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Jeg mener … 
Som ny formand for Fællesrådet i Mårslet ligger det mig på sinde at komme 
med nogle klare udmeldinger om, hvad jeg mener; og også, hvad jeg ingen me-
ning har om. 
 
Det er afgørende vigtigt, at vi har et debatmiljø i byen, hvor enhver frit kan sige 
sin mening. Det har vi haft før, og det skal vi bestræbe os på at få igen. Det er 
ikke det samme, som at vi er enige; men det er en respekt for, at andres syns-
punkt ikke kan være forkert, selv om det ikke er mit synspunkt. Enhver har ret 
til at have sit eget synspunkt. I en ordentlig debat lytter man til hinandens argu-
menter og forsøger at komme med modargumenter – eller indser måske, at ”den 
anden” faktisk har, om ikke helt, så dog nogen ret! 
 
Jeg er overbevist om, at trafiksituationen i nogle år endnu vil være et varmt em-
ne i Mårslet. Og jeg begræder al den gode energi, der er gået tabt i diskussioner 
om, hvad ”den rigtige løsning” måtte være. Jeg mener ikke, at der er nogen 
”Endlösung” på trafiksituationen i Mårslet – eller på trafiksituationen i det hele 
taget! Jeg vil arbejde for, at alle gode og realistiske løsninger skal søges frem-
met. Der bliver formentlig tale om en lang række tiltag, som vi så skal forsøge 
at få igennem det politiske system, enten som en pakkeløsning eller som enkelt-
stående tiltag. Mange tiltag vil sikkert tage udgangspunkt i forslag fra kommu-
nen! 
 
Jeg mener, at vi ikke må lade trafikken løbe med hele opmærksomheden. Vi 
oplever lige nu, at der kommer mange nye familier til Mårslet; vel at mærke i 
rigtig mange tilfælde familier med små børn. Samtidig har vi en situation, hvor 
der er merindskrivning i de eksisterende børneinstitutioner i Mårslet, selv i Mår-
slets ældste børneinstitution, som i sin tid hed Borreparken og i dag hedder Mi-
rabellen. Vi oplever, at rigtig mange forældre må køre til andre byer for at få 
passet deres børn. Måske er kommunens pasningsgaranti overholdt; men det er 
bestemt ikke nogen god løsning. Både for den enkelte familie og for samfundet 
ville det være langt at foretrække, at børnene blev passet i Mårslet. Det skal der 
derfor arbejdes intenst på, at de bliver i fremtiden. 
 
Jeg har ingen mening om, hvor i Mårslet man skal bo for at yde et stykke frivil-
ligt arbejde i Mårslet Fællesråds forretningsudvalg. Om mårslettere, der er villi-
ge til at gå ind i arbejdet, bor på Langballevej, Bedervej eller Nymarks Allé er 
naturligvis inderligt ligegyldigt. Det vigtige er, at så mange synspunkter som 
muligt bliver hørt, og i den forbindelse er det vigtigt, at alle i FU og tilknyttede 
udvalg LYTTER! Det være sig børne- & unge udvalg, trafikudvalg, natur- & 
miljøudvalg osv. Det er altid muligt for et udvalg at søge information og sag-
kyndighed uden for egne rækker, og enhver kan komme og sige sin mening til 
FU’s åbne formøder før de egentlige FU-møder. Også i den forbindelse er Mår-
slet et smørhul: der er stærke ressourcer at trække på i lokalsamfundet. Lad os 
bruge hinandens ressourcer og inspirere hinanden positivt. 

Keld Schmidt-Møller 

Formand: Keld Schmidt-Møller Ovesdal 38 8320 Mårslet Tlf. 86 29 34 10 ksm@agurk.dk 
Næstformand: Emma Søe Bedervej 36 8320 Mårslet Tlf. 86 29 25 05 emma.soe@mail.dk 
Kasserer: Lene Ginnerup  Bedervej 15 8320 Mårslet Tlf. 86 72 02 23 lginnerup@gmail.com 
Sekretær: Kurt Søe Bedervej 36 8320 Mårslet  Tlf. 86 29 25 05 kurt.soe@mail.dk 
FU-medlem: Poul H. Poulsen Langballevej 24 8320 Mårslet Tlf. 86 29 63 49 php@mginnovation.dk 
FU-medlem: Morten Overgaard Tingskovvej 50 8320 Mårslet Tlf. 86 72 04 06 testrupovergaard@mail.dk 
1. suppleant : Birte Halvorsen Langballevej 18 8320 Mårslet Tlf. 86 29 81 18 balle18@mail.dk 
2. suppleant : Klaus Petersen Bedervej 18  8320 Mårslet Tlf. 22 30 86 56  geoklaus@hotmail.com 
Bladøkonomi:                   Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf. 86 29 26 06 jacoblind@tdcadsl.dk 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 
Nye medlemmer i Fællesrådet 
To nye medlemmer er optaget i Fæl-
lesrådet: Langballe Bylaug og Mårslet 
Bønderne. Sidstnævnte er faktisk en 
kreds af landmænd. 
 
Udvalgenes arbejdsmetode 
De nuværende udvalg (trafik, kam-
pagne, miljø, børn&unge, web, multi-
hal) skal besættes i det nye FU, og 
hver undergruppe skal finde sin måde 
internt at organisere sig på. Denne 
proces kræver sin tid og sine afklarin-
ger. Processen blev startet ved en 
præsentation af de enkelte medlem-
mer bl.a. indeholdende interesseområ-
der i forbindelse med Fællesrådets 
arbejde. 
Efterhånden som gruppernes struktur 
og arbejdsmetoder udkrystalliserer 
sig, vil dette blive udmeldt. 
Morten Overgaard er allerede nu ny 
formand for Børn og Unge udvalget. 
Morten (der er næstformand i foræl-
drenævnet i Århus og formand for 
den ene af de to dagtilbudsbestyrelser, 
der dækker Mårslet) tager kontakt 
med formanden for den anden dagtil-
budsbestyrelse i Mårslet. 
 
Nyt fra udvalgene 
Halgruppen 
 - Poul H. Poulsen, der fra starten har 
været med i byggegruppen, er nu også 
indtrådt i Idé-gruppen. 
 - Der er udarbejdet et byggeprogram 
på basis af indsamlede ønsker og for-
slag fra de kommende brugere. 
 - Halgruppen er nu i gang med at 
omsætte programmet til konkrete teg-
ninger, der ikke skal fungere som den 
endelige udformning (der bliver nok 
afholdt en arkitektkonkurrence) men 
mere som en visualisering af de ind-
komne ønsker. 
 - Næste skridt er en indsamling. For-
skellige strategier drøftes.  
 
Natur- og Miljø 
 - Hold-rent-dagen den 12.04.08 er 

ved at være forberedt. 
 - Den 20.03.08 var der stivandring i 
Mårslet Bypark med Leif Sodemann 
fra Natur og Miljø, Århus Kommune 
med det formål at få udpeget stigen-
nemgang i bevoksningen mellem 
Mårslet Bypark og de nye bebyggel-
ser. Det blev til syv stier, hvoraf fler-
tallet bliver lavet i løbet af april kvar-
tal. Den ene (i lavningen mellem den 
store sten og kælkebakken) vil blive 
fortsat hen over det grønne område 
frem til stien ved bækken. Arbejdet er 
allerede i gang. 
 - Vi har forhørt os (Leif Sodeman, 
Århus kommunes Natur og Miljø) om 
vi må få en form for bom op på yder-
siden af fortovet ud for stiudmundin-
gen ved Bomgårdshaven for at stoppe 
cykler før de havner på vejen. Det må 
vi imidlertid ikke, så de eksisterende 
chikaner (som folk er begyndt at køre 
ved siden af) bibeholdes.  
 - Vi skal finde ud af, i hvilket om-
fang vi er forpligtet til at forsikre folk, 
der til eksempel er med til Hold Rent 
dag. Måske er det et punkt, der gene-
relt skal tages op i forhold til FUs 
arbejde. 
 - Der er afholdt møde med Lene 
Bassø fra Vand og Spildevand den 
06.03.08. Her hørte vi specielt om 
kloak- og regnvandssystemerne i 
Mårslet. På trods af den store bytil-
vækst er der masser af kapacitet i bå-
de ledningsnet og rensningsanlæg. 
Trafikkampagnegruppen 
 - Vi har en forårskampagne på bed-
ding. Skal foregå i april. 
 

Trafikgruppen 
 - Vi har prioriteret listen af trafiktil-
tag, så de kan indgå i den rigtige ræk-
kefølge i Trafik Og Vejes budget for 
2008 og visionen for 2009-2011. 
 - Forsøger at få møde med Anne Ma-
ribo Vinther ang. brug af gammel bus 
endestation og sti langs banen. Om 
begge disse projekter gælder, at vi 
ikke kommer med et soleklart projekt, 

som alle er enige om. Vi håber at få 
klarhed over mulighederne hos kom-
munen, så vi kan tage 2. runde med 
interessenterne. 
Derudover vil vi gerne have indsigt i 
planer for regulering i midtbyen. 
 - Henvendelse fra beboer på Ny-
marksvej 25 vedr. FU’s vision for 
trafikken i de sydlige udstykninger.  
Det er FUs holdning, at vi forholder 
os til de nye planer, når kommunen 
kommer med et udspil omkring Be-
der-Bering vejen, hvor mulighederne 
jo materialiserer sig. Kurt melder til-
bage. 
 
Blandet 
 - Mårslet Gamle Bydels Beboerfor-
ening har sendt brev (med kopi til 
fællesrådet) til Århus Kommune for 
at drøfte de trafikmæssige konsekven-
ser af ombygning af Tandervej 6A. 
FUs formand (Keld) og trafikudval-
gets formand (Kurt) inviteres til mø-
det. Det stiller vi selvfølgelig op til. 
 - I forbindelse med lokalplan 794 
(Boligområde øst for Nymarksvej i 
Mårslet), hvor FU indgav indsigelse, 
har vi fået svar vedrørende sportsfaci-
liteter i Mårslet: I forbindelse med 
kommuneplanrevision bør der afsæt-
tes plads til nye sportsarealer i tilknyt-
ning til skolen. 
 - Birthe Jørgensen er genindtrådt som 
webmaster - og vil som sådan være 
opdrivende mht. nyheder relevante 
for lokalområdet. Som altid er alle 
velkomne til at sende nyhedsstof til 
webmaster@maarslet.net. 

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

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

Nyt forretningsudvalg for Fællesrådet 

Ikke i mands minde har et repræsen-
tantskabsmøde i Fællesrådet i Mår-
slet bragt så mange afstemninger 
med sig som ved Fællesrådets repræ-
sentantskabsmøde, der blev afviklet 
den 27. februar. Kampvalg til tre po-
ster, og det afgående forretningsud-
valgs kandidater vandt dem alle.  
 
Formandsposten var der ikke kamp-
valg om. Ivan Dybvad, afgående for-
mand, ønskede ikke genvalg. Han 
blev afløst af Keld Schmidt-Møller, 
som har siddet i Fællesrådets forret-
ningsudvalg i mange år. Hovedparten 
af tiden som kasserer, i en kortere 
periode også formand.  
 
Ud over formandsposten var der valg 
til fire poster. Lene Ginnerup blev 
kasserer uden modkandidat. Til de 
tre andre valg stillede John En-
gelbrechtsen, Ovesdal, op – alle tre 
gange uden at have held med sig. 
 
John Engelbrechtsen fortalte i sin 
præsentation om både om et stærkt 
ønske om at gøre noget for trafikken 
og et stærkt ønske om at sikre ad-
gang til rekreative områder. 
 
Han led først nederlag i kampvalget 
om næstformandsposten. Emma Søe, 
mangeårigt medlem af forretningsud-
valget, blev næstformand. Dernæst 
nederlag over for Morten Overgaard, 
der blev valgt til posten som menigt 
FU-medlem. Morten Overgaard har 
som formål at puste liv i børn- og 
ungegruppen, som har kørt på meget 
lavt blus det sidste halve års tid. Og 
sidst nederlag over for Klaus Peter-
sen, en ny mand i byen, som på et 
halvt år både har nået at involvere sig 
i miljø- og i trafikarbejdet. 
 
Både Klaus Petersen og Lene Ginne-

rup bor på den nederste del af Beder-
vej – ”de ulige numre”. Emma og 
Kurt Søe, som begge har siddet i og 
også fremover sidder i Fællesrådets 
forretningsudvalg, bor også på Be-
dervej – i ”de lige numre”.  
Det fik efter afstemninger Søren By-
riel, en af stifterne af gruppen 
8320.dk, til at fremhæve, at man lige 
så godt kunne kalde det nye forret-
ningsudvalg for Bedervej Fællesråd.  
 
Emma og Kurt Søe var også tidligere 
på aftenen i Søren Byriels kritiske 
søgelys. Søren Byriel fremførte, at 
det "skurrede i hans ører", at to med-
lemmer fra samme husstand sad sam-
tidig i forretningsudvalget. 
Heller ikke dét vandt genklang 
blandt de godt 50 fremmødte, der 
tilsammen repræsenterede 26 af Fæl-
lesrådets foreninger. 
 
Det nye forretningsudvalg består det 
næste års tid af Keld Schmidt-
Møller, Emma og Kurt Søe, Lene 
Ginnerup, Jacob Lind, Birte Halvor-
sen, Poul H. Poulsen, Morten Over-
gaard og Klaus Petersen. 
 
Ud trådte bl.a. Kirsten Tolstrup, som 
har været suppleant i forretningsud-
valget en del år. 
 
Ved en anden af aftenens afstemnin-
ger blev Sven Voxtorps ønske om 
personligt at gå ind og forestå arbej-
det i en revurdering af byens vision 
stemt ned. Fem stemte for hans for-
slag, et stort flertal stemte imod, en 
enkelt stemte hverken for eller imod. 
 
Det afgående forretningsudvalgs be-
retning var formet som en lang gen-
nemgang af det store arbejdsfelt, der 
er Fællesrådets. 
Den gav især anledning til debat på 

trafikområdet. Søren Byriel fra 
8320.dk spurgte bl.a., hvilke tanker 
det afgående repræsentantskab havde 
gjort sig i anledning af de ca. 600 
underskrifter, der i løbet af få uger 
blev samlet ind imod, at Beder-
Bering-vejen kommer alt for tæt på 
Mårslet. 
 
Keld Schmidt Møller gjorde det 
synspunkt gældende, at indsamlingen 
først og fremmest havde efterladt 
indtrykket af manipulation – herun-
der at ingen kunne erklære sig uenig 
i det, der blev spurgt om. 
 
Kim Hundevadt gjorde i samme for-
bindelse gældende, at han for sit ved-
kommende – han bor i midtbyen – 
ser Beder-Bering-vejen som et stort 
gode, som både vil kunne give stor 
aflastning til midtbyen og aflaste Te-
strup og Ravnholt for en del af den 
trafik, der i dag går ud til motorvejen 
via disse to landsbyer. 
 
Erling Sørensen, der repræsenterede 
skolebestyrelsen, bakkede Kim Hun-
devadt op og sagde bl.a., at vi ikke 
mangler flere veje i byen, men bedre 
adfærd. Han dokumenterede sit ind-
læg med en lille historie om nogle af 
de forældre, der kører deres børn i 
skole. Ikke alle i denne kreds retter 
sig efter den nye ensretning af køre-
retningen på parkeringspladsen foran 
hallen. Han var endda stødt på det 
udsagn, at ”det var (..de..) pisselige-
glade med.” 
 
Martin Poulsen, Gyldenkronesvej, 
markerede sig bl.a. med det syns-
punkt, at han var bekymret for, om 
det nye repræsentantskab vil varetage 
almenvellets interesser. 
 

Birthe Jørgensen 
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Mårslet og Omegns Brugsforening 
 
 
Til medlemmerne. 
 
Det meddeles hermed, at foreningen afholder ordinær  
 

Generalforsamling 
 

torsdag den 3. april 2008 kl. 19.30 i kantinen på Mårslet Skole 
 
Dagsorden i h.t. vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der underholding ved revy- og kabaretgruppen ”De gode 
gamle dage” , der synger og spiller ca. 1 times tid. Herefter bydes der -i lighed med tidligere år- afslutningsvis på et 
let traktement.   
 
Adgangskort udleveres mod forevisning af medlemskort i SuperBrugsen, kasse 1. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest den 20. marts 2008.  
Årsrapport med endelig dagsorden bilagt evt. forslag kan afhentes fra mandag den 24. marts 2008. 
 
 
Bestyrelsen. 
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KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING 
 
finder i år sted 

SØNDAG DEN 6. april 
 
Denne dag håber jeg , at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som sid-
ste år kr. 34.477,-  eller  om muligt overgå dette beløb.  Vort  mødested bliver som tidligere NORDEA  på butikstorvet. 
 
Af sidste års sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne i Århus kommune var der desværre ingen vindere 
blandt indsamlerne i Mårslet. 
 
Igen i år håber Århus Lokalforening at få sponsorpræmier til lodtrækning blandt indsamlerne. 
 
Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille til forskning, patientstøtteaktiviteter og op- 
lysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 6. april. 
 
Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 86 - 29 00 42 eller benytte mail: pouln@post12.tele.dk.  
Jeg bor Agervej 7. 
 

Ane-Mie Nielsen 
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Hvem diskuterer hvad? 
Se debatten 

 
www.maarslet.net 

 

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

www.maarslet-bladet.dk 

60 mårslettere til verdenspremiere på øl 
Næsten 60 mænd og kvinder fra 
Mårslet mærkede både historiens 
vingesus og øllets velsmag, da multi-
halgruppen havde indbudt til ølsmag-
ning i Halhuset med brygmester Ni-
els Buchwald. 
 
Når Royal Unibrew-koncernen har 
lukket Ceres-bryggeriet i Århus, står 
Niels Buchwald tilbage som ejer af 
områdets største bryggeri, Århus 
Bryghus. Det er nu stadig ganske 
lille, og brygmesteren har ingen pla-
ner om at lade det gro til industriel 
størrelse: 
 
- Hvis Fiat skulle lukke, er der vel 
heller ingen, der forventer, at Ferrari 
begynder at lave Fiat-biler, konstate-
rede han. 
 
Og Buchwald har noget at have selv-
tilliden i. Hans pilsner er kåret som 
trediebedst blandt næsten 50 danske 
pilsnere, og publikum i Mårslet var 
vældig tilfredse, f.eks. med at smage 
en verdenspremiere i form af en 
frisktappet Pale Ale fra Århus Bryg-
hus 
 
Netop fordi Buchwald selv er 
mårsletter, stillede han op i Halhuset 
med støtte til planerne om en ny mul-
tihal i byen, og af hans foredrag 
fremgik det blandt andet, at øllet har 
haft en langt større betydning i folks 
hverdag for flere hundrede år siden, 
end det har i dag. 
 
- Vin var kun til konger og adelige, 
mælk var forbeholdt produktion af 
smør og ost, og vandet døde man af, 
hvis man kom til at drikke det. Brøn-
den lå nemlig som regel tæt ved 
møddingen. Tilbage var kun øllet, og 
af det drak hver borger 6-7 liter hver 
eneste dag. Til gengæld holdt det kun 

2 % i alkoholstyrke, og børnene fik 
det tynde øl med 0,5 % alkohol. 
 
Det er også kun hos os, at der går 4-5 
dage, fra et menneske dør, til det skal 
begraves, og det skyldes, fortalte Ni-
els Buchwald, at man først skulle nå 
at brygge øl til begravelsen. I lande 
længere sydpå begraver man folk 
meget hurtigere. 
 
Men også i vores tid er interessen for 
øl stor – i hvert fald når det er nye og 
spændende typer, og ud over det lo-
kale bryg fik deltagerne også lov at 
smage en ny multihaldram fra Mår-

slet Brændevinslaug. 
 
Stemningen var høj hele aftenen. 
Alle fik at vide, at overskuddet gik til 
at bringe planerne om en multihal 
videre, og at Superbrugsen i Mårslet 
i en periode skænker fortjenesten fra 
salget af øl fra Århus Bryghus til 
halprojektet.  Denne beslutning har 
indbragt 4.500 kr. på bare fire uger, 
og det gjorde heller ikke stemningen 
mindre lystig. To deltagere donerede 
på stedet 650 kr. til multihallen. 
 

Johs. 

brygmester Niels Buchwald. 
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Nu kan du få navnenyheder i Mårslet-bladet 
 

Har du en nyhed om en person som du gerne vil have i Mårslet-Bladet, har vi nu åbnet op for denne mulighed. 
Har du en navnenyhed du gerne vil have i bladet, så send den til Kaj på mail: hyldalchristensen@mail.tele.dk 

 
Kaj kan også kontaktes på tlf. nr. 86 29 13 50. 

Ny administrativ leder 
Skolens administrative leder gennem 
12 år, Inger Mikkelsen, stopper efter 
at have været sygemeldt siden august 
2007. Inger har en stor del af æren 
for, at Mårslet Skole, som den første i 
Århus Kommune, fik miljødiplomet 
for både administrativt og pædago-
gisk at være ”en grøn skole”. Hun har 
desuden været kontaktled til de loka-
le brugere af skolen og altid keret 
om, at skolen skulle være ren og vel-
holdt.  
I løbet af april vil der være to ansæt-
telsesrunder, inden vi finder den nye 
administrative leder, som allertidligst 
kan starte til maj.  
 
Brugertilfredshedsundersøgel-
sen 
Selv om undersøgelsen endnu ikke 
har været til debat i skolebestyrelsen, 
vil jeg kommentere den kort. 62% af 
forældrene har besvaret spørgeske-
maet, hvilket må siges at være godt 
nok. Der er naturligvis nogle områ-
der, som vi som skole skal ind og 
kikke nærmere på, men konklusionen 
er, at både skolen og SFO ligger pænt 
over det kommunale gennemsnit, når 
det gælder tilfredsheden hos skolens 

forældre. 
Mårslet Skole og SFO´s brugertilfreds-
hedsundersøgelse er lagt ind på skolens 
hjemmeside og på kommunens hjem-
meside kan man se resultaterne fra alle 
institutionerne i Børn og Unge i Århus 
Kommune. 
 
Mangel på vikarer 
Som det er fremkommet i pressen, er 
der ved at være mangel på uddannede 
lærere. Vi har brug for vikarer i slut-
ningen af skoleåret i forbindelse med 
sygdom, barsel og anden orlov. Det er 
desværre umuligt at skaffe uddannede 
lærere til det hele, men vi forsøger at 
lave så gode løsningsmodeller som 
muligt. 
 
Trafik 
Trafikken omkring skolen har fyldt 
megen i kommunikationen mellem 
skole og hjem i de sidste par år. Nogen 
vil sikkert mene for meget. Det er dog 
vigtigt for mig at slå fast, at det handler 
om at sikre vores elever en tryg skole-
vej. Der er kommet en del nye stier til 
skolen, og vi har skolepatruljer på de 
steder, hvor eleverne skal krydse vejen 
ved skolen. Der står desuden en voksen  
nede ved den gamle kiosk. Det sidste, 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

vi har medvirket til, er at få en både 
en ind-og udkørsel ved hallen. Des-
værre kunne vi ikke få tilladelse til at 
få udkørsel ved det gamle fritids-
hjem, hvilket betyder, at der er pro-
blemer, når skolebusserne og bussen 
til Skovbørnehaven skal sætte børne-
ne af på den forkerte side af vejen. Vi 
arbejder på at få fundet en løsning. 
 
Fotografier af personalet på 
skolen 
Flere forældre har efterspurgt foto-
grafier af medarbejderne på skolen, 
og vi har derfor bedt alle medarbejde 
om at lade sig fotografere i forbindel-
se med den årlige skolefotografering. 
Når det bliver sommer, vil vi også få 
taget et nyt billede af alle skolens ele-
ver ude i skolegården. Det, vi havde 
tidligere, er blevet for gammelt og 
helt slidt af fingre, der har peget på 
sig selv eller større søskende. 
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MULTIHAL-GRUPPENS EVENT-KALENDER 
 

2008 
 
 17. Maj Grill-hygge-aften med musik for de voksne og legeland for børnene i hallen 
 
 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 

tet i de sidste par måneder og var me-
get glade for den perfekte afslutning. 
 
Ny fritidspædagogisk leder 
Vi har ansat en ny fritidspædagogisk 
leder per 1. april. Han hedder Ole 
Kopperup og skal være fritidspæda-
gogisk leder for 1.klassernes persona-
le. Vi glæder os alle til det fremtidige 
samarbejde. 
 
 

Foredrag 
Torsdag d. 28. februar havde vi fore-
drag ved Leo Andersen, lektor ved 
JCVU. Han talte blandt andet om, at 
nutidens børn skal kunne begå sig på 
mange forskellige arenaer, hvilket 
betyder, at de skal være lige så om-
stillingsparate som voksne i det mo-
derne samfund. Det var spændende at 
høre en teoretisk funderet indgangs-
vinkel på tingene og det gav oplagte 
diskussionsemner til p-weekenden.  
 

Af DIDDE, Grøn stue 

Nyt fra 

Cirkusforestilling 
Onsdag d. 5. marts lavede hele 2. klas-
sesgruppen to fantastiske cirkusfore-
stillinger i A-huset. Den første opførel-
se var generalprøve for alle 0.- og 1. 
klasserne kl. 13 og om aftenen optrådte 
de for deres forældre og søskende. Fo-
restillingerne bød blandt andet på en 
fortryllende tryllekunstner, hurtigtkø-
rende ethjulere og verdens stærkeste 
mand der spillede med musklerne… 2. 
klasserne har arbejdet på cirkusprojek-
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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 

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@youmail.dk 
 

Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner 

Motion på tværs af klassetrin 

Latter på læben og sved på panden. 
Det bliver udbyttet, når otte af skolens 
yngste klasser  i disse dage i samlet 
flok over to dage tager toget til Århus 
for at lege og motionere i DGI-huset. 
3.000 kroner har Mårslet Skoles Ven-
ner bevilget til at gøre turen mulig for 
det, der kaldes C-teamet, altså C-
klasserne fra 0.-5. klasse plus et par D-
klasser. 
I DGI-huset venter springsalen med 
den jubelpopulære airtrack, der ender i 
en springgrav med tykke, bløde ma-
drasser. Men det nøjes de ikke med, 
lærerne har også resveret en af idræts-
hallerne, hvor de kan spille hockey, 
fodbold og hvad de ellers har lyst til. 
11 lærere står bag de to dages besøg i 
Århus.   

De begrunder turen med ordene: 
”Det er ment som et fælles arrangement 
for alle børn i C-teamet, hvor motion, 
bevægelse, leg og samvær er i fokus. 
Formplet med arrangementet er at styrke 
den fælles identitet samt at sætte fokus 
på motion og leg”. 
Mårslet Skoles Venner har 185 familier 
som medlemmer i dette skoleår, hvilket 
har givet en indtægt på 15.575 kr. Efter 
bevillingen til besøget i DGI-huset er 
pengene brugt op som bevillinger siden 
skoleårets start. 
De ansøgninger vi får frem til sommerfe-
rien om at støtte nye oplevelser for sko-
lebørnene, vil blive trukket fra kassebe-
holdningen. 
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Onsdag d. 2. april kl. 14.00 
Gudstjeneste 
 
Fredag d. 11. april kl. 14.00 
Lysbilleder fra Malta v. Lena Pedersen 
 
Søndag d. 13. april kl. 14.00 
Banko (sidste inden sommerpausen) 
 
Onsdag d. 16. april kl. 14.00 
Hugo og Karen viser billeder/film fra Grækenland 
 
Mandag d. 21. april kl. 14.00 
Syng med Josser 

Onsdag d. 30. april kl. 14.00 
Tøjgalleriet - Modeopvisning 
 
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. 3. april og torsdag d. 17. april. 
 
 

AKTIVITETER I APRIL 2008  

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 

Langballevej 3, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 76 29 00 

 

Genbrugsmarked 
Lokalcenter Kildevang 

 
 
 
 
 
 

Åbningstider 
 

Første Lørdag i måneden 10 - 12 
 

Torsdage i lige uger 15 - 17 
 

Markedet er placeret i  
kælderen under det nye plejehjem 

Mvh. Brugerrådet 
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   Konfirmationerne står for døren. 
Forberedelserne er i fuld gang – og har 
været det længe! Tøjet hænger i garde-
robeskabet, indbydelserne er sendt ud 
for længst, lokalet er bestilt, maden 
ligeså – og så er det lige det med præ-
sten og kirken. Jo, konfirmationsforbe-
redelsen synger på sidste vers og den 
store dag, kulminationen er lige om 
hjørnet. 
 

 Nonfirmation. 
Der er dog også enkelte, der holder 
nonfirmation, altså en markering af, at 
man netop ikke vil bekræfte sin dåb og 
sit medlemskab af folkekirken. Man 
holder så en ungdomsfest, for fest skal 
der være. Alligevel føler de fleste, at 
der ligesom mangler noget, hvis man 
ikke kommer hen forbi kirken, når den 
unge skal fejres. Jeg tror, at både for-
ældre og børn har en intuitiv fornem-
melse af, at det er vigtigt at have Gud 
med i sit liv. Det er en accept af, at der 
er en åndelig dimension i livet, som vi 
ikke kan undvære. Alt kan jo ikke må-
les og vejes; alt kan vi ikke styre og 
kontrollere; vi er små mennesker i en 
stor verden. Nonfirmationen er udtryk 
for en drøm at kunne klare sig selv. 
Konfirmation er en indrømmelse af, at 
mennesket trods alt ikke magter alt. 
Der er grænser – og derfor plads til 
Gud. Konfirmation er ikke en trosprø-
ve eller et vidnesbyrd. Det er udtryk 
for et ønske om, at man gerne vil høre 
til i en kristen sammenhæng. Her for-
ankres man. Et ungt menneske beskrev 
engang sig selv: ”Jeg er som et pyntet 
juletræ, der er hugget over ved roden. 
Smuk, men rodløs”. Ved konfirmatio-
nen er børnene pyntede, ja, men de er 
podet ind på kristustræet, livstræet. De 
er rodfæstet i fællesskabet med Kristus 
og alle kristne. 
 

 Overgangsriten. 
Konfirmationen er en slags overgangs-

rite, hvor barnet løftes over i en ny fase 
i dets liv. Fra at være barn skifter det 
status til at være – ikke voksen – men 
ung. Det træder ind i den meget van-
skelige og farefulde ungdomstid. Der-
for må de omkring kirken, for det er 
ofte, når der er fare på færde, at vi ger-
ne vil have Gud med i vort liv. Det 
gælder forældrene, som er dybt be-
kymrede over, hvordan det skal gå de-
res børn; og det gælder børnene, som 
kan være frustrerede og usikre over alt 
det nye, der ganske langsomt åbner sig 
for dem. 
Omvendt er det også en dag, hvor vi 
virkelig glæder os og stolte viser os 
frem. Forældrene viser stolte deres 
børn frem. Og børnene træder stolte – 
nogle lidt generte – frem. Alle glæder 
sig over livet og fremtidshåbet, som 
netop ungdommen repræsenterer. Det 
er dejligt at se friske unge mennesker 
fulde af mod og forventning.  Nu træ-
der de over en tærskel og skal selv prø-
ve kræfter med livet, gøre deres egne 
erfaringer – hvis de får lov. Forældrene 
træder også over en tærskel, for nu må 
de indse, at navlestrengen for alvor 
skal klippes over – hvis de altså vover 
det. Men netop konfirmationsgudstje-
nesten er med til at give såvel forældre 
som børn det mod, der skal til for at 
give slip og lade en ny tid begynde. 
 
 Konfirmationsgudstjenestens Ja’er: 
Der gives fire Ja’er ved konfirmatio-
nen. 
1) Det grundlæggende Ja, er det Ja, 
som Gud siger til konfirmanden. Et Ja, 
som er en slags efterklang af det evige 
Ja, som barnet fik, da det blev døbt. 
Guds kærlighedserklæring til sin skab-
ning. Guds anerkendelse, som ingen 
kan tage fra det, uanset hvad der sker i 
barnets liv. 
2) Det andet Ja er det Ja, som konfir-
manden siger. Det Ja hvormed det of-

fentligt tilkendegiver, at det tager imod 
Guds velsignelse. Et Ja, der også be-
kræfter medlemskabet af det kristne 
fællesskab – og dermed medlemskabet 
af Folkekirken. Konfirmander viser, at 
hun/han forstår sig som kristen og vil 
søge svar på de afgørende eksistentiel-
le spørgsmål i den kristne fortælling, 
kirke og kultur. 
 

 3) Det tredje Ja er forældrenes Ja til 
Gud. Ved at være til stede lægger for-
ældrene deres uro, bekymring og ban-
ge anelser frem for Gud, accepterer 
egen afmagt. De siger Ja til Gud og 
beder Ham om at tage hånd om deres 
barn, som de nu må slippe. 
4) Omvendt siger Gud også Ja til kon-
firmandforældrene, for gudstjenesten 
afsluttes med velsignelsen af alle, der 
er til stede, herunder forældrene. Der-
ved kaster Gud sit lys og sin kærlighed 
på forældrene og giver dem sit tilsagn 
om, at Han vil tage vare på barnet. 
 

 Anerkendelse. 
Overskriften for hele konfirmations-
gudstjenesten er altså ANERKENDEL-
SE! Vi er alle skrøbelige mennesker, 
der prøver at leve så godt, vi nu forstår 
som forældre og børn. Men det er ikke 
altid let, og vi kommer jævnligt til 
kort. Ingen forældre er perfekte, og 
ingen børn er perfekte, og ingen fami-
lier er perfekte. Vi er, som vi er på 
godt og ondt. Men konfirmationsguds-
tjenesten fortæller alle, forældre som 
børn, at de har lov at være her med alt 
det de er, og alt det de bliver. 
 

 Tilgivelse. 
Kristendommens kernebudskab er 
Guds kærlighed til menneskene. Det 
handler om tilgivelse - og dermed også 
om indrømmelse af skyld og ufuld-
kommenhed. Ingen kan leve uden tilgi-
velse. At blive voksen er at kunne til-
give sine forældre - selv om de er møj 
irriterende, selv om man nogle gange 

Konfirmation 2008. 
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Kirketider i  
april 

 

SØNDAG d. 6. april. kl. 11:30 
2. søndag e. påske 
Joh. kap. 10, vers 22-30 
Jøderne forkaster Jesus 
BIRGIT MORSING MADSEN 
 
SØNDAG d. 13. april kl. 10:00 
Konfirmation  
7.a 
HANNE DAVIDSEN 
 
FREDAG d. 18. april (St. bededag) 
Konfirmation 
7.b 
HANNE DAVIDSEN 
 
SØNDAG d. 20. april kl. 10:00 
Konfirmation 
7.c 
HANNE DAVIDSEN. 
 
SØNDAG d. 27. april. kl. 10:00 
5. søndag e. påske 
Joh. kap. 17, vers 1-11 
Jesus beder for sine disciple 
BIRGIT MORSING MADSEN 
 
Kirkekaffe i våbenhuset   

 

Kildevang 
 

Der afholdes gudstjeneste i daglig-
stuen onsdag d. 2. april  kl. 14:30  
Vi begynder som sædvanlig med en 
kop kaffe og lidt hyggesnak fra kl. 
14. Prædikant er sognepræst  Hanne 
Davidsen. 

 

Kirkebil 
 

Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
og ved andre arrangementer i Kir-
kens regi kan ældre og dårligt gåen-
de bestille gratis transport med kir-
kebil. Henvendelse til kirketjener 
Lis Nissen senest fredag kl. 8:30 på 
tlf.nr. 8629 8190. 

 

Menighedsrådet 
Menighedsrådets næste møde afhol-
des i Sognehuset 
 tirsdag den 15. april  kl. 18:30 - 22 
Menighedsrådets møder er offentli-
ge, og enhver er velkommen til at 
overvære mødet. 

 

Mårslet Kirkes hjemmeside  
http://maarslet-kirke.dk 

 

Mandagscaféen 
 

holder åben næste gang mandag d. 
14. april i Sognehuset. Cafeen er 
åben fra kl. 9:30 til 11 med friskla-
vet kaffe, the og rundstykker.  Kom 
og få en hyggelig snak i samvær 
med andre fra Mårslet! 

Hyggeklubben 
 

Torsdag den 10. april  får vi igen 
besøg af Anders Bonde sognepræst 
i Lyngå, som fortæller. Det lune 
glimt i øjet og den humørfyldte hi-
storie, virker ofte opmuntrende på 
et tynget sind. Humor kalder vi det, 
og ordentlig humor er sjældent kun 
for sjov. Der er Anders Bondes på-
stand, at humor for alvor i den 
grad også er sjælesorg. 
Emnet belyses med et kig i hverda-
gens humor. Som det er naturligt 
for Anders Bonde, holdes foredra-
get i causeriets muntre form, hvor 
netop humoren tjener eftertanken. 
 
Det er kl. 14 i Sognehuset. 
 

Se arrangementer på Mårslet 
Kirkes hjemmeside: 
 

http://maarslet-kirke.dk 
(Hyggeklubben) 

Kirketider i maj: 
Torsdag d.  1.  kl. 10:00 HD 
Søndag  d.  4.  kl. 10:00 HD 
Søndag  d. 11. kl. 10:00                 HD 
Mandag d. 12.       Hørhaven kl. 11:00 
Søndag  d. 18. kl. 10:00 BMM 
Søndag  d. 25.  kl.   9:00 AV 
 
HD:     Hanne Davidsen 
BMM: Birgit Morsing Madsen 
AV:     Anne Vejbæk 

Præstevikar 
 

I forbindelse med sognepræst Jette 
Rosenberg Christiansens barselsor-
lov har menighedsrådene i Tiset og 
Mårslet ansat sognepræst Birgit 
Morsing Madsen i et barselsvikariat. 

Birgit Morsing Madsen blev indsat 
ved gudstjenester i Mårslet og Tiset 
kirker, søndag den 9. marts af provst 
Knud Erik Bager. 
  

Billedet er fra  Tiset Kirke.   

(Foto: Jørgen Lauritsen) 

Fri 
Sognepræst Hanne Davidsen holder 
ferie i uge 17. (fra d. 19. til 26. april)   
Embedet passes  af sognepræsterne  
Anne Vejbæk, Astrup, på hverdage 
tlf. 8692 7454  og i weekenden af 
Birgit Morsing Madsen,  
 tlf. 8692 7330  

skammer sig over dem - og at være 
modne forældre er at kunne tilgive 
sine børn og elske dem som de er – 
selv om de ikke altid lever op til ens 
ambitioner eller forventninger. 
 

 En fest, hvor vi ikke stiller os an, 
vigter os, dømmer og vurderer, men 
bare er som vi er og giver hinanden 
plads, det er en god fest, hvor den 
befriende latter kan boble frem – en 
sådan fest ønsker jeg for alle. 
 

 JEG ØNSKER ALLE KONFIR-
MANDER OG DERES FAMILIER 
EN RIGTIG GLÆDELIG OG FOR-
NØJELIG KONFIRMATIONS-
DAG!! 

Hanne Davidsen 
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Menighedsrådsvalg 2008 
 Den 11. november 2008 er der valg 
til de over 2.000 menighedsråd i 
Danmark. Så også i Mårslet Sogn er 
det tid, at sammensætte et nyt menig-
hedsråd, der skal sidde de næste 4 år. 
 
 Mårslet Kirkes Menighedsråd består 
af 10 valgte medlemmer samt de 2 
sognepræster. Som nyvalgt medlem 
afgiver man en erklæring om ”at ville 
udføre det dem betroede hverv i tro-
skab mod den danske evangelisk-
lutherske folkekirke, så at den kan 
byde gode vilkår for den kristne me-
nigheds liv og vækst”. 
 
 Menighedsrådet holder ordinære 
møder én gang om måneden, med 
undtagelse af juli og december. Mø-
derne er offentlige og man er meget 
velkommen til at deltage. 
 
 Men hvad er det så menighedsrådet 
arbejder med? Menighedsrådet fore-
tager indstilling til ledige præstestil-
linger, administrerer kirke og kirke-
gård og ansætter medarbejdere ved 
kirke og kirkegård. Menighedsrådet 

administrerer kirkens og præsteembe-
dets indtægter og bestyrer kirkens og 
præsteembedets faste ejendom efter 
de regler, der er fastsat herom. 
 
 Der udarbejdes budget for det kom-
mende år, og der aflægges regnskab 
for det foregående. Hvert år afholdes 
offentligt regnskabs- og budgetmøde. 
Her orienteres også om rådets arbej-
de. 
 
 En gang om året holdes der kirkesyn, 
hvor alle bygninger gennemgås sam-
men med kirkens bygningssagkyndi-
ge. 
 
 En vigtig opgave for menighedsrådet 
er at være arbejdsgiver for de ansatte 
ved kirken, sognehuset og på kirke-
gården. Personalegruppen består af 
præst, præstesekretær, organist, kir-
kesanger, kirketjener, sognemedhjæl-
per, kirketjenermedhjælper, graver og 
gravermedhjælper. 
Et medlem af menighedsrådet er kon-
taktperson for de ansatte. 
 Menighedsrådet har til opgave at 

skabe mulighed ”liv og vækst” i me-
nigheden. Der er mange aktiviteter i 
og ud fra kirken. Mange frivillige er 
involverede i arbejdet og menigheds-
rådet skal skabe gode vilkår for, at 
aktiviteterne kan udfoldes. Et aktivi-
tetsudvalg planlægger og koordinerer 
aktiviteterne. 
  
Den 9. september afholder menig-
hedsrådet et orienterings- og opstil-
lingsmøde i Sognehuset. Her bliver 
der mulighed for at opstille kandidat-
lister. 
 
Hvis der til et menighedsråd kun bli-
ver opstillet én kandidatliste, er val-
get gennemført som aftalevalg. Langt 
de fleste menighedsråd bliver valgt 
på denne måde.  
Hvis der til et menighedsråd bliver 
opstillet 2 eller flere lister, bliver val-
get gennemført som afstemningsvalg. 
Afstemningsvalg holdes altid den 2. 
tirsdag i november, altså i år d. 11. 
november. 
  

Ebbe Nørgård Pedersen, 
formand for Mårslet Menighedsråd 

  

 

Sogneindsamlingen 2008 

Folkekirkens Nødhjælps Sogneind-
samling i Mårslet søndag den 2. 
marts slog alle rekorder. De 83 ind-
samlere indsamlede på godt to timer 

33.682,50 kr.  I 2007 var resultatet 
27.010 kr og året før 28.927. 
Der var igen i år rigtig mange fra 
Testrup Højskole - 33 ialt, der gjor-

de et godt stykke arbejde i den gode 
sags tjeneste. Det samlede landsre-
sultat kom op på over 15 mill. kro-
ner.              (Foto: Jørgen Lauritsen) 
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SOGNEHUSET 
 

Fredag d. 4. april: 
Fælles familiespisning 
kl. 18:00 - 20:30 
 

Tirsdag d. 8. april: 
kl. 17:00 - 18:30 
Minikonfirmandernes afslutning 
(se omtalen på næste side) 
 

Onsdag d. 9. april: 
Indre Mission 
kl. 19:30  
(se omtale på kirkens hjemmeside: 
http://maarslet-kirke.dk) 
(Indre Mission) 
 

Torsdag d. 10. april: 
Hyggeklubben  
kl. 14:00 - 16:00 
Besøg af Anders Bonde.  
Se omtale andetsteds i Mårslet Bladet 
eller på kirkens hjemmeside  
http://maarslet-kirke.dk 
(Hyggeklubben) 
 

Mandag d. 14. april: 
Mandagscafé 
kl. 9:30 - 11:00 
  

Tirsdag d. 15. april:  
Menighedsrådsmøde 
kl. 18:30 - 22:00 

* 
Hver mandag  
Mariehønen (lille sal)     Kl. 16:15 - 
17:30 
Lærkereden (store sal)   Kl. 16:15 - 
17:30 
Ørnereden (store sal       Kl. 19:00 - 
20:30 
Hver  tirsdag, onsdag og torsdag: 
Konfirmandundervisning: 
Kl.   8:00 -   9:30 
Hver  tirsdag og onsdag  
Minikonfirmandundervisning:  
3.c tirsd. kl. 14:30; 3.d onsd. kl. 13:00 
Hver  torsdag:  
kl. 15:00 - 17:30  Kor og korskole                   
Hver torsdag i ulige uger: 
Dagplejen gruppe 14 
kl. 9:30 - 12:00 
Hver torsdag i lige uger: 
Dagplejen gruppe 15 
kl. 9:30 - 12:00 
 
OBS: Der kan være ændringer i de 
faste tider ved højtider og i ferier.  

Det var dengang….. 

På Mårslet Kirkes hjemmeside kan du se en serie af konfirmationsbilleder fra 
Mårslet gennem de sidste 43 år. Her er 7. klasse fra 1965. Herren i baggrunden 
er sognepræst fra 1963-77, Jens Yde.          http://maarslet-kirke.dk (Historik) 

 

Lørdag den 5. april afslutter Littera-
turkredsen 8320 Mårslet sin 8. læse-
sæson i Mårslet med en dejlig forårs-
udflugt til Silkeborg. 
Turen omfatter morgenkaffe - en 
guidet omvisning på Silkeborg 
Kunstmuseum - en fælles frokost i 
cafeen på Silkeborg Bad og her efter-
følgende endnu en guidet omvisning 
i en ny udstilling: ”Sideshow”, hvor 
4 unge kvindelige kunstnere udstiller 
moderne kunst. 
Inden turen går hjem til Mårslet i 
private biler, bliver der også lejlighed 
til en afslappende gåtur i museets 
skulpturpark. 
26 kvinder i Litteraturkredsen 8320 
har sat hinanden stævne den første 
onsdag i månederne sep., okt., nov. , 
dec.  2007 samt jan., feb. og marts 
2008. Alle dage fra kl. 19.30 – 21.30. 
Et berigende år hvor læseoplevelser 
er delt med andre lokale læsere! Hvor 
kaffen og den hjemmebagte kage gik 
hånd i hånd med latter og gode sam-
taler! 

Kredsen mødes igen onsdag den 3. 
september kl. 19:30 over den nyud-
komne bog af Marianne Volf Ander-
sen: ”Bag om ordene - et portræt af 
Johannes Møllehave”. 
  
I efteråret 2008 vil der blive arran-
geret en sogneaften med Marianne 
Volf Andersen og kirkesanger ved 
Mårslet kirke, Lisbeth Frandsen. 
 
 
 

• Har bøger og hyggeligt samvær 
i lokalmiljøet din interesse? 

• Har du lyst til at dele dine læse-
oplevelser  i et fællesskab med 
andre mårslettere? 

 

  -   så kan du henvende dig til én af 
kredsens medlemmer: 
 

Anna Johnsen på tlf. 8629 5772  
eller 
Anne Svensson på tlf. 8629 2819 
   

og forhøre dig om en evt. indmeldel-
se i Litteraturkredsen i september 
2008. 

 Sommerferie med en spændende 
bog i feriekufferten! 
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Tirsdag den 8. april fra klokken 
17:00 – 18:30 afslutter endnu et 
hold minikonfirmander forårets 
undervisning i Mårslet Sognehus. 
 
32 børn fra 3.C og 3.D på Mårslet 
skole har trofast mødt op til kristen-
domsundervisning/dåbsoplæring i 
Mårslet Sognehus og kirke på hen-
holdsvis tirsdage fra 14.30 – 16.00 
og onsdage 13.00 – 14.30. 
 
Fastelavnsgudstjenesten søndag den 
3. februar og påskespillet palmesøn-

dag den 16. marts har været nogle af 
undervisningens højdepunkter. 
 
Der afsluttes med en ”VANDRING 
TIL TRO”! 
 
Minikonfirmanderne og deres famili-
er vil denne aften møde bibelske 
personer: Maria Magdalene, Paulus, 
Thomas og Peter, som vil fortælle 
om deres møde med Jesus. 
 
Efter vandringen i og omkring Mår-
slet Kirke vil  børnene få overrakt et 

diplom og en gave fra Mårslet Me-
nighedsråd. 
 
Tak til alle børnene fra de to tredje 
klasser for et levende engagement og  
stor interesse for Mårslet Kirke.  
 
Tak til forældrene og tak til SFO og 
Mårslet Skole for et godt samarbejde 
omkring børnenes eftermiddags un-
dervisning. 
 

Sognepræst Hanne Davidsen og  
sognemedhjælper Anna Johnsen 

Minikonfirmandernes afslutning 

 Konfirmation i Mårslet Kirke foråret 2008 
Følgende bliver konfirmeret i Mårslet Kirke af sognepræst Hanne Davidsen 

Søndag den 13. april 
 

7.a 
 

Anne Sofie Bülow Olesen 
Anne Wiben Drysdale 
Annemie Gravgaard Schulz 
Benjamin Majlund Søderberg 
Caroline Mølgaard Laursen 
Dagmar Marie Bjerre Sørensen 
Emil Morre Christensen 
Emil Selvig Nielsen 
Emma Hove Gyldensted 
Esben Hjort Vestergaard 
Frederik Porse Junge 
Jonas Odgaard 
Linea Hejgaard Thulesen 
Mads Schriver Carlsen 
Marc Møller Andresen 
Morten Bille Eriksen 
Nanna Lykke Rasmussen (7.c) 
Nick Wølch Jensen 
Patrick Andsbjerg Loft 
Sarah Dybkjær Salomonsen 
Sarah Vestergaard Trane 
Søren Sperling Larsen 
Viktor Wibe Gynther-Sørensen 
Mikkel Damsgaard  Holm 

Fredag den 18. april 
(St. bededag) 

7.b 
 

Anders Haagen Beck Frederiksen 
Andrea Hvid Hagn-Meincke 
Anna Brødsgaard Knudsen 
Astrid Hove Gyldensted 
Christina Kjærgaard 
Dagmar Knudsen Fallesen 
Emil Jakobsen 
Frederik Engedal Kyhnau 
 Jakob Dybdal Abrahamsen 
Jeppe Fogsgaard 
Jeppe Torp Hey 
Jon Lynge Stubsgaard 
Kenneth Eberhard Anesen 
Kristian Svenningsen 
Kristoffer Stampe Villadsen 
Laura Bisgaard Krogh 
Lucas Kahl Angaard 
Maria Strandbo Schmidt Jensen 
Mathias Bjerre Vinter 
Mette Lund Sørensen 
Nicolas Elmelund Poulsen 
Pernille Holbek 
Rikke Bryder Nielsen 
Sidse Klink Raunkjær 
Sofie Klimat Zacho 
Troels Thorkild Sørensen 

Søndag den 21 april 
 

7.c 
 

Anne Sophie Høstrup 
August Emil Odorico Sejersen 
Bjørn Dall Hansen 
Emma Faddy 
Emma Torp Hey 
Frederik Aarup Lauridsen 
Ida Rosendal Palmgren Jensen 
Jeppe Wadsholt Madsen 
Jon Dombernowsky Christensen 
Katrine Møller Lindgaard 
Krestine Hasselholm Larsen 
Lau Røge Jepsen 
Mads Pelle Rohde Petersen 
Maja Østergaard Albrektsen 
Mathias Kring Andersen 
Mikkel Nicolai Wittorff Nielsen 
Morten Bay Skov 
Nikolaj Ian Pedersen 
Sarah Christine Pedersen 
Selina Jensen Aboagye 

Hvornår er der konfirmation i 2009 - 2012?  Find svaret på Mårslet Kirkes hjemmeside http://maarslet-kirke.dk 
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 SOGNEPRÆST 
 Hanne Davidsen (HD) 
 Præstegården 
 Obstrupvej 4 
 Tlf. 8629 0234 
 hd@maarslet-kirke.dk 
 Træffes bedst tirsdag, onsdag 
 og fredag  kl. 12:00 - 13:00 samt  
 torsdag  kl. 16:00 - 17:00 
 Mandag er fridag. 
 
 SOGNEPRÆST 
 Birgit Morsing Madsen (BMM) 
 Tlf. 8692 7330 
 bmm@maarslet-kirke.dk 
 (barselsvikar for  
 Jette Rosenberg Christiansen (JRC) 
 Tiset Præstegård) 
 Mandag er fridag 
 
 ORGANIST OG KORLEDER 
 Pia Labohn 
 Dyngby Møllevej 37 
 Tlf. 8655 6408 
 pl@maarslet-kirke.dk 

 
 KIRKESANGER 
 Lisbeth Frandsen 
 Ormslevvej 64, 1.tv.,  8260 Viby J 
 Tlf. 8614 9718 
 lf@maarslet-kirke.dk 
 
 KASSERER / PRÆSTESEKRE- 
 TÆR 
 Henny Margrethe Bauning  
 Langballevej 168 
 Tlf. 8629 0649 
 hmb@maarslet-kirke.dk 
 træffes normalt på kirkekontoret i  
 Sognehuset, Obstrupvej 4 A,   
 tirsdag og onsdag  kl. 9 - 13.  
 Tlf. 8629 3440   
 maarslet-kirke@maarslet-kirke.dk 
 ellers henvises til sognepræsten på 
 tlf.  8629 0234  
 
 SOGNEMEDHJÆLPER 
 Anna Johnsen 
 Frøkærparken 22 
 Tlf. 8629 5772 
 aj@maarslet-kirke.dk 

 
 KIRKETJENER OG DAGLIG AD- 
 MINISTRATION  AF SOGNEHU- 
 SET 
 Lis Nissen, træffes tirsdag til fredag 
 kl. 8:00 - 8:30 i Sognehuset, 
 Obstrupvej 4 A 
 Tlf. 8629 8190 
 ln@maarslet-kirke.dk 
  
 KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR 
 Ved Kirken 1 
 Tlf. 8629 4841 
  Inga Michels, graver (IM) 
 Træffes kl. 12:00 - 12:30 - ellers 
  på kirkegården. 
 im@maarslet-kirke.dk 
 
 MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
 Ebbe Nørgård Pedersen 
 Langballevej 108 
 Tlf. 8629 7155 
 enp@maarslet-kirke.dk 
 
Se evt. kirkens hjemmeside:  
http://maarslet-kirke.dk  (Kontakt) 

Adresser 

Børneklubberne 

 

Lærkereden 
er for alle børn fra børnehaveklasse  
til og med 3. klasse. 
 

Påskemusicalen: 
Mandag den 10. marts opførte Lær-
keredens børn en påskemusical. 
Vi kom igennem påskens budskab i  

Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større 
børn - fra  4.- 7. klasse. Klubben mø-
des i Sognehuset hver  
mandag fra kl. 19:00 - 20:30  
Program kan rekvireres i Sognehuset. 
Ledere af Ørnereden er: 
Anders Kristoffersen, Bedervej 74,  
tlf. 8628 9965 og René Lunderskov,  
Præstegårdsvej 84, tlf. 8621 2186 

                               Mariehønen 
er legestuen for børn op til 6 år. Vi mødes i Sognehuset hver man-
dag kl. 16:15- 17:30. Vil du vide mere om Mariehønen så kontakt: 
  

 
Jette Kristoffersen,  

Bedervej 74,  tlf. 8628 9965 
Susanne Lunderskov,  

Præstegårdsvej 84, tlf. 8621 2186. 
eller 

små scenarier, hvor børnene skiftede 
roller lige fra fra apostle til soldater  
og selv et æsel, som Jesus kom riden-
de på, manglede heller ikke! Se bille-
der fra forestillingen på kirkens 
hjemmeside: 
maarslet-kirke.dk (børneklubberne) 

 
 
 

  Ledere af Lærkereden er: 
 

Dorthe Bjerge (formand),  
Baneleddet 6,  
tlf. 8629 5002  

 

Mette  Nørgaard Pedersen, 
Langballevej 108,   

tlf. 8629 7155 
 

Jørgen Knudsen, 
Præstegårdsvej 54,  

tlf. 8629 1097 

Indre Mission 
Et spændende og aktuelt emne: 

 

Tror vi på den samme Gud i alle  
religioner? 

 

Onsdag den 9. april kl. 19.30 er der 
møde i Mårslet Sognehus med dr. 
teol. Kurt Christensen, Menigheds-
fakultetet. 
 

Se udførlig omtale på kirkens  
hjemmeside  

 

http://maarslet-kirke 
(Indre Mission) 

 

Fælles  familiespisning 
 i Sognehuset 

fredag den 4. april  kl. 18:00 - 20:30 
  

 Aftensmad og kaffe 30 kr. pr. voksen 
- børn spiser gratis. 

  

Tilmelding senest to dage før til:    
Karen og Knud Lunderskov  
tlf. 8629 0629  eller mail:  
lunderskov@mail.tele.dk. 



 MÅRSLET-bladet  April 2008 21 

 

 Giv en             til Mårsletbladet 

I Mårslet og i det øvrige Århus Syd 
har vi i år hold rent dag lørdag d. 12. 
april, dvs. at vi skal have ryddet op 
langs grøfter og veje. Vi har for 10. år 
i træk bestilt godt vejr til denne dag 
og håber på et stort fremmøde. 
 
Tag venner og bekendte, naboer, 
børn, voksne og bedsteforældre med 
og få en hyggelig formiddag sammen 
i lokalområdet. 
 
Vi har mange traditioner omkring 
dagen, som vi også i år vil holde i 
hævd. Vi starter med fælles morgen-
bord og slutter dagen med en velfor-
tjent øl/sodavand til alle flittige af-
faldssamlere, og da vi kan fejre 10-

års jubilæum i Mårslet vil der også 
være lidt spiseligt i forbindelse med 
afslutningen ca. kl. 12,30. 
Der vil være en overraskelse til bør-
nene, og der vil være  handsker og 
trafikveste til deltagerne, så vores 
indsamling bliver trafiksikker og syn-
lig. 
Vi mødes på Torvet ved Brugsens 
og Bageren lørdag d.12. april kl. 
10.00.  
 
Reklamer allerede nu for arrangemen-
tet i din grundejerforening, vejfor-
ening, daginstitution, skole, arbejds-
plads, fritidsaktivitet, eller hvor du 
kan finde på at udbrede budskabet. 
 

Som en ekstra tak for indsats ved hold 
rent dagen, arrangerer vi en rundvis-
ning på Studstrupværket. Det bliver 
torsdag d. 24. april kl. 19.00. Det er 
spændende og imponerende at se det 
kæmpe kraft-varmeværk, som leverer 
energi til store dele af Østjylland. Så 
snyd ikke dig selv for den oplevelse. 
Sæt også kryds i kalenderen den aften 
og tilmeld jer allerede nu til Grøn 
Guide (groenguide@mail.dk / tlf. 
6165 1664), eller I kan tilmelde jer på 
hold rent dagen. 
 
Natur- og Miljøgruppen / Grøn Guide 

Århus Syd 

Hold rent dag 2008 
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Bestyrelsen i har efter generalforsamlingen den 6. februar 2008 på Lokalcenter ”Kildevang” i Mårslet konstitueret sig 
selv, hvorefter bestyrelsen består af følgende: 
 
Formand     Irene Nielsen  Tranbjerg 86294268 
Næstformand  Karin Hansen  Højbjerg 86275870 
Kasserer   Sonja Sørensen  Tranbjerg 86291518 
Sekretær   Åse Kjeldsen  Mårslet 86294228 
Bestyrelsesmedlem Else Hansen   Højbjerg 86274805 
 
Samtidig gør vi opmærksom på, at vores næste arrangement om ”Hjælpeorganisationen CARE”   
den 10. april 2008 er flyttet fra Lokalcenter Kildevang, Mårslet til Sognegården i Mårslet, og at tidspunktet er kl. 19.00. 
Interesserede kan tilmelde sig til bestyrelsen senest 3. April. Prisen er kr. 75.00 for medlemmer og kr.100.00 for gæster. 
Kaffe/te med brød er incl. 

P.b.v. 
Sonja Sørensen 

Aktive Kvinder  Tranbjerg-Mårslet 

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  
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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 Claus Holm Hørretløkken 445 86 29 86 16 lundgaardholm@webspeed.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  Henrik Breyen  Ved Kirken 8 86 29 83 22 henrik,breyen@mail.dk 
Volleyball  Claus Jacobsen  Baneleddet 2  86 72 17 28  krusejacobsen@mail.dk 

  LIGE UGER   

     

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 

16.30-19.30   A.+ K. Pedersen Annette Lønskov Dorte Mortensen  Inge Helge 

     

19.30-22.00 Flemming Kristiansen Winie Brandstrup   Per Mikkelsen 

     

  ULIGE UGER   

     

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 

16.30-19.30 Rene Valente Kirsten/Uffe Villadsen Vivi Keller Dorte Mortensen  Alice Sørensen  
     
19.30-22.00 Jørgen Haunstrup Elsebeth Haunstrup Lena Henriksen H + T Stockholm 

 

 

Vi mangler stadig frivillige i HalHuset 

Lige uger  Mandag fra 16.30-19.30 
   Onsdag fra 19.30-22.00 

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

       

Med venlig hilsen og på gensyn 
Pétanque Mårslet 

- en afdeling af TMG 

 

Kom og prøv dine evner i det 

charmerende franske kuglespil. 
 

Vi byder nye medlemmer velkommen: 
 

Søndag, den 13. april, kl. 10 – 12 
 

Sted: Banerne ved Halhuset 
 

Vi demonstrerer spillet, og fortæller 

om de mange aktiviteter i klubben. 
 

Spillesæsonen er fra april til oktober. Vi spiller 
onsdag kl. 17 – 19 og søndag kl. 10 - 12 
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POKALOVERRÆKKELSER PÅ 

TMG'S GENERALFORSAMLING 

Martin Olde Heuvel fra volley (og igennem mange år også fod-
boldtræner) fik Kammeratskabspokalen, skænket af AAG 

Finn Hansen fra Mårslet Cykel Motion fik Jubilæumsleder-
pokalen, skænket af Hovedbestyrelsen 

Anne Mie Schulz fra gymnastikafdelingen fik Træningsfrem-
gangspokalen, skænket af Borgerhuset 

Finn Hummelshøj Lauridsen fra Fodboldafdelingen fik ung-
domslederpokalen, skænket af SuperBrugsen 
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Tennis 

TENNIS SÆSONEN STARTER SNART !!!  
Tennis er sommerens sport : ude i 
naturen og motionere, hyggeligt sam-
vær og en udfordring af dig selv og 
dine medspillere. Vi har rammerne til 
dit sportslige samvær med andre, og 
det er uanset din alder, dit køn, eller 
dine evner indenfor den ”hvide 
sport”. 
 
Selv om det er en individuel sport, 
gør vi meget for at Klubbens med-
lemmer kommer til at kende hinanden 
og få nye udfordringer og nye ven-
skaber. 
 
Vi har et hyggeligt anlæg med om-
klædningsfaciliteter og brusebad, 
samt bord og stole til at slappe af før 
og efter dysten…Vi har gratis træ-
ningsbolde og begynder ketsjere. 
 
Og så tilbyder vi en masse gratis 
glæder : 
 
Træning til de voksne (hver søndag 
formiddag: spørg Sigurd : 86293260) 
uanset niveau. 
 
Træning til ungdommen (se opslag i 

Klubben, kom til standerhejsningen, 
eller ring til Henrik : 86298322) 
Vi starter mandag d. 19.maj kl 16.00 : 
mød op ! 
 
Vi har desuden træning for de lidt 
øvede : mød frem til doubler alle mod 
alle hver søndag kl 12.00, og/eller til 
vores faste frit-slag-dag,  hver tirsdag 
fra 19 til 21. Alle er velkomne !!! 
 
Individuel træning : vores gode træ-
nere stiller gerne op til enetimer, se 
opslag i Klubben 
 
M/K-listen : savner du eller vil du 
ha’ flere makkere, er der særlige 
kvinde og mandelister man kan skrive 
sig på og bruge for at få flere at spille 
med : se i Klubben ! 
 
Altså rig lejlighed til at møde nye 
udfordringer og makkere ! 
 
Og så står Klubben for en del sociale 
arrangementer, som du kan se på 
næste side. 
 
Standerhejsning: vi har standerhejs-

ning og året første ”åbne turnering” 
lørdag den 3.maj kl 13.00. 
Her kan man også melde sig ind og 
spørge om råd og vejledning, samt få 
udleveret en nøgle til anlægget. 
 
 
 
Baneklargøring  
 fredag og lørdag d. 18/19. 

april fra kl. 11.00 : 
 Klubben giver vand og brød 

hvis DU giver en hånd med, 
så banerne bliver rigtigt go-
de ! 

Banerne skal nemlig klargøres efter 
vinteren (de tromles og der 
sættes net op) og det gør vi 
selv, for ikke at hæve kon-
tingentet. Kom og vær med, 
det kan højst være hygge-
ligt !  Og al hjælp kan bru-
ges…. 
Uden baner, ingen Tennis, 
nemlig ! 

 
 

TMG Tennis 
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Gymnastik 

Fodbold 

Det lykkedes TMG’s Herre Junior 
hold i håndbold, at vinde guldmedalje 
og en stor pokal i Assentoft hallerne 
den 8. marts.  
Herre Junior holdet havde spillet sig 
frem til finalen i kreds cup  4-5-6 
Efter en meget nervepirrende kamp 
mod ærkerivalerne fra Arden, som vi 
havde tabt to kampe til tidligere, i den 
ordinære turnering, lykkedes det efter 
en ualmindelig stor indsats fra hele 
holdets, og trænerbænkens side, at 
besejre modstanderne med et enkelt 
mål i kampens sidste minutter. Såle-
des sluttede kampen 17 – 16. 
Der var stor forløsning efterfølgende i 
omklædningsrummet, hvor champag-
nen næsten overflødiggjorde et efter-
følgende bad. 
Derefter inviterede Jan Kristensen 
efterfølgende hele holdet på Mc Do-
nalds, hvor pokalen flot kom til sin 
ret midt på bordet. Dette var også 
medvirkende til en god afslutning på 
en stor dag. 
 
Henrik Jacobsen/Jesper Nielsen 

For oven fra venstre mod højre  : Rasmus, Frederik, Jesper, Nicklas, Thomas, 
Henrik 
For neden fra venstre mod højre: Anders, Louis, Mads, Andreas, Mathias, Mi-
chael, Simon. 

Guldmedalje til TMG Herre Junior hold 

Lørdag d. 5. april kl. 14.00 i Hallen. Alle er velkomne!  
 
Kom og se hvad vi har arbejdet med i gymnastiksalen i løbet af vinteren. Vi vil gerne vise hvor dygtige vi er blevet! 
Som afslutning på gymnastikdag i Hallen kommer Elbæk Efterskole med 121 gymnaster og viser hvad de kan! 
Det koster 25,- kroner for alle over 16 år. Der vil være mulighed for køb i HalHusets kiosk hele eftermiddagen. 
 

Vel mødt! Bente Seerup 

TMG Gymnastikafdelingen inviterer  
alle til forårsopvisning 
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Årets loppemarked den 31. Maj  

Sæt X i kalenderen ved den 31.maj. 
Det er nemlig denne dato at TMG 
afholder det årlige store loppemarked. 
Vi ved at mange har noteret en anden 
dato for loppemarkedet, og tidspunk-
tet er endda opført i visse kalendere 
med en anden dato. Men vi har des-
værre været nødt til at ændre datoen, 

da en stor del af arrangørerne er opta-
get af andet de efterfølgende weeken-
der. 
Vi er fra affaldskontorets side blevet 
pålagt at betale affaldsafgift for det vi 
får i overskud fra loppemarkedet som 
køres på forbrændingen. Så kunne vi 
finde en aftager til det brændbare af-

fald, eller bare noget af det, ville vi 
være meget taknemmelige for at høre 
fra vedkommende. 
 

På loppemarkedsgruppens vegne 
Jacob Lind. Tlf. nr. 86 29 26 06  e-

mail: jacoblind@tdcadsl.dk 
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Dråben 
Hvad er CO2? 
For at forklare hvor CO2 kommer fra, 
og hvor det findes, må man gå langt 
tilbage i jordens historie. I den første 
del af jordens liv, efter der var dannet 
en stabil jordskorpe, udsendte vul-
kansk aktivitet en række forskellige 
gasarter. De dannede jordens atmo-
sfære. Til at begynde med bestod den-
ne atmosfære af vanddamp, kulilte, 
kvælstof, ammoniak og kuldioxid. På 
det tidspunkt var der endnu ikke no-
get ilt. Efterhånden som jorden kølede 
ned, blev atmosfærens vanddamp for-
tættet, og oceanerne blev dannet. 
Samtidig blev det næsten udelukken-
de solens energi, der holdt jorden 
varm. 
CO2 kaldes også kuldioxid. Det er en 
luftart, som findes naturligt i vores omgi-
velser. Uden kuldioxid og andre luftarter i 
atmosfæren ville der være evig istid på 
jorden. Både mennesker og dyr indånder 
først ilt og udånder derefter CO2. Planter-
ne gør det modsatte. De optager CO2, når 
de vokser. Derefter afgiver de ilt. 
Vi udleder alle sammen CO2, når vi 
bruger energi. Hvis der for meget 
CO2 i atmosfæren, stiger temperatu-
ren. 
 
Kuldioxid bliver optaget i levende 
organismer. 
Livet opstod i oceanerne for næsten 4 
milliarder år siden. Formodentlig var 
det i form af organismer, som lignede 
vore dages bakterier. Organismer, der 
producerede ilt, dukkede først op om-
kring en halv milliard år senere. Sam-
tidig med at de producerede ilt, optog 
de CO2 fra atmosfæren. Med disse 
nye organismer og deres produktion 
af ilt, begyndte livet så småt at påvir-
ke jordens udvikling. 
 
Den første ilt blev bundet til jern i 
oceanerne. Efterhånden som jernet 
blev brugt op, forsvandt en del af ilten 
op i atmosfæren. For godt en halv 
milliard år siden opstod de flercellede 
organismer. Den stigende mængde ilt 
i havet og i atmosfæren betød, at der 
kunne opstå mere avancerede flercel-
lede dyr. For eksempel skaldyr. 
For ca. to milliarder år siden var at-
mosfærens indhold af ilt vokset til 1% 

af, hvad det er i dag. Solens ultravio-
lette stråler omdannede noget af den-
ne ilt til ozon i atmosfærens nederste 
del, og der opstod et ozonlag. Ozonla-
get skærmede jorden og dens dyr og 
planter mod solens skadelige ultravio-
lette stråling. Dermed var der banet 
vej for liv på land. Da de første land-
planter blev dannet, steg produktio-
nen af ilt igen.  Siden blev produktio-
nen af ilt så stor, at atmosfæren nåede 
sit nuværende indhold på omkring 
20%. 
 
Forøgelsen i mængden af CO2 i 
atmosfæren er mest af alt et resul-
tat af det øgede behov for mad og 
energi fra verdens voksende befolk-
ning. Udledningen skyldes for 80% 
vedkommende afbrænding af fossi-
le brændstoffer. De resterende 20% 
er rydningen af skove i troperne. 
Efter skoven følger nemlig afgrø-
der, som optager en brøkdel af den 
CO2, der blev frigivet, da skoven 
blev brændt af. Det er derfor værd 
at overveje, hvordan man kan mod-
virke udslippet af CO2. 
En af de lovende metoder er at øge 
skovvæksten. Her har de tropiske 
regnskove en stor rolle. I øjeblikket 
bliver knap 1% af skovene fjernet 
hvert år. Den mængde kulstof, som 
forsvinder med træerne, svarer til 
en fjerdedel af verdens samlede 
menneskeskabte udslip af CO2. 
Hvis man forhindrer fjernelsen el-
ler endnu bedre, genplanter regn-
skoven, kan man modvirke et tem-
melig stort udslip. Derfor bliver 
over 4 millioner hektar skov i ver-
den forvaltet som et lager af kul-
stof. 
 
Binding af CO2 i skoven. 
Ved dyrkning af skov sker der en bin-
ding af kulstof i form af CO2 i sko-
ven. Træerne bruger luftens CO2 til 
deres vækst. Det atmosfæriske CO2 
lagres herved som kulstof i træernes 
plantevæv og i jorden. På denne måde 
fjerner skoven noget af atmosfærens 
CO2, og medvirker hermed til, at 
koncentrationen af drivhusgasser i 
atmosfæren formindskes. Hurtigvok-

sende træarter lagrer ikke nødvendig-
vis mere CO2 end langsomt voksende 
træarter. Når skoven fældes frigøres 
kulstof til atmosfæren. Ved gentil-
plantning sker der på ny en opbyg-
ning af kulstoflageret, og der opstår 
en permanent binding af kulstof i sko-
vene, så længe der sker gentilplant-
ning. Ca. 90% af Danmarks skovarea-
ler er fredskovspligtige, dvs. skal for-
blive skov. Man kan altså ikke plud-
selig fælde skoven og anlægge golf-
baner eller bygge huse i stedet for. 
Det kulstoflager, som findes i skoven, 
er altså forholdsvis permanent, og 
lageret vil stige som følge af den 
planlagte skovrejsning.  
I Danmark er det besluttet at fordoble 
skovarealet i løbet af de næste cirka 
100 år. Man forventer, at skoven vil 
kunne binde omkring 5% af Dan-
marks nuværende årlige udslip af 
CO2. I løbet af 100 år vil virkningen 
aftage, fordi træerne kun optager eks-
tra CO2, så længe de vokser. 
 
En vildtvoksende have på 500 m2 
binder cirka 250 kilo CO2 om året. 
Det svarer til at bruge tørretumbler 
tre gange om ugen i et år. Et stort 
træ binder mellem 50 og 100 kilo 
CO2 om året og buske og træer 
binder mere CO2 end planter. 
 
Det meget vigtigt, at  bevare mangfol-
digheden af planter og dyr og bevare 
indholdet af næringsstoffer i jorden, 
som træerne lever af samt at beskytte 
grundvandet. 
Ligesom andre grønne planter optager 
træerne kultveilte. Med udnyttelse af 
sollyset som energi, bindes kulstoffet 
som ved, og den uundværlige ilt frigi-
ves fra bladene. Det er også en ener-
gireserve for insekter, svampe og bak-
terier. Et træ er et levested fra det spi-
rer til det dør og formulder.  
Se mere herom på www.dmu.dk/luft/  
og www.1tonmindre.dk 
 
Red verden – bevar de grønne area-
ler og skovområder. 
 

Ulrik og Karin Björnsson 
Natur-og miljøudvalget 
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STOF TIL MÅRSLET-BLADET 
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11 

Velkommen til nye og gamle løbere i 
BMI-motion. (Beder-Malling idræts-
klub). 
 
Trænger du til at få gang i løbeskoene 
igen? - Savner du nogle at dele løbe-
turen med? - Har du været skadet? - 
Vil du gerne være i god form til Ful-
denløbet? 
Så mød op lørdage kl. 12.00 eller ons-
dage kl. 17.30 og vær med, når vi 
starter på vores sommer ruter. Vi mø-
des på den store parkeringsplads i den 
sydlige ende af Fløjstrup skov, der 

hvor der er borde, bænke og bålplads. 
Vi er en gruppe løbere, som efter at 
have inddelt alle jer nye og gamle 
løbere i forskellige grupper, samt for-
talt lidt om klubben, vil vise jer rundt 
på ruterne. Vores korteste rute er på 3 
km. 
Et medlemskab gælder hele familien 
og koster kun 375,00 kr. Medlemska-
bet giver mulighed for: 
- at løbe sammen med andre flere 
gange hver uge, - at deltage gratis i 4 
– 5 løb hvert år, - adgang til styrke og 
motionstræning hver vinter, - klubaf-

tener med forskelligt indhold, - rabat-
kort til Sportsmaster i Odder, - tilbud 
om klubture til ind- og udland samt 
rigtig meget andet. Så mød op og hør 
hvad vi har at tilbyde! 
Hvis du er interesseret i at gå stav-
gang, hører vi gerne fra dig, så kan vi 
hjælpe dig i gang. Du skal selv have 
stave med. 
Hvis du vil være medlem eller blot 
vide mere, så check vores hjemme-
side: www.bmi-egelund.dk/?motion. 
– eller kontakt Helle på tlf. 86933027 

Løbere i BMI-motion 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

MÅRSLET  
EGNSARKIV  

er åbent for alle interesserede. 
 

   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 Lokalhistorisk Forening være 
til stede for orientering og samtale og evt. modtagelse af 
arkivmateriale.   Alle er velkomne.   

Næste gang er det onsdag den 9. april 
 

 

Udenfor åbningstid er man velkommen til at kontakte 
 

Edvard Borgbjerg, tlf. 8629 2148 eller  
Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680 

 
 

Sognets lokalhistorie kan ses på Mårslet Egnsarkivs 
hjemmeside: www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet 

Mejeriet er væk, men mejeribestyrerens bolig, Tandervej 4, ligger 
der den dag i dag, lige bag den gamle kiosk i midtbyen med tøm-
rermester Jelsbaks hvide hus, Obstrupvej 3, i baggrunden og med  
Giberåen løbende nederst til højre i billedet.  

(Udlånt af Peter Jelsbak) 
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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                   

Motions- og kondi-ture for alle! Vi startede torsdag d. 27. marts, men du kan sagtens nå det endnu! vi mødes hver tors-
dag ved stationen i Mårslet kl. 17.00 og turene varer ca. 1½ time, næste gang er d. 3. april. Det gælder om at bruge den 
rigtige, seje og givende teknik og få pulsen op. Vi ”leger” lidt undervejs og strækker ud bagefter. Det koster 130,- kroner 
for sæsonen frem til sommerferien. Sidste gang d. 26. juni. 
 

Hilsen Inga, Helle og Bente. 
Evt. mail til etneb13@gmail.com 

eller ring på mobil 30 56 47 70, til Bente 

Stavgang/ Nordic Walking 



 MÅRSLET-bladet  April 2008 33 

 

Efter årelange anstrengelser fra Te-
strup Borgerforening og Mårslet Fæl-
lesråd har borgerne i Testrup og Mår-
slet nu fået en sikker måde at bevæge 
sig mellem de to byer på. I Testrup er 
antallet af børnefamilier vokset be-
tragteligt.  
 
De mange børn får nu mulighed for at 
bevæge sig på egen hånd til og fra 
Mårslet Skole og de forskellige id-
rætsklubber. Testrup Højskole er en 
af landets mest besøgte højskoler, 
som med sine 100 elever er hjemsted 
for unge trafikanter, der bevæger sig 
på cykel- eller gåben. Samtidig 
fungerer skolen med sine mange of-
fentlige arrangementer som en mag-
net for kulturinteresserede fra hele 
Århusegnen. Alle disse mange bløde 
trafikanter får nu en trafiksikker vej at 
færdes på. 
 
Alt dette blev markeret lørdag den 8. 
marts med en borgerfest i Testrup, der 
indledes med en officiel indvielse af 
stien, hvor to af Testrups yngste bor-
gere vil klippe snoren. Siden er der 
børneaktiviteter, forestået af Testrup 
Højskoles elever samt fællesspisning i 
maskinhallen på Testrupgården, hvor 
gårdens indehavere Karen Margrethe 
og Poul Rasmussen byder på helstegt 
pattegris til Testrupborgerne. 
 

(Kilde Maarslet.net) 

 

Foto Kurt Søe 

Foto Kurt Søe 

Testrup og Mårslet bundet sammen 
af Cykel/Gangsti 
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Skak for voksne 
Mårslet Skakklub ved at opstå som en 
anden Fugl Fønix efter i et årti at have 
værnet om og næsten været synonym 
med en særdeles stærk skoleskak. I 
morgen - torsdag aften - mødes alle 
interesserede i skolens SFO, og så 
"ser vi på muligheden", som den 
mangeårige formand Tage Refsgaard 
siger. 
En del af den nye kreds af interessere-
de er de drenge, der igennem årene er 
blevet kørt igennem skoleskakken. 
Flere af dem har først spillet skole-

skak i de "gyldne" år, da Mårslet var 
med både til DM og NM. Siden er de 
fortsat i Viby Skakklub og har taget 
del i skoleskakken som trænere. Nu er 
flere af dem klar til at fortsætte i regi 
af Mårslet Skakklub. 
Da skoleskakken startede, hentede 
den alle materialer og den nødvendige 
organisationen hos Mårslet Skakklub. 
Det var i regi af voksenskakken, at 
man var i stand til at deltage i turne-
ringer og mesterskaber. 
Mårslet Skakklub værner stadig om 

en aktiv skoleskak - men den er noget 
mindre end i storhedstiden for 5-10 år 
siden, da klubben havde 40-50 særde-
les dygtige børneskakspillere. 
Grundstammen i skoleskakken er en 
af SFO-pædagogerne, som har brugt 
utroligt mange timer på at lære børne-
ne at spille skak. 
læs skoleskakken historie - og se bil-
leder  -  på vedhæftede l ink 
www.madsenodgaard.dk/skak/. 

BiJ 
(Kilde Maarslet.net) 

Tony og Maria fundet 
Når Vilhelmsborg festspil opsætter 
Bernsteins udødelige musical West 
Side Story til sommer, bliver det med 
2 nye ansigter i hovedrollerne som det 
unge elskende par Tony og Maria. 
 
Efter 3 dages audition med 120 til-
meldte, er 100 udvalgte til at udfylde 
den store scene i Vilhelmsborg slots-
park. I løbet af de næste 5 måneder 
vil de medvirkende opleve 1950’ernes 
hårde bandemiljø, hvor de to grupper 
Hajer og Jetter udkæmper en dødelig 
kamp. Kærligheden vil blive sat på en 
hård prøve, og de udøvende vil under 
Anders Baggesens instruktion agere 
som bandemedlemmer og borgere i 
New York. Historien centreres om 
Tony og Maria, som kommer fra hver 
sin side, men alligevel forelsker sig 
ved første øjekast. 
 
Tony og Maria vil blive spillet af Ma-
thias Flint(24) og Jeanette Riise Jen-
sen(23). De er begge nye i Vilhelms-
borg festspil, og spændte på at kom-
me i gang med det store arbejde. Dog 
er de ikke ubevandret i musicalens 

magiske verden. 
 
Mathias Flint har medvirket i adskil-
lelige musicals rundt på de danske 
amatørscener, og er netop i gang som 
Enjolras i Les Miserables i Musikteat-
ret Holstebro. Han har efter 2 år på 
Lærerseminaret taget orlov, og søger 
ind på Musikkonservatoriets AM-
linie i klassisk og rytmisk musik. Ved 
siden af musicals og uddannelse, spil-
ler Mathias Flint med i bandet Prima 
Junior, som blandt andet spiller på 
Århus Jazz festival.  
 
Jeanette Riise Jensen har ligeledes 
tidligere medvirket i musicals, hoved-
sagligt i Musikteatret Holstebro, som 
hun har været tilknyttet i 13 år. Hun 
flyttede til Århus fra Holstebro for at 
starte på finansøkonomiuddannelsen 
på Erhvervsakademiet Viby J. Hendes 
søster gjorde Jeanette Riise Jensen 
opmærksom på Vilhelmsborg festspil 
efter at have set Grease. Jeanette Rii-
se Jensen glæder sig til de nye udfor-
dringer, som hun som ny i Vilhelms-
borg festspil, og med en hovedrolle, 

vil blive udsat for de næste 5 måne-
der. 
 
Begge vil være at træffe ved 1. læse-
prøve d. 2. marts sammen med resten 
af de medvirkende i West Side Story. 
Der gives interview efter aftale, kon-
takt venligst presseansvarlig Kirstine 
Marie Bauning for nærmere aftale. 
 
 
For yderligere informationer kontakt 
venligst presseansvarlig  
Kirstine Marie Bauning på 
kmb@vilhelmsborgfestspil.dk eller 
tlf. 42 20 63 01. Se også www.vbf.dk 
 

 
Venligst 

 
Kirstine M. Bauning 

Tlf.: 42206301 
PR & Markedsføring 

Vilhelmsborg Festspil 
www.vbf.dk 
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Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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