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Kære Fællesråd  !!. 
 
Planstrategi 2008 som nys er vedtaget af Århus Byråd indeholdt mange forslag 
og rigtigt mange høringssvar vedr. udbygning og udvikling i 8320 området. Der 
var mange høringssvar både fra jer og fra andre beboere i Mårslet by. I havde 
(som sædvanligt) fremsendt både kompetente , uddybende og vægtige hørings-
svar – og jeres foretræde for Teknisk udvalg var (også som vanligt) præget af 
jeres store engagement og det kæmpearbejde I lægger i Fællesrådet. 
Men det var nu en kende skuffende at I overhovedet ikke forholdt jer til de for-
slag der var i Planstrategien vedrørende landsbyerne i 8320 området. 
Men det får I så lejlighed til at gøre bedre i kommuneplanen – idet Byrådet ved-
tog at udskyde behandlingen af forslag for udbygning og afgrænsning af lands-
byerne til Kommuneplanrevision, som allerede er i fuld gang , og som skal være 
afsluttet inden udgangen af 2009. 
Her kan I ( og andre) få stor inspiration af den beskrivelse som Langballe har 
indsendt som et bidrag til planstrategien – og dermed også til hvorledes Lang-
balle kan udvikle sig – og her et lille citat fra beskrivelsen: 
Vejen er fortsat stærkt slynget i det kuperede terræn og underordner sig lands-
byens proportioner i en sjælden fin helhed. Gårde og huse ligger spredt langs 
vejen med åbent udsyn til de omkringliggende marker og naturområder, hvilket 
markerer en årtusinde gammel sammenhæng mellem landsby og landbrug. Åb-
ningerne i bebyggelsen, der som anført udgør landsbyens forbindelse med land-
skabet bør bevares, ligesom den skarpe afgrænsning mellem den eksisterende 
bebyggelse og det åbne land må fremhæves som en særlig værdi. 
Landsbyerne er en fælles kulturel arv – som vi alle skal passe på. Ikke fordi de 
skal være museer, men fordi udvikling og udbygning skal være i harmoni og i 
samklang med områdets karakteristika, 
og skal være med til at understrege og ikke udslette de værdier, som præger 
hver enkelt landsby.. 
Det er en stor opgave – og derfor er det fornuftigt at Byrådet har udskudt beslut-
ningen om  revurdering  af afgrænsning og byggemuligheder indtil samtlige 
landsbyer er blevet gennemgået. 
Her har så Langballe med sin beskrivelse af landsbyen vist et godt eksempel på, 
hvorledes man som landsby selv tager initiativ og beskriver de værdier, som 
man mener, er karakteristiske for netop deres landsby – og som der skal tages 
hensyn til ved nybyggeri og tilbygning/ombygning af det bestående . 
Så kære Fællesråd – I er jo allerede i tæt dialog med kommunen vedr. den hel-
hedsplan, der skal udgøre grundlaget for overvejelser om afrunding af Mårslet 
By – og det er ikke nogen lille og let opgave – 
Men det skal ikke få jer til at overse at 8320 er mere end Mårslet By – og det 
bør kunne ses i jeres høringssvar til Kommuneplan 2009.. 

 
Med venlig hilsen 

Margrethe Bogner 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 
Åbent FU-formøde 
De to Mårslet-landmænd Jens Thom-
sen og Bent Munk Nielsen fortalte FU 
om deres mening om fremtiden for 
landbrugsjord omkring Mårslet, med 
specielt fokus på hvor de synes ud-
bygning af Mårslet er mest hensigts-
mæssig. 
 
Evaluering af planprocessen 
Poul H. Poulsen har været med til 
møde om planstrategi hos kommunen. 
Kommunen er tydeligvis glade for 
resultatet - og bortset fra at det har 
taget meget tid, var de overrasket 
over, hvor velsmurt forløbet var. 
 
Stier i Mårslet 
På trods af de vanskelige trafikale 
forhold i Mårslet, er der faktisk tem-
melig mange stier, og FU vil gerne 
medvirke til udbrede kendskabet til 
stierne, så måske især de nye mårslet-
tere får overblik over stiforløb – til 
gavn for sundhed og miljø. 
Stierne i byen skal tegnes ind på land-
kortet - og i hovederne på folk. Måske 
som midterside i Mårslet-Bladet. Det 
forlyder, at Beder-Malling-Ajstrup 

har fået lavet et kort sammen med 
kommunen. Det skal vi vel også have. 
Der arbejdes videre med ideen. 
 
Trafikkampagnegruppen 
Trafikkampagnegruppen er meget 
fokuseret på skolebørnenes trafikvej, 
og igen i år er der afholdt en trafik-
kampagne i forbindelse med skole-
start.  
 
Trafik 
Vi planlægger at mødes med Trafik 
og Veje, en byplanlægger fra kommu-
nen samt grundejerforeningerne langs 
det centrale Tandervej/Hørretvej. For-
målet er dels at gøre de trafikale tiltag 
ensartede i området, dels at få skudt et 
arbejde i gang omkring bevarelse af 
centrums landsbypræg. Arbejdet er 
startet på opfordring fra Mårslets 
Gamle Bydels Beboerforening. 
 
Børn og unge 
Det er et problem, at Børn- og Unge-
udvalget kun varetager børnenes inte-
resse, idet der ikke er folk i udvalget 
med børn i ungegruppen. Vi har et 
stærkt ønske om at få et ungeudvalg 

også - gerne med folk, som har inte-
resser i / berøring med aldersgruppen. 
 
Byudvikling 
Tidligere var der et udvalg for "Trafik 
og byudvikling". Arbejdet med byud-
vikling har været meget reaktivt - og 
mest handlet om at forholde sig til 
kommunens udspil i form af fx. lokal-
planer. Dette arbejde har været bredt 
ud på hele FU, så et egentligt byud-
viklingsudvalg har der ikke været de 
senere år. 
Idet vi tror, at vi i den kommende tid 
faktisk bør tage førertrøjen på, bør vi 
også have et proaktivt byudviklings-
fokus. Emnet behandles i en separat 
artikel her i bladet. 

 
KS/KSM 

 

Fællesrådet står over for store udfor-
dringer. Den netop afsluttede planpro-
ces – som angiver de store rammer 
for de næste 20-30 års udvikling af 
Århus Kommune – skal over den næ-
ste periode bygges ind i en revision af 
kommuneplanen – som danner para-
ply for lokalplanerne.  
Mårslet har takket nej til mere byud-
vikling i stor skala her og nu – bl.a. 
ved at sige nej til en ny by. Der er 
bl.a. blevet henvist til, at infrastruktu-
ren ikke er på plads. 
Det er der blevet lyttet til i kommu-
nen. 
Men det er ikke det samme som at si-
ge, at der ingenting vil kunne ske. Det 
fremgår således af vedtagelsen af 
Planstrategi 2008 og Agenda 21-
redegørelsen, er, at ”En helhedsplan, 
der udarbejdes i en dialog med Mår-
slet Fællesråd i næste kommuneplan-

periode 2010-2013, skal udgøre 
grundlaget for overvejelser om evt. 
afrundinger af Mårslet by ud over de 
arealer, der er vist i forslag til Plan-
strategi (hovedalternativet). Det gæl-
der dog ikke for arealer, der er belig-
gende i grundvandsfølsomme områ-
der. 
 
”Hermed åbnes der for mindre 
”byudviklings-lommer”, og at disse 
lommer defineres i tæt dialog med 
Fællesrådet, når blot man tager hen-
syn til grundvandsfølsomme områder. 
Det åbner for en politisk indflydelse, 
som Fællesrådet ikke før har haft så 
konkret formuleret – og som næppe er 
set så konkret lokalt, siden der fandtes 
sogneråd.  
 
Det kan måske give anledning til en 
fornyet interesse for Fællesrådet og 

det at sidde i FU, Fællesrådets forret-
ningsudvalg … 
 
Det nuværende FU har fornemmet, 
hvor udviklingen bærer hen, og har 
sat fokus på FU’s og Fællesrådets rol-
le. 
 
Et fokus vil være, hvordan vi sikrer 
en demokratisk proces i forbindelse 
med sammensætningen af FU. I det 
hele taget vil diskussionen om Fælles-
rådets demokratiske fundering få ny 
aktualitet. Er det overhovedet muligt 
at sikre, at personer og grupper, der 
føler sig forbigået, vil acceptere, at 
anbefalingerne til kommunen er fore-
taget på et demokratisk grundlag? Og 
hvad er i givet fald alternativerne? 

 
BIJ/KSM 

Byudvikling i Mårslet 
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 Giv en             til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 

KFUM-spejderne i Mårslet blev star-
tet den 24. april 1928 af Johannes Ro-
sendahl og kunne fejre et rigtigt flot 
jubilæum i år. Gruppen havde valgt at 
fejre jubilæet hele to gange. Første 
gang på selve dagen for spejdere og 
lederne og anden gang med et åbent 
hus den 25. maj. Gruppen havde invi-
teret hele byen med til jubilæet og 
havde lavet en ønskeseddel. Det grup-
pen ønsker sig allermest er en masse 
børn (både drenge og piger), der kun-
ne tænke sig at blive spejdere. Grup-
pen har gennem de sidste par år mær-
ket, at spejder ikke længere, er den 
fritidsinteresse, som børn vælger 
først. 
 
Åbent hus 25. maj 
Spejderne og lederne startede allerede 
aftenen før, med at klargøre til festen, 
samtidigt med at der også var plads til 
masser spejderhygge. Dagen efter, var 
der var sørget for en masse gode akti-
viteter for børn bl.a. havde spejderne 
travlt med at lave popcorn og der var 
sørget for mad og drikke til de besø-
gende. Den lokale bålkok John An-
dreasen lavede karrysuppe med rejer 
og en lækker gryderet. Dertil var der 
friskbagt brød selvfølgelig bagt over 
bål. 
Mange tidligere spejderledere og 
spejdere havde lagt vejen forbi Mår-
slet gruppe i anledning af jubilæet og 
det var sjovt at høre om alle deres 
spejderoplevelser. Snakken gik om de 
mange lejre man havde deltaget i og 
til dagen var der selvfølgelig indrettet 
et museum, som også fik hukommel-
sen på gled. 
Gruppen havde travlt flere uger før 
jubilæet med at skaffe billeder, uni-
former og diverse ting fra alle årene, 
hvor gruppen har bestået. Det var en 
utrolig spænende at se hvordan spej-

derarbejde havde ændret sig gennem 
årene. Ikke mindst de forskellige uni-
former. 
 
Tre generationer 
At spejder ikke kun er en fritidsinte-
resser der holder i en kort periode, 
kan man fornemme i Mårslet gruppe. 
Gruppeleder Ib Foss deler spejderiet 
med sin far Hugo Kristensen, der tid-
ligere også har været leder og  grup-
peleder i Mårslet. Den tredje generati-
on er også leder, Kasper Foss er nem-
lig leder for de ældste spejdere. 
 
Fremtiden 
Mårslet gruppe er klar til at tage hul 
på en ny spejdersæson. Lederne har 
planlagt programmet og venter nu 
kun på at komme i gang. Gruppens 

ledere håber på at der kommer rigtige 
mange børn, som har lyst til at de 
mange spændende aktiviteter. Du kan 
læse mere om gruppen, mødetider og 
ledere på hjemmesiden 
www.maarsletspejderne.com 
 
Selvom man har 80 år på bagen, bety-
der det ikke at der ikke sker nye til-
tag. Mårslet gruppe har valgt at starte 
en ny enhed – Familiespejd - op i ef-
teråret. Familiespejder er for jer, som 
har børn fra 0 – 10 år, som gerne vil 
lave noget med jeres børn og med an-
dre familier. Mårslet gruppe holder 
informationsmøde den 8. september 
2008 i spejderhuset på Obstrupvej 6 
kl. 19.30. 

80 år med grønt spejderi 
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Vi  siger tillykke til Ellen Albæk der 
den 1. september 2008, kan fejre 25 
år som dagplejer. Der er mange børn 

der i tidens løb har nydt godt af hen-
des kærlige omsorg. Dagen fejres 
med åben hus i Mårslet Borgerhus 

fra kl. 14 – 17, for nuværende - og 
tidligere børn og deres forældre. 

                        
              105 g Blandet, Mårslet lokale revyforening 

               Maarslet.net/revy 

  
Mårslet Revy 2008 

  

Helt hen i Vejret! 

  
Opføres i Mårslet Borgerhus: 

1. + 2. + 3. + 4. oktober kl. 20.00 
  

Billetter à 75 kr. købes i SuperBrugsen, Mårslet 
 fra 10. september 2008 

   

Navnenyheder 
25 års jubilæum som dagplejer i Mårslet. 
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MÅRSLET VANDVÆRK I/S 
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 

 
Alle henvendelser til: 

Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 86298688 
(døgnåbent). 

 
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. 35,84 (heraf kr. 4,00 til vandværket). 

Fast årlig afgift kr. 375,00. 
 

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: vandvaerk@maarsletvand.dk 

 

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

www.maarslet-bladet.dk 

Vandværket søger en deltidsmedar-
bejder til primært at stå for forbru-
gerkartotek og udsendelse af opkræv-
ninger. Derudover bl.a. afregning af 
diverse afgifter, bogføring og be-
handling af henvendelser fra forbru-
gere, myndigheder, ejendomsmægle-
re og advokater. 
 
I gennemsnit skal påregnes 4-6 timer 
ugentligt. Jobbet vil kunne passes 
som ”hjemmearbejdsplads” eller fra 
vandværkets kontor på Gl. Bedervej. 
Vandværket stiller PC, tlf. m.v. til 
rådighed. Kursus/uddannelse i de 

EDB-systemer, der anvendes, tilby-
des af vandværkets softwareleveran-
dør. 
 
I vandværket har der i mange år væ-
ret tradition for, at de generalforsam-
lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, 
primært formand og kasserer, har ta-
get aktivt del i det daglige arbejde. 
Da antallet af forbrugere de sidste år 
er steget mere end 50% og flere op-
gaver er kommet til, er det ikke læn-
gere optimalt at fortsætte på denne 
måde. Derfor ansatte vandværket 
med succes sidste år en vandværks-

passer/driftsleder til at stå for den 
daglige drift og pasning af vandvær-
ket. 
 
Nu er turen kommet til kassereren  i 
vandværket, hvorfor vi søger en 
medarbejder til, i samarbejde med 
vandværkspasseren og  formanden/
bestyrelsen, at stå for dette job. 
 
Er du interesseret eller har spørgsmål 
til stillingen, så kontakt den nuvæ-
rende kasserer, Karl Jørgen Jensen, 
Bedervej 60, 8320 Mårslet, tlf. 
86296714, bedst efter kl. 17. 

Kasserer/bogholder til Mårslet Vandværk 
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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  

Mårslet Skoles Venner savner velgørere. 
Altså i den forstand, at bestyrelsen sav-
ner forældre, som vil være med til at sik-
re, at skolens elever og lærere fortsat kan 
hente økonomisk støtte til at ekstraordi-
nære, anderledes indslag i undervisnin-
gen. 
Normalt hjælper denne type generelle 
efterlysninger ikke en døjt. Et prik på 
skulderen og personlig henvendelse vir-
ker bedre. Men det skal også stå klart på 
skrift, at Mårslet Skoles Venner er truet 
af lukning, hvis ikke et par forældre får 
lyst til at gå ind i arbejdet med de få op-
gaver, der ligger i det. 
I dag er undertegnede eneste forælder 
tilbage i bestyrelsen sammen med en læ-

rer. Men min rolle løber snart ud med 
min yngste søn i 8. klasse. Nedtællingen 
er i gang til den dag, da der ingen foræl-
dre er til at drive den frivillige støttefor-
ening videre. 
Derfor denne klare opfordring:  
Har du lyst til at give skoleeleverne nog-
le særlige oplevelser i deres skoletid, bå-
de dine egne og andres børn, er der plads 
til dig i MSV's bestyrelse. 
Har du lyst til at dele omkring 18.000 
kroner ud om året til glæde for skoleele-
verne – og lærerne, er der plads til dig i 
MSV's bestyrelse. 
Har du tid til fire møder om året, hvor 
bevillinger og idéforslag drøftes og be-
sluttes, er der plads til dig i MSV's besty-

relse. 
Mårslet Skoles Venner lever kun i kraft 
af frivilligt indbetalte kontingenter på 95 
kr. om året og af de forældre, som vil 
lægge nogle frivillige timer i arbejdet. 
Er de der ikke og fortsætter antallet af 
familiemedlemmer med at falde som i de 
seneste to år, er tiden måske kommet til 
at opløse Mårslet Skoles Venner – efter 
godt 40 års arbejde. 
Men har du fået lyst til at høre mere om 
arbejdet i bestyrelsen eller ligefrem fået 
lyst til at være med, kan du kontakte 
mig, Steen Bille, via telefon 25 67 51 86 
e l l l e r  v i a  e - m a i l  t i l  b i l -
le1113@hotmail.com 

Steen Bille 

Mårslet Skoles Venner søger hjælp fra forældre 
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Velkommen til et nyt skoleår 
Det er dejligt at møde efter ferien og 
konstaterer, at der ikke er øvet hær-
værk på skolens bygninger, hvilket 
desværre ikke er en selvfølge alle ste-
der.  
I sommerferien er der sket udskift-
ninger af en del vinduer og dørpar-
tier, og den 27. august starter renove-
ringen af biologi- og fysiklokalet. 
Skoleåret 2008/09 vil blive præget af 
byggeaktivitet på skolen. Det kan 
næppe ske uden gener, da alt arbejdet 
naturligvis ikke kun kan ske i elever-
nes ferier. På den anden side kan det 
også være spændende for eleverne at 
følge med i renovering og byggepro-
ces. 
En plantegning af renoveringen af de 
naturfaglige lokaler kan ses på op-
slagstavlen udenfor fysik. Lige så 
snart der foreligger endelige tegnin-
ger af fælleslokaler og pædagogisk 
læringscenter vil de også blive hængt 
op, så elever og forældre vil kunne 
se, hvad der kommer ud af alle an-
strengelserne. 
  
Skolen vokser, men ikke så stærkt 
som forventet 
Ved skoleårets start er der indskrevet 
787 elever, hvilket er 10 elever mere 
end i sidste skoleår. Det er 38 elever 
færre end prognosen forudsagde, men 
da undervisningen i skrivende stund 

endnu ikke er startet, kan tallet nå at 
ændre sig. Det endelige elevtal opgøres 
pr. 5.september, og der kan stadig ske 
ind- og udmeldelser. 
Vi har nu 36 klasser, hvilket er to mere 
end sidste skoleår, og det er det største 
antal nogensinde. Det betyder, ar vi har 
vandreklasser på 3., 4. og 8. årgang. 
Tiden, hvor en klasse er uden hjemlo-
kale, mindskes ved, at klasserne på år-
gangene skiftes til at være vandreklas-
se.  
Udover rengøringspersonale, sekretæ-
rer, teknisk servicepersonale og ledelse 
er 52 lærere, 5 børnehaveklasseledere 
og 30 skolepædagoger i SFO klar til at 
skabe de bedst mulige rammer for ele-
verne, så også på personaleområdet er 
der sket stor vækst i antallet af ansatte i 
forlængelse af det øgede elev- og klas-
setal. 
  
Udviklingsplan 
Alle institutioner i Børn og Unge skul-
le 1. juli aflevere en udviklingsplan til 
områdechefen, hvor der gøres rede for, 
hvordan arbejdet med børn og unge 
udvikles i det kommende år. 
I Mårslet skoles udviklingsplan, som 
kan ses på skolens hjemmeside, frem-
går det, at vi primært vil arbejde med 
tre hovedområder, hvor vi har nedsat 
udviklingsgrupper med medarbejdere 
fra alle team og SFO. 
  

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Faglig læsning som skal sætte fokus 
på det at læse faglitteratur samtidig  
med, at faglærerne i højere grad gø-
res bevidste om, at læseprocessen ik-
ke kun er et anliggende for dansklæ-
reren. 
  
Læringsstile, hvor vi som pædago-
gisk personale vil blive klogere på, 
hvad der skal til for at tilgodese ele-
vernes forskellige tilgange til læring. 
Her vil der udover et teoretisk grund-
lag også mere konkret blive arbejdet 
med, hvordan undervisningen tilrette-
lægges så alle læringsstile medind-
drages. 
  
Kost og bevægelse  
Alle institutioner skal udarbejde en 
handleplan for henholdsvis kost og 
bevægelse. Udviklingsgruppen består 
af hjemkundskabslærere, idrætslære-
re og udover at lave en status over, 
hvad vi rent faktisk gør, vil der blive 
lavet en plan for, hvordan vi frem-
over kan tilgodese de to områder. 
For alle tre områder gælder det, at 
skolebestyrelsen vil være en væsent-
lig medspiller. 
 

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

Overskrifter i skriftstørrelse 24 
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Støtte til multihal, ny udskolingspolitk og møde med forældreråd til efteråret 

v/ Søren Petersen, formand skolebestyrelsen 

Skolebestyrelsen vedtog på sit møde 
24. juni en støtteerklæring til Multi-
hallen og vedtog samtidig at skolebe-
styrelsesmedlem Sjur Fitje fremover 
repræsenterer skolebestyrelsen i Mul-
tihal-gruppen. Dette er sket efter at 
gruppen bag multihallen præsentere-
de deres tanker og ideer for skolebe-
styrelsen på mødet i maj. 
  
I støtterklæringen står der blandt an-
det: 
”Det er vores indtryk, at de nuværen-
de faciliteter til idræt og kultur ud-
nyttes maksimalt – både i skoletiden, 
om eftermiddagen, om aftenen og i 
weekenden, og at der i de eksisteren-
de rammer ikke er plads til udvidel-
ser - hverken i timer der er til rådig-
hed eller antal deltagere, der kan del-
tage i de eksisterende aktiviteter. 
  
Mårslet har som lokalsamfund derfor 
brug for øget kapacitet til idræts- og 
kulturaktiviteter. 
  
For skolens vedkommende er der 
med et stigende antal elever især be-
hov for øget kapacitet til idræt. Den 
nuværende hal og den gamle gymna-
stiksal udnyttes fuld ud på nuværende 
tidspunkt. Et øget elevtal de kom-
mende år medfører et behov for øget 
kapacitet, som ikke kan findes inden 
for de eksisterende rammer. Herud-
over vil flere og anderledes idrætslo-
kaler øge mulighederne for alternati-
ve idrætsdiscipliner. Idrætsdiscipliner 
vi på nuværende tidspunkt ikke har 
mulighed for at opdyrke.  
  
Endvidere har skolen behov for loka-
lekapacitet med scene. Det vil øge 
mulighederne for og kvaliteten af de 
aktiviteter, der afholdes ifm. skole-
fest, dimission, forårskoncert, skue-
spil, drama, etc., og det vil øge kvali-
teten for tilhørerne til disse aktivite-
ter.” 
  
Mårslet Skole kan ikke med det eksi-
sterende budget gå aktivt ind i selve 
finansieringen af en ny mulithal. 

Mårslet Skole vil kunne leje sig ind i 
forbindelse med forskellige aktiviteter 
og arrangementer, ligesom der kan væ-
re tale om praktisk samarbejde og gen-
sidig hjælp i det daglige. 
  
Den dag en multihal forhåbentlig er en 
realitet, og Mårslet Skole får adgang til 
faciliteterne til skoleformål, vil der 
skulle laves en aftale med Århus Kom-
mune om vilkårene for dette og ske en 
justering af skolens budget. 
  
Støtteerklæringen kan ses på skolens 
hjemmeside i sin fulde ordlyd. 
  
Ny udskolingspolitik 
Skolebestyrelsen har i sidste skoleår 
arbejdet med en revision af udskolings-
politikken og på mødet 24. juni blev 
der vedtaget en ny udskolingspolitik. I 
arbejdet med udskolingspolitikken har 
repræsentanter for lærere, elever og 
forældre været indbudt til en række in-
terviews for at skolebestyrelsen kunne 
få kommentarer om det nuværende for-
løb fra 6 til 9. klasse og få input til 
hvordan dette forløb kunne blive bed-
re.  
  
I den nye udskolingspolitik hedder det: 
Det er skolens mål: 

• At der sker en faglig, pædagogisk 
og social god overgang fra ind-
skoling til udskoling samtidig 
med at overgangen også skal op-
leves som et skift 

• At have en god dialog og et godt 
samarbejde med elever og foræl-
dre om udskolingsforløbet 

• At styrke den enkelte elevs fagli-
ge, sociale, kulturelle og almene 
kompetencer 

• At give plads til den enkelte elev 
samtidig med at den enkelte elev 
respekterer fællesskabet 

• At give plads til og mulighed for 
ekskursioner, lejrskoler og ud-
veksling  

• At give plads til aktiviteter uden 
for skolen, herunder eksempelvis 
virksomhedsbesøg og individuelle 
praktikker og generelt inddrage 
det omgivende samfund i under-
visningen 

• At sikre kendskab til og samvær 
med andre kulturer og livsfor-
mer 

• At der tilbydes et varieret, tids-
svarende og attraktivt udbud af 
valgfag 

• At give plads til tværfaglighed 
og samarbejde mellem fagene 

• At indarbejde gode arbejdsvaner 
hos den enkelte elev – individu-
elt samt i fællesskaber 

• At den enkelte elev sikres den 
bedst mulige overgang fra 
grundskole til ungdomsuddan-
nelse 

• og gives lyst til fortsat uddan-
nelse 

• At den konkrete og aktuelle ud-
møntning af udskolingspolitik-
ken er beskrevet og formidles til 
elever, lærere og forældre, her-
under er tilgængelig på hjemme-
siden og udleveres sammen med 
udskolingspolitikken til foræl-
dre ved overgang fra indskoling 
til udskoling 

• At evaluere og eventuelt justere 
udskolingens konkrete indhold 
med jævne mellemrum, så den 
passer til de aktuelle behov 

  
Som en del af udskolingspolitikken 
er politikken omkring vejledningen 
også blevet revideret. 
  
Udskolingspolitikken kan ses på sko-
lens hjemmeside. 
  
M ø d e  m e d  f o r æ l d r e r å d 
Når de nye forældreråd er valgt i lø-
bet af efteråret vil skolebestyrelsen 
gerne invitere forældrerådene i de 
klasser, som har elever fra Vestbyen, 
til møde med Jesper Holme fra Århus 
Kommunes Videncenter for Integrati-
on og Sprogstøtte. Her vil der være 
mulighed for at drøfte de udfordrin-
ger der er, når klassekammerater 
kommer langvejs fra, har en anden 
kulturel baggrund og har et særlig be-
hov for at lære dansk. Nærmere in-
formation om mødet vil blive givet til 
forældrerådene. Herunder naturligvis 
tid og sted.  
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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 
Gitte Kristensen  
  
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 
  

Nye 0.klasser 
Vi havde en rigtig god opstart med de nye 0.klasses børn, mange af dem startede 
op d. 1. august og havde derved tid til at vænne sig lidt til SFOen og hinanden 
inden skolestart. De hyggede sig blandt andet med at køre mooncar-ræs, spille 
fodbold og lege i sandgraven. Vi glæder os meget til at lære både dem og jer for-
ældre bedre at kende. 
   
Nye medarbejdere 
Ovenpå en veloverstået og god sommerferie har vi ansat flere nye medarbejdere. I 
1.klasses gruppen har vi ansat en medhjælper, Katrine Nielsen. I 2.klasses grup-
pen har vi ansat en ny skolepædagog til 2.d, hun hedder Hanne Dybdal Jensen. 
Derudover har vi ansat en medhjælper, Jeppe Kjærgaard Kristensen, i samme 
gruppe. Desuden har vi fået en praktikant, Thomas R. Schaffalitzky, som skal væ-
re i sin 2. lønnede praktik i 3.klasses gruppen. 
   
Status 
Vi er ved at være en ret stor institution, vi har nu 445 børn i SFOen og vi er 37 
ansatte. Vi glæder os meget til et nyt og spændende skoleår sammen med alle de 
dejlige børn og jer forældre. 

Nyt fra SFO 
Af  Didde Bertelsen 
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 MÅRSLET  
EGNSARKIV  

    Hvordan så der ud i Mårslet for mere end 100 år 
siden? Kan vi i dag genkende karakteristiske træk 
fra de gamle billeder i arkivet? Og hvad med dati-
dens 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 10. september 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. 

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. 

   Huset på Banevej 3 blev opført i 1889-90. Her boede skræd-
dermester Kresten Frederiksen med sin familie. I 1901, hvor bil-
ledet blev taget, var der 7 børn, og i de efterfølgende år kom der 
fire til, så pladsen var trang i det lille hjem. Den unge mand bag 
børnene er skræddersvend Kristian Jensen.  
   Huset er i dag er helt ombygget. Det ligger skråt overfor ind-
kørslen til Borgerhuset.  
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    Du gav mig, o Herre en lod af din 
jord, sådan synger vi i denne tid, hvor 
høsten bringes i hus. Salmen er oprin-
delig skrevet af den svenske provst 
Sundell i Östra Eneby (1934). Han 
fortæller, at salmen nærmest kom til 
ham som en gave, da han gik og glæ-
dede sig over jordens frodighed og den 
kommende høst. 
    Salmen udtrykker da også en stor 
ydmyghed og taknemmelighed overfor 
livet og de muligheder, vi hver især 
har fået tildelt. Den minder os om, at 
alt er os givet og kun til låns: ’Den 
mark, som blev min, var altid dog din’. 
Vi er her kun som forvaltere af en an-
dens rigdom og kærlighed. Vi ejer kun 
livet som en gennemstrømning, lige-
som floden alene består af det vand, 
der løber igennem den. 
     Et lod brugtes tidligere både som et 
vægtlod og til at kaste lod om, hvem 
der skulle arve hvilket jordstykke, lige-
som vi i Josuas bog hører, hvordan 
jorden ved lodtrækning skulle fordeles 
mellem Israels 12 stammer. I Det gam-
le Testamente hører vi også om, hvor-
dan der blev kastet lod i forskellige 
domssager i troen på, at Gud ville lade 
loddet falde på den rigtige person. Vi 
kan derfor tale både om at lodde stem-
ningen eller få et tungt lod i betydnin-
gen en tung skæbne. 
     Selv om vi ikke alle har fået en 
jordlod, har vi alle fået en arvelod med 

os i form af de livsbetingelser og hold-
ninger, vi er vokset op med.  Hverken 
på Josuas tid eller nu har alle jordlod-
der samme kvalitet og ikke alle føler 
den samme glæde og taknemmelighed, 
som provst Sundell udtrykker i sin sal-
me. 
    Nogle mennesker glæder sig over, at 
frugterne af deres arbejde vokser, selv 
mens de sover. De føler sig velsignet 
både med et godt liv og et godt hel-
bred. Derimod oplever andre, at det 
eneste, der vokser af sig selv her i ver-
den, er gælden og deres bekymringer. 
Mens andre sover, antager deres angst 
og bekymringer monstrøse størrelser i 
nattens mørke. 
    Nogle mennesker har fået en skæbne 
og et lod i livet, der er så tungt, at det 
næsten ikke synes til at bære. Men 
uanset hvilket lod vi har, så er der én, 
der vil have ’lod og del’ med os, der er 
én, der tager medansvar og bærer med. 
Den sidste aften Jesus er sammen med 
sine disciple, siger han til Peter: ’Hvis 
jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og 
del med mig.’ I dåben bliver vi badet 
og får lod og del, det vil sige skæbne-
fællesskab, med Kristus. ’Vi blev altså 
begravet sammen med ham ved dåben 
til døden, for at også vi, som Kristus 
blev oprejst fra de døde ved Faderens 
her l ighed ,  s ka l  l eve  e t  ny t 
liv.’ (Rom.6,4) 
   Vi skal leve et nyt liv! Det betyder 

ikke, at livet bliver en dans på roser, at 
vi aldrig kommer til at møde noget, der 
er både svært og besværligt, men det 
betyder, at vi aldrig kommer til at stå 
alene overfor det. Døden, smerten og 
ondskaben får aldrig det sidste ord. 
    ’Så lær mig da, Herre, at dig til be-
hag jeg bruger det pund, mig blev gi-
vet.’ Uanset hvilke begrænsninger li-
vets lod har tildelt os, så er der én, der 
vil være med til at åbne nye døre og 
muligheder for os. Vi har brug for 
hjælp til at forvalte de talenter og det 
pund, vi hver især har fået, på bedste 
måde, i stedet for at se på alt det, vi 
ikke kan og ikke har. Der er mangt og 
meget, vi ikke kan ændre i vores liv, 
men vi må lægge det lod, vi ikke selv 
kan bære i Guds hånd og lade ham for-
vandle det. 
    Når vi kommer til den sidste høst, 
må vi give slip på det liv, vi fik lov til 
at låne, det liv der hver dag har gen-
nemstrømmet os. Ligesom det modne 
æble trygt lader sig falde, må vi give 
slip i forvisningen om, at også her bli-
ver vi grebet af Guds stærke hænder. 
’Og giv mig til sidst et navn, Herre 
Krist, som er i din livsbog indskrevet.’ 
  

Birgit Morsing Madsen. 
 Kst. sognepræst  

”Du gav mig, o Herre en lod af din jord.” 

 MØDE FOR KONFIRMANDER OG FORÆLDRE 

Der indbydes til møde i kirken for 
konfirmander og forældre  

torsdag d. 25. september kl. 19:00.  
  

   Sognepræsterne Hanne Davidsen og 
Birgit Morsing Madsen vil informere 
om undervisningen.  

   Kl. 20:00 kommer Lurpakket og 
synger og spiller en times tid. 
  
   Lurpakket er et middelalderband 
bestående af inkarnerede liverol-
lespillere.              (Foto: Lurpakket) 
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KIRKETIDER 
  

  

SØNDAG d. 7. sept. kl. 10:00   
16. søndag efter trinitatis 
Joh. kap. 11, vers 19 - 45 
HANNE DAVIDSEN 
  
SØNDAG d. 14. sept.  
17. søndag efter trinitatis 
HØSTGUDSTJENESTER 
kl.. 10:00 og kl.. 14:00 
HANNE DAVIDSEN 
  
SØNDAG d. 21. sept. kl. 9:00  
18. søndag efter trinitatis 
Joh. kap.15, vers 1 - 11 
ANNE VEJBÆK 
  
SØNDAG d. 28. sept. kl. 10:00  
19. søndag efter trinitatis 
Joh. kap. 1, vers 35 - 51 
LENE JUHL KOFOD 
  

Kirketider i oktober: 
  

Søndag den   5. okt. kl. 11:30 BMM 
Søndag den 12. okt. kl. 10 HD 
Søndag den 19. okt. kl. 19:30 BMM 
Søndag den 26. okt. kl. 10 HD 
  
  

HD =     Hanne Davidsen 
BMM =     Birgit Morsing Madsen 

  

KILDEVANG 
  

Høstgudstjeneste fejres i dagligstuen  
onsdag d. 3. september  kl. 14:30 . 

  

Vi begynder som sædvanlig med en 
kop kaffe og lidt hyggesnak fra kl. 
14:00. Prædikant er sognepræst  
Hanne Davidsen. 

KIRKEBIL 
  

Til gudstjenester o.a. i Mårslet Kir-
ke kan ældre og dårligt gående be-
stille gratis transport med kirkebil.  
  

Henvendelse til Lis Nissen senest 
fredag kl. 8:30 på tlf.nr. 8629 8190. 

EFTERÅRETS  
MINIKONFIRMANDER  

  

   Om eftermiddagen tirsdag den 9. 
og onsdag den 10. september begyn-
der efterårets undervisning i Sogne-
huset for eleverne fra 3.a og 3.b 
   En gang om ugen i 11 uger møder 
eleverne fra de to klasser til en dob-
belt lektion i dåbsoplæring. 
   Undervisningen strækker sig frem 
til advent. Herefter er der mulighed 
for at deltage i kirkens traditionsrige 
krybbespil.  
   Undervisningen inkluderer en fa-
miliehøstgudstjeneste søndag den 
14. september klokken 14:00 og et 
hyggeligt afslutningsarrangement for 
minikonfirmander med forældre lør-
dag den 29. november. 
  

3.c og 3.d får tilbudet i foråret 2009. 
  

   Undervisningen af minikonfirman-
derne varetages af lærer Anna John-
sen, indtil Mårslet kirkes sognemed-
hjælper Mette Grøn Bugge kommer 
tilbage fra barselsorlov i uge 43. 
  

KONFIRMATIONS- 
FORBEREDELSE 

  

   Konfirmationsforberedelsen be-
gynder også i uge 37, (7.a dog i uge 
38) og vi glæder os til at tage imod 
de unge nysgerrige konfirmander.  
   Vi ser også frem til at præsentere 
dem for vort store konfirmandprojekt 
”Gudsfolk på Moesgård”, der er et 
samarbejde mellem alle sogne og 
præster i Århus Søndre Provsti. 
    Ca. 1000 konfirmander skal på 
forskellige lokaliteter ved Moesgård 
Museum møde Abraham, Moses, 
David, Maria Magdalene, Peter, Pau-
lus, Luther, Grundtvig.  
   Man kan læse mere om projektet 
på kirkens hjemmeside   

maarslet-kirke.dk 
 (Konfirmandprojekt 2008) 

  

Sognepræst Hanne Davidsen er tov-
holder på projektet.   

2 HØSTGUDSTJENESTER 
  

   Der fejres høstgudstjeneste i Mårslet 
kirke  
søndag den 14. september kl. 10:00.  

  

   Kirken vil blive smukt og farverigt 
pyntet og der vil blive lejlighed til at 
synge de gode gamle høstsalmer.  
   Kirkens kor medvirker ved gudstje-
nesten.  
   Der indsamles ved gudstjenesten til 
fordel for Folkekirkens Nødhjælp. 
  

Høstgudstjeneste for børn 
  

   Der fejres høstgudstjeneste for bør-
nefamilier  
søndag den 14. september kl. 14:00.  

  
Minikonfirmander fra 3.a og 3.b bærer 
frugt og grønt ind i kirken i en festlig 
procession.  
   Efter gudstjenesten er der samvær i 
Sognehuset, hvor børnenes høstgaver 
udloddes i en fornøjelig auktion til 
fordel for Folkekirkens Nødhjælp.  
   Alle er velkommen til at være med 
både i kirken og Sognehuset.  
   Kirkens Korskole medvirker ved 
gudstjenesten. 

  

FRIWEEKEND 
  

Sognepræst Hanne Davidsen holder 
fri i weekenden den 20. - 21. sept. 
  

Embedet passes  af sognepræst 
Anne Vejbæk, Astrup  

tlf. 8692 7454   

  
  

  

Tirsdag d. 9. september 
Info- og opstillingsmøde forud for me-
nighedsrådsvalget 11. nov.    kl. 19:30 
Onsdag d. 10. september: 
Indre Mission                 kl. 19:30 
Søndag d. 14. september: 
Samvær efter høstgudstjenesten med 
auktion over høstgaver.      kl. 15:00 
Tirsdag d. 16. september:  
Menighedsrådsmøde kl. 18:30 - 22:00 

  

Hver mandag 
Mariehønen     kl. 16:15 - 17:30 
Lærkereden      kl. 16:15 - 17:30 
Ørnereden      kl. 19:00 - 20:30 

  
  

  
Hver tirsdag 
Konfirmander og minikonformander 
hhv. kl. 8:00 - 9:30 og eftermiddag 
  

Hver onsdag 
Konfirmander og minikonformander 
hhv. kl. 8:00 - 9:30 og eftermiddag 
  

Hver torsdag 
Konfirmander 
kl. 8:00 - 9:30 
  

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

Se hjemmesiden for evt. ændringer: 
maarslet-kirke.dk          

SOGNEHUSET I SEPTEMBER 
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Meningen i galskaben… 
  

Seminar om det absurde i filosofi, religion og teater.  

   Testrup Højskole indbyder sammen 
med Mårslet, Tranbjerg, Astrup og 
Tiset menighedsråd til seminar om 
”Det absurde i filosofi, religion og 
teater”  
  

fredag d. 12. sept. kl. 9:00 - 16:00.  
  
  

Program: 
  

  

 9.00 - 9.20  Velkomst og højskole-  
                       sang 

  
  

 9.30 - 10.30 ”Måske burde filosofien 
                        gå i hundene?” – træk af  
                        kynismens idehistorie. 
    Ved højskoleforstander  
    Jørgen Carlsen 

  
  

 10.30 - 11.00   Kaffepause 
  
  

 11.00 - 12.00  ”Jesus, Guds søn eller  
                         galning?” 
     Ved studielektor, dr. teol.  
    Ole Davidsen 
  
  

 12.00 - 13.00   Frokost 
  

  
 13.00 - 13.45  ”Jesus, absurdist eller 
                         anarkist?” 
     Ved studielektor, dr. teol.  
    Ole Davidsen 
  
  

 14.00 - 14.30  ”Når der går galskab i  
                         meningen” - om det  
                         absurde teater.  
     Ved dramaturg og  
    højskolelærer 
    Ann Sofie Oxenvad 
  
  

 14.30 -15.00   Kaffepause 
  
  

 15.00 -16.00  ”Slutspil” – af Samuel  
                         Beckett, opført af Teater- 
                          foreningen Slutspil. 
  

 Instruktør:   Uta Motz 
 Spillere:    Niels-Christian Bredholt, 
                       Jacob Vejleskov, Charlotte  
                       Ellehøj og Martin Borre 
  

  
 Tilmelding:  Testrup Højskole  
                       Tlf. 86 29 03 55  eller 
                        testrup@testrup.dk  
                        senest den 10. september. 
  
 Pris:              250 kr. 

Højskoleforstander Jørgen Carlsen: 
”Måske burde filosofien gå i hunde-
ne?” – træk af kynismens idehistorie.   

    ”Kynisme er ikke ligefrem et begreb 
med smilehuller. En kyniker er normalt en 
følelseskold og hensynsløs person. Sådan 
er det i hvert fald blevet. Men sådan var 
det ikke oprindeligt. Kynikerne 
var oprindeligt en gruppe af filosoffer i 
det gamle Grækenland. Det var en slags 
klovnefilosoffer, der gjorde grin med bor-
germusikken og nægtede at bøje sig for 
den herskende kulturelle orden. 
Deres ideal var de herreløse hunde, der 
gør lige præcis, hvad der passer dem. 
Med forskellige gags og happenings ud-
sætter de kulturens magthavere for en 
befriende latter.” 

* 
 Studielektor, dr. teol. Ole Davidsen: 

 ”Jesus, Guds søn eller galning?” 
  

    ”Den historiske person Jesus fra Naza-
reth kender vi først og fremmest fra evan-
gelierne i Det Nye 
Testamente. Men man skal kradse lidt i 
overfladen på disse tekster for at nå frem 
til billedet af den karske og øretæveindby-
dende jødiske profet, der blev henrettet af 
de religiøse og politiske magthavere som 
en religiøs galning, men af sine tilhænge-
re udråbt som Guds søn. Hvem var han? 
Hvad ville han?” 
  
  
  

Studielektor, dr. teol. Ole Davidsen:  
”Jesus, absurdist eller anarkist?” 

  

    ”Johannes Sløk har sammenlignet Jesu 
forkyndelse, hans budskab og optræden, 
med det absurde teater. Hvor ser han 
sammenhængen, og hvad er meningen 
med det? Var Jesus med sin forkyndelse af 
Guds kærlighed i virkeligheden absurdist? 
Er det absurde teater, der udstiller me-
ningsløsheden, i virkeligheden dybt religi-
øst? De har i hvert fald den kulturelle 
anarkisme til fælles, anfægtelsen af det 
meningsfulde i den herskende orden.” 

  
 * 
  

Dramaturg og højskolelærer  
Ann Sofie Oxenvad:  

”Når der går galskab i meningen” 
  

    ”Da Nietzsche i 1882 erklærede: ”Gud 
er død”, lagde han kimen til den nihilisti-
ske grundstemning i 1950-ernes absurde 
teater. Her er enhver overordnet sandhed, 

mening eller orden absolut fraværende, 
og erstattet af gentagelsen, dagligdagens 
små rituelle handlinger, som de eneste 
faste holdepunkter i en absurd verden. 
”Det absurde” betyder ”det mislydende”, 
og det absurde teater udstiller ubønhørligt 
misforholdet mellem mennesket og ver-
den: mennesket søger svar, men verden – 
eller Gud – tier. Men det absurde teater 
udstiller ikke dette misforhold som tra-
gisk, men som komisk! 
”Bare det hele ikke begynder igen”, lyder 
det i Samuel Beckett’s ”Slutspil”, og med 
”det” hentyder 
Beckett til ”livet” som sådan! 
  

* 
  
  

 ”Slutspil” – af Samuel Beckett  
opført af teatergruppen Slutspil: 

  

    ”Midt på scenen sidder Hamm i en stol 
med hjul. Han er blind og lam i benene. 
Hans kongerige synes langsomt at være 
gået i opløsning efter en eller anden kata-
strofe. Overlevende er kun hans 
hjælper, Clov, og hans forældre, Nell og 
Nagg, der henlever deres kummerlige 
tilværelse i to olietønder. Alle er spærret 
inde på hver deres måde, men forsøger 
hver især at flygte eller drømme sig bort 
fra den situation de er havnet i.”  
  
  
  

 Stykket spilles af 4 scleroseramte 
skuespillere: 
  

    ”På mærkværdig vis minder Beckett’s 
Slutspil fuldstændig om den situation, vi 
er blevet bragt i ved at have fået sclerose. 
Så da vi tilfældigt mødtes for to år siden 
på sclerosecentret i Haslev, gik vi kort 
efter i gang med en iscenesættelse, hjulpet 
af Uta Mot’s (prof. skuespiller) instrukti-
on. 
   Nylig har vi så stiftet ”Teaterforeningen 
Slutspil” og planlægger at tage rundt i 
landet for at optræde, skabe debat og må-
ske inspirere andre til at tage skæbnen i 
egen hånd.” 

  
  

 Teaterforeningen Slutspil 
c/o Niels-Christian Bredholt 

Hovedvejen 16 
5600 Fåborg 

Tlf.: 3162 6046 / 6224 4187 
Niels-christian@strynet.dk 
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INFO OM KIRKELIGE  
SPØRGSMÅL: 

Klik ind på  maarslet-kirke.dk 

Sangens år 
  

   2008 er udråbt til sangens år på 
initiativ af komponist og dirigent for 
Radiopigekoret, Michael Bojesen, og 
i samarbejde med og støtte fra bl.a 
Undervisningsministeriet, Kulturmi-
nisteriet og Danmarks Radio.  
  

Sangens År 2008 har tre fokuspunk-
ter: 
  

1. Børn og unge: Børn og unge skal 
hjælpes med at få øjne og ører op for, 
at sang er den bedste måde at opleve 
sig selv på og være sammen om. Fæl-
lessangen skal tilbage i skolerne, men 
med ny frisk energi. 
  

2. Hele Danmark: Sang skal igen 
blive en del af hverdagen, og ønsket 
er, at hele Danmark igen skal mærke 
glæden ved sang. Kommunerne op-
fordres til at lave sang på f.eks. byens 
torve, virksomheder til at lave mor-
gensang for de ansatte og korlivet til 
at gå ud og synge noget mere. På den 
måde vil sangglæden brede sig til 
hele landet.  
  

3. Integration: Der skal sættes fokus 
på, at sangen kan være et samlings-
punkt på tværs af kulturer i Danmark. 
Sangen kan være en nøgle til bedre 
forståelse mellem kulturer, og måske 
lette vejen til en bedre integration. 
  

Læs mere på www.sangensaar.dk 
  
  

Sangens år  
i  Mårslet Kirke 

   I anledning af sangens år 2008 ind-
bydes til sang og musik i Mårslet 
kirke  
onsdag den 17. september kl. 19:30. 
  

    Kom og syng med på både gamle 
og nye salmer. Bl.a. præst og organist 
præsenterer deres yndlingssalme. Du 
får også mulighed for at vælge den 
salme, du holder mest af.  
   Kom og oplev en stemningsfuld 
sangtime i Mårslet kirke.  
  

Mårslet Kirkes Kor og kirkesanger 
medvirker. 

 

MENIGHEDSRÅDSVALG 
2008 

  

OM AKTIVITETSUDVALGET 

   Som formand for aktivitetsudval-
get vil jeg her fortælle lidt om, hvad 
der sker i dette udvalg.  
   Det er her de mange nyskabende 
og spændende ideer fødes til forny-
else af kirkens fællesskab og profil. 
Samtidig er det også det udvalg, der 
organiserer mange små opgaver, der 
gør kirken til en åben og tryg ramme 
for fællesskab og liv. Det er med 
andre ord et udvalg, der selv er 
yderst aktivt og samtidig også rigtig 
god til at uddelegere mange opgaver 
til den store flok af frivillige kræfter 
udenfor udvalget. 
  
 Af store projekter kan nævnes: 
  

1) Messehagelprojektet. Her har 
udvalget været den igangsættende 
kraft, således at en gruppe dygtige 
kreative kvinder blev frisat til at gå i 
gang med dette imponerede arbejde. 
Udvalget har arbejdet på at skaffe 
penge til projektet ved at iværksætte 
mange events, f.eks. ”Kultur og Kir-
ke” - dagen i 2005. 
  
2) Kirkespilsprojekter – dem har der 
været nogle stykker af. Nu er der et 
på bedding igen til efteråret 2009. 
Så der venter en rigtig spændende 
opgave for nye medlemmer af me-
nighedsråd og aktivitetsudvalg. 
  
 Af andre opgaver kan nævnes: 
  

1) Etablering af kirkekaffegruppen, 
der med jævne mellemrum sørger 
for kaffe til kirkegængerne 
2) Etablering af åben-kirkegruppe, 
der sørger for, at Mårslet kirke er 

åben hver dag i dagtimerne. 
  

3) Påskemåltidet. Der har været ind-
budt til påskemåltid med forskellige 
temaer, f.eks. ’Påske og Poesi’ og 
sidst ”Påske og Ikoner”. 
  

4) En gruppe tager sig af sogneind-
samlingen til Folkekirkens Nød-
hjælp. 
  

5) Der arrangeres foredragsaftner, 
sangaftner, filmaftner, studiedage 
etc. 
  

6) Kirken markerer sig med en bod 
ved årets julestue i Borgerhuset. 
  

7) Der arrangeres en friluftsgudstje-
neste hvert år i forbindelse med 
Mårslet Byfest. 
  

8) Aktivitetsudvalget bakker op om 
sognemedhjælperens arbejde især i 
forbindelse med større arrangemen-
ter som f.eks. ved høstgudstjenesten 
og samværet bagefter. 
  

9) En gruppe organiserer børnepas-
ning under prædiken ved gudstjene-
sten. 
  
   Mange andre ting kunne nævnes. 
Det er sjovt og interessant at være 
med i aktivitetsudvalget, der i særlig 
grad tegner kirken udadtil.  
   Så har du lyst til at præge Mårslet 
kirkens udvikling og profil, så stil 
op til menighedsrådsvalget og træd 
ind i aktivitetsudvalget. Her sker der 
virkelig noget! Og du kan være med 
til at få det til at ske! 
  

Hanne Davidsen.  

Opstillings- og orienteringsmøde 
  

forud for menighedsrådsvalget den 11. november finder sted  
tirsdag den 9. september kl. 19:30  i Sognehuset, Obstrupvej 4.  

  

Menighedsrådets næste ordinære møde afholdes  
 tirsdag den 16. sept.  kl. 18:30 - 22:00  i Sognehuset. 

  

Menighedsrådets møder er offentlige, og enhver, der har lyst og interesse, er 
velkommen til at overvære mødet. 
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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. 10. september kl. 19:30: 
  
  

DE  
FORFULGTE 

KRISTNE 
  

  
  
  
  

   Vi får besøg af Klaus Dahl, uddan-
net cand.theol. fra Aarhus Universi-
tet, Pastoralseminaret og Menigheds-
fakultetet. Klaus Dahl har tidligere 
arbejdet som informationsmedarbej-
der / journalist og webmaster samt 
været selvstændig. I dag er han infor-
mations- og pressesekretær i organi-
sationen ”Åbne Døre”, som har til 
formål at oplyse om de forfulgte 
kristne og støtte og hjælpe dem. 
Klaus Dahl er 43 år, gift med Anette 
og de har tre børn.   

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. 
   Se billeder fra kapsejladsen på fi-
sketrappen ved Vilhelmsborg: 

    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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MULTIHAL-GRUPPENS EVENT-KALENDER 
 
2008  September  Brugtbogsindsamling d. 16. september 
    Vi modtager de bøger du ikke vil læse igen og sælger dem til din nabo. 
 
  September Brugt-bogs-salg i Halhuset lørdag d. 27. september kl. 14.00 til 17.00. 
  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 

Århus Festuge flytter igen til Mårslet. 
Fordelt over tre dage i starten af sep-
tember optræder tre grupper for rej-
sende og andre nysgerrige på Mårslet 
Station. 
Hver optræden sker under festugens 
tema ”Åben by” med undertemaet 
”Forstadskunst” med optræden på sta-
tionerne i Mårslet, Malling, Lystrup 
og Hornslet. Idéen med koncerterne 
er at bringe underholdning ind i hver-
dagen for de mange rejsende til og fra 
Århus. 
Tirsdag 2. september kl. 16.15-17 op-
træder Klezmer Duo med sine følel-
sesfulde og fyrigt smittende toner 

med klange af jødisk, Balkan- og si-
gøjnermusik med rødder i de gamle 
jødiske samfund i Østeuropa.  
Duoen har udgivet tre cd’er, der alle 
har været nomineret til en Danish 
Music Award. 
Duoen består af Ann-Mai-Britt Fjord 
på vokal og harmonika og Henrik 
Bredholt på sopransax, dulcimer, tuba 
og vokal. 
Onsdag 3. september kl. 16.15-17 er 
turen kommet til Flores de la Luna.  
Det er en erfaren kvinde-kvartet, som 
koreograferer deres egne danse, im-
proviserer til musikken og fortolker 
livsglæde, stolthed, temperament, 

kvindelighed og sanselighed i deres 
danse. De danser i farvestrålende 
dragter med sjaler, vifter og stokke. 
Gruppen består af Pia Annette al Asa-
di, Pia Margrethe Kirchert, Christin 
Eriksen og Eva Refshauge. 
Torsdag 4. september kl. 16.15.17 op-
træder Trærup/Sejthen Duo med et 
repertoire hentet i den amerikanske 
sangskat. Benjamin Trærup på saxo-
fon og Thomas Sejthen på kontrabas 
fortolker jazz- og bossa novanumre 
med vægt på den gode melodi og det 
dejlige swing. 

Steen Bille 

Koncerter på Mårslet station 

 
INCREDIBLE INDIA  

 
Vil du/I med til Indien i nov. 08  

klik ind på vores program på:  

www. south-india-tour.dk  

telefon 2073 0789.  
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En læderpose fyldt med marmorkug-
ler var en vigtig rekvisit, da 14 parcel-
ler til nye stats-husmandsbrug skulle 
fordeles ved lodtrækning i 1921. 
I posen var lige så mange kugler som 
der var ansøgere til en grund blandt 
de 14 udstykkede parceller ved Vis-
bjergvej, Nymarksvej, Langballevej, 
Bedervej og Hovstien. En af kuglerne 
var af en anden farve end de øvrige. 
Ansøgeren, som trak denne kugle, 
vandt retten til at overtage den parcel, 
der blev udloddet i den lodtræknings-
runde. 
Dén historie fortæller  Mårslets ind-
sigtsfulde egnshistoriker Hans Møller 
i sit seneste hæfte ”14 statshusmands-
brug udstykket 1921 fra Vilhelms-
borg”. Hæftet indgår i serien 
”Mårslet... her hvor vi bor”. 
I hæftet trækker Hans Møller den 

unikke, historiske udstykning af par-
celler til lokale husmandsfamilier i 
detaljer iblandet landbrugshistorie, 
glimt af datidens familieliv og tråde 
op til dagens ejere af boligerne. 
Grundene var små, da husmandsbrug 
netop var karakteriseret ved at bestå 
af huse uden meget mere jord end fa-
milien kunne leve ved at udnytte den 
uden ekstra arbejdskraft. 
Allerede fra starten løb de nye jord-
ejere ind i økonomisk modvind, da 
1920'ernes galopperende inflation og 
den verdensøkonomiske krise med 
kraftige prisfald ramte især landbru-
get hårdt. 
Nye statslån reddede husmændene, 
der knoklede i mange timer dagligt 
med husdyrhold, jorddrift, kodrift og 
mælkekørsel. Som følge af  1950'er-
nes mekanisering af landbruget og sti-

gende omkostninger blev økonomien 
så stram for de fleste familier, at såvel 
mænd som kvinder begynder at arbej-
de uden for hjemmene. 
I dag drives intet af de 14 oprindelige 
husmandsbrug som husmandsbrug. 
Mange af husene er bygget om og an-
vendes nu som almindelige familiebo-
liger. 
Ud over denne velfortalte historie 
bringer Hans Møller også en række 
bilag, som er aftryk af købekontrak-
ter, skøder og låneansøgnigner fra 
1920'erne og 1930'erne. 
Hæftet koster 30 kr. og er udgivet af 
Mårslet Sogns lokalhistoriske For-
ening. Det kan købes i Egnsarkivet, 
der hører til under skolebiblioket med 
indgang fra Obstrupvej. 

Steen Bille 

Grunde blev fordelt med marmorkugler 
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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  

Mårslets løbeklub Run & Walk har været i gavehumør. Klubbens repræsentant John Johansen har overrakt Mårslet Mul-
tihal 985 kroner, et beløb der stammer fra motionsløbet ved sidste års byfest. Dengang gik fem kroner af deltagergebyret 
ubeskåret til Mårslet Multihal. En lignende ordning blev gentaget ved det nylige Run & Walk arrangement med løb, 
gang og stavgang. 

Mårslet Multihal fik penge af Run & Walk 

Her om en lille måned tid, begynder 
vinterens håndboldturnering. I Mår-
slet er vi en flok modne herrer fra 
godt 40 år og til pensionsalderen som 
spiller i JHF`s oldboys Turnering. Vi 

har altid plads til en eller flere spillere 
og vil meget gerne have lidt flere med 
på holdet. Kunne du tænke dig at del-
tage, så hører vi meget gerne fra dig. 
Ud over 40 minutters god motion ved 

hver kamp, (vi træner ikke, men spil-
ler kun kampe) så lover vi dig et hyg-
geligt og godt kammeratskab. 
Kom nu ud af busken og kontakt  
Jacob Lind: 

OLDBOYS   HÅNDBOLD 
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Basketball 

En ellers varm sommer har ikke kun-
net stoppe den normale kriblen i fing-
rene som opstår her i løbet af august 
hvor endnu flere basketkurve er duk-
ket op rundt om i haverne. Så ved 
man, at den nye basketsæson er lige 
på tærsklen og efter et år, hvor TMG 
Basket endnu engang har haft gavn af 
den stærkt øgede interesse for basket-
ball, er TMG Basket klar til den ny 
sæson.  
 
Afdelingen har igen i år haft en stor 
vækst i medlemmer og vi har derfor i 
den kommende sæson flere nye tiltag, 
som vi tror kan friste alle basket inte-
resserede børn, unge og voksne. Og 
lad det være sagt med det samme: Det 
bliver en sæson med mærkbare foran-
dringer i forhold til tidligere år.  
 
Sidste år etablerede vi et samarbejde 
med BMI, der mundede ud i et allian-
cehold for vores juniorer (8. klasser). 

Målet hermed var at skaffe bedre træ-
ningsmuligheder for juniorerne, der 
kommer fra både Mårslet, Beder og 
Malling.  Det har været et lærerigt år 
med en del udfordringer, men både vi 
og BMI ønskede at fortsætte samar-
bejdet i år. Træningen vil på skift fo-
regå i både Mårslet og Egelund, lige-
som kampene vil blive 
spillet i både Mårslet og Beder/
Malling.  
 
Vi har naturligvis også mærket den 
fortsat øgede interesse fra piger for 
basket og derfor har vi også oprettet 
et rent pige hold i denne sæson. Her 
kan piger i aldersgruppen 2.- 3. klasse 
prøve at spille basket. Vi vil dog ger-
ne fortsætte idéen med micromix for 
0. -1. klasse. Også i den kommende 
sæson vil vi kort efter nytår afholde et 
mikrostævne.  
 
Forrige sæson startede vi seniorbasket 

op og hurtigt kom mange til. Vi fort-
sætter i denne sæson med lørdagsba-
sket for seniorerne i gymnastiksalen. 
Hvis succesen fortsætter i år vil gym-
nastiksalen hurtigt ligne Bilka 3. jule-
dag …kom alligevel.  
 
Vi har gennem et par sæsoner været 
heldige, at modtage tilbud på billetter 
til reducerede priser til spændende 
kampe i Atletion med Aabyhøj IF og 
de danske mestre fra Bakken Bears. 
Vi håber denne ”tradition” fortsætter. 
 
Basketsæsonen starter onsdag den 
3. september. Juniorerne startede 
den 11. august i Egelund og har 
første træningsaften den 13. august 
i Mårslethallen. Mød op og prøv at 
være med.  
 
Check træningstider, tilmelding og 
øvrige meddelelser på www.tmg-
basket.dk. 

TMG Basket – den nye spændende sæson venter   
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Foto: Barcalonas stjerneangriber Samuel Eto holdt tale ved åbningsceremonien 

Fodbold 

16 drenge fra TMG Fodbold i alderen 
15-16 år og sidste års vindere af Stif-
tens skolefodboldturnering for drenge 
i 8. - 9. klasse – Mårslet skole, rejste 
den 8. – 21. juli til USA for at deltage 
i et af verdens største fodboldstævner 
i Minneapolis.  
Den første uge var den amerikanske 
klub FC Chicago Sockers vært for 
drengene, som spillede to trænings-
kampe mod klubbens bedste drenge-
hold. Begge kampe tabte de, men for-
men var styrket så meget, at de vandt 
deres tre indledende kampe i USA 
CUP.  Desværre tabte holdet 1-2 i 
kvartfinalen - trods klar overvægt i 
spil og chancer - til et canadisk hold 
og de senere vindere af turneringen. 
Den 13 dage lange rejse til USA har 
været krydret med sightseeing i Chi-
cago og besøg i en af verdens største 
forlystelsesparker ”Six Flags”. Dren-
gene har under hele turen boet privat 
hos amerikanske værtsfamilier, som i 
den grad tog værtsrollen positivt op. 
Alle beretter om glade oplevelser med 
bl.a. barbecue og pool parties, men 
også om forskelle mellem amerikansk 
og dansk kultur, tro, familiemønstre 
mv. Fodboldferien har dermed budt 
på masser af fodbold men også god 
træning i engelsk – med amerikansk 
accent.  
Holdet har selv tjent penge til turen 
bl.a. ved at arbejde på Skanderborg 
Festivalen, lotteri og banko. Flere fir-
maer i Mårslet og omegn har støttet 
USA projektet ligesom DBU har ydet 
et rejselegat. 
Drengene har spillet fodbold i TMG 
Fodbold siden 5-6 års alderen og gået 
på Mårslet skole. De er netop som det 
første hold nogensinde i TMG Fod-
bolds historie rykket op i mesterræk-
ken. 
Holdet trænes af Morten Mølkjær. 
Hvis man vil se billeder fra turen kan 
man klikke ind på www.tmg-
usacup.dk.  
 

Mårslets Drenge – tæt på sejren i USA CUP i Minneapolis 
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Volleyball 

Sæsonen for TMG- volley MixMo-
tions-hold starter mandag d.1. sep-
tember. 
 
MixMotion-holdet består af voksne 
rutinerede og ikke rutinerede spillere. 
 
Der er plads til alle !! 
Har du ikke spillet siden folkeskolen 
er det ingen hindring, er du rutineret 

vil vi gerne 
have dig med og du kan være med til 
at præge byens hold. 
 
Vi har træner på de fleste aftener. 
 
Vi inviterer dig til at møde op i hal-
len og håber at dette er noget for dig. 
Tag din nabo med. 
 

Vores faste træningstid er  mandag 
kl. 20.30 – 22.00.  
 
Mød op – få sved på panden – samt 
en sjov aften. 
 
Vil du vide mere, er du velkommen 
til at kontakte formanden Claus Ja-
cobsen   tlf. 8672 1728. 

VOLLEYBALL  2008/2009 
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Patchwork-sygruppen Quiltenålen i 
Odder afholder Lørdag den 27. og  
søndag den 28. sept. 2008 kl. 11-16 
10 års jubilæumsudstilling på Skov-
bakkeskolen, Tværgade 12, Odder. 
Quiltenålen er en lokalgruppe under 
Dansk Patchwork Forening, der på 
landsplan tæller ca. 6000 medlemmer.  
Sygruppen mødes den første mandag 

i hver måned og tæller medlemmer 
fra Odder og egnen omkring Odder 
(helt til Højbjerg) og således også 5-6 
stykker fra Mårslet. 
På udstillingen vil der blive vist fine 
arbejder, store og små, fra medlem-
mernes hånd. 
Der vil desuden være patchworkbu-
tikker og en sygruppe, hvor de besø-

gende selv kan få lov at prøve færdig-
hederne af. 
Café med rimelige priser. 
Entré 20 kroner.  
Mænd og børn gratis adgang. 
Lodtrækning med mange gevinster på 
indgangsbilletterne. 

Patchwork-sygruppen 

Eventgruppens store bogudsalg står 
for døren.  
Vi vil gerne sælge din bedste, brugte 
bog til din nabo, derfor samler vi bø-
ger ind tirsdag d. 16. september fra 
kl.17.00.  
Har du bøger som vi må få, støtter du 

projekt MultiHal i Mårslet. 
Inden indsamlingen hører vi gerne fra 
dig, så vi ved hvor vi skal hente bø-
gerne. 
Ring til Kent fra eventgruppen på mo-
bil 20 30 73 50, eller send en mail til 
Bente, etneb13@gmail.com så vi kan 

lave en aftale.  
Du er også velkommen til at aflevere 
bøger til genbrugssalget hos Bente 
Seerup på Præstegårdsvej 7a hvis du 
vil af med dem inden indsamlingen, 
d. 16. september.  

Hej alle i Mårslet 
Vi skal bruge brugte bøger til bogudsalget! 

BOGUDSALG-BOGUDSALG-BOGUDSALG  
 
                                     lørdag d. 27. september kl.14.00 til 17.00. 
 
Gør et godt køb og støt projekt MultiHal i Mårslet når vi afholder efterårsbogudsalg i HalHuset, 
 
De lange efterårs- og vinteraftener nærmer sig med raske skridt og snart skal vi hygge os med en god bog! 
Derfor inviterer vi dig inden døre i HalHuset til eventgruppens bogudsalg. Vi ligger garanteret inde med netop den bog 
du mangler!  
Priser fra 5,- kroner! Men lad os handle om det. Der kan købes kaffe og kage. Alt til fordel for den hal vi mangler til 
idrætslivet i Mårslet. Husk bæreposer! For brugte bøger har vi mange af!  
                             
                             Vel mødt på eventgruppens vegne Kent, Poul Erik, Jørgen og Bente 
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Ret til ændringer forbeholdes. 
  

Med venlig hilsen 
  

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 

 
Onsdag den 3.9.   Kl. 14.00 Gudstjeneste 
 
Mandag den 8.9    Kl. 14.00 Syng med Josser Herold 
 
Tirsdag den 9.9.  Kl. 13.00 Halvdags udflugt til Ejer        
Bavnehøj. Pris: 100 kr. 
 
Fredag den 12.9.  Kl. 14.00 Festugearrangement: 
Underholdning med Beder Spillemænd. 
 
Søndag den 14. 9  Kl.  14.00 Brugerrådets bankospil 
 
Mandag den 22.9.  Kl. 14.00 Modeopvisning med tøj fra 
‘Smartex’. 

  
Udflugt 
Tirsdag den 9. september kl. 13.00 kører vi årets sidste 
udflugt til Ejer 
Bavnehøj. 
Der er som sædvanlig mulighed for at komme med også i 
køretol, da vi har 
centrets bus med. 
Turen koster 100 kr. 
Tilmelding til Brugerrådet 8676 2974 eller Hanne Torp 
8629 2710 eller Asger 
Poulsen 8629 2693 senste den 1. september. 
Vi forventer at være hjemme ca kl. 17.00. 
 
Tak 
Alle de ældre beboere på Lokalcenter Kildevang vil gerne 
sige tusind tak 
til årets Måsletter Kaj Christensen for kaffe og lagkage. 
Det er utrolig 
flot at prisen blev doneret til byens ældre. Tusind tak!  

  Aktivitetskalender september 2008 

Foredrag / Workshop 
Reiki-Healing 

 
Nymarksvej 17, Mårslet 

Mandag d. 8. sept. kl 19.00. Entré 100 kr. 
 

Padam Christo Blaak fortæller om Reiki-healing. 
Aftenen indeholder flere healingøvelser. 

 
Tilmelding: 50 80 40 01 / www.vindinghoved.dk 

 

Rengøringshjælp 
 

Meget omhyggelig, 
grundig og proper  

rengøringshjælp ønskes et 
par timer hver anden uge i 

Mårslet Henvendelse: 
86722030 efter kl. 18.00 
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Bestyrelsen i Aktive Kvinder i Tranbjerg-Mårslet har efter generalforsamlingen den 6. februar 2008 på Lokalcenter 
”Kildevang” i Mårslet konstitueret sig selv, hvorefter bestyrelsen består af følgende: 
 
Formand     Irene Nielsen  86294268 
Næstformand  Karin Hansen  86275870 
Kasserer   Sonja Sørensen  86291518 
Sekretær   Åse Kjeldsen  86294228 
Bestyrelsesmedlem Else Hansen   86274805 
 
For næste sæson består vores program af følgende arrangementer: 
 
09.09.2008 kl.19.00 Rundvisning i Marselisborg Slotspark v/billedkunstner Jan Balling 
 
08.10.2008 kl.19.00 Lokalcenter ”Kildevang” Vinsmagning v/Brabrand Vinhandel 
 
12.11.2008 kl.19.30 Lokalcenter ”Kildevang” Foredrag om Diabetes & Diabetesforeningen 
 
02.12.2008 kl.19.30 Lokalcenter ”Kildevang”  Julehygge 
 
15.01.2009 kl.19.00 Mårslet Sognegård ”Spis sammen aften”  Afghansk menu 
 
16.02.2009 kl.19.30 Lokalcenter ”Kildevang” Generalforsamling 
 
12.03.2009 kl.19.00 Besøg i ”Kvindehuset” Myrholmsvej 2, Viby 
 
20.04.2009 kl.19.30 Lokalcenter ”Kildevang” besøg af ”Grøn Guide” Birthe Buhl fra Århus Syd 
  
14.05.2009 kl.19.00 Besøg på ”Skovmøllen” Moesgård skov v/Thorsten Hinge 
 
Prisen for ovenstående arrangementer kan oplyses hos bestyrelsen, hvortil også tilmeldinger sker. 
Program kan hentes på Tranbjerg Bibliotek, eller ved bestyrelsen. 
 
 
P.b.v. 
Irene Nielsen 

Aktive Kvinder i Tranbjerg-Mårslet  
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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. 

Arrangementer i September på  Vilhelmsborg 

SEPTEMBER 2008 

Dato Arrangør Arrangement Kontakt & link Facilitet vær
. hal 

4 - 7. Dansk Varmblod / Da-
nish Derby 

Eliteskue og DM i springning/DSA 
finaler spring 

www.varmblod.dk Spring- 
stadion 

     
•  

    
* 

13 Jysk Pony- 
Væddeløbs- 
forening 

Løb www.jpvf.dk Travbanen 
Evt. bokse 

      

13 - 14. Fjordhesten Danmark Hingstekåring www.fjordhest.dk        
•  

    
* 

17 Dansk Varmblod Indsyning 35 dg test www.varmblod.dk        
•  

    
* 

19 New Forest Foreningen Afslutning hingste www.newforest.dk Haller      
•  

    
* 

20 Landscentret 
Heste 

Fælles materialprøve www.landscentret.dk Haller, bok-
se 

     
•  

  

26 - 28 Rainbow  
Entertainment 

Country Stars Tour www.rainbow- 
entertainment.dk 

  7    
•  

  

27. Jysk Pony- 
Væddeløbs- 
forening 

Løb www.jpvf.dk Travbanen 
Evt. bokse 
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Husk ! 

Deadline 
 

den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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