. 
  Der vil være program for både børn 

og voksne. Vi skal synge nogle ad-
vents- og julesange. Desuden vil vi 
synge nogle Christmas-carrols sam-
men. 
   Missionær Jørgen Knudsen, Mårslet 
fortæller om "Hyrden Sadok og Her-
rens komme". 
 

   Efter at have fordøjet dette emne - 
og de obligatoriske æbleskiver?? - vil 
vi afholde vort traditionelle amerikan-
ske lotteri, og måske har Anders Kri-

stoffersen en konkurrence i baglom-
men. Alle, både børn og voksne er 
hjertelig velkomne. 
Bemærk at adressen for dette arrange-
ment undtagelsesvis er: Præstegårds-
vej 54. 
                      (Foto: Jørgen Lauritsen) 

Anders Kristoffersen Jørgen Knudsen 

Det handler om frihed 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår 2008 

Børneklubberne 
MARIEHØNEN 

 er for børn under 6 år, og far og mor 
må gerne være med. Ledere af Marie-
hønen er Jette Kristoffersen, tlf. 8628 
9965 og Susanne Lunderskov, tlf. 
8629 2186  
Mødetid: mandage fra kl. 16:15-
17:30 i Sognehuset. 

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

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

 
FÆLLES FAMILIESPISNING 

i Sognehuset. 
 

fredag d. 7. december 2007 og  
fredag d. 25. januar 2008  

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

Lunderskov 8629 0629 eller mail:  
lunderskov@mail.tele.dk 

Adventsmøde 
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Et synligt baroni 
Der er sket noget for øjet  på Vilhelmsborg i dette efterår. 

   Mange Mårslet-borgere lægger ofte 
deres tur forbi de smukke omgivelser 
ved Vilhelmsborg, hvor det efter kom-
munens overtagelse af herregården 
igen er blevet muligt frit at gå om-
kring.  
 

   Mange nyder her parken, søen med 
vandfaldet og synet af de smukke byg-
ninger. Flere har sikkert spurgt sig selv 
om stedets historie - og måske hørt 
noget om et baroni, men det har man 
hidtil ikke kunnet se noget om. 
 

   Baroniet Vilhelmsborg blev i 1673 
oprettet af herregården ’Skumstrup’. I 
248 år eksisterede baroniet under 10 
lensbaroner, inden det i 1921 ophørte 
ved indløsningen af den båndlagte her-
regård til fri personlig ejendom. 
 

   Lensbaron Erik Gyldenkrone-
Rysensteen, der er den 12. og sidste i 
rækken med titel af lensbaron til baro-
niet Vilhelmsborg, har i september 
ladet opsætte en mindesten ved ned-
kørslen til Vilhelmsborgs hovedbyg-
ning til minde om baroniet og med 
navnene på de 10 baroner, der har sid-
det på Vilhelmsborg som lensbaroner. 
 

   Nu siger personnavne på en sten jo 
ikke noget om personerne. Men Århus 
Kommune har ladet trykke et flot hef-
te, der fortæller om baroniets oprettel-
se, om hver af de 10 lensbaroner og 
om hvad Vilhelmsborg i dag er blevet 
til som kommunal ejendom og Heste-
sportscenter. 
   Erik Gyldenkrone-Rysensteens kon-
takt med Århus Kommune i forbindel-
se med tilladelse til at opsætte minde-
stenen har ydermere ført til, at kom-
munen har købt 16 kopier af Gylden-
kronemalerier fra Erik Gyldenkrone-
Rysensteens store samling af malerier, 
der i barontiden har hængt på stuernes 
vægge i hovedbygningen.  
 

   Her hænger de nu igen sammen med 
2 Vilhelmsborgmalerier, der er depo-
neret fra Moesgård. 
   Med mindestenen foran hovedbyg-
ningen, kommunens hefte om baroniet 
og lensbaronerne samt Gyldenkrone-
malerierne på væggene er baroniet 

Vilhelmsborg igen blevet 
synligt. 
 

Tekst: Hans Møller  
Foto: Jørgen Lauritsen 

Erik Gyldenkrone-Rysensteen og Hans Møller ser 
efter om alt nu går rigtigt til ved placeringen af 
mindestenen. 

Carl Gyldenkrone og hustru Edele 
Barner skænkede en altertavle til 
Mårslet Kirke i 1888 og byggede de 6 
såkaldte ”polakhuse”. 

Hans Møller og Erik Gyldenkrone-Rysensteen med den lille folder om baroniet 
Vilhelmsborg. På væggen nogle af de reproducerede malerier. 

Mindestenen blev offici-
elt afsløret torsdag den 
25. oktober kl. 14 under 
overværelse af bl.a. re-
præsentanter fra Århus 
Kommune. 
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Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 

Mandag d. 3. december kl. 14.00 
Syng med Josser Herold 
 
Torsdag d. 6. december kl. 14.00 
Adventsmøde i Sognehus 
Bus afgang kl. 13.30 fra Kildevang 
 
Fredag d. 14. december kl. 12.00 
Julefrokost 
Pris 100 kr. 
Tilmelding senest d. 7. december. 
 
Torsdag d. 20. december kl. 14.00 
Julegudstjeneste – koret deltager. 

Fredag d. 28. december kl. 14.00 
Juletræsfest 
Pris 30 kr. 
Tilmelding senest d. 19. december. 
 
Hver mandag kl. 14.00 i Underhuset: 
Billard (Pool). 
 
Hver tirsdag kl. 09.30: i Underhuset Træværksted for 
alle interesserede. 
 
Genbrugsmarkedet holder åbent 
fra kl. 15.00 – 17.00: 
Torsdag d. 13. december. 
 

Julefrokost. 
Fredag d. 14. december afholdes Kildevangs julefrokost for alle pensionister i byen. 
Menuen i år: 
- Marinerede sild 
- Mørbradbøf á la creme 
- Ribbensteg med rødkål 
- Peberlaks med marinerede urter 
- Ost / julefrugt – kaffe 
 
Pris 100 kr. som inkluderer 1 øl eller vand samt underholdning. 
Tilmelding til Brugerrådet på telefon 8676 2974 senest fredag d. 7. december 2007. 
 

NYHED-NYHED-NYHED 
 
Indkøbsture arrangeret af Brugerrådet. 
For pensionister i Lokalområdet, der har svært ved selv at få købt ind.  
Der køres første torsdag i måneden med afgang fra Kildevang kl. 13.30. Afhentning og returkørsel til din adresse.  
Der aftales med chaufføren, hvor dagens tur går hen. 
Pris 22 kr. (Århus Kommunes takst) 
Tilmelding / afbud senest dagen før til Aktivitetsafdelingen, som træffes på telefon 8676 2987 mandag og onsdag mel-
lem kl. 10.00 og 12.00. 

AKTIVITETER I DECEMBER 2007 
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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  

Generalforsamlinger i TMG 
 

Hermed indkaldelse til generalforsamlinger i TMGs afdelinger. Dagsordner i følge lovene. 
Badminton    Tirsdag  d.  19. februar kl.19.00 
Basketball         Tirsdag  d.  26. februar kl.19.30 
Bordtennis    Torsdag  d.    7. februar kl.19.30 
Cykelmotion  Tirsdag  d.  26. februar kl.19.30 
Fodbold         Tirsdag  d.  19. februar kl.19.30  

Gymnastik  Mandag  d. 18. februar kl.19.30 
Håndbold      Mandag  d.   4. februar kl.19.30 
Pétanque           Onsdag   d. 13. februar kl.19.00 
Tennis           Tirsdag   d.   5. februar kl.19.00 
Volleyball         Mandag  d. 25. februar kl.19.30 

Hovedgeneralforsamling: Tirsdag den 11. marts kl. 19.30 
 
Generalforsamlingerne foregår i HalHuset, bortset fra generalforsamlingen i Petanque, den foregår på Damgårdstoften 
49  
  

V.H. 
Janne Kastbjerg Nielsen 

TMG FU 
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Gymnastik 

Lidt nyt fra gymnastikafdelingen! 
Og en opfordring! 
 
Nu er vi godt i gang med vores gym-
nastiksæson. Vi er heldige i år, og 
har næsten alle de instruktøre vi skal 
bruge, for at det hele kører på skin-
ner og alle hold besat. Vi savner me-
get en instruktør til vore senior gym-
naster m/k. Og dette for andet år i 
træk – vi kan kun beklage, men vi 
har søgt med lys og lygte uden resul-
tat.  
Vores tilbagevendende ”stop op og 
hop – dag” i november har igen i år 
været et godt eksempel på det fælles-
skab, som vi her og nu ønsker at in-
volvere flere Mårslet borger i.  
Til næste sæson, altså sæson 
2008/2009 kommer vi til at mangle 

folk/gymnaster, der har lyst til at gi-
ve vores unge og yngre aktive gode 
oplevelser i gymnastiksalen ca. en 
time om ugen.  
Vores mål i gymnastikbestyrelsen er 
derfor at hverve interesserede, der 
sammen med os vil brænde for, at 
der forsat vil være et godt gymnastik 
tilbud til alle der ønsker at gå til 
gymnastik. Vi har mulighed for at 
betale kurser og dermed klæde netop 
dig på til rollen som instruktør i vo-
res afdeling.  
Vi savner gymnaster/instruktøre der 
vil brænde for netop de mindre al-
dersgrupper. Specielt ligger vores to 
til tre puslingehold, forældre-barn og 
vores seniorhold os på sinde. Vi til-
byder et godt sammenhold for besty-
relsesmedlemmer og instruktøre. Det 

er frivilligt arbejde der giver os man-
ge sjove og dejlige oplevelser. 
Hvis gymnastikafdelingen skal blive 
ved med at tilbyde det vi gør nu, er 
det nødvendigt med nye kræfter, så 
ring eller mail til mig eller Britt. Vi 
vil så gerne høre fra jer! I er også 
velkomne til at kontakte os, hvis i 
har en god ide til, hvordan vi hverver 
nye instruktøre. 
  
SÅ KOM OG VÆR MED – GYM-
NASTIKAFDELINGEN KALDER 
PÅ DIG! 
 

Hilsen Britt, tlf.nr. 86 72 19 19 og  
              Bente, tfl.nr. 86 29 65 43, 

mail: be.seerup@tdcadsl.dk  

Til alle i Mårslet 
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Håndbold 

Nye træningsdragter til alle trænere og ledere  
i Håndboldafdelingen 

Erhvervsrådgiver Søren Lindbjerg og træneransvarlig 
for TMG Håndbold Christina Junge 

TMG Håndbold er meget glade for det nye samarbejde med Colliers Hans Vestergaard, som har givet klubben mulig-
hed for at udstyre ledere og trænere med nye træningsdragter. 

De flotte dragter bliver fremover et almindeligt syn i Mår-
slet Hallen 

Hjælp vi mangler oldboys spillere 
 
Kunne du tænke dig at spille håndbold på motionsniveau i et hyggeligt team, så hører vi gerne fra dig. 
Vi er en halv snes modne herrer som spiller 20 - 22 kampe i løbet af sæsonen, men grundet skader og afbud til fami-
liebegivenheder m.v. en gang i mellem, så kunne vi godt bruge et par stykker mere. 
Er du ny borger i Mårslet og interesseret håndbold, var det måske en god måde at blive integreret i byen på. 
Ring og hør nærmere om dine muligheder. Du kan gratis prøve at være med i nogle kampe for TMG. 
Jacob Lind tlf. nr. 86 29 26 06 eller på e-mail: jacoblind@tdcadsl.dk 
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En arbejdsgruppe af ildsjæle nedsat 
af Fællesrådet i Mårslet og med del-
tagelse af TMG har det sidste års tid 
arbejdet på at etablere Fritidssport, 
som et supplerende fritidstilbud for 
børn i 4.-6. klasse. 
 
Mårslet Fighteres, som ildsjælene 
kalder sig, består af forældre og an-
dre interesserede i projektet. De kun-
ne i oktober i år åbne dørene i Hal 

Huset som aktivitets sted og klub for 
de 10 børn som pt. er med i Fritids-
sport i Mårslet.. 
 
Peter, som er pædagog udannet, er 
projektets voksne samlingspunkt. 
Han er både igangsætter og motiva-
tor og samtidig børnenes daglige 
voksenven. For børnene handler Fri-
tidssport i Mårslet om både Anders 
And og Battle; om hygge, nærvær og 
samvær, men også om idræt, leg og 
bevægelse. Det skal være sjovt og 
alle kan være med.  
 
Arbejdsgruppen har lagt et stort ar-
bejde i at etablere og starte projekt 
Fritidssport i Mårslet, og ønsker sig 
nu at lokal området får øje på det nye 
gode og supplerende fritids tilbud, 
som nu findes omkring dem, så de 10 
børn, som allerede er med, får sel-

skab af mange, mange flere. For 10 
er godt, men flere er bedre. Kender 
du nogen som gerne vil være med 
eller er du blevet interesseret i at hø-
re mere om projektet, så kan du enten 
kontakte den daglige leder. 
 
Peter, på tlf. 51575798, eller Stefan 
Brendstrup fra forældrekredsen bag 
initiativet på tlf. 86292212. 

Mårslet Fighters 

 

Vi mangler stadig 2 frivillige i HalHuset 

Lige uger Onsdag fra 16.30-19.30 
 

Ulige uger Ttorsdag fra 19.30-ca 22.00 
 

Skynd dig at ringe til Kent tlf. 86 29 98 55 

 MULTIHAL-GRUPPENS EVENT-KALENDER 
 

2008 
 
 Uge 9  Ølsmagning i Halhuset. Kom og smag noget i aldrig har smagt før ! 
 
 Maj  Arrangement for børn 
 
 23. Juni Sct. Hans på grusbanen ved boldbanerne 
 
 September Brugt-bogs-salg. Vi modtager de bøger du ikke vil læse igen og sælger dem til din nabo. 
 
 November Multihal-middag i Halhuset. Vi får en af byens dygtige mad-snedkere til at lave en spændende menu. 
 
2009 
 
 ?  Stor udendørs koncert 
 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER 
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JULETRÆSSALG HOS  

SPEJDERNE 
 
 

Traditionen tro, afholder KFUM-spejderne & De 
Grønne Pigespejder i Mårslet juletræssalg lørdag d. 8. 
december & søndag d. 9. december ved spejderhuset - 
Obstrupvej 6. 
Begge dage er der åbent fra klokken 10-15. 
 
Besøg også vores julebasar inde i spejderhuset. 

Glædelig jul 

Adventssalg ved Brugsen 
 
Det traditionsrige salg af adventssager fra de grønne spejdere sker som vanligt foran Brugsen, og finder i år sted fre-
dag den 30 november om eftermiddagen og lørdag den 1 december i det meste af Brugsens åbningstid. Vi sælger ad-
ventskranse, juledekorationer, små juletræer i potte, og andre nødvendige sager til julen, alt sammen til rimelige pri-
ser. 
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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 

En stor tak til bager Lars – som var en stor hjælp til en ”næsten hjemmegjort” bryllupskage, hvor det endte med at han 
bagte bundene – rullede marcipanen ud, og kom med gode tips og finesser til, hvordan man får fromagè stift. Det blev 
bare en flot kage i 4 etager. Du kan godt regne med at jeg som tilfreds kunde kommer igen. Hvis du med tiden får lyst/
overskud til at lave kursusaften for ”gør det selv – lidt” – deltager jeg gerne. 
 
Tak for en rigtig god oplevelse og hjælpsomhed udover, hvad man overhovedet kan forvente. 

Linda M. Borgbjerg 

Når Guldbageren er guld værd 

I sidste nummer af Mårslet Bladet kunne man læse artiklen: ”Indsigelse over for Ringvej 3” tæt på Mårslet”. Artiklen 
omhandlede den nye højklassede Ring3-vej, som man i Planstrategi 2008, har foreslået skulle ligge tæt op ad Mårslet 
(se kort over placeringen i sidste måneds blad). I forbindelse med artiklen kunne man støtte op om en indsigelse over-
for at placere Ring3 så tæt på Mårslet. Fristen for at komme med denne indsigelse var 2. november 2007 og rigtigt 
mange ”Mårslettere” har benyttet sig af denne mulighed. Sammen med en stor flok af frivillige, er det lykkedes, inden-
for kort tid, at indsamle 576 underskrifter. Udover underskriftsindsamlingen har flere private også indleveret deres 
egen indsigelse imod Ring3! Det et flot stykke arbejde, som I alle har lavet! Tusind tak for det!     
Fredag den 2. november kl. 13.00 blev de 576 underskrifterne afleveret ved ”Teknik og Miljø” på Århus Rådhus! 
Det er nu vores håb, at disse underskrifter kan påvirke de ansvarlige indenfor kommune/stat til at flytte Ring3 så langt 
væk fra Mårslet, at vi ikke på nogen måde får gener af den! 

På vegne af en række borgere i Mårslet 
Merete Skauge 

Tak for alle Jeres underskrifter 
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Dråben  
Klima globalt og lokalt. 
Aldrig før har der været så meget 
fokus på klimadebatten, og så stor 
konsensus om, at der skal gøres no-
get. Vi har, hvis vi spurgte de fleste 
forskere, i over 20 år vidst, at klima-
forandringerne bl.a. var menneske-
skabt, og det kunne få voldsomme 
konsekvenser for livet på jorden. 
Hvis vi havde troet på den første for-
sker som argumenterede for menne-
skeskabte klimaforandringer, havde 
vi vidst det i over 100 år. Kendsger-
ningerne er, at vi har spildt en masse 
tid, hvor vi meget billigere, lettere og 
mere effektivt kunne have begrænset 
klimaforandringerne. Sådan valgte vi 
ikke - forsigtighedsprincippet sættes 
ligesom alle de elektriske apparater 
ofte på stand by, når den vestlige 
verdens forbrugsmaskine ruller. 
 
Men nu skal der så gøres noget ved 
CO2 udslippet, som bl.a. forårsager 
klimaforandringerne. Den enkelte 
kan gøre meget, men skal det rykke 
noget i forholdet til klimaforandrin-
ger, så kræver det, at der gøres en hel 
del på alle planer: 

- På internationalt plan kan vi se 
frem til mødet i København i 2009, 
som forhåbentlig fører frem til Kyo-
to-aftalens afløser.  
- På nationalt plan har vi fået en 
”ny” statsminister. Ja, navnet er sta-
dig det samme, men hans holdninger 
og argumenter har ændret sig 180 
grader. Når hans handlinger også 
ændrer sig, så de passer med argu-
menterne, så bliver der gjort noget 
ved CO2-udslippet.  
- I Århus vedtog byrådet i september 
budgettet for 2008. I budgettets afsnit 
om bæredygtighed skriver de: 
”Forligspartierne er enige om, at År-
hus Kommune som bysamfund skal 
være CO2 neutral inden for tidshori-
sonten for det fremlagte forslag til 
Planstrategi 2008……og der skal 
udarbejdes en første udgave af et 
CO2 regnskab for Århus i foråret 
2008………til at understøtte den 
indledende indsats afsættes en bære-
dygtighedspulje på 12 mio. kr. 
……..”. Budgetforliget kan findes på 
Kommunens hjemmeside. http://
www.aarhuskommune.dk/portal/ 
politik/budget_regnskab/ 

budgetforlig/forlig_om_budget 
2008?_page=forligsteksten.htm. For-
ligspartierne er enige om, at de ste-
der, der bl.a. skal sættes ind for at 
spare CO2, er ved nybyggeri, renove-
ring, bygningsdrift og på trafikområ-
det. Det bliver rigtig spændende at 
følge, hvad Århus Kommune kan 
gøre som bysamfund på disse områ-
der. 
- Lokalt – Hvad kan vi gøre? Har 
du ideer til, hvad vi kan gøre lokalt, 
initiativer eller projekter, som kan 
begrænse CO2 udledningen helt lo-
kalt eller i Århus som bysamfund, så 
skriv, mail, ring, eller kom forbi på 
Beder-Malling Bibliotek hos Grøn 
Guide og fortæl, hvad du mener.  
- Privat Hvad den enkelte kan gøre 
for at begrænse sit CO2 udslip findes 
der mange ideer til på  
www.ettonmindre.dk.   
 

Birte Buhl 
Grøn Guide Århus Syd 

Kirkebakken 41, 8330 Beder 
mail: groenguide@mail.dk 

tlf: 86938671 eller 61651664 

Hvem diskuterer hvad? 
Se debatten 

 
www.maarslet.net 
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Mårslets Julebryg 

2007 
 
 

Lancering af Mårslets Julebryg 
 

Sted: Mårslet Borgerhus 
Lørdag d. 1.december 2007 Kl. 14.00 

 
Kom og vær med på pladsen foran Mårslet Borgerhus. Her præsenteres den første år-
gang af byens egen øl Mårslets Julebryg. 
Øllen bringes til Borgerhuset af den lokale pony  
 

”sir” ARNE af Wilhelmsborg. 
 
 

Julebryggen kan efter lanceringen købes i vores Juletelt. 
 
Priser: 
En ½ l Julebryg 40,-  
Tre ½ l Julebryg pakket i gave pose 100,- 
 
Beskrivelse: 
Julebryg er en uundværlig nydelse, når vi når, til den kolde og mørke tid. Mår-

slets Julebryg fra ODDER Bryghus dufter og smager, af hygge og højtid. Den 
er brygget, med omtanke og kærlighed, men er frem for alt en fyldig, mørk og sød ny-
delse. 

 
Forudbestilling af Mårslets Julebryg: 

 
Hvis du vil sikre dig byens egen Julebryg til dit julebord kan du forudbestille 

 
 På mail: 

plaursen@post.tele.dk 
 

Øllet vil derefter være pakket og klar til afhentning 
lørdag d. 1. december kl. 14:00-17:00 

 
Vi glæder os til at se dig i Mårslet borgerhus. 
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STOF TIL MÅRSLET-BLADET 
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11 

Overskrifter i skriftstørrelse 24 

Debatten på Mårslet Web er flyttet 
Debatten, der før var blandet sam-
men med opslagstavlerne, har nu fået 
sin helt egen side. 
 
Efter en ret heftig debatperiode, hvor 
mange og lange indlæg fyldte det 
meste af den højre spalte på forsiden, 
er websiderne blevet ombygget, og 
debatten har nu fået sit eget link. Det 
findes på den øverste del af forsiden 
af maarslet.net, står med rødt, og vi-
ser samtidig dato for det seneste ind-
læg. 
 
Desuden er siderne forbedret, så man 
får et mere overskueligt overblik 

over indlæggene, både med hensyn 
til hvad der skrives, hvem der skriver 
og hvornår der skrives. 
 
Det er endvidere blevet obligatorisk 
at oplyse både navn og mail-adresse - 
som begge vises sammen med ind-
lægget. På den måde kan man svare 
direkte på et opslag uden nødvendig-
vis at ulejlige hele byen med et per-
sonligt svar. 
 
Man kan ikke længere helt slette eg-
ne indlæg. Man kan markere, at selve 
indlægget ikke skal vises mere, men 
ens navn og overskriften forbliver 

synlige. 
 
De eksisterende debatindlæg er alle 
overflyttet til den nye side og kan 
derfor læses der. 
 
Vi håber, man vil tage godt imod den 
nye debatside, og at debattørerne vil 
gøre sig den ulejlighed at læse og 
følge de gode råd om debat på det 
viste link om debatteknik. 
 
Kommentarer og forslag er velkomne 
på mail (webmaster@maarslet.net). 
 

WebGruppen 
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 Giv en             til Mårsletbladet 

MÅRSLET 
EGNSARKIV 

 
Besøg arkivets stand i JULESTUEN 
den 1. og 2. december fra kl. 10 - 17  i 
Borgerhuset.  
   Her tilbydes bl.a. Hans Møllers vel-
kendte publikationer i serien ”Mårslet 
- her hvor vi bor” , og for første gang 
udgiver Mårslet Sogns Lokalhistoriske 
Forening en stor hængekalender med 
12 smukke årstidsmotiver fra 8320. 
    Kalenderen, der måler 28 x 40 cm, 
trykkes kun i et begrænset oplag og 
sælges efter ”først-til-mølle-prin-
cippet” for kun 75 kr.  -   Publikatio-
nerne koster 20 kr. stk. 
   Har du brug for at undersøge noget i 
Egnsarkivet - eller måske et besøg - er 
der altid en mulighed den anden 
onsdag i hver måned fra kl. 16:00 til 
17:30. 
      Her vil medlemmer af Mårslet 

Sogns Lokalhistoriske Forening være 
til stede for orientering og samtale og 
evt. modtagelse af arkivmateriale. 
Alle er velkomne. 
   
De næste 2 gange er det 
  

onsdag den 12. december og onsdag 
den 9. januar  fra  kl. 16:30 - 18 
 
Udenfor åbningstid er man velkom-
men til at kontakte  

Edvard Borgbjerg, tlf. 8629 2148 eller 
Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680. 
 
Sognets lokalhistorie kan ses på 
MÅRSLET EGNSARKIVs hjemme- 
side: 
 www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet 
 
 

* 
 
Rettelse:  I Mårslet Bladets november-
nummer oplyses det, at et medlem-
skab i Lokalhistorisk Forening koster 

100 kr. om året. Det er ikke korrekt. Et 
personligt medlemskab koster 30 kr. 
og et husstandsmedlemsskab 50 kr. 
årligt.  
Vi beklager fejlen. 

Årets gang i 8320  
- nu som 2008 kalender 



 MÅRSLET-bladet  December / Januar 2007 38 

 

BRUUNS BAZAAAR 
CREAM 

SOAKED IN LUXURY 
DAY BIRGER ET MIKKELSEN 

KÖN&MÖN 
FALKE STRØMPER 

ZENTO 

BUTIKKEN BUGNER AF LÆKRE JULE– OG NYTÅRSVARER. 
 
OBS: BEGRÆNSET ÅBNINGSTID ML. JUL OG NYTÅR: ÅBEN FREDAG 29.DEC 11—
15 OG LØR 30. DEC 11—14. RESTEN AF JULEN: LUKKET 
 

*********************************************************************** 
WINNIE V—SOLBJERG HOVEDGADE 90C—8355 SOLBJERG—8742 0040 
*********************************************************************** 
MAN/TIRS: LUKKET ONS/TORS: 11—17.30  FRE: 11—18 
LØRDAG: 10—14 
DE 2 FØRSTE SØNDAGE I HVER MÅNED: 11—14 
*********************************************************************** 

UDFYLD EN ØNSKESEDDEL I BUTIKKEN OG JEG SØRGER 
FOR AT DINE KÆRE FINDER DEN HELT RIGTIGE 
JULEGAVE TIL DIG  

WINNIE V 
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Nytårsluntningen 
Når nytårsaften og nat er nogenlunde overstået, og det igen bliver lyst, så er det om at komme videre med tilværelsen og 
det nye år. 
For at komme over det værste, arrangerer vi her i byen, årets absolut første arrangement for børn og voksne. 
 
I samlet flok, med venner og naboer, går vi en nytårstur, - En nytårsluntning, hvor vi i den friske luft runder godset Vil-
helmsborg. 
I læ for den friske vind, nyder vi kaffen, saftevand eller kildevand, og det gode selskab. Eventuelt stærkere drikke bør 
medbringes hjemmefra, Nytårsluntningen  er non-profit.  
Bare mød op, og husk at tage børn og unge med. 
Vel mødt, NYTÅRSDAG 1. januar kl. 13.30. Fra OK-tanken i midtbyen. 

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

www.maarslet-bladet.dk Tlf. 86 29 19 79 

Vilhelmsborg Festspil er i gang hele året 
Når højdepunktet er nået efter sidste 
forestilling midt i august, gælder det 
nedtagning og oprydning.  
Alt materiellet skilles ad og køres til 
vinteropbevaring.  
Seks uger senere er parken med de 
fire terrassehaver igen ryddet. 
 
I oktober er der en kort pause, inden 
byggeholdet går i gang igen. Alt gø-
res klar til næste års forestilling. Mest 
muligt er lavet som lette moduler og 
så snart næste års scenografi er be-
sluttet, kan man lave alle moduler 
klar.  

Byggegruppen mødes fire timer om 
ugen. Arbejdet planlægges, så alle 
kan være med. Fordelen er, at store 
dele af kulisserne er klar til opsæt-
ning, når opbygningen på spilleplad-
sen begynder i maj måned. 
 
Byggegruppens materielhal ligger på 
Bedervej 136 i Mårslet, hver lørdag 
mellem  kl. 10 og 14 er der folk i hal-
len eller skurvognen. 
 
Man er velkommen til at kigge ind, 
det er uforpligtende, men skulle no-
gen få lyst til at være med, er det 

værd at vide, at der ikke kræves for-
udgående færdigheder, blot man har 
lyst til at opleve den spændende ud-
fordring det er at være med til at lave 
en stor og flot teaterforestilling. 
 
Se meget mere på: 
www.vbf.dk og 
www.vfvenner.dk 
 

 
Kontakt gerne  
Lone Nielsson 

Tlf. 86 76 02 71 
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6,00 x 2,5 cm kr. 1.250 
6,00 x 5,5 cm kr. 1.875 
6,00 x 8,5 cm kr. 2,275 
6,00 x 11,5 cm kr. 2.800 
6,00 x 14,5 cm kr. 3,275 
9,25 x 2,5 cm kr. 1.675 
9,25 x 5,5 cm kr. 2,275 
12,5 x 2,5 cm kr. 1.875 
12,5 x 5,5 cm kr. 2.900 

12,5 x 8,5 cm kr. 3.750 
12,5 x 11,5 cm  kr. 4.475 
12,5 x 14,5 cm kr. 4.950 
19,00 x 2,5 cm kr. 2,250 
19,00 x 5,5 cm kr. 3.750 
19,00 x 8,5 cm kr. 4.575 
19,00 x 11,5 cm kr. 5,450 
19,00 x 14,5 cm kr. 6,750 
19,00 x 27,0 cm kr.12.000 

Annoncepriser og størrelser  for  år 2008. 
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. Moms. 
Annoncer for mindre perioder kan også tegnes. 
Bladet udkommer 10 gange pr. år til alle Husstande i  postnummer 8320 Området 
Oplaget er 1900 stk. pr. gang 

   
                                                                                                                   
 
 
 
 MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Annoncer sendes til en af nedenstående.  
 
 Bladets adresse:           Annoncer&Økonomi 
 Hanne Salling Jensen  Jacob Lind                              
 Kratleddet 5  Præstegårdsvej 7 c                 
 8320  Mårslet  8320  Mårslet  
  Tlf: 86 72 20 00  Tlf: 86 29 26 06  
 E-mail:  E-mail:      
 indlaeg@maarslet-bladet.dk       jacoblind@tdcadsl.dk                   

Mårsletbladet år 2008 

Antallet at husstande i Mårslet er som 
bekendt støt stigende. Inden for de 
sidste 2 år er antallet af husstande i 
Mårslet vokset med 200 og vi forven-
ter mindst yderligere 100 husstande i 
løbet af 2008. Alt i alt en forøgelse af 
husstandene med 300 til i alt 1.900. 
Det betyder væsentlig større udgifter 
til trykning og distribution. Post Dan-
mark har varslet en stigning af distri-
butionsudgifterne på 815%, hvilket 
naturligvis er helt uacceptabelt. Det er 
heldigvis lykkedes for os at få nogle 
lokale til at uddele bladet til ”gammel 
pris”. 

For at få nogenlunde balance mellem 
indtægter og udgifter, foretager vi 
følgende tiltag. 
Vi hæver bidraget til bladet fra stor-
brugerne, d.v.s. Fællesrådet, Kirken, 
Skolen og TMG. 
Vi hæver annoncepriserne med ca. 
4%. 
Vi har tidligere udsendt bladet til be-
boere i Mårslet Sogn, men uden for 
postnummer 8320. Det stopper vi da 
portoen er blevet for dyr. Kirken har 
dog planer for at disse borgere allige-
vel vil få bladet. 
Vi strammer reglerne for gratis artik-

ler i bladet, især for dem som ikke er 
medlemmer af Fællesrådet.  
Vi har overvejet om bladet skulle ud-
komme færre gange, men det finder 
vi ikke hensigtsmæssigt. 
Borgerne i Mårslet kan støtte os ved 
at yde et bidrag til Bladets venner, 
som årligt udsender indbetalingskort  
med bladets februarnummer, eller ved 
at få nogen til at tegne annoncer i bla-
det. 
Har du gode ideer eller en mening om 
bladet, så hører vi gerne fra byens 
borgere. 

Bladgruppen. 

Bladgruppen ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår 
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Information om drikkevandskvalitet 2007 

Vandværket:  
Mårslet Vandværk er et interessentskab. Interessenterne er grundejere indenfor vandværkets forsyningsområde. Vand-
værkets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned. Her vælges bestyrelsen, der 
består af 5 medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift. 
Forsyningsområder: 
Mårslet Vandværk leverer vand til ca. 1.800 forbrugere via et ledningsnet på ca. 35 km. Vandværkets forsyningsområde 
er Mårslet, Hørret, Storhøj, Hørretløkken, Langballe, Højballe og Nymarken. 
Indvindingsmængde og –områder: 
Vandværket har tilladelse fra Århus Amtskommune til at oppumpe 225.000 kubikmeter vand årligt. I øjeblikket udnyttes 
dette med ca. 190.000 kubikmeter. Oppumpningen sker via 3 boringer, der alle er placeret ved vandværket på Gl. Beder-
vej i Mårslet. Vandet hentes ca. 40 m. nede i undergrunden i et reservoir, der strækker sig fra Mårslet mod øst ud til ky-
sten. I samme område oppumpes en stor del af Århus Kommunes vandforbrug.   
Vandbehandling:  
Når vandet pumpes op fra undergrunden er det så godt som rent, men det smager ikke helt som vi ønsker det. Grundvan-
det indeholder ikke ilt, men derimod metan og svovlbrinte. Grundvandet indeholder også stoffer som jern og mangan, 
der kan give vandet en metallisk smag samt misfarvning af f. eks. vasketøj. 
Ved at ilte vandet bliver metan og svovlbrinte fjernet, og samtidig bliver vandet tilført ilt, hvilket giver en dejlig frisk 
smag. Vandet ledes efterfølgende gennem et filter, hvor jern og mangan fjernes. 
Vandets kvalitet: 
Prøver udtages af Eurofins Miljø A/S. Kopi af analyser sendes direkte til Århus Kommune, Natur og miljø, samt til Em-
bedslægeinstitutionen Midtjylland. 
Der er i år udtaget to prøver på vandværket og en hos forbrugerne. Her vises uddrag af de senest foretagne analyser: 

Emne: Resultat af måling: Krav: 
Hårdhed 13,9 dH. Intet krav. 
Jern Mindre end 0,01 mg pr. l. Mindre end 0,1 mg pr. l. 
Mangan Mindre end 0,005 mg pr. l. Mindre end 0,02 mg pr. l. 
Nitrat 1,6 mg pr. l. Mindre end 50 mg pr. l. 
Nikkel 0,21 µg pr. l. Mindre end 20 µg pr. l. 
Chlorid 24 mg pr. l. Mindre end 250 mg pr. l. 
Fluorid 0,29 mg pr. l. Mindre end 1,5 mg pr. l. 
Coliforme bakterier Mindre end 1 pr. 100 ml. 0 

De komplette analyser kan ses på værkets hjemmeside: www.maarsletvand.dk 
Aktiviteter 2007: 
Kaj J. Lambertsen blev ansat som vandværkspasser i januar. Han kan kontaktes på telefon 8629 8688. 
En råvandsledning er blevet nedgravet mellem den nye boring ved Langballevænget og vandværket i maj måned. Borin-
gen vil indgå i vandforsyningen fra begyndelsen af 2008. 
Efter en meget stor indsats med at nedlægge ledninger i de nye kvarterer i byens sydlige udkant er aktiviteterne nu flyttet 
til den nye udstykning ved Hørretløkken. 

Bestyrelsen for Mårslet Vandværk I/S 
Oplysning om kontakt-telefonnumre til vandværket findes i Mårslet-Bladet, eller på vandværkets hjemmeside: 
www.maarsletvand.dk. Spørgsmål i øvrigt kan rettes til vandværkets formand, Willy Tang Pedersen, tlf. 8629 0888 / 
2349 9799, eller til vandværkets kasserer, Karl Jørgen Jensen, tlf. 8629 6714. Mail: maarsletvand@mail.tele.dk  
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Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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