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En tak – en opfodring – et alvorsord  
 
Vi har d.17. maj her i Mårslet afholdt TMG’s 140 års jubilæum, en hyggelig 
lørdag eftermiddag i idrættens tegn med et velbesøgt aftenarrangement med 
grillmad og lækkert tilbehør. 
Det virkede bestemt som om alle der var til stede, hvad enten det var om efter-
middag eller om aften, hyggede sig på boldbanerne, på asfalten ved skole og i 
teltet. Som en af arrangørerne vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til 
alle jer der hjalp. Uden jer ildsjæle, kunne en dag som jubilæet ikke løbe af 
stablen! Der skulle hentes grill, hoppeborge, musikanlæg, slæbes borde og stole, 
eftermiddagens aktiviteter klargøres og bemandes, snittes salat og anrettes mad. 
Opgaverne var mangfoldige og mange, der var noget til de stærke drenge og 
noget til pigerne. På Eventgruppens og TMG’s vegne mange tak til jer! 
Når jeg samtidig kalder min tak en opfordring, ja et alvorsord, er det fordi jeg 
gerne vil gøre opmærksom på at vi har brug for flere hænder, der vil hjælpe 
med de mange små praktiske opgaver under de kommende events, vi har på 
programmet i MultiHal gruppe. Events som Sct. Hans, vores bogudsalg og ikke 
mindst vores mad-aften senere på året! 
Søndag morgen d. 18. Maj, da der stod oprydning på programmet efter jubilæet, 
følte jeg mig som en meget træt ”Tordenskjolds soldat”. 
Vi var 5 til at klare det vi dagen i forvejen havde mange hjælpere til. Det tog os 
godt tre timer at sætte alle stole og borde tilbage i skolens kantine, tage telte ned 
og køre det hele hen hvor det hørte til. 
Måske var vi denne gang ikke gode nok til at spørge om hjælp, en fejl vi kan 
lære af! Men måske vidste vi simpelthen ikke hvem vi skulle spørge! 
I hvert fald snakkede vi fem under oprydningen om, at det kunne være fedt at 
have en liste med navne på folk vi kunne ringe til for at få hjælp. Havde vi søn-
dag formiddag (og for den sags skyld også lørdag aften) været 4-5 personer me-
re, kunne vi have ryddet op på den halve tid og haft det hyggeligt undervejs. 
Sådan en ”hjælper liste” kunne vi godt tænke os. Det er her jeg sender en opfor-
dring til alle jer! For var det ikke en overvejelse værd at komme på sådan en 
liste og blive ringet op 1 eller 2, ja måske 3 gange om året og give en hånd til 
diverse opgaver til vores arrangementer? 
Vores ønske er at etablere en liste med 20 til 30 Mårslettere og deres telefon 
nummer. Vi garantere at opgaverne vil være mangfoldige og spændende, dog 
mest omkring oprydning! Og vi garanterer sjovt og hyggeligt samvær i 2 til 3 
timer. 
Og for en god ordens skyld vil jeg lige nævne hvem vi er. Vi er Jørgen, Kent, 
Poul Erik og Bente fra eventgruppen under Projekt MultiHal i Mårslet. 
Skulle nogen få lyst til at melde sig kan i gøre det ved at sende en sms til mig på 
30 56 47 70, ringe på nævnte nummer eller sende en mail til et-
neb13@gmail.com. Det må kunne lade sig gøre at finde 20 vakse folk blandt 
Mårslets unge som ældre, tilflyttere og os andre! For Multihallens skyld! For 
sammenholdets og skyld! 

Jeg glæder mig til at høre fra jer! 
Hilsen Bente Seerup. 

Formand: Keld Schmidt-Møller Ovesdal 38 8320 Mårslet Tlf. 86 29 34 10 ksm@profibermail.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 
Ny dagligvarebutik i Mårslet? 
Århus Kommune har spurgt Mårslet 
Fællesråd om dets holdning til at fra-
vige den nuværende plan om at dag-
ligvarebutikker skal placeres på cen-
terarealet ved Brugsen – et område, 
der er ved at være helt udbygget. Helt 
præcist er der spurgt om Fællesrådets 
holdning til placering af en dagligva-
rebutik i nærheden af den nordlige 
rundkørsel på en grund ved Mårslet 
Byvej. På dette areal siger lokalpla-
nen, at der skal være blandet let er-
hvervs- og boligbyggeri – og ikke 
dagligvarehandel. Der skal derfor i 
givet fald laves en ny lokalplan for 
området. 
 
FU har diskuteret sagen, men er ikke 
enige. De fleste har dog en positiv 
holdning til en dagligvarebutik mere i 
Mårslet, og placeringen ved Mårslet 
Byvej er måske ikke den værste, man 
kunne finde på. En afstemning på 
maarslet.net indikerer, at befolknin-
gen i Mårslet tilsyneladende har sam-
me holdning. Et stort flertal finder, at 
det vil være godt med en forretning 
mere; men ganske mange er betænke-
lige ved placeringen på Mårslet By-
vej. 
 
Grundejerforeningen Visbjerg Hegn 
har protesteret kraftigt – en protest 
som FU har vedlagt sit i øvrigt forbe-
holdent positive svar til Århus Kom-
mune. 
 
Trafik 
- FU har sammen med de andre fæl-
lesråd i Århus syd været til møde med 
Trafik og Veje angående Beder-
Bering vejen. 
Ud over processen og de mangfoldige 
indsigelser og kommentarer, der er 
kommet frem indtil nu, var der en 
runde blandt deltagerne om forvent-
ninger. 

De første skitser til linjeføring blev 
antydet - og der blev taget hul på dis-
kussionen om hvilke af de eksisteren-
de veje, der skal tilsluttes. 
Trafik og Veje vil gerne have tæt 
kontakt til fællesrådene, dels som in-
formationsindsamlere, dels som infor-
mationsformidlere. Trafik og Veje 
lovede en hjemmeside, hvor udviklin-
gen vil blive beskrevet. 
 
- Det videre arbejde i trafikudvalget 
vil blive udført af folk fra selve FU 
(Kurt, Keld og Morten). FU vil i 
fremtiden dedikere nogle af årets åb-
ne formøder til trafik, hvor alle inte-
resserede kan komme og give deres 
holdninger til kende - og FU kan for-
tælle om/danne sig sine meninger. 
 

 
Natur- og miljøgruppen 
- Kommunen har bevilget 15.000 kr. 
til reparation af muren ved fortovet 
ved OK-tanken. Muren er nu blevet 
istandsat. 
- Arbejdet med stierne i Mårsletpar-
ken er genoptaget. 
 
Webgruppen 
- Der er nu annoncer på webben. 
- Der bliver lavet nye måder at stem-
me på, så udpræget svindel med web-
afstemning kan undgås. 
 
Børne- og ungeudvalg 
- B&U-udvalget har haft et møde med 
kommunen om opstilling af pavillo-
ner til pasning af de 0-6-årige. Der 
skulle have været afholdt møde om 
mere faktiske planer ons. d. 21. 5., 
men det er blevet aflyst pga. BUPL-
strejken. Ny dato fastsættes af kom-
munen snarest efter strejkens afslut-
ning. 
 
- Den godt et år gamle spejder-
gruppe, De blå spejdere i Mårslet, 

søger tilholdssted. Gruppen vokser 
hastigt og kan snart ikke længere væ-
re i Borgerhuset, da der efter sommer-
ferien er tre forskellige trupper. De 
søger fortrinsvis en grund til at bygge 
eget bjælkehus på. Al form for hjælp 
er velkommen. 
 
- Det er et problem, at der ikke i bør-
ne- og ungeudvalget er folk med sær-
lig interesse for ungeområdet. Vi hø-
rer meget gerne fra interesserede.  

 
Ny rolle for Fællesrådet 
Kommunen bruger fællesrådene langt 
mere aggressivt end tidligere, så vi er 
som fællesråd også nødt til at revidere 
vores rolle. 
 
Det første trin kunne være en rolleaf-
klaring. Ordinært møde 13/8 bruges 
fortrinsvis til en afklaring om hvad 
fællesrådets rolle er - med en ekstern 
facilitator. Herefter koncentreres ar-
bejdet  i  en mindre gruppe. 
Fællesrådets vedtægtsændringer kan 
tage udspring i resultatet af ovenstå-
ende. 
 
Det andet trin er en fastlæggelse af, 
hvordan vi vil melde FUs syn på fæl-
lesrådet ud. 
 
Trampestiudvalget 
Der er igen ved at blive pustet liv i 
trampesti på nordsiden af Giber Å fra 
Hørretvej til Eskegårdsvej 
 

KS/KSM 

 

 

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

www.maarslet-bladet.dk 
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Har du talt med dit barn i dag?  
Har du talt med dit barn i dag? Eller 
måske en af de foregående weeken-
der, hvor det kom hjem og havde fået 
noget at drikke og lugtede af røg? 
 
De dage, vejret er godt, bruger perso-
nalet på Midgården urimeligt meget 
tid på at samle flasker og rydde op 
efter unges udskejelser på legeplad-
sens arealer. 
 
Personalet har været så imødekom-
mende at stille an, så de unge kunne 
lave bål. Der har endda været lagt 
brænde frem. 
 
Belønningen har været, at pæle bereg-
net til børns leg blev brændt af sam-
men med brædder, som er sparket af 
rutsjebanen, så store søm efterfølgen-
de har siddet og strittet. 
På bålet har endvidere været en af by-
cyklerne fra Århus samt en hel del af 
de små børns legetøj. 
Legepladsen har genkøbt for mere 
end 5.000 kr. på udendørs legetøj - 
bl.a. de store legeklodser, som mange 
børn har leget godt med. 
 
Endvidere har der været mange fla-
sker samt glasskår, som personalet 
har samlet op, inden legepladsen 
mandag morgen bliver befolket af by-
ens mindste. 
I den centrale del af Mårslet har der 
også de varme sommeraftener været 
hærværk og smadrede flasker. 
 
Der må være nogen, der har brug for 
en snak med deres barn… 
 

Legepladsens bålplads er nu flyttet 
om foran Midgård, så de unge ikke 
kan boltre sig så ugenert. 

Kilde maarslet.net 
/BiJ 

foto: ©Birthe Jørgensen  
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MÅRSLET BYFEST 2008  
Program 

Onsdag 13. august. 
Kl. 14.00    TYVSTARTEN  Mårslet seniorernes eget byfestarrangement. 
                    En cykeltur på knapt 7 km. for byens raske seniorer over 60 år. Med start og slut i Bomgårdshaven. 
  Koldt øl og vand, varme pølser og kaffe, når turen er slut. Ingen startpenge. Sponseret af Juletræslauget. 
 
Kl. 19.30     GIBERÅMARCHEN. Er atter i år henlagt til en dejlig sommeraften. 
                    Start fra Mårslet Borgerhus, der sammen med marcharrangørerne vil byde på en travetur omkring  
  Vilhelmsborg på knapt 6.km. Vel ankommet hjem byder Borgerhuset på kaffe og hygge i haven. 
                    Pris for deltagelse 20 kr. for voksne. 
 
Torsdag 14. august. 
Kl.  14.00 - 16.00 SOMMERFEST for byens ældre. 
  Menighedsrået indbyder til sommerfest for seniorer. først er der gudstjeneste i kirken, derefter er der et 
  skønt kaffebord i Sognehuset, med munter underholdning ved Basseralle, alias Lene Riis på hamonika, og 
  Ole Spillemand Jensen (violin) der spiller og synger lystige viser. 
   
Kl.  18.00    Børne- og ungdomscykelløb.  9 - 15 år. 
                    Tilmelding / indskrivning til dette cykelløb foregår ved startsstedet, som er ved Lokalcenter Kildevang   
  fra kl. 17.30. Arrangør:  Odder Cykelklub og TMG / Mårslet Cykel Motion. Cykelhjelm absolut påkrævet. 
 
Kl.  19.30     Stort BANKOSPIL i skolen kantine. Masser af flotte præmier. 
                     Mange spil og lotterier  Arrangør:  TMG Fodboldens Venner. 
 
Fredag 15. august. 
Kl.  19.00     Byfestens store motionscykelløb for hele familien med start fra HalHuset. Der er masser af præmier til  
  uddeling umiddelbart efter mål og afslutning.  Pris for deltagelse:  Børn 10 kr. - Voksne 20 kr. 
                     Arrangør:  TMG Cykel Motion. 
 
Kl.  19.00     Byvandring.   Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening inviterer til hyggelig historisk byvandring i Testrup. 
  Nærmere program er under udarbejdelse. 
 
Kl.  19.00     Petanque på banerne ved HalHuset. 
 
Lørdag 16. august. 
Kl. 09.00 - 15.00     Byfestens store kræmmermarked i Bomgårdshaven. 
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                    Her er stedet hvor mårsletterne mødes. Morgenkaffebord med rundstykker og kaffe til rimelige priser, og 
                    så en byfestdram til at vågne op på. Kræmmermarkedet for os alle. Børn, voksne, naboer og venner. Vi 
                    bør alle møde op i Bomgårdshaven denne sensommer lørdag. Markedsboder, Kajs billedskole for børn,  
  Mårslet Kunstskole, de blå og grønne spejdere viser deres forskellige spejderaktiviteter. 
                    Her kommer MultiHalprojektet med deres plancher. Bridgeklubben og mange andre.   
  Arrangør:. Mårslet Juletræslaug. 
 
Kl.  15.00    Mårslet Run & Walk. Løb byen rundt. 
                    Ruter på 5 og 10 kilometer. Start og mål ved HalHuset. Tilmelding i Bomgårdshaven under kræmmermar-
  kedet mellem kl. 10 og 13 samt ved HalHuset fra Kl. 14.00. Pris: Gratis for børn 0 . 14 år. Incl. T-shirt og 
  medalje. For voksne mellen 15 0g 100 år, - 25 kr. T-shirt ( 5 kr. går til MuliHalprojektet. ) I målområdet vil 
  der være vand og frugt m.m. til rådighed. Masser af præmier udtrækkes på løbenumrene. 
 
Kl. 15.30     Taverna stemning i Byfesten. 
                    OK-tanken  /  Bomgårdshaven.  Stedet hvor byens borgere spiser  byfestmenuen.  Taverna-stemning med 
  musik, vin, fadøl og kulørte lamper. Ole "Bykok" står for der kulinariske over grillen. Fra kl. ca. 16.30 er 
  der aftenspisning. Arrangør:  TMG Fodboldens Venner. 
 
Søndag 17. august.  
Kl.  11.00    Friluftgudstjeneste i Bomgårdshaven. 
                    Gudstjenesten tema er i år De Gode Hænder. Hanne Davidsen prædiker. Musik ved Århus Brassband, under 
  ledelse af Jacob Larsen og kirkens kor under ledelse af Pia Lebohn medvirker. Efter gudstjenesten tilbyder 
  Panthenia lækre fiskefrikadeller og andre delikatesser. Tæpper eller campingstole medbringes. Arrangør:  
  Mårslet Kirke og menighedsråd. 
 
Kl.  16.00 CIRKUS KRONE 
  Familieforstilling på boldbanerne ved skolen. 
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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 

Det var noget af en overraskelse, da 
Nordea´s nye filialbestyrer Erik Dam-
gaard læste op af begrundelsen for 
tildelingen af Mårsletprisen 2008. Det 
var egentlig først, da han læste styk-
ket op om de mange kasketter, at det 
måtte være mig, han talte om. Tak for 
det. 
Tak for de af mig ukendte, der indstil-
lede mig som kandidat, og tak til de 
sidste par års prisvindere, der fandt 
frem til undertegnede. 
Der er ikke mange i Mårslet der ved, 
at jeg og nogle stykker andre tilbage i 
80erne, blev af filialbestyrer Peter 
Hjort ( SDS hed Sparekassen/Banken 
dengang ) spurgt om vi ville være 
med til at stifte en vandrepokal 
for det frivillige arbejde i byen. Det 
ville vi. 
Vi blev enige om betingelserne, og 
kaldte den Mårslet Aktiv pris. Nu 
hedder den bare Mårsletprisen, men 

betingelserne er de samme. 
Den første der fik tildelt Aktivprisen 
var Ellen Nørlem, for sit arbejde med 
seniorklubben i byen. Poul Nørlem, 
der også var med til at stifte pokalen, 
erklærede sig absolut inhabil ved det-
te første valg.  
Hvem de øvrige i komitéen var, har 
jeg faktisk glemt. 
Nogle år efter stoppede uddelingen af 
Aktivprisen, en større besparelsesrun-
de var i gang i bankverdenen, og det 
gik altså også ud over Mårslet Aktiv 
prisen. 
 
Heldigvis blev prisen taget op igen 
under Væreby/Leveby projektet i 
2000, efter lidt pres fra en af grupper-
ne, og siden er denne lokalpris blevet 
uddelt pinselørdag på butikstorvet, 
med rosende ord, blomster og en 
check 
på 1000 kr. 

Det er kutyme at donere den væk til 
baglandet. Man risikerer at blive be-
skattet af beløbet.  
Jeg gav min til kaffe og kage på Kil-
devang. 

 
Med hilsen og tak  

KAJ CHRISTENSEN 

foto: Kresten Andersen 

Tak for Mårsletprisen… 
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 Giv en             til Mårsletbladet 

Mandag d. 21 April var dagen hvor 
rigtig mange konfirmander skulle fej-
re ”Blå Mandag”. 
i området Beder – Malling og Mår-
slet. 
Her er der tradition for at konfirman-
derne fra de forskellige byer mødes 
om aftenen til 
fest og aktivitet i Beder Fritidsklub. 
Arrangørerne af denne dag er Fritids-
klubberne og 
Ungdomsklubberne i Beder, Malling 
og Mårslet. 
Der er et ”Blå Mandags” udvalg der 
arrangerer og koordinerer bl.a under-
holdning, mad, transport, musik, di-
skotek mm ressourcer som tages ud af 
klubbernes budget. 
Repræsentanterne til udvalget, og det 
antal personer der hjælper til denne 
aften er alene 
fra Mårslet Fritidsklub, tre personaler. 
Aftenen var en succes, og det var en 
sand fornøjelse at konfirmanderne på 

en god og glad 
måde havde lyst til at lave en aften i 
nærmiljøet, hvor voksne var med til at 
sikre en aften 
med forskellige tilbud i en god atmo-
sfære. 
 
Men hvor blev alle konfirmanderne 
fra Mårslet af??? 
Som klub har vi selvfølgelig ingen ret 
til at bestemme hvor og hvordan kon-
firmanderne skal holde denne aften. 
Men vi har sammen med de andre by-
er undret os over, hvorfor der ikke var 
deltagelse fra Mårslet??? 
Det sætter selvfølgelig nogle tanker i 
gang. 
• Hvorfor er arrangementet ikke 
valgt til? 
Ved forældre og konfirmander, at 
”Blå Mandags” arrangementet er en 
tradition? 

 
Fritidsklubberne og de andre arrangø-

rer tænker ”Blå Mandag” som et til-
bud til de unge mennesker. Aftenen 
foregår i nærmiljøet hvor de unge kan 
være sammen med klassekammerater 
og møde andre unge. Her er voksne 
som kender en del af de unge, interes-
serer sig for dem og som alle gerne 
vil være med til at lave en festlig af-
slutning på deres ”Blå Mandag”. 
 
Da vores erfaring er, at mange syven-
de klasser planlægger ”Blå Mandag” i 
efteråret, vil personalet fra Mårslet 
Fritidsklub gerne stille os til rådighed 
med information ved et forældremøde 
i skoleåret 2008/2009 hvor vi kan for-
tælle om arrangementet. 
 
Vi håber, at forældre til de kommende 
syvende klasser vil se dette som et til-
bud, og bakke op om kommende ”Blå 
Mandags” arrangement i foråret 2009. 

Hvordan holdt du Blå Mandag?? 
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STOF TIL MÅRSLET-BLADET 
Afleveres i skrifttype Times New Roman skriftstørrelse 11 

Overskrifter i skriftstørrelse 24 

Ekstra klasse på kommende 3. år-
gang 
I brugertilfredshedsundersøgelsen 
blandt skolens forældre, som blev 
gennemført i dette skoleår, var et 
gennemgående kritikpunkt de høje 
klassestørrelser på Mårslet Skole, og 
skolebestyrelsen har et princip, hvor 
det tilstræbes, at klasserne ikke over-
stiger 26 elever. Derfor var det nær-
liggende i forbindelse med skoleårets 
planlægning at se på en mulighed for 
at imødekomme disse ønsker. Der 
skal være over 79 elever på en årgang 
for at skolen tildeles ressourcer til fi-
re klasser.  
På 2.årgang er der 79 elever, og vi 
vurderede, at skulle der oprettes en 
fjerde klasse, skulle det være nu. 
Det er altid sårbart at bryde en klasse 
op, men da vi gjorde det efter børne-
haveklassen med de nuværende 
3.klasser, fik vi lavet et princip, som 
også er blevet fulgt denne gang. Prin-
cippet går ud på, at der tages en grup-
pe elever fra hver af de eksisterende 
klasser og formeres en ny klasse( se 
princippet på skolens hjemmeside). 
Sidste gang vi lavede en ny klasse på 
denne måde, var der kritikpunkter fra 
forældrene, og for at imødegå dette, 
har vi denne gang fulgt de råd, vi fik 
dengang. Det er ikke nødvendigvis 
ensbetydende med, at alle dermed 
bliver tilfredse. En lavere klassestør-

relse giver mere tid til det enkelte barn, 
men det gør, at der bliver færre penge 
til noget af det, vi også gerne vil f.eks. 
l e j r s k o l e r ,  s k o l e f e s t ,  s k o l e /
hjemsamarbejde osv. 
Lokaleforhold 
Der er i gennemsnit 4 klasser på hver 
årgang fra 0.-5.kl. næste skoleår, hvil-
ket betyder to klasser mere end i inde-
værende skoleår. Vi har næste år van-
dreklasser på 3., 4. og 8. årgang. Der-
udover er vi så heldige, at vores biolo-
gi- og fysiklokaler skal totalt renove-
res, hvilket betyder, at vi ikke kan bru-
ge lokalerne den første halvdel af sko-
leåret. 
Der vil derfor blive et vist pres på lo-
kalerne i næste skoleår. Vi arbejder på 
at finde de bedste løsninger, men må 
indstille os på, at hjemkundskab, hånd-
arbejde og EDB lokalet kommer i spil 
som normalundervisningslokaler for at 
få puslespillet til at gå op.  
Som et ekstra kuriosum skal Lyseng 
Svømmestadium, hvor vores 4. og 5. 
klasser har svømning, renoveres, så vi 
skal i den første halvdel af skoleåret 
have svømning et andet sted. 
Heldigvis er vi meget tæt på, at der 
kommer gang i byggeriet af fire nye 
fælleslokaler (skole/SFO), et pædago-
gisk læringscenter og et nyt musikloka-
le, så vi har bestemt noget at glæde os 
til. 
 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Ny valgfagsordning 
Næste skoleår starter en ny valgfags-
ordning for 8.-9.klasserne. I stedet 
for at vælge et fag, der løber over he-
le skoleåret, har eleverne fået mulig-
hed for at vælge mellem 14 forskelli-
ge ”småfag”, som ligger i to bånd 
henover året med mellem 10 og 40 
lektioner. 
Vi har prøvet at tilgodese elevernes 
ønsker om nye valgfag, og dermed 
rekrutterer flere elever til valgfagene 
specielt fra 9.klasse, som i de senere 
år har fravalgt valgfag. Ideen er ud-
sprunget af en udviklingsgruppes ar-
bejde i det forløbne år og skolebesty-
relsens fokus på udskolingen, hvor 
elevernes ønsker om andre valgfag 
blev nævnt.  
Følgende fag er oprettet: Cykelværk-
sted, psykologi, forstå verden, biologi 
i naturen, musik, power point, hitma-
ker, træning og ernæringslære, 
stomp´n record, idræt, moviemaker, 
word, tastaturtræning og fremstilling 
af kniv. En blandet landhandel som 
afspejler elevernes brede interesses-
felter. Vi evaluerer ordningen om et 
år. 
 
Alle elever, forældre, medarbejde-
re og samarbejdspartnere ønskes 
en god sommer med tak for samar-
bejdet i skoleåret 2007/2008. 
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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.anette-krogh.dk  

Nyt fra skolebestyrelsen 
v/ Søren Petersen, formand skolebestyrelsen 

Støtte til Mulithal-projektet, sam-
arbejdsaftale med forældrerådet i 
SFO-Trekanten, renovering af na-
turfagslokalerne og en ny formand 
efter sommerferien. 
 
Skolebestyrelsen havde på sit møde 
26. maj møde med multihal-gruppen. 
Mulithal-gruppen fremlagde projek-
tet og fortalte herunder, hvordan en 
kommende multihal også vil være til 
gavn for skolen. Dels i forbindelse 
med en øget kapacitet til idræt med 
flere, bedre og bredere faciliteter, 
dels at nogle af faciliteterne også vil 
kunne benyttes af andre fag, herunder 
musik og drama.  
 
I skolebestyrelsen er vi meget positi-
ve overfor en kommende multihal, 
som vil være til stor gavn for byen, 
men som sandelig også vil være til 
gavn for skolen og dermed lærere, 
elever og forældre.  Det blev derfor 
aftalt, at Skolebestyrelsen udarbejder 
en støtteerklæring og heri skitserer, 
hvilke muligheder skolen kan få med 
en ny mulitihal og samtidig redegør 
for de ønsker, Mårslet Skole har til 
den konkrete udformning, så multi-
hallen i så vid udstrækning som mu-
ligt kan anvendes til skoleformål i 
skoletiden.  
 
På skolebestyrelsesmødet 24. juni vil 
skolebestyrelsen tage stilling til, 
hvorvidt skolebestyrelsen skal gå ak-

tivt ind i multihal-projektet. Mårslet 
Skole har ikke umiddelbart midler til at 
støtte etableringen eller driften, da det i 
givet fald vil skulle tages ud af det ek-
sisterende driftsbudget, som tildeles af 
Århus Kommune efter nogle faste kri-
terier. 
 
Samarbejdsaftale med SFO-
forældreråd 
Skolebestyrelsen har på mødet d. 26. 
maj indgået en samarbejdsaftale med 
forældrerådet i SFO-Trekanten. Afta-
len indebærer, at forældrerådet for til-
delt en del kompetencer. Det gælder 
eksempelvis at medvirke til at fastlæg-
ge mål og principper for det pædagogi-
ske arbejde, medvirke til at fastlægge 
principper for lokaleanvendelse, og an-
vendelse af midler til vedligehold, 
medvirke til ansættelse af personale i 
SFO, medvirke til godkende ordens-
regler for SFO etc. Endelig skal foræl-
drerådet medvirke til at udarbejde for-
slag til mål og principper for SFOs 
virksomhed, som så skal forelægges 
skolebestyrelsen. Aftalen indebærer en 
høj grad af decentralisering af kompe-
tence til forældrerådet, men praksis 
indtil nu har i høj grad også været, at 
forældrerådet i SFO har været involve-
ret i opgaverne. Den færdige aftale vil i 
løbet af kort tid kunne ses på Mårslet 
Skoles hjemmeside. 
 
Nye naturfagslokaler 
Ledelsen på Mårslet Skole er blevet 

orienteret om, at Århus Kommune vil 
renovere Mårslet Skoles naturfagslo-
kaler. Arbejdet vil stå på i første 
halvdel af næste skoleår. Når dette er 
sket, vil Mårslet Skole stå med mo-
derniserede lokaler til biologi og fy-
sik. En renovering har længe stået på 
skolebestyrelsens ønskeliste, så i sko-
lebestyrelsen er vi yderst tilfredse 
med denne besked fra Århus Kom-
mune. Imens venter vi fortsat på, at 
indstillingen om de fire nye undervis-
ningslokaler og et pædagogisk læ-
ringscenter finder vej til Magistrat og 
Byråd. 
 
Ny formand 
Skolebestyrelsen skal efter sommer-
ferien vælge ny formand. Min datter 
har ønsket et skoleskift og forlader 
derfor Mårslet Skole her til sommer 
for at starte i en helt ny 7. klasse på 
Elise Smiths Skole. Det er en person-
lig beslutning, hun har taget fornylig, 
og har ikke noget med skolen at gøre 
som sådan. Det betyder dog, at jeg 
ikke synes, jeg skal være formand for 
skolebestyrelsen, når jeg ikke længe-
re har børn på skolen. Det er selvføl-
geligt ærgerligt at skulle ’rende af 
pladsen’ i utide, og jeg har været me-
get glad for mit arbejde som skolebe-
styrelsesformand. Men sådan kan 
verden pludselig ændre sig. 
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fi spurgt til råds ved åen. Jagten slut-
tede i labyrinten under skolen, i kæl-
derens gange, hvor skræmmende 
monstre dukkede op undervejs.  
De havde en rigtig god uge, hvor bør-
nene havde mange sjove oplevelser, 
og derudover lærte hinanden bedre at 
kende.  
 
Året der gik 
Vi har haft et lidt turbulent år, idet 
Asgaarden og SFO skulle sammen-
lægges. Det tog noget tid at vænne 
sig til den nye struktur, men nu er tin-
gene efterhånden faldet godt på 
plads. Vi ser frem til at udvikle vide-
re på den ”nye” SFO efter sommerfe-
rien og vil slutteligt gerne ønske jer 
alle en rigtig god sommer.  

Rokering efter sommerferien 
Efter sommerferien flytter de fleste 
grupper til andre lokaler. De kom-
mende 0.klasser skal være i Hobixen 
og pavillonerne, de kommende 
1.klasser bliver i deres nuværende lo-
kaler og de kommende 2.klasser skal 
i A-huset. De kommende 3.klasser 
skal være på Asgaarden sammen med 
de kommende 4.klasser, som allerede 
er faldet godt til der.  
Der vil også være rokering af perso-
nale, det kan i læse mere om på 
SFO’s hjemmeside. 
 
Nye 0.klassers SFO start 
De børn, der skal starte i børnehave-
klasse onsdag d.13. august, kan starte 
i SFO allerede fredag d.1. august. Det 

giver mulighed for en rolig opstart, 
hvor børnene har mulighed for at lege 
og lære hinanden lidt at kende. Vi vil 
gøre opmærksom på, at når man har 
udfyldt en indmeldelsesblanket er ens 
barn sikret en plads i SFO. Vi glæder 
os meget til at lære både de nye børn 
og jer forældre at kende. 
 
 Projekt på Asgaarden 
I den sidste uge af maj var Asgaarden 
forvandlet til en græsk bystat i Det An-
tikke Grækenland under et fælles pro-
jekt for 3. og 4.klasserne. Der var mas-
ser af boder, hvor børnene kunne hand-
le med alle deres dinarer og sågar få 
penge for at drikke vand… Derudover 
var der børn på jagt efter Minotaurus 
da han havde stjålet Gudernes Horn og 
undervejs i den jagt blev Oraklet i Del-

Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  
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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 
 
 
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 
bille1113@hotmail.com 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Jacob Steen 
jacob.steen@youmail.dk 
 

”Ah, det var fedt at prøve!” lød en 
kommentar efter tre svedige timers in-
tens træning med at slå rytme på om-
vendte skraldespande, rappe sjove tek-
ster og øve svære dansetrin´en hel for-
middag i skoletiden. Bag instruktørerne 
Kim og Jomos besøg hos eleverne fra 
7. årgang stod Mårslet Skoles Venner i 
samarbejde med de tre klasselærere. 
6.000 kroner bevilgede MSV til arran-
gementer, der er blevet en tradition for 
hver 7. årgang.  
Stomp er rytmeleg af den mere larmen-
de slag. Vend en tyk plastikskralde-
spand på hovedet, sæt i guitarrem af 
gummi i den og over skulderen og bank 
så rytmen løs med en trommestik med 
en tennisbold for enden og en plastik-
stik. Lad 40 unge banke rytmen i takt 
og de forsvinder ind i den, og vinder 
styrke. Blufærdigheden er som fordam-
pet og al opmærksomhed retter sig mod 
at lære de forskellieg rytmer, taktslag 
og breaks, der udgør stomp-musikken i 
gymnastiksalen. 
Samtidig lærer Jomo, professionel dan-
ser med bl.a. popsangeren Usher, en 
gruppe drnge og piger et miniprogram 
med forskellige trin og et kort samlet 
optrin. 
Til sidst gik de alle uden for på lærer-
nes parkeringsplads for at vise de invi-
terede 3. klasse elever hvad de havde 
svedt sig frem i løbet af tre intense ti-
mer. 
 
En klar anbefaling 
Fem smileys ud af fem. Sådan lyder 
vurderingen fra Sille, Maria og Maike 

fra 4.c, efter deres besøg i DGI-huset i 
Århus sammen med 3., 4. og 5. c samt 
3. d. delvist finansieret af MSV. Om 
formiddagens aktive timer fortæller de: 
”3. klasserne startede oppe i springsa-
len, hvor de hoppede på trampolin og 
lærte at lave saltoer. Imens startede 4. 
og 5. i hallen, hvor de legede evigheds-
stikbold, sjippetovs-stafet, 'fang halen', 
'lav en skulptur af hinanden' og stafet 
med fødderne bundet sammen”. 
”I springsalen startede de to klasser 
med opvarmning, hvor man skulle lave 
en masse øvelser. Så hoppede de på en 
lang airtrack-madras og lavede en mas-
se sjove ting. Derefter stillede de sig i 
to rækker og lærte trin 1, 2 og 3 for at 
lave en salto. Når man havd elært det, 
var der fri leg”. 
”Der kunne vi bl.a. hoppe på trampolin 
og lave fleer saltoer. Det så ud til at 
alle syntes, det var sjovt, selv om der 
var et par elever, som fik et par små 
sportsskader. Vi vil anbefae alle andre 
klasser og familier at komme i DGI-
huset. Det var en rigtig god oplevelse”. 
 
Forældre søges 
Bestyrelsen for MSV står over for et 
generationsskifte, da børnene af de to 
nuværende forældre-repræsentanter 
snart går ud af skolen. Byens eneste 
filantropiske institution efterlyser der-
for forældre, som gerne vil være med i 
arbejdet, der kun indebærer fire-fem 
møder om året. Møder der altid fører til 
glæde hos skoleeleverne. Henvend jer 
blot til mig på bille1113@hotmail.com 

Stomp med affaldsspande og dans 

Af  Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner 
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   Sommerferien står for døren, så nu 
skal der rigtig slappes og hviles ud. 
Eller skal der? Familiefaderen er må-
ske allerede ved at få stress, for turen 
sydpå skal planlægges i alle detaljer. 
   Og moderen er måske ved at finde 
ud af, hvordan man laver en rejse-
blog, så dem derhjemme kan følge 
med i alle familiens bevægelser. Un-
gerne hujer og forventningerne er 
spændt til bristepunktet.  
   Der skal også købes ind. Det gamle 
kamera trænger til at blive skiftet ud, 
og det tager tid at læse den lange ind-
viklede brugsanvisning. Bilen skal til 
eftersyn for en sikkerheds skyld. Rej-
seforsikring bestilles. Hunden på pen-
sion.  
Og så videre og så videre. Man er helt 
træt, inden man får begyndt.  
 
At holde ferie kan være hårdt arbejde 
– og hvad så hvis vejret bliver dår-
ligt!! Her er jo lige noget, man ikke 
kan styre og kontrollere, fandens!! 
Og det helt store spørgsmål:  
KAN MAN OVERHOVEDET HOL-
DE HINANDEN UD EN HEL UGE 
UDEN PAUSER??? 
  
   For mange er det faktisk en prøvel-
se! Mange har behov for rekreation 
efter ferien. Manden begynder at fab-
le om den skurvogn, han gerne vil 
have stillet op nede i baghaven, un-
gerne vil flytte hjemmefra, og konen, 
ja, hun prøver at holde sammen på det 
hele! 

    Nej, så slemt behøver det ikke at 
være, men vi har vel alle prøvet no-
get, der ligner, og måske har vi lært 
lidt af det!  
   Så hvad med en stille og rolig ferie i 
Danmark! I huset eller i eget eller 
lejet sommerhus. Hvad med at nøjes 
små overkommelige udflugter? Ingen 
store projekter om at male, flytte om, 
rydde op, renovere haven eller bygge 
til. Og tænk på, at er en rolig og pas-
siv ferie er billigere og faktisk også 
behageligere.  
   Men hov!  Det er da i hvert fald 
ikke in! Det er derimod aktiv ferie: 
vandreture, fjeldture, pilgrimsvan-
dringer, adventure, sommerkursus, for 
du skal udvikle dig, opleve og lære 
hele livet, hele tiden. Så op af stolen! 
Ud i naturen. Ind i fitnesscentret – 
hvis vejret er dårligt! I gang! Nu! 
 
 Nej, i år gider jeg ikke! I år vil jeg 
være ligeglad og ikke have for mange 
planer. Jeg vil øve mig i ingenting at 
lave og bare nyde det. Være opmærk-
som på alt det skønne, der er og kom-
mer til mig. Have tid til at læse avi-
sen, gå en lille tur – ikke længere end 
jeg gider – tage en svømmetur – ikke 
fordi det er sundt, men fordi det er 
dejligt. En ferie uden formål, uden 
aktivitet. Bare ferie, bare være til. 
Bare være. I det liv Gud har givet 
mig. Være mig selv og være mig 
sammen med min familie. Være. Og 
undre mig. Glæde mig over livet og 
alle de dejlige mennesker, jeg er om-

givet af. Stoppe op og se mig om-
kring og tænke lidt. Lægge bekymrin-
gerne fra mig. Er det ikke det, man 
har ferien til? Komme væk for senere 
at vende tilbage – udhvilet, frisk og 
sulten på at gå i gang igen. Det er da 
ikke meningen, at vi skal fortsætte 
ræset sommeren over og lade os vikle 
ind i forbandede forventningsknuder, 
som bare ender i skuffelser og skrig 
og skrål. 
 
   Jeg ved godt, at det ikke er så let. 
Toget kører, og man må stige på og 
følge med strømmen. Alle mærker 
presset – og det kan da også være 
sjovt nok nogen gange. 
   MEN! Mit råd til alle feberhede 
sommerferieaktivister er nu alligevel: 
Klap hesten, løft blikket op fra rejse-
kataloget og se hinanden i øjnene. Det 
er dér, det hele begynder og ender. I 
det kærlige blik og det kærlige favn-
tag. Det kan du få på Kreta, men du 
kan også søge det på din egen terras-
se.  
    Der er nogen, der kalder det kvali-
tetstid. Man har især brugt udtrykket i 
forhold til sine børn, og der er det 
også velanbragt, men det handler også 
om kvalitetstid i forhold til kæresten, 
ægtefællen, vennerne.  
   Sommertid er kvalitetstid og kvali-
tetstid er nærvær. 
    
Husk det! Og rigtig god sommerferie! 
 

 Hanne Davidsen 

Lette sommerrefleksioner 
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Lokalcenter 

Kildevang 
 

   Der afholdes ikke gudstjenester 
på lokalcenter Kildevang i juli og 
august.   

   Næste gang er  
onsdag d. 3. september kl. 14:30 

 

Kirkebil 
 

Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
og ved andre arrangementer i Kirkens 
regi kan ældre og dårligt gående be-
stille gratis transport med kirkebil. 
Henvendelse til kirketjener Lis Nis-
sen senest fredag kl. 8:30 på tlf.nr. 
8629 8190. 

 

Menighedsrådet 
Menighedsrådets næste møde afhol-
des i Sognehuset 

 tirsdag d. 19. aug.  kl. 18:30 - 22 
 

Menighedsrådets møder er offentli-
ge, og enhver er velkommen til at 
overvære mødet. 

JULI 
 

SØNDAG d. 6. juli  kl. 10:00 
7. søndag efter trinitatis 
Matt. kapitel 10, vers 24 - 31 
HANNE DAVIDSEN 
  
SØNDAG d. 13. juli  kl. 10:00 
8. søndag efter trinitatis 
Matt. kapitel 7, vers 22 - 29 
HANNE DAVIDSEN  
 
SØNDAG d. 20. juli  kl. 9:00 
9. søndag efter trinitatis 
Luk. kapitel 12, vers 32 - 48 
BIRGIT MORSING MADSEN 
 
SØNDAG d. 27. juli  kl. 10:00 
10. søndag efter trinitatis 
Matt. kapitel 11, vers 16 - 24 
HANS RUBECH CHRISTENSEN 
 

AUGUST 
 

SØNDAG d. 3. august kl. 9:00  
11. søndag efter trinitatis  
Luk. kapitel  7, vers 36 - 50 
ANNE  VEJBÆK 

 
SØNDAG d. 10. august kl. 10:00  
12. søndag efter trinitatis  
Matt. kapitel 12, vers 31 - 42 
HANS RUBECH CHRISTENSEN 
 
TORSDAG d. 14. august kl. 14:00  
(Kort gudstjeneste i forbindelse med 
sommerfest for seniorer.) 
HANNE DAVIDSEN 
 
SØNDAG d. 17. august kl. 11:00   
Friluftsgudstjeneste   
(se omtale andetsteds på kirkesiderne) 
13. søndag efter trinitatis  
Matt. kapitel  20, vers 20 - 28 
HANNE DAVIDSEN m.fl. 
 
SØNDAG d. 24. august kl. 11:30  
14. søndag efter trinitatis  
Johs. kapitel  5, vers 1 - 15 
BIRGIT MORSING MADSEN 
 
SØNDAG d. 31. august kl. 10:00  
15. søndag efter trinitatis  
Luk. kapitel  10, vers 38 - 42 
HANNE DAVIDSEN 

Ferie 
Sognepræst Hanne Davidsen holder 
ferie fra mandag den 14. juli til man-
dag den 11. august.  
Embedet passes således: 
 
-  14. juli - 27. juli af sognepræst  
    Birgit Morsing Madsen, 
     tlf.: 8692 7330. 
-  28. juli - 3. august af sognepræst  
    Anne Vejbæk, 
     tlf. 8692 7454. 
-  4. aug. - 10. aug. af sognepræst  
   Thomas Fischer-Larsen, 
    tlf. 8627 0634. 
 
Sognepræst Birgit Morsing Madsen 
holder ferie fra  mandag den 28. juli 
til mandag den 18. august. 

 

Mandagscafeen 
 

holder sommerpause og åbner igen 
 

mandag d. 8. sept. kl. 9:30 - 11 
 

med gratis kaffe, the og friske rund-
stykker, og hvor man så igen bare 
kan droppe ind og få en hyggelig 
snak med andre fra sognet. 

   Minikonfirmander fra 3.a og 3.b 
inviteres til at deltage i minikonfir-
mandundervisningen i efteråret.  
   Vi begynder undervisningen tirsdag 
og onsdag i uge 37, som er 2. uge i 
september.  Klasserne får nærmere 
besked senere.  
   3.c og 3. d får tilbudet til foråret. 
 
   Konfirmanderne begynder også i 
uge 37, og undervisningen ligger på 

tirsdage, onsdage og torsdage fra kl. 
8:00 - 9:30.  
 

Hanne Davidsen har tirsdags og  tors-
dagsholdene og Birgit Morsing Mad-
sen har onsdagsholdet.  
 

Konfirmandforældreaften. 
   Konfirmandforældre for alle tre 
klasser inviteres til møde i Mårslet 
Kirke  

torsdag d. 25. sept. kl. 19 - ca. 21.  

   Her vil efterårets undervisning og 
projekter vil blive præsenteret af sog-
nepræsterne Hanne Davidsen og Bir-
git Morsing Madsen.  
   Bl.a. vil der blive orienteret om det 
store konfirmandprojekt ”Guds Folk 
på Moesgård” – et samarbejde i År-
hus Søndre Provsti for alle provstiets 
ca. 1000 konfirmander. Læs mere på 
nettet:  maarslet-kirke.dk under 
”Konfirmandprojekt 2008”.         HD   

Kirketider i juli og august 

Information om konfirmationsundervisningen 
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SOGNEHUSET 
 

Onsdag d. 13. august: 
Indre Mission 
kl. 19:30. 
Orientering om dette møde kan findes  
på kirkens hjemmeside:  
maarslet-kirke.dk 
(Indre Mission) 
 

Tirsdag d. 19. august:  
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  torsdag:  
kl. 15:00 - 17:30  Kor og korskole 
Se hjemmesiden for evt. ændringer: 
maarslet-kirke.dk (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.  

   Mårslet Kirkes Korskole starter den 
nye sæson i Sognehuset 
torsdag d. 28. aug. kl. 13.45 – 14.30     

   Der øves sædvanligvis kl. 15:00 – 
15:45 men p.g.a. særlige omstændig-
heder er korprøven fremrykket denne 
ene dag.  
 

   Korskolen er for børn fra 4. klasse. 
I særlige tilfælde  –  og hvis der er 
plads  –  kan børn i 3. klasse være 
med. 
 

 Mårslet Kirkes Kor starter den nye 
sæson i Sognehuset  
onsdag d. 27. aug.kl. 15:50 – 17:30  

 

   Der øves sædvanligvis om torsda-                     
gen kl. 15:50 – 17:30; men p.g.a. sær-
lige omstændigheder må der flyttes 
ugedag i denne uge. Koret er for børn 
fra 6. klasse og opefter – efter forud-
gående optagelsesprøve. 
 

 Yderligere oplysninger om begge 
kor samt tilmelding INDEN startda-
toen hos korleder Pia Labohn på tele-
fon 8655 6408 eller på mailadressen:  
korpia@os.dk 
 

   Yderligere oplysninger kan desu-
den findes på kirkens hjemmeside: 

  maarslet-kirke.dk   
(Kor og Korskole)         

Mårslet Kirkes Kor og korskole 
 

SÆSONSTART 

   Spillemandsmessen, søndag den 1. 
juni i Mårslet Kirke  blev en stor suc-
ces, og vi der overværede den blev 
vidne til en helt igennem anderledes, 
festlig og ikke mindst, en glad guds-
tjeneste, hvor den sprudlende glade 
og livsbekræftende spillemandsmusik 
blev det helt gennemgående tema! 
   Og netop glæde var også det gen-
nemgående tema i Hanne Davidsens 
prædiken.  
   Kirkens orgel var denne dag sat ud 
af kraft, og et lokalt spillemandsorke-
ster bestående af  Allan Thomsen, 
violin,  Anders Nyløkke Jørgensen, 
bas, Preben Ulvskov, harmonika og 
Jørgen Kraglund, klarinet,  ledsagede 
salmesangen og prægede i det hele 
taget gudstjenestens forløb 
   Mårslet Kirkes Kor medvirkede i 
en perfekt samklang med spillemænd 
og menighed under ledelse af orga-
nist Pia Labohn. 
   Kirkesanger Lisbeth Frandsen di-

verterede med et par solonumre, og 
festklædte  folkedansere fra Folke-
danserforeningen af 1945 satte yder-
ligere kulør på gudstjenestens forløb, 
og var et festligt punktum, da de efter 
gudstjenesten dansede ud af kirken til 
et spontant og taktfast bifald. 
   
   Spillemandsmessen er skrevet af 
Holger Lissner, og for musikken står 
Ivan Damgaard og Michael Sommer. 
 
   Efter gudstjenesten var der hygge-
ligt samvær på gårdspladsen ved 
Sognehuset. Her spillede folkedan-
serne op til dans og gav en lille op-
visning.  
   Rise Thomsen, der leder folkedan-
serne, instruerede til slut et par lette 
danse, hvor alle kunne være med. 
 
   Se de mange festlige billeder fra 
dagen på kirkens hjemmeside: 

maarslet-kirke.dk (Galleri) 

Og dansen den gik - ud af kirken! 

Spillemandsmessens livsbekræftende, glade og festlige punktum!   
(Foto: Jørgen Lauritsen) 

Hjemmesiden 
maarslet-kirke.dk 

 

har siden oprettelsen i foråret 2008 
haft omkring 4.000 besøgende.  
   Du kan her finde svar på næsten alle 
spørgsmål om kirkelige handlinger.  
   Der er forslag til salmer til bryllup 
og begravelse, og man kan endda også 
få melodierne at høre. 
   Der er omtaler af aktuelle begiven-
heder i og omkring Mårslet Kirke med 
et omfattende billedmateriale. 
   Og så er der en meget stor samling 
af konfirmationsbilleder fra 1962 og til 
i dag. Det ældste er fra 1936, og skulle 
du ligge med et, der mangler, er vi 
meget interesseret. Kig ind på 

 

 maarslet-kirke.dk (Historik) 
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 Hyggeklubben 
holder sommerpause og lægger ud 
næste gang i Sognehuset  
torsdag den 11. september kl. 14:00  
med en musikalsk eftermiddag. 
 
   Vi har hyret “Kai Normann An-
dersen trioen” - Pia Labohn, Lis-
beth Frandsen og Kirsten Berg.  
   De spiller og synger Kai Normann 
Andersen evergreens og andre 
“ørehængere”. 

Kai Normann Andersen-trioen.  
Kirsten Berg, Lisbeth Frandsen og 
bag klaveret Pia Labohn.   

(Foto: Jørgen Lauritsen) 

 

    I forbindelse med Mårslet Byfest 
fejrer vi en gudstjeneste i det fri. I 
lighed med tidligere år kommer 
gudstjenesten til at foregå i Bom-
gårdshaven.  
   Temaet for gudstjenesten bliver  
”De Gode Hænder”.  
   Vi kan igen glæde os til at høre 
Århus BrassBand, der ledes af Jacob 
Larsen.  
   Korister fra Mårslet Kirkekor vil 
også medvirke sammen med kirke-
sanger Lisbeth Frandsen.  

   Som læsere skal vi høre Jens Jør-
gen Bech og Jytte Enevoldsen.  
   Prædikant er sognepræst Hanne 
Davidsen.  
   Alle indbydes til at deltage i nad-
veren, som er lidt anderledes, idet 
vinen, der skænkes er rødvin og brø-
det, der uddeles, er lækkert groft 
landbrød. 
   Efter gudstjenesten kan man købe 
frokosten ved fiskeboden, ligesom 
også øl og vand kan købes.  
   Der sælges kort af Mårslet by, af 

Mårslet Kirke og de nye smukke 
messehagler. Overskuddet går til 
vort nye store projekt: Opsætning af 
et nyt kirkespil i efteråret 2009: 
”Galilæerens Skygge”. 
   Man sidder ned under hele gudstje-
nesten. Der sættes bænke frem, men 
det er også en god ide selv at med-
bringe et par campingstole eller et 
tæppe. 
 

Søndag d. 17. august kl. 11:00 
 

Arrangør: Mårslet Menighedsråd 

Friluftsgudstjeneste 

 

   I forbindelse med Mårslet Byfest 
inviterer Mårslet Menighedsråd alle 
seniorer til sommerfest 
 

 torsdag d. 14. aug. kl. 14.00 - 16.00.  
 

 Vi hygger os sammen et par timer og 
glæder os over den skønne sommer. 

    Først mødes vi i kirken til en kort 
gudstjeneste, hvor sognepræst Hanne 
Davidsen vil prædike og kirkesanger 
Lisbeth Frandsen vil synge en som-
mersalme solo for os.  
   Derefter er der kaffe og underhold-
ning i Sognehuset ved Lene Riis 

(harmonika) og Ole Spillemand 
(violin), også kaldet Basseralle. De 
vil synge og spille muntre sange og 
viser. 
   Alle er hjertelig velkommen – og så 
er det ganske gratis! 

HD  

Sommerfest for seniorer 

 Er du interesseret i din lokale kirke? 
 Kunne du tænke dig at have indflydelse på kirke- 

       livet i Mårslet 
 Så stil op til menighedsrådsvalget i november 2008! 

 
   Menighedsrådet har vidt forskellige opgaver, der blandt de mange kort kan 
beskrives således: 
 

  Menighedsrådet er en forvaltningsmyndighed. 
  Det står for sognets økonomi, budgetter og regnskab. 
  Det er arbejdsgiver for de ansatte ved kirken (dog ikke præsterne) 
  Når en ny præst skal ansættes, er det Menighedsrådet, der afholder job- 

      samtaler. 
  Menighedsrådet administrerer kirkens bygninger og kirkegården. 

 

   Alle der har stemmeret, kan være med til at bestemme, hvordan vi fortsat 
skal udvikle kirkelivet i Mårslet. Kom med forslag og ideer og overvej posi-
tivt muligheden for indflydelse ved aktivt at gå ind menighedsrådsarbejdet. 
  

   Hvis du ud fra denne kortfattede beskrivelse kunne få lyst og interesse til 
at præge udviklingen af kirkelivet i Mårslet, så mød op til et orienterings- 
med efterfølgende opstillingsmøde  

tirsdag den 9. september kl. 19:30  
 

i Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4. 

Valget til Menighedsrådet 
ved Mårslet Kirke 

 

TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER  2008. 
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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 (PL) 
 Dyngby Møllevej 37 
 Tlf. 8655 6408 
 pl@maarslet-kirke.dk 

 
 KIRKESANGER 
 Lisbeth Frandsen (LF) 
 Ormslevvej 64, 1.tv.,  8260 Viby J 
 Tlf. 8614 9718 
 lf@maarslet-kirke.dk 
 
 KASSERER / PRÆSTESEKRE- 
 TÆR 
 Henny Margrethe Bauning (HMB) 
 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 (AJ) 
 Frøkærparken 22 
 Tlf. 8629 5772 
 aj@maarslet-kirke.dk 

 
 KIRKETJENER OG DAGLIG AD- 
 MINISTRATION  AF SOGNEHU- 
 SET 
 Lis Nissen (LN), 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 (ENP) 
 Langballevej 108 
 Tlf. 8629 7155 
 enp@maarslet-kirke.dk 
 

maarslet-kirke.dk   
(Kontakt) 

Adresser 

Indre Mission 
Sognehuset,  

onsdag d. 13. august kl. 19:30: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Vi får besøg af provst Knud-Erik 
Bager Jensen fra Århus Søndre 
Provsti. 
 

   Da dette møde er kommet i stand i 
allersidste øjeblik, har det desværre 
ikke ved redaktionens slutning været 
muligt at få fyldestgørende oplysnin-
ger om denne aftens emne. 
 

   Så snart der foreligger informatio-
ner, vil de blive bekendtgjort på kir-
kens hjemmeside   

maarslet-kirke.dk  
(Indre Mission) 

Børneklubberne 

Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større 
børn - fra  4.- 7. klasse.  
   Klubben mødes i Sognehuset hver  
mandag fra kl. 19:00 - 20:30 
  
Program kan rekvireres i Sognehuset. 
 

Ledere af Ørnereden er: 
 

Anders Kristoffersen,  
Bedervej 74,  

tlf. 8628 9965 
  

og 
  

René Lunderskov,  
Præstegårdsvej 84, 

tlf. 8621 2186 

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

 
 

Lærkereden 
er for alle børn fra børnehaveklasse  
til og med 3. klasse. 
   Sidst i maj sejlede vi kapsejlads på 
fisketrappen ved Vilhelmsborg. Se 
billeder på    maarslet-kirke.dk 
                           (Galleri)  

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 

Jette Kristoffersen,  
Bedervej 74,  tlf. 8628 9965 

Susanne Lunderskov,  
Præstegårdsvej 84, tlf. 8621 2186. 
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Så tager vi cyklerne frem – Godt 
for dig og godt for miljøet. 
 
Det er sommertid, det er de lyse næt-
ters tid, og det er ferietid. 
Det kunne også være tid til at starte 
nye vaner som for eksempel at bruge 
cyklen i nærområdet. Vi bor i en me-
get smuk del af landet, og cykeltem-
poet gør det muligt at nyde det mere. 
Derudover får man også alle duftene 
og en masse lyde med. 
Der er mange gode lokaliteter i områ-
derne her omkring Mårslet. Måske 
som en aftentur eller en weekendtur? 
 
Det kunne også være en god idé at 
bruge noget af ferien på at cykle sam-
men med børnene, for at træne dem i 
at være gode trafikanter på skoleve-
jen. Og vi har et udmærket stisystem i 
byen, så man kan begrænse cykling 

på de befærdede veje. Og der er ingen 
tvivl om, at cykling er en nem og god 
daglig motion. 
 
Cykling er CO2 neutralt, så ud over at 
det er sundt for os at cykle, så er det 
også godt for miljøet. Det er et af de 
steder, hvor vi, der er bekymrede for 
CO2-udledninger, meget nemt selv 
kan gøre lidt for at afhjælpe proble-
met. Trafikken står ifølge Peter Thys-
sen  (JPÅrhus den 28. maj 2008) for 
22% af udledningen af drivhusgasser, 
så det er nok en grund til at lade bilen 
stå en gang imellem og bruge cyklen i 
stedet. 
 
Teknologirådet har i maj i år sendt et 
nyhedsbrev til Folketinget om at 
”Danskerne skal ændre trafikadfærd”. 
Her nævner man forskellige mulige 
tiltag for at imødekomme den stigen-

de trængsel på vejene. Et flertal næv-
ner, at vi skal have indført trængsels-
afgifter for at gøre det mindre attrak-
tivt at køre bil, og at man i stedet skal 
sørge for at andre transportmulighe-
der bliver attraktive/forbedret. 
Læs selv hele nyhedsbrevet på http://
www.tekno.dk/pdf/nummer250.pdf  
 
Men nyd nu de lange lyse dage og na-
turen omkring os. Gerne fra cyklen.   
På linket http://www.bma.dk/2003/
stifolder.pdf er et kort over vore nær-
meste omgivelser. 
 

God sommer. 
 
 

Natur- og miljøgruppen 
Emma Søe 

Dråben 
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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 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

Kom og vær med i byfestens børne- 
og ungdomscykelløb i Mårslet 
 
Alle mellem 9 og 16 år inviteres til at 
deltage i byfestens børne- og ung-
domsgadeløb. Løbet afvikles torsdag 
14. august kl. 18.00 på rundstræknin-
gen: Langballevej, Hørretvej, Mårslet 
Byvej med start og mål på Langballe-
vej ud for plejecenter Kildevang. 
 
Medaljecykelløbet afvikles på en 1.3 

km lang rundstrækning, der skal gen-
nemføres flere gange alt efter alder. 
Efter løbet får du et diplom og en me-
dalje af bronze, sølv eller guld. Løbet 
er gratis, og det er ikke nødvendigt at 
køre på en ”fuldblodsracer”. Derimod 
er det selvfølgelig et krav, at du har 
cykelhjelm på. 
 
Løbet afvikles i et samarbejde mellem 
Odder Cykel Klub og Mårslet Cykel 
Motion, og Medaljecykelløbet er ar-

rangeret af Danmarks Cykel Union og 
Danmarks Idræts Forbund. 
 
Man skal skrive sig ind som deltager i 
cykelløbet. Det skal gøres på selve 
løbsdagen fra kl. 17.30 foran pleje-
center Kildevang. 
 
For yderligere oplysninger ring til Pe-
ter Vestergaard 5124 6865. 

Find cyklen frem og deltag i Medaljecykelløb 



 MÅRSLET-bladet  Juli-August 2008 22 

 

Gymnastik 

M
andag 

Tirsdag 
O

nsdag 
Torsdag 

Fredag 

  
FA

M
ILIEH

O
LD

 
Foræ

ldre + børn 3-6 år 
16:00-16:55 

  
A

nnette 

SPR
IN

G
 &

 B
EV

Æ
G

ELSE 
B

landet køn 0.-1. kl 
16:00-16:55 

  
A

ndreas, A
nne &

 K
atrine 

  
RY

TM
ISK

E PIG
ER

 
B

reak- &
 show

-dance 
4.-6.-kl 

  
16:00-17:00 

???????? 

PIG
EFR

Æ
S 

spring / rytm
e 2.-3. kl 

16:00-17:15 
  

Eva, ???????  &
 C

aroline 

PU
SLIN

G
E 

B
landet køn 5-6 år 

17:00-17:55 
  

B
ente &

 A
nneM

ie 

STO
R

E SPR
IN

G
ER

E 
B

landet køn 4.-10. kl 
17:00-18:25 

  
Sara, N

is / Stine, A
ndreas &

 ? 
(Em

il) 

RY
TM

E / SPR
IN

G
 

B
landet køn 1.-2. kl 

16:00-17:00 
  

Pernille, ?????? &
 ????? 

IN
STR

U
K

TØ
R

 SPR
IN

G
 

1. fredag hver m
åned 

17:00-18.30 
  

vi skiftes til at undervise og 
slutter af m

ed en tår til tørsten. 

  
D

R
EN

G
EFR

Æ
S 

spring / styrke 2.-4. kl 
18:00-19:15 

  
B

jørn, Em
il &

 A
nneM

ie 

PILATES 
let øvede 

18:45 – 19:45 
  

Susanne 

  
  

  
A

ER
O

B
IC

 
B

landet køn - fra 15 år 
19:30-21:00 

  
A

nna 

M
U

TTER
 FIT 

kom
 i form

/ puls/ styrke/ ko-
ordinering 
20 – 21:15 
Susanne 

K
A

R
LE H

O
LD

ET 
H

erre m
otion 

20:00-21:30 
  

B
enny 

  

G
Y

M
N

A
ST

IK
PR

O
G

R
A

M
 FO

R
 SÆ

SO
N

 08 /09
 

G
ym

nastik starter op i uge 38 – altså fra m
andag den 15. septem

ber. 
 

Indskrivning M
A

N
D

A
G

 D
EN

 1. SEPTEM
B

ER
 K

L. 18 i H
al-huset / H

em
sen. 

K
om

 i god tid, hvis du vil sikre dig en plads forrest i køen. 
 

H
vor der er ????? m

angler vi pt. instruktører. E
R

 D
U

 IN
T

E
R

E
SSE

R
E

T
 ? Så kontakt B

ente 86296543. 
 

V
il du vide besked om

 plads på hold: B
ente på 86296543 eller etneb13@

gm
ail.com

 fra 25. august. 

N
Y

T I Å
R

 – N
Y

T I Å
R

 – N
Y

T I Å
R

 
FA

M
IL

IE
H

O
L

D
 

H
oldet for foræ

ldre og børn fra 3 – 6 år. 
Én foræ

lder kan have flere børn m
ed. Foræ

lderen har det fulde ansvar for ”alle sine børn.” 
Pris: 550;-kr for en foræ

lder &
 et barn. 100;-kr pr ekstra barn. 



 MÅRSLET-bladet  Juli-August 2008 23 

 

   Billeder fra TMG’s 140 års dag 

En stor tak til de mange idrætsudøvere, frivillige hjælpere og gæster der var med til at 
gøre TMG´s 140 år´s dag til en hyggelig og festlig dag. 
 
Der var opvisning fra Tmg´s store springhold og DGI´s Østjyllands Repræsentations-
hold samt forskellige aktiviteter  fra TMG´s afdelinger. Ligeledes var der opstillet en 
hoppeborg som var udlånt af Djurslands Bank, og en elektronisk skydestand var opstil-
let og passet af BMI´s Skytteforening (TMG startede jo som en skytteforening i 1868). 
 
Om aftenen blev der serveret helstegt vildsvin og lam med salatbord, hvortil der kunne 
købes fadøl fra Århus Bryghus, samt vin og sodavand. Udskæring af kødet belv foreta-
get af slagtermester Henrik Skærdram. Overskuddet fra arrangementet går til project 
Multihal. 

www.multihal.nu 



 MÅRSLET-bladet  Juli-August 2008 24 

 

Badminton 

BADMINTON 2008/2009  
 
TMG Badminton melder sig på banen igen og byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen til en ny og spænden-
de badmintonsæson. Sæsonstarten nærmer sig og vi vil derfor gerne informere om vores tilbud for den kommende sæ-
son. 
 
 
Spilletider for ungdomsspillere: 

Mandag 15.30 - 16.20 U9 født 2000-2001 
 16.20 - 17.10 U11 født 1998-1999 
 17.10 - 18.00 U13 født 1996-1997  
 18.00 - 18.50 U15 og U17 født 1994-1995 og 1992-1993 
 
Spilletider for voksne:    

Mandag 18.50 - 19.40 Motionister  
Mandag  19.40 - 20.30 Baneleje  
Mandag 20.30 - 21.20 Baneleje  
Mandag 21.20 - 22.10 Baneleje 
Onsdag 19.30 - 20.20 Motionister  
Onsdag 20.20 - 23.00 Turneringsspillere  
Fredag 19.30 - 20.30 Motionister 
Lørdag 08.00 - 09.00        Baneleje 
 
Tid for seniorspillere er på nuværende tidspunkt endnu ikke fastlagt.  
 
Badmintonsæsonen starter mandag den 25. august 2008 og slutter den 25. april 2009. 
 
Kontingent inkl. hovedbestyrelses bidrag (kr. 120,-), udgør for hele sæsonen: 
  
Ungdomsspillere kr. 450,- 
Turneringsspiller, 20 år og over kr. 1.325,- 
Turneringsspiller, under 20 år kr. 675,- 
Motionist, mandag og onsdag kr. 650,- 
Seniorspiller kr. 250,- 
Baneleje, mandag kr. 1.950,- 
Baneleje, fredag kr. 750,- 
Baneleje, lørdag kr. 950,- 
Basismedlem kr. 250,- 
 
 Et basismedlem skal være tilknyttet en baneleje.  
 
 
Tilmelding 
 
Vi har tilmelding til den nye badmintonsæson i Halhuset på følgende tidspunkter: 
 
Tirsdag den 12. august 2007 kl. 19.00-19.30 for voksne der ønsker baneleje/ændret spilletid. 
Tirsdag den 12. august 2007 kl. 19.30-20.00 for nye medlemmer. 
 
Ønsker du at leje en bane, skal du ved tilmeldingen medbringe navne samt betaling for samtlige spillere, du ønsker at 
spille med. 
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Har du spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte: 
 
Jesper Holm, telefon 86 29 86 90 ved-
rørende ungdomsspillere 
Steen B. Hansen, telefon 86 29 12 28 
vedrørende tilmelding 
Hans-Henrik Hannibal Hansen, tele-
fon 86 19 40 49 vedrørende spiller-
sammenføring etc. 
 
Se i øvrigt vores nye hjemmeside på 
www.tmgbadminton.dk  
 
Medlemskategorier for voksne:  
Motionist: 
Som motionist-medlem kan man del-
tage i spil i en motionistgruppe. 
En motionistgruppe har til formål at 
deltagerne spiller i forskellige sam-
mensætninger og kombinationer. Del-
tagerne i motionistgruppen disponerer 
i fællesskab over hallens baner i spil-
letiden og tilrettelægger hvorledes af-
viklingen af spillet og rokeringen skal 
foregå. 
Bemærk - en motionist gruppe er ba-
seret på double-spil og gruppen be-
mandes herfor med op til 4 spillere pr. 
bane. 
Senior badminton:  
Her mødes de spillere der er fyldt 55 
år og som har mulighed og lyst til at 
dyrke badminton når det sociale også 
er en vigtig del af spillet – og bagef-
ter. 

Turnering: 
Disse træner én gang ugentligt i to ti-
mer. De deltager i DGI´s holdturne-
ringer. Der er i sæson 2008/09 mulig-
hed for tilmelding i senior, old, Vete-
ran 40/45, veteran 50/55 samt motion. 
I kontingentet for denne gruppe er der 
indeholdt træningsbolde. 
 
Baneleje: 
Som baneleje-medlem lejes en bane i 
en spilletid af TMG Badminton. Leje-
ren disponerer selv den lejede bane og 
kan frit vælge spilleform og medspil-
lere. Medspillere skal være medlem i 
TMG Badminton, dvs. et andet bane-
leje-medlem, motionistmedlem eller 
basismedlem. 
 
Basis: 
Som basis-medlem har man ingen fast 
spilletid, men der gives mulighed for 
deltagelse i spil på en lejet bane samt 
i deltagelse i drop-in badminton og i 
klubbens arrangementer i øvrigt. 
 
Turneringsbadminton:  
TMG Badminton har også i den kom-
mende sæson mulighed for at tilmelde 
sig DGI's holdturnering med en række 
hold. TMG har normalt tilmeldt voks-
ne indenfor forskellige alderstrin og 
styrke.  
Holdturnering er også for motionist-
spillere – TMG har flere hold tilmeldt 
i motionistturneringen, som er for 

spillere som ikke spiller eller har spil-
let turnering på højere niveau. Har du 
lyst til at høre mere om holdturnering 
for motionistspillere kan du kontakte 
Mogens Sørensen på telefon 86 29 37 
37. 
 
 
 
Nyt fra ungdomsafdelingen 
 
En del af ungdomstræningen vil i sæ-
sonen 2008-09 blive varetaget af for-
ældre der selv er tidligere badminton-
spillere og uddannede trænere 
(selvom det er længe siden). Det er de 
yngste forældrene vil tage sig af, 
mens de største får en "almindelig" 
ungdomstræner. "Vores" piger, 
Tascha og Katrine skal begge på ef-
terskole, så nu må vi forældre give en 
hånd med hvis der skal spilles bad-
minton i Mårslet. Vi leder naturligvis 
altid efter hjælpetrænere, så hvis du 
har lyst til at prøve det, så kontakt 
ungdomsudvalget. Mailadresse finder 
du på vores hjemmeside 
www.tmgbadminton.dk. 
  
Vi har ledige pladser i ungdomsafde-
lingen. Så har du lyst til at spille kan 
du kontakte ungdomsudvalget, Jesper 
Holm, for at høre mere. 
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Årets loppemarked blev resultatmæs-
sigt det hidtil bedste med et overskud 
på godt 60.000. 
Sidste år fik næsten alle loppemar-
kedsarrangører i Århus Kommune en 
hilsen fra Affald og Varme, om at vi 
fra 1.7.2007 skulle betale affaldsaf-
gift. Gennem rigtig mange år havde 
der været en aftale om at komme gra-
tis af med affald. Den nye ordning 
ville påføre os i Mårslet en udgift på 
ca. 15 – 17.000 årligt, eller samlet for 
alle kommunens loppemarkedsarran-
gører i alt ca. 500.000 årligt. Vi kun-
ne slippe for denne udgift hvis vi selv 
i små biler, trailere m.v. kørte affaldet 
over på genbrugsstationen. Men det 
ville nok være lidt urealistisk når vi 
har 10 – 15 tons affald. 
Sammen med en del andre foreninger 
afholdt vi i Halhuset et møde i efter-
året, for sammen at rette henvendelse 
til Kommunen for at få en acceptabel 
ordning. Det resulterede i at vi i for-
året sendte en større redegørelse til 
Rådmanden for Teknisk afdeling for 
at få et møde om problemet. Trods 
adskillige henvendelser kunne vi ikke 
komme i kontakt med Rådmanden. 
Først da pressen begyndte at skrive 
om problemerne, specielt for spejder-
ne i Malling, kom der gang i sagen. 
En del andre byrådsmedlemmer hav-
de forståelse for vort problem, og der 
kunne pludselig hurtigt etableres et 
møde med chefen for Affald Varme. I 
øvrigt et godt og positivt møde, hvor 

vi gik derfra med vished for at vi i lø-
bet af kort tid ville få en ordning som 
både vi og Affald Varme kunne være 
tilfredse med. Vores godkendelse og 
tilladelse til at komme af med affaldet 
gratis nåede vi da også at få i sidste 
øjeblik fredag eftermiddag før loppe-
markedet. 
 
Indsamlingen foregår traditionelt altid 
om tirsdagen. Uden hjælp fra lokale 
erhvervsdrivende med mindre lastbi-
ler, varebiler og pickups ville indsam-
lingen ikke være mulig. Grundet 
Skats ”jagt” på gulpladebiler, var der 
flere som var blevet betænkelige, om 

det nu også var lovligt at bruge den 
slags biler til dette formål.  
En henvendelse til Skat gav os et me-
get hurtigt svar på at det var lovligt. 
Hen på aftenen synes vi nu ikke der 
var indsamlet nær så mange lopper 
som vi plejer og vi var dog bekymret 
for hvorfor der indkom så få lopper. 
Det viste sig imidlertid at en traktor 
med gummivogn var kørt i stå på 
Præstegårdsvej og derfor ikke kom 
hjem med lopper. Efter reparation og 
en times forsinkelse kom den dog i 
gang igen. Men alt i alt var der færre 
loppe end forrige år. 
 
Dagen før loppemarkedet plejer vi at 
forberede os med at køre borde, bæn-
ke m.v. ned på pladsen. Der hvor vi 
plejer at låne bænksæt kunne vi ikke 
længere låne, så vi skulle hurtigt ud 
og finde en anden løsning, hvilket da 
ej var noget større problem. Men et 
andet problem dukkede så op. Den 
pølsevogn som vi var lovet kom des-
værre ikke, men ville måske dukke op 
lørdag formiddag. Det gjorde den ik-
ke så vi måtte stå under et festtelt og 
udskænke øl og servere pølser, hvil-
ket efterfølgende i det gode vejr nok 
viste sig at være en fordel, for der 
ville havde været meget varmt at stå i 
en pølsevogn i det gode vejr denne 
dag. 

Alle tiders loppemarked 
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Lørdag morgen kl. 05.00 skulle alle 
lopperne køres ned på pladsen. 35 – 
40 mand var mødt op, men for inden 
begyndte vi med morgenkaffe og en 
lille en til halsen. Traditionen tro 
sponsorerer den lokale bager altid 
rundstykker til morgenkaffen, og selv 
om vores nye bager i Mårslet først åb-
nede forretningen ugen efter så fik vi 
dog alligevel muligheden for at teste 
et bredt udvalg af hans morgenbrød. 
 
Vi har altid åbnet loppemarkedet kl. 
09.00 men vi har følt os meget presset 
til at nå og blive færdige med opstil-
lingen til tiden, derfor valgte vi i år 
først at åbne til kl. 10.00. Denne eks-
tra time til at få tingene på plads i 
fandt vi så god at vi nok også først 
åbner kl. 10.00 fremover. 
En af de vigtigste faktorer til sådan et 
udendørs arrangement er naturligvis 
vejret, og det var jo bare fantastisk 
godt i år. Indtægten ved selve salget 
af lopper var lidt mindre i år, men sal-
get af pølser, øl, vand, blomster og 
gæt på grisen var rekord i år. Indtæg-
terne fra disse alene udgør ca 40% af 
overskuddet. 
 
Efter en lang og anstrengende dag og 
en hurtig optælling af pengene og et 
groft overslag over ukendte ubetalte 
regninger forventede vi et overskud 
på ca. 55.000, men udgifterne holdt 
heldigvis ikke stik, så overskuddet 
blev på godt 60.000. Et kanon godt 
resultat. 
 
Alle som på den ene eller anden måde 
har bidraget til loppemarkedet skal 
have en rigtig stor tak for indsatsen. 
Det er svært at nævne nogen uden 
derved at komme til at glemme andre. 

 
Har du en kommentar, forslag eller 
noget du vil sige om loppemarkedet, 
så send en mail til en af os. 
 
jacoblind@tdcadsl.dk  
anfk@webspeed.dk   
 ovesdal25@profibermail.dk 
 

 
 

TMG-håndbold 
Loppemarkedsgruppen. 

 
Fotos: Jørgen Lauritsen 
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Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 

 

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. 

  
Tirsdag d. 12. aug. Kl. 09.00 
Udflugt Mariager - Hobro 
  
Torsdag d. 14. aug. 
Sommermøde i sognehuset 
  
Fredag d. 15. aug. 
Udstilling og salg af brugsting 
  
Mandag d. 25. aug. 
Billeder om Skåndandene John Malm 
  
 

  
Hver mandag kl. 14.00 i Underhuset: 
Billard (Pool). 
  
Træværksted i Underhuset holder sommerferielukket 
fra d. 1. maj til d. 31. august. 
  
  
  
  
  

 
 

AKTIVITETER I August 2008 

Heldagstur til Gas og Glas museet 
Tirsdag d. 12 August kører brugerrådet den store heldagstur. 
Vi starter på Kildevang kl. 9.00, hvor vi kører mod Mariager, her spiser vi en lækker middag. 
Efter middagen køre vi til Gas og glas museet, i Hobro, her får vi vores eftermiddagskaffe. 
Da vi ikke får tilskud fra centret mere, koster turen 275,-. 
I dette beløb får vi Bus - middag - museumsindgang - eftermiddagskaffe. 
Turen slutter omkring kl. 17. 
 
Har du fået lyst til at deltage i denne dejlige tur, er tilmelding senest mandag d. 4. august, tilmelding skal ske til Hanne 
Torp 86 – 29 27 10, Asger Poulsen 86 – 29 26 93 eller brugerrådets kontor 86 – 76 29 74. 
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Arbejdet for en multihal i Mårslet vil også blive gjort synligt ved årets byfest. 
 
De frivillige vil bemande en særlig stand ved kræmmermarkedet i Bomgårdshaven lørdag den 16.august, og her kan alle 
få en snak om projektet, der vil være plancher med de første spændende skitser til indretning af en hal med tilstødende 
lokaler, og gæsterne kan få en folder med hjem om projektet. 
 
Og ved lørdagens Run & Walk i Mårslet kan de voksne deltagere glæde sig over, at de ikke kun går eller løber for deres 
egen sundhed. De hjælper også kampen for en multihal et skridt videre, idet 5 kr. af de voksnes deltagergebyr på 25 kr. 
netop går til halarbejdet. For børn er arrangementet derimod gratis. 

Multihallen også med ved byfesten 
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Hvis dit barn har lyst til at prøve livet 
som Blå Spejder, så mød op i Bom-
gårdshaven til det årlige loppemarked 
lørdag d.16/8. Kom og prøv balance-
banen, smag det længste snobrød du 
nogensinde har set eller få en snak 
med en af lederne i gruppen.  
 
De Blå Spejdere i Mårslet er en spej-

dergruppe under Det Danske Spejder-
korps. Vi startede op i januar 2007 – 
og vi er en gruppe for både drenge og 
piger. Vi er pt. opdelt i tre grupper; 
Mikroerne er de 5-7 årige børn, mini-
erne er de 7-9 årige og junionerne er 
de 9-11 årige børn. Og vi regner med 
at etablere flere grene i løbet af de 
kommende år. For tiden prøver vi at 

finde jord, så vi kan bygge vores egen 
spejderhytte – vi holder pt. til i Bor-
gerhuset hver torsdag, men det mest 
ideelle ville helt klart være at få vores 
egen hytte, hvor vi kan lave spejder-
aktiviteter.  
 
Vil du gerne give dit barn et godt net-
værk og nogle ”sunde” værdier? Har 
du selv været spejder som barn? Kun-
ne du måske tænke dig at give en 
hjælpende hånd til vores møder? Vil 
du også gerne selv møde nye menne-
sker i byen? Så er vi en aktiv gruppe 
med masser af gejst, engagement, go-
de ideer og dejlige børn! Vi lægger 
vægt på ansvarlighed, learning by 
doing, udeliv og ture samt traditionelt 
klassisk spejderarbejde.  
 
Mød os i Bomgårdshaven d.16/8 eller 
læs mere på 
www.blaaspejderimaarslet.dk 

Bliv Blå Spejder for en dag 
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Mere end 100 børn og unge er klar 
når karateklubben Ten-Chi-Jin 
igen i år trækker i den hvide kara-
tedragt og holder sommerlejr på 
Holme Skole denne weekend (6. – 8. 
juni).  
  
Når karateklubben ten-chi-jin holder 
sommerlejr er der masser af kampråb 
og leg på de åbne arealer omkring 
Holme Skole og Holme Fritidsgård. I 
år samler lejren mere end 100 børn og 
unge fra primært klubben i Holme og 
Mårslet samt søsterklubben fra Göte-
borg.  
  
Udover en sjov og underholdende 
weekend i karatens tegn bliver de un-
ge også eksponeret for andre kamp-
sportsgrene. I år vil der både være 
MMA (Mixed Martial Arts), reakti-
onsbane, yoga og selvfølgelig en 
masse Karate. Der er også være akti-
viteter til de unge som ikke handler 
om kampsport. Den traditionelle fod-
boldlandskamp mellem Danmark og 
Sverige samt hoppeborg til de mind-
ste. Hygge, fællesspisning, bål, sang 
og dans er også på tapetet når de unge 
holder sommerlejr.  
  
- Det er en supermåde at være sam-
men på, på en anden måde end vi er 
vant til. Og ved at blive udsat for an-
dre stilarter, opdager vi ligheder og 
forskelligheder i de forskellige typer 
kampsport.  
  
- Vi er måske en lidt utraditionel ka-

rateklub, udtaler chefinstruktør 
(Sensei) Jorge Garibaldi. – Med slet 
skjult spansk/svensk accent. Siden 
Jorge for 9 år siden flyttede til Dan-
mark har hans hjerte banket for kara-
teklubben i Holme. – De sidste par år 
har vi oplevet en markant vækst i til-
gangen af unge medlemmer, og jeg er 
sikker på at vores årlige sommerlejr 

har været med til at fremme denne. 
Siden januar 2007 har vi også haft vo-
res egen Dojo (træningslokale) og her 
skal ca. 25 børn, unge og voksne fra 
søsterklubben i Göteborg overnatte.  
  
Benjamin (14), Jonathan (11) og de-
res søster Emilia som snart fylder 8 
træner til dagligt i Holme og om søn-
dagen i Mårslet. Emilia glæder sig til 
snobrød på bålet, og håber at der lige-
som sidste år bliver mulighed for at 
riste skumfiduser. Jonathan glæder 
sig til at se alle sine venner - også 
dem fra Sverige, og Benjamin glæder 
sig til at træne sammen med en masse 
sort-bælter. - Der er virkelig mulig-
hed for at blive dygtigere, rent tek-
nisk, siger han.  
  
Vi har kun mulighed for at gøre det 
her, fordi vi er en klub med en masse 
dejlige engagerede forældre. Faktisk 
er der rigtig mange børn der har lok-
ket enten mor eller far med til træning 
og som nu træner karate jævnligt i 
klubben. Og der vil i weekendens 
sommerlejr være rigeligt med udfor-
dringer for både børn og unge, afslut-
ter Jorge Garibaldi.  
  
Yderligere oplysninger omkring kara-
teklubben og sommerlejren kan fås 
hos Jorge Garibaldi tlf. 31 600 262 
eller  
mail: jorge@ten-chi-jin.dk eller 
www.ten-chi-jin.dk 
 
 

Kampråb og leg i ”nattøj” 

Emilia på snart 8 er ved at pudse for-
men af til weekendens karate-
sommerlejr i Holme.  
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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 

 MÅRSLET  
EGNSARKIV  

    Hvordan så der ud i Mårslet for 60 år siden? 
Kan vi i dag genkende karakteristiske træk fra de 
gamle billeder i arkivet? Og hvad med datidens 
mårslettere? Hvem var de? Hvad lavede de?  Hvor 
boede de?  
   Mange nye tilflyttere ville kunne få stor glæde 
af at vide mere om den fortid, der danner bag-
grund for den nutid - og ikke mindst den fremtid - 
de nu bliver en del af..  Så bliv medlem af  

Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening!  

   Kontingentet er nærmest symbolsk: Kun 30 kr. 
for et personligt, og 50 kr for et husstandsmed-
lemsskab - om året!  Ring til 
Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680 eller e-mail: 
wendland@mail.dk  eller kig ned i Egnsarkivet 
  

onsdag den 13. august fra kl. 16 - 17:30 
 

(Indgang fra skolens p-plads på Obstrupvej) 
   

   Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening 
være til stede for en snak, tegning af medlemsskab 
og evt. modtagelse af arkivmateriale eller andet. 

Dette luftfoto af Mårslet bymidte er taget sidst i 1940-erne. 
Øverst til højre Obstrupvej og nederst Eskegårdsvej. Midt i bille-
det ses bygningen, hvor pizzeriaet holder til i dag. Til højre her-
for, med den store skorsten, mejeriet ”Kildevang”, der blev revet 
ned i 1962, og til venstre Mårslet Smedie. Frysehuset, hvor der i 
dag er frisør, er endnu ikke bygget (det lille grundstykke yderst 
til højre). Læg mærke til at markerne på den tid gik helt ind til 
bymidten. Her ligger i dag bebyggelsen Åbakken. 

Det er muligt at besøge Egnsarkivet den anden onsdag i hver måned fra kl. 16 til 17:30 (juli undt.). Udenfor åbningstid 
er man velkommen til at kontakte Edvard Borgbjerg, på tlf. 8629 2148 eller Ingerlise Wendland, på tlf. 8629 2680. 
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MULTIHAL-GRUPPENS EVENT-KALENDER 
 
2008  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  Halbal 
 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER 

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 incl. Moms. Annoncer for mindre perioder kan også tegnes. 
Bladet udkommer 10 gange pr. år til alle Husstande i  postnummer 8320 Området 

   
                                                                                                                   
 
 
 
 MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Annoncer sendes til en af nedenstående.  
 Hanne Salling Jensen  Jacob Lind                              
 Tlf: 86 72 20 00  Tlf: 86 29 26 06  
 E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk       E-mail: jacoblind@tdcadsl.dk                     
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Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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