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Mårslets eget Grundlovstræ 
 

I år er det 160 år siden Danmarks Grundlov blev givet. I Mårslet har vi heldig-
vis i over en generation haft den tilbagevendende tradition, at Borgerhusets ha-
ve har dannet de hyggelige og ideelle rammer for festligheden af dagen. Igen-
nem tiden er Grundlovens runde fødselsdage ofte blevet fejret med ekstra op-
mærksomhed med forskellige arrangementer. 
Da Grundloven tilbage i 1999 blev 150 år var Danske Gymnastik- & Idrætsfor-
eninger, Danmarks Ungdoms Fællesråd og De Danske Skytte Foreninger gået 
sammen om et stort arrangement, hvor de i DGI Byen i København samlede 
mere end 800 unge mennesker fra landets omkring 275 kommuner. Som davæ-
rende nyvalgt formand for DGI Århusegnen drog jeg og andre ledere til hoved-
staden sammen med 21 unge. De kom fra kommunerne Samsø, Odder, Galten, 
Hørning, Hinnerup og Århus og deres hovedopgave var – på deres kommunes 
vegne - at modtage et egetræ på Christiansborgs Slotsplads af Folketingets præ-
sidium. Sammen med en depeche overrakte de træet til den stedlige borgmester. 
Men inden de nåede så langt var der masse af aktiviteter i de knap to dage ar-
rangementet varede. 
 I Århus modtog Borgmester Flemming Knudsen de tre unge repræsentanter, 
som stadsmæssigt ankom til Rådhuset i hestevogn. Med sikker hånd fik Flem-
ming Knudsen plantet Århus’ nye grundlovstræ centralt placeret i Rådhuspar-
ken. Det er siden blevet sikkert rodfæstet – tilsvarende som Grundloven er rod-
fæstet i vores samfund – og fremstår nu som et smukt symbol på, at det er vore 
unge mennesker, som skal bære samfundet videre. 
Ved samme lejlighed fik Mårslet sit eget Grundlovstræ – hentet på Christians-
borgs Slotsplads og modtaget af Folketingets præsidium. Hver delegation mod-
tog nemlig et reservetræ, i alle tilfældes skyld. Det var midlertidigt placeret 
hjemme i min have, og da der heldigvis ikke blev brug for det, blev det plantet 
ved sognehuset. Så ved en lille sammenkomst et par uger efter plantede Mirka, 
Sidsel og Malene det lille træ – i øvrigt godt hjulpet af kirkens gartner. Sådan 
gik det til, at Mårslet har sit eget Grndlovstræ. I skrivende stund er det knap nok 
sprunget ud men på de ti år der er gået siden, har det vokset sig stort. I øvrigt 
kan man ikke se på det, at det kun var et ”reservetræ”.      
Udover at vi fejrer Grundlovsdag, er der i juni måned også en anden dato, der er 
værd at hæfte sig ved. Søndag den 7. juni er der afstemning om ændring af 
Tronfølgerloven og valg til Europa-Parlamentet. Der har været tale om en næ-
sten usynlig valgkamp til Europa-Parlamentet, og det er forståeligt, at vælgerne 
har noget svært ved at forholde sig til dette valg. 
For nogen tid siden læste jeg om en kandidat som kommenterede det således: 
”Så er det ulige nemmere at forholde sig til spørgsmålet om Ja eller Nej til EU, 
Ja eller Nej til Euroen, Ja eller Nej til Unionen. Problemet er bare, at disse Ja-
Nej spørgsmål – lige så relevante og interessante de selvfølgelig er – ikke har 
noget som helst med Europa-Parlamentet at gøre. Europa-parlamentet handler 
ikke om FOR eller IMOD EU som sådan. Parlamentet handler om noget så ked-
sommeligt som EU’s HVERDAG – det daglige arbejde i EU’s maskinrum: Der 
hvor op til 80 procent af den senere danske lovgivning bliver til” 
Jeg kan kun opfordre hver enkelt til at gøre brug af sin stemmeret. 

God Grundlovsdag og valgdag. 
Ivan Dybvad 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 
Jordvold ved Vilhelmsborg 
Der har i længere tid været arbejdet 
på at anlægge en parkeringsplads på 
et areal Syd for Bedervej ved Vil-
helmsborg. I den forbindelse er der 
opstået en jordvold, som FU har på-
talt over for kommunen som værende 
i modstrid med lokalplanen for områ-
det. Vi har nu fået besked fra kommu-
nen, at "Kommunen ikke vil accepte-
re jordvolden da den hindrer udsynet 
over landskabet og at den helt sikkert 
vil blive fjernet." 
 
Trafik 
Den 28/3 havde vi (FU og repræsen-
tanter for Mårslet Gamle Bydels Be-
boerforening og Grundejerforeningen 
Ovesdal) sat to repræsentanter fra 
Dansk Cyklistforbund stævne - så vi 
sammen kunne cykle byen tynd og 
spotte farlige steder for cyklister samt 
måske få øje på nogle løsninger her 
og der. 
Det blev en fin tur, som cyklistfor-
bundet vil lave en skriftlig opsumme-
ring af; den sendes til turens deltage-
re. 
 
Den 22/4 var der orienteringsmøde 
om Beder Beringvejen til de implice-
rede fællesråd. Der vil udkomme et 
officielt referat fra mødet. 
 
Kommuneplan 2009 
Kommunen har på baggrund af over 
250 henvendelser om Kommuneplan 
2009 lavet en ganske stor revision af 
planen. For Mårslet er der her det 
glædelige, at den ny by ved Malling 
er gjort mindre i sin udstrækning mod 
nord og vest. I kommunens 
”Kommentarer og anbefalinger” hed-
der det: 

”Høringssvarene fra fællesrådene i 
Mårslet og Beder-Malling-Ajstrup 
samt Jordbrugets Uddannelsescenter 
og lokale lodsejere peger entydigt på 
et ønske om en justering af den nord-
vestlige grænse af ny by ved Malling. 
 
Både hensynet til landbrugsinteres-
serne vest for det foreslåede perspek-
tivareal og hensynet til at fastholde 
Malling og Mårslet som adskilte by-
områder giver anledning til at rykke 
perspektivarealets nordvestgrænse et 
stykke mod øst. 

På den baggrund foreslås en ændret 
afgrænsning af ny by ved Malling, 
som blandt andet indebærer, at der 
skabes større afstand mellem det ud-
videde husdyrbrug ved Tandergårds-
vej 8 og den nye by. Den ændrede af-
grænsning indebærer tillige, at Bred-
ballegård ikke længere er placeret i 
den ny by ved Malling. Arealet udgør 
herefter 300 ha.” 

Magistraten har godkendt indstillin-
gen om fornyet offentlig høring – en 
indstilling, som var på byrådets dags-
orden den 13. maj. Ved redaktionens 
afslutning var resultatet af byrådets 
behandling ikke kendt; men chefkon-
sulent Birgit Donslund forventede på 
forhånd, at indstillingen om høring 
ville blive sendt til udvalgsbehand-
ling. Går det som forventet, vil der gi-
vetvis være en lang række personer 
og grupper, der vil søge foretræde for 
udvalget. Blandt disse vil man for-
mentlig kunne finde Mårslet Fælles-
råd. 
 
På billederne kan man se, hvor meget 
Ny Malling er reduceret med. 

Keld Schmidt-Møller 

 

 Giv en             til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 
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Lørdag den 18. april var traditionen 
tro ”Hold rent dag” i Århus Syd. I 
samme weekend hvor hele landet ef-
terhånden er med til Danmarks Na-
turfredningforenings store skralde 
dag. DN har beregnet, at der på lands-
plan er samlet over 170.000 ton affald 
i den weekend. Her i Århus Syd har 
vi nok samlet ca. 4 af disse ton. Det er 
ikke det samlede antal ton, som er så 
bemærkelsesværdigt, men det er et 
fantastisk stykke arbejde der er gjort. 
Et arbejde som det er rigtig rigtig dyrt 
at få udført. I Århus bruger kommu-
nen hvert år næsten lige så mange 
penge på at samle alt det affald ind, 
der ”rammer ved siden af” skralde-
spandene, som der bruges på at lægge 
nye asfalt-slidlag på vejene.  
 
Så en stor tak for hjælpen til alle 
dem, som var med til at samle af-
fald den 18. april. Det kan måske 
betyde, at der er lidt penge f.eks. til at 
få lappet nogle huller i vejene J. Du 
kan se mere om, hvad Århus Kommu-
ne gør i kampen mod affald på 
www.tilkampmodskraldet.dk. 
 
Ud over at der den 18. april blev gjort 
et godt stykke arbejde, så var det også 
en dejlig dag med fantastisk flot vejr 
og hyggeligt samvær. Mere end 50 
mennesker, børn og voksne var rundt 
i Mårslet og langs indfaldsvejene for 
at gøre forårsrent. Ikke overraskende 
var der affald nok at tage sig af. Vi 
kender det: dåser, flasker, slikpapir, 
hundeposer osv. Vi fandt ca. 400 då-
seøl og –vand. Noget af det, der i år 
blev fundet meget af i Mårslet, var de 
gule strimler, som markerer nedgra-
vede ledninger og så cigaretskod. 
 
Der er sikkert mange, som synes, at 
cigaretskod ikke rigtig er affald og 
hurtigt nedbrydes i naturen, men i 
dag, hvor cigaretter typisk har filter, 
tager det op mod 5 år inden et cigaret-
skod forsvinder. Så kære rygere, hvis 
I ikke vil kvitte cigaretterne, så smid 
dem i hvert fald i skraldespanden, når 
I er færdige med dem. 
 
Ud over en stor tak til alle de flittige 

indsamlere skal der også lyde en stor 
tak til sponsorerne. 
 
• Bager Makaro’s, som leverede 

de dejligste rundstykker og 
smør 

• Superbrugsen i Mårslet, som 
leverede øl, sodavand og juice. 

 
Vore lokale sponsorer har fulgt og 
støttet os i alle 11 år, hjulpet af bage-
ren i Beder i et enkelt år. Det er rigtig 
dejligt med en sådan opbakning til en 
god tradition. 
 
Der skal også lyde en tak til den loka-
le antropolog Karen Møller-Jensen, 

som sluttede indsamlingen af med at 
opfordre til at smide masken, være 
dig selv, slå fordommene ihjel, nyde 
og bruge naturen på din egen måde. 
Undgå at ærgre dig. Undgå for mange 
løftede pegefingre.  
 
På gensyn til næste år. 
 
Natur- og miljøgruppen ønsker alle 
mårslettere en dejlig sommer. 
 

Jørgen Brandt Andersen 

Tak for en fin ”Hold rent dag” 

Fotos Jesper Andersen 
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  VED HALHUSET / TESTRUPVEJ 

KL 18.30 : GRILLEN ER KLAR OG DER KAN KØBES     
                               LÆKRE GRILL-PØLSER OG BRØD. 
KL 19.00 : VELKOMST. 
KL 19.15 : UNDERHOLDNING. 
KL 20.15 : BÅLTALE V. FORFATTER 
                   PER STRAARUP SØNDERGAARD, MÅRSLET. 
KL 20.30 : BÅLET TÆNDES. 
KL 20.45 : MIDSOMMERVISEN. 
 

DER VIL HELE AFTENEN KUNNE KØBES FADØL FRA AARHUS BRYGHUS, 
VIN, SODAVAND OG SLIKPOSER. 
 

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG AFTEN 
SAMMEN MED ANDRE MÅRSLETTERE …. 

Arrangør : Eventgruppen. Evt. overskud går til den kommende MultiHal i Mårslet. 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

På vej mod en 4-sporet skole 
I april måned rundede vi et elevtal på 
800, som dog er mindre end progno-
serne forudsagde, og vi forventer en 
stigning i næste skoleår til ca. 820 
elever. 
I den sidste brugertilfredshedsunder-
søgelse var et af kritikpunkterne de 
store klassestørrelser, og det har vi i 
de senere år forsøgt at gøre noget 
ved. Sidste år delte vi eleverne på 2. 
årgang, så de startede som fire 3.kl., 
og fra næste år bliver der fire 
6.klasser. Det betyder følgende antal 
klasser på årgangene i skoleåret 
09/10: 
0.kl.: 4 klasser 
1.kl.: 4 klasser 
2.kl.: 5 klasser 
3.kl.: 4 klasser 
4.kl.: 4 klasser 
5.kl.: 4 klasser 
6.kl.: 4 klasser 
7., 8. og 9.kl.: 3 klasser på hver år-
gang. 
Det er tredje gang vi bruger skolebe-
styrelsens princip vedrørende klasse-
deling, og første gang at det drejer 
sig som forholdsvis store elever. 
Tidspunktet med overgangen fra ind-
skoling til udskoling er valgt, da der 
under alle omstændigheder er et na-

turligt lærerskift på dette tidspunkt. 
Proceduren denne gang er anderledes 
ved, at elever og forældre har haft vi-
den om denne deling i næsten ½ år. 
Det er aldrig rart, når der skal ske en 
ændring af klassernes sammensætning, 
hvad enten det er en deling eller sam-
menlægning, og der skal lyde en stor 
ros til elever og forældre for den kon-
struktive tilgang, som de efter den før-
ste frustration, har haft til processen. 
 
Forårskoncert og sidste skoledag 
Torsdag den 28. maj afholdes der tra-
ditionen tro forårskoncert for de yngste 
klasser og valgholdene i musik. Det er 
her, vi får rigtig mange elever op på 
scenen, hvor de foran forældre, søsken-
de og bedsteforældre, kan øve sig i ”at 
være på”. Der vil desuden være en ud-
stilling af elevarbejder i de praktisk/
musiske fag i skolens kantine, som kan 
ses inden koncerten og i pausen. 
9. klasses sidste skoledag er dagen ef-
ter. De øvrige elever kalder den også 
”karameldagen”. Vi nedsætter hvert år 
et udvalg bestående af to elever fra 
hver 9. klasse, som sammen med en 
lærer og skolelederen sammensætter et 
program for dagen. Overskriften for 
dette program er, at det skal være sjovt 
for ALLE elever på skolen. 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Pilotskole for læringsstile 
I dette skoleår har læringsstile været 
et fokuspunkt i skolens lokale udvik-
lingsplan. Vi har haft en udviklings-
gruppe bestående af lærere, pædago-
ger og ledelse, som bl.a. har arrange-
ret pædagogiske arrangementer for 
personalet. Da Børn og Unge efter-
følgende har gjort det til et indsats-
område for alle institutioner for 0-18 
års området og samtidig ønsket en 
række institutioner som pilotprojek-
ter, var det naturligt, at Mårslet Skole 
- herunder SFO - meldte sig. Vi af-
sendte en ansøgning, hvor vi tænkte 
den kommende udbygning af fælles-
lokaler og Pædagogisk Læringscenter 
ind i ansøgningen. Vores ansøgning 
er blevet positivt modtaget, og vi er 
blevet udvalgt til sammen med andre 
skoler og institutioner at være med til 
at sætte dagsordenen for dette udvik-
lingsprojekt i kommunen. Det mere 
detaljerede udviklingsprojekt vil bli-
ve nøjere beskrevet på et senere tids-
punkt. Vi ønsker at tilrettelægge pro-
jektet efter skolens egne behov, og er 
indstillet på at inddrage de øvrige in-
stitutioner i skoledistriktet på et tids-
punkt, såfremt de ønsker det. 
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Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 

stivalen, forhåbentligt med maner.. 
Derudover kommer blandt andet Tea-
ter 83, Børnekulissen og Cirkus 
Skunk. Der vil desuden blive optræ-
dener fra både SFO og andre institu-
tioner, hvor børnene får lov at trykke 
den af og vise hvad de kan. Der vil 
også i år være en scene to med karao-
ke, den plejer at være noget af et til-
løbsstykke.  
Vi vil gerne minde om, at der ikke er 
ind- og udgang ved hegnet rundt om 
Trekanten, hverken for børn eller 
voksne. Det er heller ikke tilladt at 
medbringe hunde på pladsen, hvilket 
det i øvrigt heller ikke er til hverdag. 
Vi glæder os meget til at se Jer til et 
par forrygende festivaldage med 
masser af solskin, glade mennesker 
og fantastiske optrædender på sce-
nen. 
 
 

Forældrearbejdsdage 
Tirsdag d. 21. og tirsdag d. 28. april 
havde SFO’en sine årlige forældrear-
bejdsdage. Der blev blandt andet sat 
hegn op ved Trekantens legeplads og 
arbejdet på bålskuret ved Galaxens 
bålplads. Dagene blev sluttet af med 
pølser på grillen og hygge. Vi vil her-
med gerne takke alle de forældre der 
deltog, vi sætter stor pris på jeres ind-
sats, det er dejligt at I vil hjælpe med 
til at vedligeholde vores skønne 
udeområder.  
 
Natur og bevægelse 
I den første uge af maj havde 2.. 3. 
og 4.klasserne fælles projekt på om-
rådet ved banerne. Temaet var natur 
og bevægelse og bød på mange 
spændende aktiviteter. Børnene kun-
ne blandt andet komme på GPS-løb, 
bygge huler, dissekere fisk, komme 
på å-vandring og til orienteringsløb i 

skoven ved Vilhelmsborg. Som base 
havde vi en kæmpe tipi, vi havde lånt 
igennem UNO-centret, og udenfor den 
kunne børnene blandt andet skyde med 
bue og pil og pusterør, eller slappe af i 
wellness afdelingen indenfor med mas-
sage, fodbad eller kreative aktiviteter. 
Der var stor rift om aktiviteterne og vi 
havde en fantastisk uge, hvor børnene 
hyggede sig, udfordrede sig selv og 
skabte nye relationer.  
 
Festival 
Torsdag d. 11.og fredag d. 12. juni by-
der vi velkommen til vores længe ven-
tede Mårslet børne og unge Festival. 
Den blev jo desværre aflyst sidste år, 
så vi glæder os til rigtigt at give den 
gas i år. Temaet er eksperimenter og 
det bliver spændende at se, hvilke op-
findelser de forskellige institutioner vil 
byde på. Det velkendte band Kolling 
og Lillebror vil endnu engang åbne fe-
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Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.dk 

 
E-mail: maa@aarhus.dk 

Telefon: 87139640 
 
Kontortid: 12.15 - 13.15 
 
Skoleleder 
Bodil Skytt Hvid 
bohv@aarhus.dk 
 
Adm. leder 
Gitte Kristensen  
gbo@aarhus.dk 
 
Pæd. leder 
Kurt Iversen 
kuiv@aarhus.dk 
 
SFO leder 
Kirsten Villadsen 
kiv@aarhus.dk 
 
Teknisk Service 
Niels Hansen 
 
Ungdomsskolen  
 
 
Værestedet Flash 
 
 
Skolebestyrelsen 
Erling Sørensen 
Telefon: 86295140 
erso@mail.tele.dk 
 
Mårslet Skoles Venner 
Steen Bille 
Telefon: 86298115 
bille1113@hotmail.com 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Jacob Steen 
jacob.steen@youmail.dk 
 

Line Emilie Sadolin står her med sin 
blå Ipon Nano, der er hendes gevinst 
for at have vundet Mårslet Skoles Ven-
ners logo-konkurrence i anledning af 
støtteforeningens 40 års jubilæum. 
Med sit logo-forslag koblede hun hæn-
der, der rækker frem mod hinanden, 
med skolebygningen samt idræts- og 
drama-elementer.(Foto: Steen Bille) 

Ipod-vinder hos 
Mårslet Skoles 

Venner 
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Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn  -  juni 2009 

   Ja og Nej! 
   I dag vil jeg tale om at sige Ja og 
sige Nej.  
   Vi har lige hørt om en mand, der ind-
bød til fest, men de indbudte sagde Nej 
til invitationen. Så indbød han nogle 
andre – de fattige, de syge, de hjemlø-
se – og de sagde glad Jatak til indby-
delse, og så blev der fest. 
   I, kære konfirmander, I fik også en 
indbydelse til fest. Til konfirmations-
fest her i kirken, og I sagde Ja, og hu-
set er nu fyldt til bristepunktet. At sige 
Ja til konfirmation er at sige Ja til Gud. 
I dag skal det Ja så lyder i al offentlig-
hed, så alle kan høre det og blive glade 
og stolte. 
   Jeg spurgte forleden konfirmanderne, 
hvorfor de havde sagt ja til at blive 
konfirmeret, og der kom mange gode 
og meget enslydende svar, for det her 
var man var enige om. De fleste skrev: 
”Fordi jeg tror på Gud.” En konfir-
mand uddybede det sådan her: ”Jeg vil 
konfirmeres, fordi jeg gerne vil gøre 
mit bånd til Gud stærkere.” Det fik 
mig til at tænke på Martin Luther, vor 
kirkes grundlægger, som skrev følgen-
de om dåben: ”Dåbens højærværdige 
sakramente gavner dig derved, at Gud 
ved den forbinder sig med dig og bli-
ver ét med dig i en nådig og trøsterig 
pagt!”  
   Så konfirmanden har ret. I dåben og 
nu igen ved konfirmationen, der er en 
fest for dåben, knyttes og styrkes bån-
det mellem Gud og menneske. Der 
sættes en streg under pagten mellem 
Gud og konfirmanden. En anden 
skrev: ”Jeg tror på Gud, men jeg er 
ikke besat af ham”. Det synes jeg er 
betryggende. Vi vil ingen fanatikere 
eller fundamentalister have i vores kir-
ke. Det er sundt at tro og tvivl følges 
ad. Selvfølgelig er godt at have Gud 

med i sit liv, men det er også vigtigt at 
rette blikket udad mod andre menne-
sker. En anden skrev: ”Jeg tror på 
Gud – men ikke på den måde.” Man 
kan gisne om, hvad der ligger i det. 
Men mon ikke udtryksformen vidner 
om, at vedkommende er ved at finde 
sig tilrette i en slags voksentro. Altså 
er på vej væk fra det barnlige billede af 
Gud som en hyggelig mand med hvidt 
skæg til en forståelse af Gud som no-
get, der er større end os, og som kan 
have mange forskellige billeder. Kon-
firmanden slutter med at skrive: ”Men 
frem for alt er jeg kristen!” Godt, for 
det er også netop gennem Jesus Kristus 
vi som kristne kan lære om, hvad og 
hvem Gud er og vil. Så konfirmanden 
er på rette spor. Mange skrev, at de 
ville konfirmeres, fordi det er en tradi-
tion. Det er rart, at der er noget, der har 
en sådan soliditet, at det kan gentages, 
og næsten opleves som en selvfølge. 
En skrev: ”Jeg tror, at jeg kan få brug 
for det det med kristendom og Gud 
senere i mit liv.” Konfirmationsforbe-
redelsen forstås altså her som en slags 
investering i fremtiden. En skrev frej-
digt: ”Jeg vil konfirmeres, fordi jeg 
gerne vil bekende, at jeg er kristen.” 
Andre begrundelser lød sådan her: For-
di man siger ja til det, ens forældre har 
sagt ja til, da man blev døbt. Fordi det 
er et ritual, der viser, at man ikke mere 
er et barn. Fordi det er en helt særlig 
fest. Fordi jeg gerne vil være sammen 
med alle i min familie. - Og så spiller 
gaverne og den gode mad naturligvis 
også en vis rolle.  
   Så I kan høre, at jeres søde og efter-
tænksomme unge mennesker har re-
flekteret over sagerne. Det er med vel-
berådet hu, at de står her i dag. De si-
ger med et åbnet hjerte Ja til at ville 
konfirmeres i den kristne tro, Ja til, at 

de her i kirken, i Bibelen, i den kristne 
tradition vil søge svarene på de store 
spørgsmål. Her vil de søge trøst, når 
livet bliver svært, og her vil de dele de 
store øjeblikke med andre, som netop i 
dag. 
   Og når I, dejlige konfirmander, så-
dan siger Ja til livets og håbets Gud i 
dag, så siger I altså også Nej til noget 
andet. Nemlig til djævelen og alle hans 
gerninger og alt hans væsen, som det 
hedder i trosbekendelsen.  Vi forsager 
alt det onde, det livsnedbrydende, det, 
der lægger livet øde. Tvivl, skepsis, 
tavshed, drillerier, ondskabsfuld rivali-
sering, ufred osv. Alt det siger I Nej til, 
for I vil prøve at bekæmpe det, der 
skader og gør andre kede af det.  
   Men det er svært, for i det virkelige 
liv er det ikke altid så entydigt hvad 
der er ondt, og hvad der er godt. Vok-
senlivet, som I bevæger jer ind i, er i 
det hele taget fuld af tvetydigheder og 
mange kvier sig ved at sige et klart Ja 
og et klart Nej – og så tage konsekven-
sen af det valg. Men vi kan ikke få det 
hele, vi kan ikke sige Ja til det hele. Et 
Ja indebærer altid også et Nej – og det 
kan nogle gange gøre ondt, for så er 
der noget man må sige farvel til og 
give afkald på. Det vil vi nødigt, men 
det er nødvendigt, for hvis vi hele ti-
den bare siger tja eller nja, så bliver det 
hele ligegyldigt – det er lidt ligesom et 
slapt håndtryk. Så jeg beder om at fast 
håndtryk og et klart ja, når vi senere 
mødes ved alterskranken. 
   Vi så forleden en herlig film sam-
men, ”Little Miss Sunshine” hed den. 
Det er film, som handler om en fami-
lie, for hvem alting går galt. Der er en 
far og en mor, en farfar, moderens bror 
og to børn, en dreng og en pige. De bor 
sammen. Farfaren er en gammel hip-
pie, der har levet et uforpligtende og 

Konfirmationstale 2009 
holdt for 7.a og 7. c  

af sognepræst Hanne Davidsen hhv. søndag d. 3. og søndag d. 10. maj.  
Prædikentekst Lukas 14,16-24 
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KIRKETIDER I JUNI 
 
 

MANDAG d. 1. juni kl. 11:00  
2. pinsedag 
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven 
 
 

SØNDAG d. 7. juni kl. 10:00 
Trinitatis søndag 
Joh 3,1-15 
HANNE DAVIDSEN  
 
 

SØNDAG d. 14. juni kl. 9:00 
1. søndag efter trinitatis 
Luk 16,19-31 
JETTE R. CHRISTIANSEN 
 
 

SØNDAG d. 21. juni kl. 11:00 
2. søndag efter trinitatis 
Spillemandsmesse 
OLE DAVIDSEN 
 
 

SØNDAG d. 28. juni kl. 9:00 
3. søndag efter trinitatis 
Luk 15,1-10 
KIRSTEN NIEKERK (Tranbjerg) 
 
 

Kirketider i juli: 
 

Søndag  d.   5. kl. 10:00  HD 
Søndag  d. 12. kl. 10:00  HD 
Søndag  d. 19. kl. 10:00   HD 
Søndag  d. 26  kl. 10:00  KH 
 

KH = Kirsten Hald, Holme 

KILDEVANG 
 

Onsdag den 3. juni kl. 14:30 
 

afholdes der gudstjeneste i daglig-
stuen. Vi begynder med en kop 
kaffe og lidt hyggesnak fra kl. 14. 
    Prædikant er sognepræst  Hanne 
Davidsen. 

KIRKEBIL 
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
kan ældre og dårligt gående bestille 
gratis transport. Henvendelse til 
kirketjener fru Lis Nissen senest 
fredag kl. 8:30 på tlf.nr. 8629 8190. 

MANDAGSCAFÉEN 
 

Mandag den 15. juni kl. 9:30 
 

  Cafeen i Sognehuset er åben fra 
kl. 9:30 til 11:00.   
  Kom og få en hyggelig snak i 
samvær med andre fra Mårslet!  
  Og så er det helt gratis! 

 
 
 

WEEKENDFRI 
   Sognepræst Hanne Davidsen hol-
der fri i weekenden den 27.- 28. juni. 
 
   Embedet passes af Holme Pastorat, 
Thomas Fischer-Larsen,  
tlf. 8627 0634, mail: tfl@km.dk 

 

er en åben kirke, hvor alle i dagtimerne er 
velkomne til for en stund at nyde stilheden 
og det smukke kirkerum og samtidig stres-
se lidt af fra den travle hverdag. 
 

   Kirken er åben for besøgende alle hver-
dage fra kl. 9 - 17 dog undtaget dage med 
kirkelige handlinger (vielse eller begravel-
se / bisættelse) 

 

HUSK 
FRILUFTSGUDSTJENESTEN   

i Hørhaven 
 

2. pinsedag den 1. juni kl. 11:00 
Nærmere oplysninger i sidste num-
mer af Mårslet Bladet eller klik ind 
på på kirkens hjemmeside:  

maarslet-kirke.dk 

 

HYGGEKLUBBEN 
 

 Med turen til Tunø d. 14. maj, billeder 
på maarslet-kirke.dk (Hyggeklubben) 
holder Hyggeklubben sommerferie. 
 

  Næste arrangement finder sted i Sog-
nehuset  

torsdag d. 16. sept. kl. 14:00.   

frit liv, men er blevet smidt ud af pleje-
hjemmet, fordi han tog stoffer, og nu 
hænger familien så på ham. Faderen 
får ikke udgivet sin bog om vejen til 
succes – De Ni Trin - så han ender alt-
så som en fiasko ifølge hans egne teo-
rier. Moderens bror er universitetslærer 
og bøsse. Hans kæresten slår op, han 
bliver fyret, men det værste er, at hans 
rival får et legat og titlen ”den mest 
anerkendte Proustforsker i USA”. Det 
var dråben der fik bægeret til at flyde 
over. Sønnen, Dwyan, vil være pilot, 
men opdager, at han er farveblind. Bit-
tert! Den lille pige Olive, der er lidt for 
tyk, vil være skønhedsdronning og stil-
ler op i Little Miss Sunshine konkur-
rencen, men det ender med en katastro-
fe, for farfaren har instrueret hende i et 
striptease nummer, så hun bliver smidt 
ud.  
   Altså, alt går galt, drømmene brister, 
ingen er perfekte, men de har hinan-
den. På en dejlig upatetisk og morsom 
måde afsløres de falske værdier: Pen-
ge, ære, magt, ydre skønhed, kontrol, 
succes. Og spørgsmålet rejses: Hvad er 
en vinder? 
   Vi drømmer alle om at blive til no-
get, få succes. Men her i kirken og her 
i dag handler det om noget helt andet, 
for budskabet er, at I konfirmander, I 
er noget, allerede før I er blevet til no-
get. I er unikke, I er Guds skabninger 
og har Hans kærlighed. I er noget, for I 
hører Gud til og er velsignet af ham.  I 
har vundet, I er vindere, alle sammen. 
   Det kan I glæde jer over og undre jer 

over resten af livet, uanset hvordan 
det går. Nogen gange synes man, at 
man er helt forkert og ikke passer 
ind. Men vær vis på, at det synes alle 
de andre også indimellem. Sagen er 
jo den, at vi alle er lidt skæve, for 
ingen er som os. Tænk så også på, at 
det netop var skæverterne, der blev 
inviteret til fest i lignelsen, jeg ind-
ledte med at læse op. Manden indbød 
netop de fattige, lamme, blinde, 
hjemløse, de syge – de anderledes, 
taberne i verdens øjne. For hos Gud 
er der plads til alle, der siger Ja. Det 
er det centrale i historien. Festen er 
for alle – og ikke mindst for dem, der 
halter lidt.  
   Og det halter jo lidt i alle familier, 
ingen er perfekte, men her i kirken 
samles vi, som dem vi er, og Gud 
siger sit rungende Ja til konfirman-
derne, til forældrene, til jer alle. 

 
 
 

TIL LYKKE!                                                                                

Mårslet Kirke 

Foto: Jørgen Lauritsen 
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Alexander Braagaard-Sørensen 
Anders Emil Beuchert 
Anders Rasmussen 
Andreas Pontoppidan Andersen 
Anne Cecilie Emanuel 
Anne Marie Jarle Skovgaard 
Annsofie Arndahl Kristiansen 
Christian Lindblad H Andersen 
Elizabeth Ann Lange 
Emma Marie G. Jochumsen 
Frida Hjort Vestergaard 
Jonathan Eichild Schmidt 
Kathrine Nielsen 
Kirsten Brandt Lundblad 
Kristoffer Kjølhede 
Line Emilie Rasmussen Sadolin 
Martin Thomsen 
Morten Koch Jensen 
Niklas Kasper 
Nynne Højland Ingebrigtsen 
Rasmus Gustav Mæng Dorph 
Sara Barsøe Zachariassen 
Sofie Højbjerre Thomsen 
Theis Stenderup Høgh Kristensen 

Anders Dammand Pedersen 
Ann-Sophie Ehlert Buchardt 
Camilla Lynge Zacho 
Caroline Bjerre Foged 
Cecilie Schmidt Carstensen 
Emil Strunge Steffensen 
Frederik Braüner Bjerge 
Jakob Morten Steglich-Petersen 
Josephine Højriis Kjær 
Katrine Kragh Jespersen 
Line Skyum Ritto 
Maja Agerbo Ejsing 
Martin Holste 
Mathias Randel Søndergaard 
Matilde Dahl Pedersen 
Mie Bendix Henriksen 
Mikkel Torp Hey 
Naja Maria Hahn-Hundsdahl 
Nicolai Hviid Jørgensen 
Nikolaj Braüner Bjerge 
Nina Nordtorp Deacon 
Rikke Sandager Sørensen 
Sofie Amalie Lyngklip Strøm 

Anders Wendelbo Reimer 
Anna Knudsgaard Espersen 
Astrid Skyum Christensen 
Benjamin Bisgaard Sørensen 
Christina Benneboe Larsen 
Christina Majlund Laursen 
Christopher Timothy E Buchardt 
Djamilla Graabæk 
Frederik Birn 
Jonas Rebsdorf Nilsson 
Katrine Pedersen 
Kristian Bruun Reimer 
Kristian Markild Kristensen 
Line Sofie Winther Mikkelsen 
Mads Winther Johansen 
Maja Cecilie Brændgaard Kal-
meyer 
Mette Videbæk Bredlund 
Rasmus Gregor Jørgensen 
Rasmus Hvid Jensen 
Sebastian Gustavsen Kridal 
Simon Helge 
Troels Poulsen 

Billede 7.c 

Konfirmationsbilleder fra Mårslet i en næsten ubrudt række helt tilbage til 1962 - enkelte er endda endnu ældre - kan ses 
på Mårslet Kirkes hjemmeside maarslet-kirke.dk (Billedarkiv), og selv om man ikke kender en eneste, er det interes-
sant at iagttage de skiftende tiders forandringer, når det gælder attituder, frisurer og ikke mindst påklædningen.   

Årets konfirmander fra Mårslet Kirke.          (Foto: Jørgen Lauritsen) 
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   Tak for dit indlæg. Det er da skønt, 
at få en diskussion af væsentlige em-
ner.  
   Men ligesom du ønskede at rette et 
par misforståelse i min artikel, bliver 
jeg også nødt til at sige fra over for 
nogle holdninger, du tillægger mig. 
 
Angående lykke.  
   Jeg anfægter ingenlunde, at ikke-
religiøse mennesker kan leve et godt 
og lykkeligt liv. Kristendom garante-
rer på ingen måde et lykkeligt liv. Jeg 
kender en del ikke-religiøse menne-
sker, som har det vældig fint og lever 
et muntert og godt liv. 
 
Angående god opførsel.  
   Jeg har aldrig sagt, at kristne har 
patent på det gode eller monopol på at 
opføre sig anstændigt. Både blandt 
kristne og ikke-kristne er der er gode 
og ordentlige folk og hensynsløse og 
magtbegærlige folk. Man kan som 
bekendt ikke slutte fra holdning til 
handling. 
 
Leve flertydighed og ydmyghed! 
   Det er irriterende, at man som tro-
ende ofte reduceres til et enfoldigt 
barn, der har taget hovedet under ar-
men og bare tror på en masse irratio-

nelt udokumenterbart sludder, medens 
ateisten er den voksne rationelt tæn-
kende, der kun forholder sig til indly-
sende videnskabelige sandheder. Det 
er respektløst over for anderledes 
tænkende mennesker – og som du 
siger, der skal være plads til alle. Des-
uden vidner denne skarpe opdeling af 
enten en rationel eller irrationel for-
ståelse af verden om en forenkling af 
tilværelsen, som jeg simpelthen ikke 
køber. Ikke kun religion, men også 
videnskab er under stadig udvikling 
og er henvist til det, man i moderne 
filosofi kalder ”flydende sandheder”. 
En sådan indsigt skaber ydmyghed, 
hvilket jeg nogle gange savner hos 
ateister. Jeg indrømmer gerne, at jeg 
stritter på enhver form for dogmatis-
me og skråsikkerhed - både, når jeg 
ser den i kristne, muslimske og viden-
skabelige sammenhænge.  
 
Etik i samfundet. 
   En anden ting. Man kan sagtens tale 
om godt om ondt uden at referere til 
en gud. Det har du ganske ret i. En 
religiøs etik er religiøst begrundet og 
en humanistisk etik er rationelt be-
grundet. Men både humanisten og det 
religiøse menneske må i en samfunds-
mæssig sammenhæng søge en fælles 

konsensus om hvad, der gavner fæl-
lesskabet og de svage. At man kan 
blive enige er et tegn på civilisation. 
At man har forskellige bevæggrunde 
for konsensus er underordnet. Hoved-
sagen er, at vi i et demokratisk sam-
fund kan rumme forskellige trosret-
ninger og overbevisninger.  
 
Etik i privatsfæren 
   Som kristen skelner jeg mellem Det 
Absolut Gode og det relativt gode. 
Det relativt gode er det, vi enes om i 
et demokratisk forum. Det Absolut 
Gode er Gud og kommer af Gud. 
Tanken om Det Absolut Gode fortol-
ker centrale aspekter i vor personlige 
erfaringsverden (som f.eks. kærlig-
hed, livlighed, undren), men henviser 
også til noget, der er større end os 
selv og som ikke kan analyseres og 
rationaliseres. Her taler jeg om etik 
fra en religiøs synsvinkel og på et 
mere alment niveau. Jeg har uddybet 
disse tanker i min påskeprædiken, 
som kan findes på kirkens hjemme-
side. (http://maarslet-kirke.dk) 
 
I øvrigt er jeg stærkt tilhænger af, at 
religionskritik skal være tilladt, så vi 
bl.a. kan få en debat som denne.  

Hanne Davidsen, sognepræst.  

Gud og Darwin 
svar til Mads Møller, Et liv uden religion, i Mårslet Bladets majnummer. 

1. Spørgsmålet ”hvad er et godt 
liv?” er meningsløst med mindre det 
forudsætter, at livet er godt. 
2. Det er meningsløst at hævde, at 
livet er godt, med mindre man forud-
sætter, at livet er skabt. 
3. At livet er skabt betyder, at 
livet både er en gave og en opgave. 
4. Livet er en opgave, fordi det 
har karakter af et livsprojekt, der kan 
lykkes eller mislykkes. 
5. Livet er en gave, fordi vi lever 
af vort fællesskab med andre menne-
sker og hele den skabte verden. 
6. Livet er godt, når vi udfolder 

vort liv i respekt og agtelse for alt det, 
vi selv lever af. 
7. Respekt og agtelse for det, vi 
lever af, indebærer, at vi aldrig redu-
cerer den anden (medmennesket) eller 
det andet (naturen) til middel for vort 
eget livsprojekt. 
8. Respekten for livet kommer 
også til udtryk i respekten og agtelsen 
for en selv. 
9. Selvrespekt og selvaccept må 
ikke forveksles med selvoptagethed 
og selvovervurdering, men viser sit 
sande væsen, når man forstår at kende 
balancen mellem drømme og ambitio-
ner på den ene side og evner og mu-

ligheder på den anden side. 
10. Et godt liv er kendetegnet ved 
tillid til fremtidens åbenhed og en 
realistisk forståelse af fortidens uigen-
kaldelighed. 
11. Et godt liv er et liv, hvor mod-
gang, lidelse og tilintetgørelse ikke 
formår at kue livsmodet og troen på, 
at livet er livet værd. 
12. Et godt liv er et gudvelbehage-
ligt liv. 
 

Hanne og Ole Davidsen 

Præsteparrets 12 teser ”Hvad er et godt liv?” 



 MÅRSLET-bladet  JUNI 2009 17 

 

   (Foto: Jørgen Lauritsen) 
 

   Ved en festlig gudstjeneste pinse-
dag, søndag den 31. maj bliver den 
røde messehagel taget i brug for før-
ste gang.  
   Kirken vil være smukt pyntet og - 
håber vi - fyldt med feststemte men-
nesker. Den røde messehagel er den 
sidste i rækken, så nu har Mårslet Kir-
ke for første gang i dens historie fire 

messehagler i hus: En hvid, en grøn, 
en violet og en rød! 
   Den røde messehagel er designet af 
Bente Sørensen. Den anvendes 2. ju-
ledag, i pinsen og eventuelt alle hel-
gens dag. Og så tænker jeg også på 
lidt utraditionelt at anvende den til 
bryllupper. 
   Farven er rød: Ildens, lidenskabens, 
blodets og kærlighedens farve. Mes-
sehagelen fortæller primært pinsens 
jublende budskab om, at kærlighe-
dens ånd er kommet til verden, men 
den røde farve leder også tanken hen 
på det blodige martyrium, som fandt 
sted 2. juledag, da St. Stefan blev den 
første kristne martyr. 
   Messehagelen er prydet af to smuk-
ke broderier. Broderiet på ryggen er 
et kors, fyldt ud med motiver, der 
øverst viser helligåndsduen, det gud-
dommelige himmellys, der går over i 
flammefigurer. Disse transformeres 
efterhånden til hjertelignende former, 
som nederst bliver til et rigtigt rødt 
hjerte, der er på vej til at lande i et 
paradisisk landskab nedenunder. I 

dette landskab slynger sig en å, som 
leder tanken hen på Giber Å, der løber 
igennem Mårslet lige nedenfor kir-
ken. 

   Brystmotivet er en bearbejdning af 
Lutherrosen. Motivet har form som 
kirkens tagsten, de såkaldte bæverha-
lesten. 
   Der er udgivet en smuk folder, der 
nøjere beskriver alle fire messehage-
ler og beretter om det enestående sog-
neprojekt.  
   Folderen kan købes for 60 kr. ved 
henvendelse til sognepræst Hanne 
Davidsen, tlf 8629 0234 eller mail: 
hd@maarslet-kirke.dk. 
  

Hanne Davidsen, sognepræst 

Rød messehagel 

   Vi inviterer til en anderledes gudstjeneste søndag den 
21. juni kl. 11.00 – men kom allerede kl. 10.30 og få de 
nye salmer og korsvar indøvet. 

   Det er andet  år vi opfører en spillemandsmesse i Mår-
slet kirke. Ved  denne gudstjeneste vil der kun blive spillet 
spillemandsmusik. Prædikant er dr.teol. Ole Davidsen.  
   Til lejligheden har vi igen sammensat et lokalt orkester 
bestående af Jørgen Kraglund, klarinet, Preben Ulvskov, 
harmonika, Anders Nyløkke Jørgensen, bas og Allan 
Thomsen, violin. 
    Spillemandsgruppen vil ledsage salmesangen og præge 
hele gudstjenestens forløb. Desuden vil kirkens kor delta-
ge under ledelse af Pia Labohn, der denne dag  helt kan 
hellige sig kordirektionen.  
   Lisbeth Frandsen synger solo og vil hjælpe os med sal-
mesangen. Jens Jørgen Bech er oplæser, og kirken vil væ-
re sommerligt pyntet af kirketjener Lis Nissen. 
    Spillemandsmessen er skrevet af Holger Lissner (tekst) 
og Ivan Damgaard og Michael Sommer (musik). 
 

    Efter gudstjenesten er der frokost med medbragt mad i 
præstegårdshaven.  Menighedsrådet sørger for drikkevarer 
og en is til børnene. 
 

Alle er velkomne.                                                          HD 

SPILLEMANDSMESSE  
–  gudstjeneste og livsglæde! 

Spillemændene er som ved messen i 2008: Allan Thomsen, violin, 
Anders Nyløkke Jørgensen, bas, Preben Ulvskov, harmonika og 
Jørgen Kraglund, klarinet.                         

Foto: Jørgen Lauritsen 
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ADRESSER 
 

 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 
 Jette Rosenberg Christiansen  (JRC) 
 Tiset Præstegård 
 Tlf. 8692 7330 
 jrc@maarslet-kirke.dk 
 Mandag er fridag 
 

 ORGANIST OG KORLEDER 
 Pia Labohn (PL) 
 Tlf. 8655 6408 
 pl@maarslet-kirke.dk 
 

 KIRKESANGER 
 Lisbeth Frandsen (LF) 
  Tlf. 8614 9718 
 lf@maarslet-kirke.dk 
 

 PRÆSTESEKRETÆR 
 Henny Margrethe Bauning (HMB) 
  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 (VIKAR) 
 Rakel Yde Olsen (RYO) 
 Tlf. 2618 2969 
 ryo@maarslet-kirke.dk 
 

 KIRKETJENER  
 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 
Erik Lund Sørensen 
Frøkærparken 68 
Tlf. 8629 9395 
els@maarslet-kirke.dk 
 

se evt. maarslet-kirke.dk (Kontakt) 

BØRNEKLUBBERNE 
 
 

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

Jette Kristoffersen,  
tlf. 8628 9965 eller 

Susanne Lunderskov,  
tlf. 8621 2186 

 
 

Lærkereden 
er for alle børn fra BH klasse  til og 
med 3. klasse. Vi synger, hører en 
fortælling fra bibelen, leger og del-
tager i mange forskellige aktiviteter.  
Sognehuset, mandag kl. 16:15-
17:30.  

Ledere af Lærkereden er: 
Dorthe Bjerge,  
tlf. 8629 5002  

Mette Nørgaard Pedersen, 
tlf. 8629 7155 

Jørgen Knudsen,  
tlf. 8629 1097 

 
 

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 fås i Sognehuset.  

Ledere af Ørnereden er: 
Anders Kristoffersen,  

tlf. 8628 9965 
René Lunderskov,  

tlf. 8621 2186 
 

SOGNEHUSET I JUNI 
 

 
 

Tirsdag d. 16. juni kl. 18:30  
Offentligt menighedsrådsmøde 
 
Onsdag d. 17. juni kl. 19:30 
Indre Mission 
 
Hver mandag 
kl. 16:15 - 17:30:   Mariehønen   
kl. 16:15 - 17:30:   Lærkereden    
kl. 19:00 - 20:30:   Ørnereden   
 

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

 
Se hjemmesiden for evt. ændringer: 

maarslet-kirke.dk (Kalender) 

INDRE MISSION 

Onsdag d. 17 juni kl. 19:30: 
 

   Nådegaver,   
Guds udrustning til tjeneste. 

 
Møde med missionær Brian Madsen, 
Vejle. 
   Vi er alle forskellige med hver vores 
evner og personlighed. Sådan har Gud 
skabt os. Derfor er vi optaget af for-
skellige hjertesager og har lyst til at 
arbejde med forskellige ting.  
   Men det er ikke kun ved skabelsen, at 
Gud udruster den enkelte til en plads i 
samfundet og i menigheden. 
   Gud udruster gennem livet den enkel-
te med nådegaver, så vi bliver i stand til 
at være hans tjenere i de forskellige 
opgaver, der er.  
  Men hvordan finder jeg ud af, hvad 
jeg er udrustet med og til hvad?  
  Det vil denne aften forsøge at hjælpe 
dig til at finde ud af. 
 

* 
  Brian Madsen (46) er vestjyde, født i 
Tjæreborg og bor i Vejle sammen med 
fru Ellen og deres 4 teenagebørn. Han 
er uddannet socialpædagog og diakon 
fra Diakonhøjskolen i Højbjerg. 
   I snart 20 år har Brian Madsen ar-
bejdet i Indre Mission, og har især haft 
forkyndelses- og ledelsesmæssige opga-
ver ligesom han har afholdt flere nåde-
gavekurser. 
   Brian Madsen er et friluftsmenneske, 
han er aktiv fodboldspiller og bestyrel-
sesmedlem i den lokale fodboldklub, 
Hover IF. 
Og når tiden tillader det, svinger han 
fiskestangen, medens han nyder mor-
genstilheden ved de jyske fiskesøer. 
 
   Brian Madsen har tidligere besøgt 
Mårslet IM.  
   Sidste gang var d. 15. nov. i 2006.  
 
Mødet er i Sognehuset, Obstrupvej 4. 

INFORMATIONER OM  
KIRKELIGE ANLIGGENDER: 

 

Klik ind på Mårslet Kirkes hjemmeside 
maarslet-kirke.dk (Info) 
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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     

Afdelingsrepræsentanter:  
Badminton  Steen B. Hansen Langballevænget 72 86 29 12 28 steen@steenbhansen.dk 
Basketball Claus Holm Hørretløkken 445 86 29 86 16 lundgaardholm@webspeed.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 87 53 82 26 etneb13@gmail.com 
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 

TMG - Nyt 

Byriel classik, træningsture til Mallorca og 
Harzen, skiltespurt, bakkespurt, familie-
spisning i Halhuset og Grejsdalsløbet er 
nogen af ord der kendetegnede Mårslet 
Cykel Motion i foråret. Og vi har stadig 
meget at se frem til: deltagelse i forskellige 
motions-cykelløb, sommerfest, familiecy-
kelløb og deltagelse i den Belgiske cy-
kelklassikker Claude Criquélion. Vi træner 
tirsdag og torsdag kl. 18.00 og søndag kl. 
9.00 med afgang fra Halhuset i Mårslet. 
Hverdage kører vi 50-70 km. og om sønda-
gen op mod 100 km. Hvis du har lyst til en 
blid start, og er lidt usikker på hvad du kan, 
er det en god idé at køre med kaffeholdet 
om søndagen. Se flere detaljer om os på 
www. maarslet .com. Du er også velkom-
men til at kontakte formand Hans Jørgen 
Jørgensen 86 29 74 24 
 
Tak til vores sponsorer: Djurslands Bank, 
YIT, Sport og Fittnes, Kaaes fisk, Billetten 
og Syscom. 

"Slaget på Peden” 

Cykelmotion 
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Basketball 

TMG Basketballs sæsonafslutning 24. april 2009 
I en sæson med 5 tilmeldte turne-
ringshold og 60 aktive spillere holdt 
TMG Basketball sommerafslutning 
fredag den 24. april.  
 
Det har været endnu et godt år i TMG 
basketball. Ja, faktisk har der aldrig 
været så mange der har dyrket basket-
ball i Mårslet som tilfældet er det i år. 
En stor tak til spillerne for store og 
små oplevelser til kampe såvel som til 
træning, tak til trænere, holdledere, 
dommere og forældre, der med stor 
glæde har taget del i betjening af 
dommerbord, kørsel, tøjvask og op-
bakning til både ude og hjemme.  
 
Sommerafslutningen var i år henlagt 
til skolens kantine, da vi fortsat øn-
sker at holde afslutningen samlet og 
så kan vi desværre ikke være i Hal-
Huset mere.. Desværre var vore 1. års 
juniorer i Tyskland på udveksling den 
pågældende aften, men de tilstedevæ-
rende spillere og forældre var først 
vidne til sæsonens sidste turnerings-
kamp i Ældste Mini regi. Det blev en 
nervepirrende og spændende match 
hvor vi til sidst desværre måtte bøje 
os for overmagten fra Hadsten SK der 
rejste fra Mårslet Hallen med en smal 
sejr på 43-40. Det blev alligevel en 
hyggelig aften med sodavand, is og 
medaljer til spillerne. Forældrene 
havde medbragt mad til det store tag-
selv bord, og aftenen sluttede med en 
forældre-træner-spillere mixkamp på 
de store kurve.  
 
At vi har 5 turneringshold fortæller 
ikke alt om TMG basketball, for vi 
har faktisk også et stort mikromix 
hold, men de er ikke turneringstil-
meldt. Det er til gengæld ved at ud-
vikle sig til en tradition, at vi i den 
første weekend i januar inviterer til 
mikrostævne, og i år ingen undtagel-
se. Der kom ikke helt så mange som i 
2008, men vi fik afviklet et flot stæv-

Mens træner Rikke Lysholm og mikromix spillernes kampråb fuldføres, ser 
den nye generation på… 

Træner Omeed Neghabat med sine Yngste Mini spillere. Naveed viste stolt 
pokalen som årets spiller frem. 
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ne lørdag den 17. januar, men diplo-
mer fra DGI Østjylland og flotte drik-
kedunke fra Nordea. Rikke Lysholm 
og Lone Lundgaard har som trænere 
assisteret hinanden i løbet af sæsonen. 
 
Yngste mini har været i en svær pulje. 
Der er blevet kæmpet og fightet – 
spillelysten har været stor. Trods ude-
banesejr på 36-10 over Aabyhøj og 
hjemmebanesejr på 46-21 over Skov-
bakken, og en imponerende målscore 
på 286-221, rakte det alligevel kun til 
3 sejre i 10 forsøg, men headcoach 
Omeed Neghabat er fortrøstningsfuld, 
og tror på bedre tider for holdet i den 
kommende sæson. 
 
Ældste mini har også været igennem 
en sæson på godt og mindre godt… 
Der er blevet spillet flotte og tætte 
kampe, men vi har trods godt spil 
bl.a. storsejr i udekampen mod Odder 
IF 61-24 og Hadsten SK ligeledes ude 
med 50-46 ikke helt fundet topplace-
ringen i år. Trænerteamet med Chri-
stian Kaas Petersen og Søren Sven-
ningsen i spidsen er derfor ved at læg-
ge taktikken for næste sæson.  
 
Christian Kaas Petersen fik, som be-
skrevet i maj nummeret 2009, hoved-
foreningen TMG’s kammeratskabspo-
kal for sit store og flerårige engage-
ment i klubben. Han er udover træ-
nerhvervet for Ældste Mini bl.a. også 
en energisk primus motor for vort 
forældrehold lørdag morgen – en stor 
tak til Christian. 
 
Spillerne fra årgang Drenge har haft 
en mindre god sæson med desværre 
kun 2 sejre i årets løb. Det var til gen-
gæld Odder IF som det gik ud over 
både ude og hjemme. Udendørssport 
medførte, at sæsonen kom sent i gang, 
og ved årsskiftet måtte Jacob Hjorts-
høj desværre slippe trænergerningen. 
Vi har dog fået fuldgod erstatning i 
form af Mathias Winther og Emil Ja-
kobsen, og håber på genoprejsning i 
2009-2010. 
 
I Juniorrækken har vort samarbejde 
med BMI kørt i nu 2 år. Med Daniel 
Andersen som coach er Team MBM 
tilmeldt i 2 rækker og for Junior A 
startede sæsonen med fantastisk spil  

Trænerduoen Christian Kaas Petersen og Søren Svenningsen med årgang 
Ældste Mini. Her fik en stolt Carl pokalen efter duoens kriterier. 

 

Nordlys Massage 
Massage til gravide 
Coaching samtale  
Meditation 
 

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  

Trænerne Mathias Winther og Emil Jakobsen var på udveksling i Tysk-
land, men havde valgt Andreas som modtager af årets pokal for årgang 
Drenge. 
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og store præstationer. 63-55 hjemme 
over Viby IF og udesejr 58-53 over 
Aabyhøj, så fulde af selvtillid tog hol-
det til Skovbakken og blev besejret 92
-59. Senere på sæsonen blev det dog 
til storsejr over Aabyhøj 113-60, så 
alt i alt en udmærket sæson. 
 
Junior B blev en flot nr. 2 i deres pul-
je. Sæsonen talte bl.a. dobbeltsejre 
over Horsens IC, og Skovbakken som 
ude blev besejret med ikke mindre 
end 82-31. Med til historien om den 
flotte 2.plads hører, at juniorerne fra 
Canal Digital Basketligaens bronze-
vindere Randers Cimbria også var 
repræsenteret i puljen.   
 
Vi har i nu flere år haft fredag som 
den ene træningsaften. Det har voldt 
mange kvaler med bl.a. trænerpåsæt-
ning og naturlige afbud fra spillerne 
p.g.a. familiære sammenkomster. Det 
er derfor glædeligt, at vi med hoved-
bestyrelsens beslutning fra april 2007, 
kan meddele, at vi i de kommende 2 
sæsoner får træningsaften mandag kl. 
15.30 – 17.30 og onsdag som for nu-
værende kl. 17.15 - 19.30. Så vel 
mødt til en ny og spændende sæson i 
TMG Basketball til september. Check 
også vor hjemmeside www.tmg-
basket.dk 
 
 

Claus Holm, formand 
TMG Basketball 

Hvad giver man en udlært gartner...blomster.  Som de øvrige trænere, fik  
Juniorernes Daniel Andersen bl.a. blomster for tak for indsatsen.  

Mikromix spillere overrækker trænerteamet Rikke Lysholm og Lone 
Lundgaard lidt godt til krop og sjæl. 
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OBS!  

Ny dato for  
LOPPEMARKED 

er lørdag den 13.juni 
 

Fra kl. 10.00 til 15.00 på P-pladsen v. Brugsen 
 

Kom og oplev feststemningen og se alle de gode tilbud. Finder du ikke lige det du søger, kan 
du altid gætte på grisens vægt, og være med i lodtrækningen om at få grisen leveret klar til 
fryseren ca. 1 uge efter loppemarkedet. Der vil på dagen kunne købes ”loppebørger” samt øl 
og sodavand, og måske er vi så heldige, at vi også igen i år har masser af blomster til salg. 
 

 

 
 
Indsamling til loppemarkedet foregår tirsdag den 9.juni fra kl. 18.00 til 23.00 
 
Stil effekterne ud til vejen, så kommer vi og henter dem. Men vær opmærksom på, at vi også 
efter loppemarkedet har et affaldsproblem, hvorfor vi ikke tager imod gamle solarier, store PC-
skærme, vinballoner, defekte hårde hvidevarer og defekt tv- og radioudstyr. 
 
TMG-Håndboldafdelingen 
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Fodbold 

Den 25.-26. april blev der skrevet lidt 
historie i TMG fodbold. Der blev 
nemlig afholdt fodboldweekend for 
første gang på Mårslet Stadion for 
medlemmer af TMG fodbold. 
Weekenden var for piger og drenge-
spillere fra årgang 1997-2000. 
 
Formålet med fodboldweekenden, var 
selvfølgelig at blive en bedre fod-
boldspillere, men også oplevelsen af, 
at være sammen, og have det sjovt 
med sine bedste venner i en hel week-
end, hvor fodbolden var hovedtemaet. 
 
Med høj sol og godt humør var der 
lørdag morgen registrering af børne-
ne, og vi nåede op på 117 børn (super 
flot), som var klar til at spille fodbold 
i en hel weekend i TMG. 
 
Der var 14 stationsøvelser som alle 
skulle igennem på 2 dage, så pro-
grammet var gjort klar, og alle mulige 
fodboldøvelser såsom stafetland, AaB
-firkanten, dribleøvelser, koordinati-
onsøvelser, cykelslange fodbold, ha-
stighedsmåling på skud/indkast, må-
lemandstræning, oppustelig fodbold-
bane, og mange flere øvelser blev 
trænet igen og igen. Der blev virkelig 
spillet fodbold på alle baner den 
weekend i april. Lørdag eftermiddag 
fik alle børnene udleveret en pose, 
hvori der bl.a. lå et spiller sæt som et 
bevis på, at de havde deltaget i TMG 
fodboldweekend 2009. 
 
Om søndagen stod der igen stations-
træning på menuen, men nu havde 
alle spillere det samme tøj på, så fø-
lelsen af fællesskab kom virkelig 
frem, især da det store gruppebillede 
blev taget. 
Til slut var der fælles hygge ved 
TMG store fodbold kagebord, hvor 
der lige skulle fyldes nogle kalorier 
på igen. 

  

TMG Fodboldweekend 2009 
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En fodboldweekend som denne kræ-
ver støtte og opbakning, og heldigvis 
var den der også. 
 
Så derfor tak til følgende: 
Til alle trænere, holdledere og foræl-
dre, som satte tid af, for at få weeken-
den afviklet. 
TMG’s bestyrelse for opbakningen til 
fodboldweekenden. 
 
Sponsorer: 
Superbrugsen – Mårslet 8629 0500 
Sundsnack ApS, firma frugt 8734 
7770 
El-installatør Boelt.dk 8672 2707 
Sportmaster, Odder 8654 4330 
 
Styregruppen  
Som har arbejdet meget hårdt, og 
samlet alle trådene er: 
Torben Riis, Jesper Knudsen, Kent 
Zacho og Henrik Kløverpris. 
 
Uden hjælpere, trænere, sponsorer og 
styregruppen var arrangementet ikke 
blevet til noget. 
 
Endnu engang tak for hjælpen og tak 
for en super fodboldweekend i TMG 
 
Hilsen 
Jens Juul 
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Mårslet Run og Walk - 5 års jubilæum  

Mårslet gør det igen –  
Deltag i byfestløbet lørdag den 15. 
august kl. 15.00. 
 
Vi skriver snart august måned og så 
er der igen Mårslet Run & Walk i 
forbindelse med Mårslet Byfest – 13. 
til 16. august.  
Distancerne er 5,3 km /10,6 km gen-
nem vores kønne by. 
Ruten er anlagt så alle kan deltage, 
alle typer "gængere" er velkomne til 
at være med, den nye motionsdille er 
jo power walking og stavgang, og 
udøverne her kan være med til at sæt-
te et flot præg på løbet. 
Den rutinerede løber og familien med 
barnevogn og bedsteforældre, ja, alle 
kan deltage. 
 

Der vil komme mere information når 
vi når længere frem til løbsdagen. 
Men klik ind på vores hjemmeside: 
www.runwalk.dk og bliv opdateret. 
 

Trafikvagter søges til 
Mårslet Run & Walk 

2009 
 
Trafikvagter hjalp sidste år godt 350 
deltagere i Mårslet Run & Walk over 
byens veje i forbindelse med motions-
arrangementet lørdag eftermiddag 
under Mårslet Byfest. 
 
Arrangørgruppen bag Mårslet Run & 
Walk vil med gerne sige mange tak til 
disse hjælpere og tager gerne imod 
hjælp fra de rutinerede kræfter igen, 

men tage naturligvis også imod nye 
hjælpere. 
 
Så uanset om du er ny eller ”gammel” 
så kontakt venligst: 
John Johansen telefon 86298888 eller 
mail johnjohansen@youmail.dk 
 
Der skal bruges ca. 25 trafikvagter 
lørdag eftermiddag den 15. august fra 
ca. 14.30 til 16.30, og har du/I over-
skud til at hjælpe os, så hører vi me-
get gerne fra dig/Jer. 
 
Det er jo rart at det praktiske er på 
plads på den store løbsdag. 
 
På vegne af Mårslet Run & Walk 
 

John Johansen 
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    Har du brug for at undersøge no-
get i Egnsarkivet - eller måske et 
besøg - er der altid en mulighed den 
anden onsdag i hver måned fra kl. 
16:00 til 17:30. 
      Her vil medlemmer af Lokalhi-
storisk Forening være til stede for 
orientering og samtale og evt. mod-
tagelse af arkivmateriale.  
   Alle er velkomne. 
 Næste gang er  onsdag den 10. juni 
   Udenfor åbningstid er man 
velkommen til at kontakte 
Hans Møller, tlf. 8629 0295  eller  
Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680 
   Sognets lokalhistorie kan ses på 
Mårslet Egnsarkivs hjemmeside: 
lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet 

Bliv medlem af Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening. Det koster kun  50 kr. for en husstand - om året! 

    Arkivbillederne stammer fra en 
”gæsteoptræden” i 1977 af Mariager 
Handest Veteran Jernbane.     
    Læg mærke til at der på Mårslet 
Station kun var grus mellem sveller-
ne, hvor der i dag er skærver. 
    I baggrunden over det frie spor 
skimtes den nu nedrevne fodgæn-
gerbro ved Mølleparken. 
   Lokomotivet er bygget til Horsens 
Vestbaner (HV), og blev efter HV's 
nedlæggelse i 1962 solgt til Horsens-
Bryrup-Silkeborg Jernbane. 
   I 1969/70 blev det istandsat af en 
arbejdsgruppe i Nørresundby, hvor-
efter det indtil ca. 1990 kørte en stor 
del af Mariager Handest Veteran 
Jernbanes damptog.  
   I 1990 blev lokomotivet taget ud af 
drift for en særdeles omfattende re-
paration, der varede omkring 13 år! 

MÅRSLET EGNSARKIV 

Damptog på Mårslet Station... 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

AKTIVITETER I Juni 2009 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 

Tirsdag d. 2. juni: 
Indkøbstur (husk tilmelding) 
 
Onsdag d. 3. juni: 
Gudstjeneste 
 
Torsdag d. 4. juni: 
”Tag selv bord” kl. 11.30 
Pris 50 kr.  
 
Fredag d. 5 juni:  
Hugo og Karen viser billeder fra Costa Rica 
 
Mandag d. 8. juni: 
Udflugt til Ry kl. 13, pris 100,- tilmelding senest d. 2 
juni. 
 

Mandag 15. juni: 
Kartoffeldag 
 
Mandag d. 22. juni: 
Modesalg, Damernes butik 
 
Onsdag d. 24. juni: 
Syng med Uffe Torp 
 
Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl. 15.00 -
17.00 samt 1. Lørdag i mdr. fra kl. 10.00 -12.00 
 
1.Tors. i mdr. serverer Cafeen på Kildevang ,,Tag selv 
bord”  
kl. 11.30 – 13.00, prisen er 50,- 
 
Indkøbstur 1. tirsdag i mdr. kl. 13.30 tilmelding nød-
vendigt 
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Udflugtsprogram for 2009 
Brugerrådet ved kildevang ”kører” i år 2 halvdags- og en heldags-udflugt 

Udflugtsprogram for 2009. 
Brugerrådet ved Kildevang "kører" i 
år 2 halvdags- og en heldags-udflugt. 
 
Mandag d. 8 iuni kl. 13.00 kører vi 
direkte til Restaurant Souder Ege ved 
Ry, 
hvor vi drikker eftermiddagskaffe 
med boller - lagkage og småkager. 
Samtidig 
kan vi nyde udsigten over Ry Møl-
lesø. 
På hjemvejen kommer vi bl.a. forbi 
Frisenborg og Hammel. 
Vi har 2 små busser med, så køre-
stolsbrugere er ve1komne. 
Ti1meIding senest tirsdag d. 2 juni. 
Prisen er 100 kr/person. 
 

Mandag d. 24 august kl. 9.00 køres 
heldagsudflugten, der primært går ti1 
Jelling. 
Vi kører direkte til Jelling, hvor vi 
ska1 se udstillingerne "Kongernes 
Jelling" 
Kl. 12 spiser vi på Conrads Cafe 
(buffet). 1 ø1 eller vand er med i pri-
sen. 
På vejen hjem får vi kaffe med boller 
og 1agkage på Hotel Bredehus i Bred-
sten. 
Tilmelding senest onsdag d. 12 au-
gust. 
Her kører vi kun med en stor bus. 
Prisen er 300 kr/person. 
 
Mandag d. 28 september kl. 13.00 
kører vi direkte til Snaptun Færge-

gård, hvor vi starter med at drikke 
eftermiddagskaffe med boller - lagka-
ge og småkager. 
Derefter vil der være mu1ighed for at 
bevæge sig lidt rundt i området, inden 
vi kører hjem til Mårslet. 
Vi kører ad nog1e hyggelige småveje. 
Vi har 2 små busser med, sa køre-
stolsbrugere er velkomne. 
Tilmelding senest onsdag d. 16 sep-
tember. prisen er 125 kr/person. 
Alle tre udflugter forventes at slutte 
ca. k1.17 i Måslet. 
I alle tre tilfælde, sker tilmeldingen til 
brugerrådskontoret 
eller ti1 Hanne Torp. 
86 76 29 74 
86 29 27 10. 

Brugerrådsvalg 
Så er der allerede gået 2 år siden bru-
gerrådet blev valgt, så vi skal i gang 
igen. 
Tirsdag d. 6. okt. kl. 14.00 er der op-
stillingsmøde på lokalcenter Kilde-
vang. 
Vi starter med kaffe kl. 14.00 derefter 
hører vi lidt om opstillingsreglerne og 
brugerrådets arbejde. 
Efter selve opstillingen bliver der ser-

veret gule ærter med øl - vand og 
snaps. 
Brugerrådet er værter ved arrange-
mentet. 
Vi håber at nogen af jer friske pensio-
nister og efterlønnere her i Mårslet 
kunne tænke sig, at gøre et stykke 
arbejde i 2 år for vores lokalcenter. 
Heldigvis er der 6-7 af de nuværende 
medlemmer, der er villige til at gen-

opstille. 
Der skal bruges 9, helst 11 personer, 
så vi kan få et valg. 
Og Vi har virkelig indflydelse på tin-
gene. 
På gensyn d. 6. okt. Og til det evt. 
valg d. 3. nov. Mere herom senere. 
 

Brugerrådet v. LC. Kildevang 
Hanne Torp. 
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Mårsletborger bag ny bog om bål og udeliv 

Mårsletborgeren John Wendelbo An-
dreasen er forfatter til en helt ny bog 
der hedder ”Bål & udeliv” som hand-
ler om bål og tilberedelsen af lækker 
bålmad ude i naturen. Bogen udkom 
den 11.maj. 
 
John der er 51 år bor sammen med 
hustru og 3 børn på Præstegårds-
vej .Er uddannet pædagog, har taget 
en  
diplomuddannelse med speciale i pæ-
dagogik og filosofi i 2002 på Dan-
marks Pædagogiske Universitet. 
John der stammer fra Højbjerg har 
haft interessen for natur og udeliv lige 
fra barn af, hvor han ofte var med 
forældrene i skoven og naturen. Han 
har arbejdet med børn og unge i 30 år, 
og gennem de sidste 20 år med 
hovedvægten på udelivet. Bl.a. 10 år 
som leder af en pædagogisk ledet le-
geplads, hvor der blev brugt megen  
tid på bål, samt tilberedelsen og udfø-
relsen af bålmad. Har afholdt mange 
kurser i kunsten at lave bålmad for  
pædagoger, spejdere o.s.v.. 
Han har erfaret at aktiviteterne om-
kring bål og madlavning på bålet gi-
ver en stor positiv indflydelse på de  
unges væremåde, udvikling  og sa-
marbejde.  
Bogen udgives af forlaget Mellem-
gaard, Odense og kan købes i de fle-
ste boghandler for ca. 189,- 
Bogen henvender sig til alle som har 
lyst til nogle nye og spændende ople-
velser i naturen. Få et godt bud på,  
hvordan man kan få mere glæde og 

sundhed ind i en ofte stresset hverdag. 
Bålets flammer har en beroligende  
effekt. Når man laver bålmad tager 
man sig tid, finder ro, snakker og gri-
ner. Det gør bålmaden lækker og  
oplevelsen bliver unik med sin nær-
mest terapeutiske effekt. I bogen er 
der opskrifter på lækre supper,  
vikingebrød, røget laks og meget me-
re. Desuden er der inspiration til alter-
native ingredienser i maden,  
hvordan man indretter en velfunge-

rende bålplads og forslag til hvordan 
man kan øge hyggen om bålet med  
gode historier. Bogen er på 81 sider 
med fine billeder og bl.a. et flot forsi-
defoto fra Baronmosen ude på  
Nymarksvej af de shelters som er op-
stillet der. 
John har lavet sin egen hjemmeside 
www.gudeliv.dk hvor man kan læse 
mere. 
 

Jacob Lind 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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