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Flere slags byudvikling 
 
Selvfølgelig skal og kan Mårslet hele tiden udvikle sig. Aktuelt er etableringen 
af en multihal et meget vigtigt – måske endda det vigtigste – element i byens 
udvikling. Andre vigtige udviklingstemaer er forholdene i trafikken, udbygning 
af skolen samt TMG’s og andre foreningers løbende arbejde med at være på 
forkant med medlemmernes behov – og en hel del flere. 
 
For undertegnede er det indlysende, at der er masser af muligheder for udvik-
ling med den størrelse, byen har i dag. Desuden er byen heldigvis rig på res-
sourcestærke og engagerede mennesker, som gerne gør en indsats. Og jo større 
det lokale engagement er, jo større er også chancen for, at kommunen og andre 
offentlige organer (fx Lokale- og Anlægsfonden) vil bidrage til byens udvikling. 
 
Derfor er det efter vores mening ikke rigtigt, når gårdejer Jens Thomsen i Mår-
slet-Bladets forrige nummer slår til lyd for, at byen er nødt til at vokse i størrel-
se for at udvikle sig. 
I dele af erhvervslivet, og især i landbruget, dominerer den samme tankegang. 
Voks eller forsvind, lyder parolen. Logikken er, at enten udvikler man sin virk-
somhed ved at producere mere og mere med mindre og mindre udgifter -– eller 
også må man give op og lukke eller sælge virksomheden. 
Den tankegang kan være meget fornuftig, når man producerer fx svinekød til 
verdensmarkedet og skal konkurrere med stærke producenter i andre lande. Men 
det er en fejlslutning at overføre tankegangen til udviklingen i en by som Mår-
slet. 
 
Mårslet som by har ikke den risiko for at bukke under for andres vækst, som en 
virksomhed har. 
Til gengæld har Mårslet en meget stor risiko for at miste sin identitet som by, 
hvis den vokser sammen med nabobyerne, og det åbne land omkring byen for-
svinder. Hvilket nemt vil være konsekvensen, hvis Jens Thomsens holdning 
vinder opbakning. 
Desuden vil mere udbygning skabe nye problemer med kapaciteten på skole, 
daginstitutioner, idrætshal og i trafikken – netop som der arbejdes på at løse de 
nuværende problemer. 
 
Lad os i stedet for tilfældig udbygning arbejde for en bæredygtig udvikling af 
den by, vi har nu. Og lad os se på de muligheder, som det samlede befolknings-
tal i den sydlige del af Århus Kommune fremover kan give. Eksempelvis for at 
få en moderne svømmehal, en skøjtehal og et stort bibliotek/multimediehus i 
denne ende af kommunen. Fx placeret syd for Vilhelmsborg og dermed mellem 
Mårslet, Ny Malling og Beder. Det vil være kvalitets-udvikling, og ikke bare 
nye problemer oven i de nuværende. 
 

Jan Kirkegaard, Langballevej Og 
Per Henrik Hansen, Gl. Bedervej 

MÅRSLET-Bladet 
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet  

Mårslet Fællesråd 
Kirkeblad for Mårslet Sogn 

Skolesiderne 
TMG-Nyt 

 
REDAKTION 

Redaktør 
Jacob Lind 
Præstegårdsvej 7C 
8320  Måeslet 
Tlf. 86 29 26 06 
jacoblind@profibermail.dk 
 
Indlæg til bladet indleveres til  
Hanne Salling Jensen 
Kratleddet 5, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 72 20 00  
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 
 
Annoncer  
Jacob Lind 
Præstegaardsvej 7C 
8320 Mårslet 
Tlf. 86 29 26 06 
Email: jacoblind@profibermail.dk 
 
Forsidefotos 
Jesper Andersen 
 
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene 
forfatteren og eller indsenderen.  
Redaktionen forbeholder sig ret til at 
redigere indleveret og offentliggjort stof.  
 
Deadline er den 10. i måneden for stof til 
efterfølgende nummer.  
Udkommer hver måned i et oplag på 2100 
 stk.— dog ikke i januar og august.  
 
Distribution: Privat 
Udebliver bladet, så kontakt: 
Hanne Salling Jensen 
Tlf. 86 72 20 00 
 
Tryk:  Werks offset A/S 
Bjødstrupvej 4 
8270 Højbjerg 
Tlf:    86 27 54 99 
Fax:   87 36 07 23  

Formand: Keld Schmidt-Møller Ovesdal 38 8320 Mårslet Tlf. 86 29 34 10 ksm@profibermail.dk 
Næstformand: John Engelbrechtsen   Ovesdal 30 8320 Mårslet Tlf. 86 72 09 02  john.engelbrechtsen@8320.dk  
Kasserer: Lars P. Nielsen  Nymarks Alle 109  8320 Mårslet Tlf. 75 56 83 18 lpn@privat.dk 
Sekretær: Kurt Søe Bedervej 36 8320 Mårslet  Tlf. 86 29 25 05 kurt.soe@gmail.com  
FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken 48  8320 Mårslet Tlf. 86 29 63 49 php@kpf.dk  
FU-medlem: Morten Overgaard Tingskovvej 50 8320 Mårslet Tlf. 86 72 04 06 testrupovergaard@mail.dk 
1. suppleant : Jens Thomsen  Tranbjerggårdsvej 20 8320 Mårslet Tlf. 86 29 03 95 tranbjerggaard@hotmail.com 
2. suppleant : Klaus Petersen Bedervej 18  8320 Mårslet Tlf. 22 30 86 56  geoklaus@hotmail.com 
Bladøkonomi:                   Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf. 86 29 26 06 jacoblind@profibermail.dk 

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 



 MÅRSLET-bladet  SEPTEMBER 2009 4 

 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 
Sti til Langballe 
I samarbejde med Natur- og Miljø-
gruppen er FU ved at undersøge mu-
lighederne for etablering af cykel- 
gangsti mellem Langballe og Mårslet. 
Der er flere muligheder for realisering 
af dette projekt, som kan forfølges. 
Under kommunens Natur og Miljø, 
kan der søges under ”Grønne projek-
ter” om etablering af en grussti. En 
bedre løsning vil være, at få etableret 
en asfalteret cykelsti, som muligvis 
kan etableres under kommunens Cy-
kelhandlingsplan. En asfalteret cykel-
sti vil være at foretrække, men hvis en 
grussti er det muliges kunst, så må 
den være løsningen. Natur- og Miljø-
gruppen arbejder videre med sagen. 
 
Træer 
Da der blev etableret træer ved ind-
faldsvejene til Mårslet, fik vi nogle 
træer i overskud. Træerne har været 
midlertidigt i ”pleje” hos Jens Thom-
sen. Nu er de ved at være så store, at 
det er på tide at finde en endelig pla-
cering til dem. FU diskuterede mulig-

hed for placering, hvis de ikke skal 
bruges til plantning langs indfaldsveje 
som var den oprindelige plan. En mu-
lighed kunne være, at den nye institu-
tion på Nymarks Allé kunne ønske sig 
nogle træer, eller eventuelt omkring 
rundkørslen på Tandervej. Natur- og 
Miljøgruppen vil komme med deres 
forslag til placering. 
 
Trafik 
FU havde håbet på, at vi kort efter 
mødet med vor kontakt i Trafik- og 
Veje kunne offentliggøre forslaget til 
trafiksanering af Tandervej. Det viser 
sig, at der i en anden afdeling i Trafik 
og Veje arbejdes med planlægning af 
40 km/t zone i store dele af Mårslet. 
Vi har ikke modtaget detaljeret tids-
plan for projektet, men har fået stillet 
i udsigt, at væsentlige dele af planen 
forventes udført i år. Oplægget til sa-
nering af Tandervej, forventes at ind-
gå i den samlede plan. 
 
Trafikgruppen arbejder på at finde en 
løsning på den farlige stikrydsning på 

Hørretvej ved baneoverskæringen. In-
spiration til løsninger forsøges ind-
hentet fra trafikvagter og naboer. Hos 
Trafik og Veje mener man ikke at der 
hverken er penge eller tid til at finde 
en løsning. 
 
Byplan 
Arbejdet med Kommuneplan 2009 
har givet anledning til tanker omkring 
Mårslets fremtid. FU vil forsøge at få 
påbegyndt en proces i samarbejde 
med kommunen om udarbejdelse af 
en byplan for Mårslet. Hvorledes pro-
cessen i givet fald forløbe i praksis, er 
der ikke noget bud på lige nu. 
 

John Engelbrechtsen 

 

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

www.maarslet-bladet.dk 
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Mårslets udvikling 
Der har nu i lang tid været stille om-
kring projekt " kiosken " i Mårslet. 
Der er imidlertid blevet pustet lidt til 
ilden i det seneste nummer af Mårslet 
bladet, hvor vores præst, Hanne Da-
vidsen kommenterer, med rette, den 
triste tilstand " kiosken " befinder sig 
i. 
Jeg er helt enig med Hanne Davidsen, 
Kiosken er en skamplet på vores by, 
men hvem har egentlig skylden for 
dette ? Er det de to visionære ejere, 
eller er det den samling af personer 
som har gjort at hele projektet i sin tid 
blev stoppet ?  
Der er jo flere gange set i Mårslet at 
ting er stoppet p.g.a. modvilje af bor-

gerne som ikke ønsker udvikling i by-
en med mindre det ikke har direkte 
indflydelse på dem. Her kan ud over 
kiosken nævnes "den glemte vej" og 
REMA 1000 projektet. 
Man kan jo undre sig over at der kan 
være så meget modvilje mod projek-
ter som faktisk er godkendt i de etater 
som nu engang godkender disse, og at 
man bruge skræmme kampanger så 
som farligere skolevej for vores børn, 
fordi man laver en REMA 1000 i et 
område som allerede er udlagt til er-
hverv....... hmmm. Eller at det vil 
skæmme vores by at Kiosken får lov 
til at blive i 2 etager.... Well.... det er 
jo en bymidte og hvis man tager sig 

tid til at kigge på de kopier af projek-
tet som hænger i vinduerne i den 
gamle kiosk vil man kunne se et flot 
byggeri som i den grad vil pynte i vo-
res by. 
Så min opfordring her vil være, lad os 
nu forsøge at være visionære istedet 
for at være så frygtelig bange for for-
andringer. 
Vores by er i rivende udvikling, og 
om vi vil det eller ej, så kommer der 
til at ske en masse her i byen frem-
over. Så lad os nu tage den udfordring 
det er og prøve at imødekomme ud-
viklingen istedet for at bremse den. 
 

Thomas Agerholm 

Vi er en lille familie, som ønsker at flytte til Mårslet – men da vi endnu ikke har fået solgt vores hus må vi starte med at 
finde en lejebolig. Jeg har fast job på VUC Samsø/Århus, er ikke-ryger og en ansvarsfuld person, som vil passe godt på 
boligen. 
Min. str:  70 m2 
Min.lejeperiode:  1 år 
Vi glæder os til at høre fra jer på hannehanne@gmail.com 
Johanne,  Asbjørn og Hanne 

LEJEBOLIG I MÅRSLET ØNSKES 

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

Jens Thomsen har på lederplads her i 
bladet skrevet nogle synspunkter om 
Mårslets udvikling – et emne, som 
har været aktuelt i årtier og stadig er 
det, så det er relevant med en debat 
om emnet. 
 
Som Jens har skrevet det, er der sat 
lighedstegn mellem udvidelse af byen 
og byudvikling. Det kan være nærlig-
gende at gøre det, men man er nødt til 
at spørge: Er en fortsat stor udvidelse 
nødvendig for at der stadig kan være 
en udvikling? Jeg har selv haft den 
holdning at udvikling kræver udvidel-
se; blandt andet derfor var møderne 
med kommunen om Planstrategi 2008 
så væsentlige. På et sådant møde 
spurgte jeg den ledende byplanlægger 
om Mårslet efter den seneste udvidel-
se havde en størrelse, som kunne væ-
re grobund for en videre udvikling 
uden en fortsat udvidelse. Det er jo 
således, at mange i Mårslet bliver 
boende i byen i rigtig mange år – men 
der bliver da også huse ledige til ind-
flytning udefra, uden der nødvendig-
vis skal bygges nyt. Han mente til 
min overraskelse, at det ikke ville væ-
re noget problem at standse den fysi-
ske vækst af byen; der ville være til-
strækkeligt grundlag for fornyelse 
gennem den naturlige udvikling i by-
ens befolkning. 
 
Man kan konstatere, at den kraftige 
udvidelse, byen har været igennem og 
til dels står midt i, har krævet mange 
af fællesrådets kræfter for at forsøge 
at råbe kommunen op om indlysende 

mangler. I en sådan periode er der for 
lidt overskud til at tænke indad og ar-
bejde med kvalitet; alt for meget ener-
gi må bruges på at skaffe kvantitet. 
Samtidig må man dog ikke være blind 
for, at den store tilflytning også brin-
ger nye ressourcer til byen; det er dej-
ligt og det er én af de meget positive 
virkninger af udvidelserne! 
 
Jens skriver om den nuværende udvi-
delse, at den er analog med det der 
skete for 30 år siden. Det kan der da 
være noget om! I 60’erne og 70’erne 
gik Mårslet fra at være en landsby til 
et lille bysamfund med ca. 3.000 ind-
byggere i sognet i 1980; i januar 2008 
var tallet vokset til knap 5.000. Vi 
kan konstatere, at vi er ved at nå en 
grænse, hvor yderligere vækst vil få 
nogle vigtige konsekvenser: Trafik-
ken er steget ganske dramatisk, og der 
er endnu ikke set gode og realistiske 
forslag til at imødegå det faktum, at 
byen både har en å og en jernbane, 
som en stor del af trafikken skal kryd-
se. Konsekvenserne af en yderligere 
vækst kan være svær at gennemskue. 
Fx er skolen med ca. 800 elever en af 
de største i Århus Kommune. Skal 
den blive meget større, eller skal der 
bygges ny skole med de konsekven-
ser, som det måtte medføre i form af 
splittelse af befolkningen i to skole-
distrikter? Mårslet har på disse områ-
der nået en kritisk størrelse. Med sin 
nye planstrategi medgiver kommunen 
jo også, at det ikke er bæredygtigt 
med en fortsat vækst for byer som 
Mårslet. I stedet skal bygges tættere i 

nye byer - og der skal være afstand 
mellem bysamfundene. 
 
At Mårslet Fællesråd skulle have ud-
vist ”en til tider upassende skepsis 
over for … de mange tilflyttere” er 
forkert! Tværtimod har vi ved flere 
lejligheder givet udtryk for, at vi hil-
ser enhver tilflytter særdeles velkom-
men! Det er lige så forkert at fællesrå-
det ”altid” har haft en bremsende og 
afstandtagende holdning til fortsat 
byudvidelse. Der var en positiv hold-
ning i fællesrådet til Kommuneplan 
2001 selv om det netop er den plan, 
der har åbnet for den seneste meget 
store udvidelse. Blot tog fællesrådet 
det forbehold, at der skulle være sam-
tidighed i udbygning af by og af udvi-
delse af institutioner, skole, vejnet 
osv. Samt at udbygningen skulle gen-
nemføres i et moderat tempo. Ingen af 
delene har imidlertid haft gennem-
slagskraft hos politikerne.  
 
Jeg er dybt uenig med Jens i, at alle 
kommunale ressourcer kanaliseres til 
fx Ny Malling og væk fra Mårslet, 
hvis der ikke kommer en ny stor 
vækst i byen. Tværtimod vil en perio-
de uden alt for meget tilvækst gøre 
det muligt at fokusere på de områder, 
hvor vi kan satse på kvalitet og der-
med vokse på en anden måde end blot 
i fysisk størrelse. 
 

Keld Schmidt-Møller 
Formand 

Mårslet Fællesråd 

Udvikling eller udvidelse 
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Dråben 
Husk at så efterafgrøder i køk-
kenhaven.  
 
Det er lige netop nu i august/
september, man skal i gang. Bedene i 
køkkenhaven begynder at blive tømt 
og risikerer at stå bare hele vinteren, 
jo før efteraffgrøderne kommer i jor-
den, jo mere glæde når man at få af 
dem. 
Der er mange gode grunde til at så 
efterafgrøder: 

• Det holder på næringsstof-
ferne. I den varme og fugti-
ge sensommer- og efterårs-
jord udvaskes næringsstof-
ferne let.  

• Der gror ikke så meget 
ukrudt 

• Det beskytter jorden mod 
udtørring og frostskader i 
løbet af vinteren 

• Det giver en god struktur 

til jorden, når planterne om 
foråret kultiveres ned i jor-
den 

• Det ser pænt ud 
Om man vil have efterafgrøder, som 
står grønne vinteren over, eller nogle 
som vokser til, inden det bliver for 
koldt, og så visner ned i løbet af vin-
teren, er en smags sag. Det er vigtigt, 
at efterafgrøden vokser hurtigt til, så 
den forbruger næringsstofferne og 
dækker for at ukrudt spirer. Blander 
man flere efterafgrøder, dækker det 
typisk bedre for ukrudt. Jeg har gen-
nem tiden prøvet forskellige efteraf-
grøder, nogle af dem, synes jeg, har 
givet lige rigeligt med arbejde om for-
året. Jeg har på Havenyts hjemmeside 
fundet en blanding, som visner ned i 
løbet af vinteren, så den skal prøves i 
år: 
Havre, boghvede, honningurt og fo-
dervikke. Passende blanding til 100 
m² er: 500 g fodervikke, 500 g havre, 

200 g boghvede og 25 g honningurt.  
Blandingen kan sås fra sidst i juli til 
først i september. Hvis der sås før ca. 
20. august, når boghveden at blom-
stre. Hvis man sår den efter midten af 
september, er havreplanterne så små, 
at de evt. ikke ødelægges af vinterens 
frost, men står grønne vinteren over 
og skal så hakkes om foråret.  
Andre planter som kan bruges som 
efterafgrøde her i august er: lupiner, 
blodkløver, hestebønner og sennep. 
Sår man efterafgrøde efter 10. sep-
tember er det bedre at bruge en blan-
ding af rug og vintervikke. Den over-
vintrer og skal hakkes om i foråret. 
Der er masser af inspiration og viden 
at finde om efterafgrøder på 
www.havenyt.dk 
 

Birte Buhl, lokal miljøvejleder 
Grøn Guide Århus Syd 

Natur-og miljøgruppen i Mårslet 
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Skolestart 
Ved skoleårets start var der indskre-
vet 794 elever, hvilket er næsten 100 
færre end prognoserne sagde for bare 
få år siden. Der er startet 76 elever i 
de fire nye børnehaveklasser, så år-
gangen har skolens mindste klasseko-
efficient.   
Da vi de senere år har delt flere år-
gange og startet børnehaveklasser 
med færre elever i hver klasse, har vi 
nu 38 klasser, som pt betyder, at der 
er vandreklasser på 5 årgange.  
Vi glæder os derfor til, at de fire nye 
fælleslokaler bliver bygget. 
 
Byggeri 
I sommerferien er pavillonerne blevet 
flyttet og pedellens hus revet ned, så 
der nu ligger en stor tom plads, som 
er afskærmet. Det første spadestik 
bliver først taget engang i oktober, 
men vi forventer stadig, at byggeriet 
står færdig til at blive taget i brug til 
næste skoleår. På skolens hjemme-
side har vi oprettet et menupunkt 
”byggeri”, hvor vi vil forsøge at give 
elever, forældre og andre mulighed 
for at følge med i processen. Vi er 

forberedt på, at der i dette skoleår vil 
der være nogle gener i forbindelse 
med, at vi har en byggeplads midt i 
skolegården. Eleverne skal lære at re-
spektere afspærringerne, og vi har måt-
tet lave alternative cykelparkeringer. 
Pladsen til at lege på er også midlerti-
dig blevet mindre, men så må vi finde 
alternativer for elevernes udfoldelses-
muligheder. Det bliver forhåbentlig og-
så spændende for eleverne at følge 
byggeprocessen på tæt hold. 
 
Nye ringetider 
For at give eleverne bedre tid til at spi-
se har vi forlænget spisepausen med 5 
minutter, så lærerne spiser med deres 
elever fra kl. 11.30 – 11.45. Det ringer 
ind 12.05 og tiden tages fra det næste 
frikvarter, som kun bliver fra 12.50-
13.00. Som noget nyt bliver læreren 
også i klassen i spisepausen på 4. og 5. 
årgang. Det er vores håb, at der hermed 
også bliver mulighed for at alle, der 
ønsker det, kan nå både at købe i kanti-
nen, spise maden og komme ud og få 
lidt luft. Vi vil evaluere ordningen til 
efterårsferien for at se, om det fungerer 
tilfredsstillende. 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Smartsboard 
Vi har fået 5 smartsboards, som er in-
teraktive tavler, der i ferien er sat op i 
tre lokaler i Ungdomshuset og to i C-
huset. Derudover fik vi to, da vi fik 
renoveret vores naturfagslokaler. 
Fremover vil vi ikke længere investe-
re i nye kort eller store tavler, og vi 
vil løbende købe flere smartboards, 
så det bliver standardudstyr i de rele-
vante klasse- og faglokaler, herunder 
i de nye fælleslokaler og det nye pæ-
dagogiske læringscenter. Det er vores 
forventning, at eleverne vil passe 
godt på de nye tavler som er lidt sar-
te, og at det vil skabe nye muligheder 
i den daglige undervisning. 
 
Ny UU-vejleder 
Da Birthe Rask ønskede at stoppe 
som UU- vejleder og i stedet blive 
fuldtidslærer igen, har vi fået ny UU-
vejleder. Det er Per Vandbæk, som i 
mange år har været UU-vejleder bl.a. 
på Beder Skole. Per Vandbæks tele-
fonnummer og mailadresse kan ses 
på skolens hjemmeside.  

Fotos: Jørgen Lauritsen.   Kilde: www.maarslet.net 
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Lærings Center (PLC.) Der går dog 
et stykke tid før den nye bygning står 
klar, så vi kommer til at leve i bygge-
rod et godt stykke tid. Vi har dog al-
lerede lavet alternative stier og cykel-
parkering ved Hobixen og er forbe-
redte på lidt af hvert. I mellemtiden 
kan vi alle gå og glæde os til den nye 
bygning. 
 
Teatertur 
Torsdag d. 6. august var 2.klasserne 
inviteret til teaterforestilling på Te-
strup Højskole. Forestillingen hed 
”Jorden er giftig” og foregik oppe i 
træerne, hvilket gav en spændende 
effekt. Børnene syntes, det var en 
sjov oplevelse og de havde en rigtig 
god tur derud. 
  

Velkomst 
Mandag d. 3. august kunne de nye 
0.klassesbørn starte op i SFO. Det 
benyttede rigtig mange af de 76 nye 
børn sig af, og fik derved en mere ro-
lig opstart på deres nye liv i sko-
len.Vi glæder os meget til at lære bå-
de dem og Jer forældre bedre at ken-
de. 
 
Derudover vil vi gerne sige velkom-
men tilbage til vores ”gamle” børn og 
forældre, vi håber i har haft en rigtig 
dejlig sommer.  
 
Nye kolleger 
I 0.klassesgruppen er der blevet ansat 
to nye pædagoger, John Søballe Am-
disen og Pia Røtbøl. Derudover har 
vi fået to halvårspraktikanter, Sanne 
Viderup, som skal være hos 
1.klasserne og Natasha Bechmann, 

Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 

som skal være ved 2.klasserne. Vi glæ-
der os til det fremtidige samarbejde 
med dem. 
 
Andre lokaler 
I løbet af sommeren er der blevet ryk-
ket rundt på nogle af grupperne. 
0.klasserne er startet op i Trekanten, de 
nye 1.klasser er blevet i deres gamle 
lokaler i  Hobixen. 2.klasserne har la-
vet det største ryk, da de nu er på As-
gården og nyder den megen plads. 
3.klasserne er stadig i A-huset, hvor de 
har fået selskab af 4.klasserne, som 
dog også har fået de to pavillioner fra 
skolegården. De er nemlig blevet flyt-
tet om på fodboldbanen ved A-huset.  
 
Ny bygning 
Pedellens hus er blevet revet ned i lø-
bet af sommerferien, og der skal byg-
ges nye fælleslokaler og et Pædagogisk 

Foto: Jørgen Lauritsen 

Foto Hans Ishøy 

Foto: Jørgen Lauritsen 
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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@hotmail.com 
 

 

Skolebestyrelsens indlæg  v/ Erling Sørensen 
Hul i jorden og hegn omkring skolegården 
Er tegn på at det længe ventede skolebyggeri er på vej – i sommerferien er pavillo-
nerne flyttet ud fra skolegården og nu placeret på den anden side A-huset og tæt på 
parkeringspladsen. Den gamle pedelbolig er fjernet og det er her at skolens nye 
tilbygning bliver placeret.  
Plancher der viser tegninger og skitser af de nye fælleslokaler og pædagogisk ser-
vicecenter opsættes på skolen i uge 35, hvor der bliver mulighed for at se dem i 
skolens åbningstid. 
Der bliver uden tvivl nogle gener dels med tilgængelighed, dels med byggerod og 
støj i det kommende skoleår, men mon ikke det bliver til at leve med, især når der 
er noget godt og blivende i vente. 
Uden mad og drikke dur skoledagen ikke 
Skolefrokost og madordninger har snart været på dagsordenen længe i medierne og 
hos politikkerne og ikke mindst blandt brugerne elever og deres forældre. 
I skolebestyrelsen har vi naturligvis også dette som et fokusområde og vi vil i inde-
værende skoleår intensivere arbejdet med sundhedsområdet herunder forsøge at 
etablere rammerne for det fremtidige udbud af kantinemad på skolen. 
Lige nu har Mårslet Skole en aftale med Beder Skole, der er såkaldt maxikantine 
om leverance af kantinemad og denne aftale har vi opsagt til ophør til sommerferi-
en i 2010. Der skal derfor ske en revurdering af hvordan kantineordningen skal se 
ud fra og med næste skoleår. 
To sprog – en inspiration 
Skolen har i nogen tid haft tosprogede elever. Dette er en opgave som er spænden-
de men også udfordrende. På skolen er der såkaldte ”fyrtårne” som arbejder mere 
dybt med integration af de tosprogede elever og familier. 
Lige nu arbejdes der på at komme med en ide katalog til forældre grupperne til an-
vendelse i relation til den videre integrationsproces. 
Rent er godt 
For velværet i dagligdagen og på Mårslet Skole har vi igennem flere år nydt godt at 
et velfungerende team af dygtige rengøringspersonaler der har sørget for at holdet 
skidtet fra dørene. Det har især været et gode at personalet har været synlige en del 
af tiden – så dem i øvrigt færdes på skolen har kunnet se nogle af de kræfter der 
bliver lagt i dette vigtige arbejde. 
Fra og med skolestarten her i august har ISS overtaget kontrakten med at gøre rent 
på skolen og det tidligere personale er tilbudt at fortsætte i det nye setup. I hvilket 
omfang det bliver fortsat kendt personale og hvorledes arbejdet er tilrettelagt er 
ikke fuldt informeret i skrivende stund.  
Fra skolebestyrelsen forventer vi dog at rengøringsniveauet ikke forringes. 
Pas på de andre forældre 
Overskriften er taget fra  FDM’s blad MOTOR fra august hvor en artikel netop 
sætter fokus på den årlige tilbagevendende begivenhed. Et nyt skoleår starter, og 
nye elever skal ud i trafikken. De største ”fjender” er forældre der kører alt for 
stærkt. 
Vi hilser også med glæde Fællesrådets årlige event med bannere og maling på ind-
faldsveje – der gør opmærksom på alle de nye elever der nu færdes på skolevejene. 
Der er gennem årende gjort rigtigt mange tiltag for at få flere til at gå eller cykle til 
og fra skole.  For mange familier er det helt uundværligt med bilen, men forældre-
ne gør børnene en bjørnetjeneste, hvis de hver dag sætter dem af lige uden for sko-
len. 
Prøv at holde længere væk og gå sammen det sidste stykke. Det kræver, at man 
tager hjemmefra ti minutter før, men det er vigtigt at træne med børnene så ofte 
som muligt. For man er ikke nødvendigvis erfaren i trafikken, blot fordi man be-
gynder i femte klasse. Slet ikke hvis man er blevet kørt i de første fire år og nu 
pludselig står på egne ben. 
Mårslet Skole har i øvrigt en formuleret Trafikpolitik som kan ses på skolens hjem-
meside. 
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AKTIVITETER I SEPTEMBER 2009 
 

Udflugt til Snaptun 
Mandag d. 28. september kører vi en tur til Snaptun. Vi starter kl. 13.00 fra L.C. Kildevang, og forventer at være hjem-
me kl. 17.00.  
 
Turen koster 150 kr.  
Tilmelding til Brugerrådet på telefon 86 76 29 74 eller til Hanne Torp 86 29 27 10 senest mandag d. 21. september.  
 
Opstillingsmøde til Brugerrådet  
 
Tirsdag d. 6. oktober kl. 14.00 
Følgende program: 

➢ Kaffe 
➢ Orientering om valget 
➢ Orientering om brugerrådets arbejde 
➢ Opstilling 
➢ Gule ærter med øl/vand og snaps 
➢ Brugerrådet er værter v. arr. 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 

 
Med venlig hilsen 

 
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 

Langballevej 3, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 76 29 00 

Tirsdag d.1. september kl. 13.30  
Indkøbstur 
 
Onsdag d.2. september  
Gudstjeneste 
 
Torsdag d.3. september kl. 11.30  
”Tag selv bord” 
 
Mandag d.7. september  
Syng med Bente Fisker 
 
Søndag d.13. september  
Banko                        

Onsdag d.16. september 
Lena Petersen viser billeder fra USA 
 
Onsdag d.23. september 
Underholdning med Basseralle 
 
Mandag d.28. september 
Udflugt ½ dag Snaptun 
 
 
Alle arr. kl. 14.00, undtaget d. 1. og 3. sep. 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn  -  september 2009 

   I slutningen af denne måned fejrer 
vi høstgudstjeneste  i Mårslet Kirke. 

    Høstgudstjenester holdes ikke kun i 
landsogne, hvor der er udsigt til mar-
ker, og hvor det både kan ses, høres 
og duftes, når der bliver høstet.  

   Også i storbysogne holdes der høst-
gudstjenester. Og det giver god me-
ning. For selv om ordet høst måske 
fremkalder billeder, som knytter sig 
til landbruget både førhen og nu, så er 
høst noget, som kommer os alle ved 
og os alle til gavn. Helt konkret resul-
terer høsten i, at der står poser med 
bl.a. mel og gryn på hylderne, når vi 
køber ind.  

   Og høst, som er et resultat af, at der 
har været vækst, betyder også, at vi 
kan sætte tænderne i sprøde æbler, 
søde blommer, orange gulerødder, 
uundværlige kartofler, saftige brom-
bær og meget mere . Alt det, som er 
med til at gøre sensommeren rig og 
smuk.  

   At der er en høst, er fundamentalt 
for vores eksistens. Det holder vi fast 
i, når vi fejrer høstgudstjeneste. Her 
er der plads til glæde, til tak og også 
tid til besindelse på det afhængig-
hedsforhold vi lever i i forhold til vo-
res omverden og natur. Med høsten 
bliver vi mindet om det forunderlige 
skaberværk, som vi er en del af.  

   Jeg kender en historie om opdagel-
sen- eller genopdagelsen - af det for-
underlige skaberværk. Den vil jeg 
gengive her. Den er fortalt af Ingrid 
Schrøder-Hansen, præst og forfatter - 
men vigtigst i denne sammenhæng: 
mor til treårige Elisa.  

   Hun fortæller (gengivet fra bogen 
”Bibelhistorier til hverdagsbrug”): 

   ”Det var en af de gange, vi var af 
sted på sommerferie. Vi lå på cam-

pingplads, og Elisa trængte afgjort til 
at vaskes. Hun ville i brusebad. Men 
hun var kun tre år dengang, og jeg 
holdt på, at vi kunne nøjes med va-
skerummet. ”For det er gratis”, sagde 
jeg. 

   ”Er det GRATIS?” gentog hun med 
eftertryk. Hun var lige i den alder, 
hvor man samler på spændende ord. 
Og mens hun blev vasket, fortsatte 
hun: Var WC’et også gratis? Og sæ-
ben? Og vanddunken? 

   Dagen efter tog vi til stranden. –”Er 
den også gratis?” 

   Jeg garanterede hende, at både hele 
Vesterhavet og stranden var gratis at 
bruge. Men hvordan bærer man sig ad 
med at forklare, at muslingeskaller er 
gratis, og at søstjerner for den sags 
skyld også er det, men at fisk kun er 
gratis, hvis man selv har fanget dem? 

   Et par dage efter var vi på besøg 
hos familien, og nu begyndte det lige-
frem at blive pinligt. For hvad i alver-
den skal man svare, når man sidder 
dér ved middagsbordet, og ungen så 
himmelhøjt spørger, om maden er 
gratis? 

   Jeg forsøgte at forklare, at joh altså, 
vi skulle ikke betale for det, for vi var 
jo gæster. Så man kunne godt siger, at 
for os var det gratis. Men de andre 
havde jo købt kødet, så det var ikke 
gratis. Men kartoflerne havde de i 
haven, så de var gratis. 

   Jeg kunne godt selv høre, at det lød 
enormt rodet, og det var tydeligt at se, 
at ungen ikke forstod et muk af det. 
Men hvorfor i alverden havde hun 
også kastet sig over sådan et tosset 
ord som gratis? Det gav jo anledning 
til spørgsmål, som var komplet umu-
lige at svare på. Er kusiner f.eks. gra-
tis? 

Jeg havde aldrig i mit liv tænkt på, at 
kusiner kunne betragtes under den 
synsvinkel. Og jeg kan heldigvis ikke 
huske, hvad jeg svarede. Det kan kun 
have været noget vrøvl. Og hun blev 
ved. Længe efter vi var kommet hjem 
fra ferien og med hele den stædighed, 
som kun en treårig kan mobilisere: Er 
sange gratis? Er græsplænen gratis? 
Er mandage gratis? 

   Det snurrede i hovedet på mig og 
jeg var ærligt talt ved at blive bekym-
ret. Havde vi virkelig talt så meget 
om penge? Det var da uhyggeligt, at 
en treårig skulle gå der og spekulere 
på, om tingene var gratis eller ikke! 
Hvorfor gjorde hun det? 

   Det hele blev opklaret den dag, vi 
plukkede æbler. Hun gik og samlede 
de stødte op, og jeg havde svaret, at 
æblerne var gratis, for de voksede i 
vores egen have, og at stigen var gra-
tis at stå på.  

   Så kom det forløsende spørgsmål 
dernedefra: Hun spurgte: ”Hvem er 
Gratis?” 

   Hvem er Gratis??! 

   Hele tilværelsen slog en kolbøtte 
inde i hovedet på mig. Og da den stod 
stille igen, så den helt anderledes ud 
end før. 

   Det var jo mig, der havde misforstå-
et det hele. Ungen var simpelthen 
gået ud fra, at alting må være nogens. 
Og alle de ting, der var gratis, de måt-
te altså ganske logisk tilhøre en mæg-
tig Hr. Gratis! 

Jeg kunne se ham for mig. Den mæg-
tige Hr. Gratis, som ejede både græs-
plænerne og kusinerne og hele Ve-
sterhavet og mandagende med. Og 
som gav os lov til bare at bruge løs af 
det alt sammen!                              
 

GRATIS  GLÆDER  TIL  ALLE! 
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KIRKETIDER I SEPTEMBER 
 

SØNDAG d. 6. sept. kl. 10:00 
13. søndag efter trinitatis 
Luk. 10, 23-37 
HANNE DAVIDSEN 
 
SØNDAG d. 13. sept. kl. 11:30 
14. søndag efter trinitatis 
Luk. 17, 11-19 
JETTE  R. CHRISTIANSEN 
 
SØNDAG d. 20. sept. kl. 9:00 
15. søndag efter trinitatis 
Matt. 6, 24-34 
ANNE VEJBÆK (Astrup) 
 
SØNDAG d. 27. sept. kl. 10:00 
16. søndag efter trinitatis 
Luk. 7, 11-17 
 

Kl. 14:00: Høstgudstjeneste for bør-
nefamilier og minikonfirmander 
HANNE DAVIDSEN 
 
 

Kirketider i oktober: 
Søndag  d.   4. kl. 10:00  HD 
Søndag  d. 11. kl. 10:00  HD 
Søndag  d. 18. kl. 11:30   JRC 
Søndag  d. 25. kl. 10:00  HD 
Torsdag d. 29. kl. 17:00 
Ungdomsgudstjeneste  HD 

KILDEVANG 
 

Onsdag den 2. sept. kl. 14:30 
 

afholdes der høstgudstjeneste i 
dagligstuen. Vi begynder med en 
kop kaffe og lidt hyggesnak fra kl. 
14. 
    Prædikant er sognepræst  Hanne 
Davidsen. 

KIRKEBIL 
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
og ved andre arrangementer kan 
ældre og dårligt gående bestille gra-
tis transport. Henvendelse til kirke-
tjener fru Lis Nissen senest fredag 
kl. 8:30 på tlf.nr. 8629 8190. 

   Hvem Hr. Gratis var? Det var da 
soleklart: ”Det er Gud!” råbte jeg ned 
til hende. 
   ”Er det Gud?”  
   ”Ja, det er et af Guds navne. Jeg 
havde bare glemt det”. For det havde 
jeg virkelig. Jeg vidste jo godt, at 
”gratis” betyder ”det, som man kun 
kan betale for med Tak”! Men  jeg 
vidste det kun sådan, som man kan 
vide den slags fra en ordbog. Nu hav-
de min gratis unge fået det hele vendt 
sådan på hovedet, så jeg kunne se det 
i virkeligheden: 
   At her stod vi midt i Hr. Gratis kla-
re oktoberdag og på Hr. Gratis stige 
og plukkede Hr. Gratis æbler. –Og 
det måtte vi godt, for han havde selv 
givet os lov til at låne det alt sam-
men, lige så meget vi ville! 
   Det boblede i mig af fryd over den 
opdagelse. Og det hele føltes som 
rent og skært overskud nu, hvor jeg 
kunne se at alle de dejligste ting, som 
vi kan dele med hinanden, de tilhører 
Hr. Gratis. Og han låner dem ud til 
højre og venstre. Og det er ærlig talt 
pænt af ham! ”  
   Uddrag fra bogen ”Bibelhistorier 
til hverdagsbrug” af Ingrid Schrøder
-Hansen.  

Jette Rosenberg Christiansen 

BABYSALMESANG 
 

   Der har med succes været afholdt 
babysalmesang i Mårslet Kirke i for-
året 2009.  
   Arrangementet tages op igen i sep-
tember, og første gang er det  
onsdag den 16. september kl. 10:00  
i Mårslet Kirke. 
   Tilbuddet gælder babyer fra 0 - 10 
måneder sammen med deres mor og/
eller far og er gratis.  
      Babysalmesangen ledes i efter-
året af sognemedhjælper Rakel Yde 
Olsen. 
   Se billeder fra foråret 2009 på kir-
kens hjemmeside  
maarslet-kirke.dk (Babysalmesang) 

MÅRSLET KIRKES           
HJEMMESIDE 

giver svar på mange kirkeligt relate-
rede spørgsmål. Klik ind på 

maarslet-kirke.dk  

FRIWEEKEND 
Sognepræst Hanne Davidsen holder fri 
i weekenden 18. - 20. september. 
Embedet passes af sognepræst Anne 
Vejbæk, Astrup tlf.  8692 7454. 

MÅRSLET KIRKE 
 

er en åben kirke, hvor alle i dagti-
merne - mellem kl. 9 og 17 er vel-
komne til at stresse lidt af fra hver-
dagens travlhed og nyde stilheden 
og roen i det smukke kirkerum. 
  

   På hverdage med planlagte kirke-
lige handlinger i dagtimerne (begra-
velser, bryllupper) holdes kirken 
dog lukket fra morgenstunden. 

2 HØSTGUDSTJENESTER 
i Mårslet kirke 

søndag den 27. 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 guds-
tjenesten.  
    

Kl. 14:00: 
 

er det primært for børn og  børnefa-
milier  

 

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

MENIGHEDSRÅDSMØDE 
Der afholdes ordinært, offentligt me-
nighedsrådsmøde  
onsdag d. 16. sept. kl. 18:30 - 22:00  

i Sognehuset, Obstrupvej 4A                                                                                                                                                               

NY KUNST I SOGNEHUSET 
   Der er fra den 1. august udstillet ny 
kunst i Sognehuset.  
   Kunstneren er Børge Fasterholt, 
der bor i Hørretløkken, og hans bille-
der er collager bygget op af papirriv i 
mange lag. Desuden udstilles en del 
spændende stenskulpturer. 
   Udstillingen løber til d. 11. oktober. 
   Se billeder fra udstillingen på  
maarslet-kirke.dk (Kunstudstilling) 
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 MANDAGS 
CAFÉEN  

SPECIAL 
 

   Mandagscafeen åbner i Sognehuset 
mandag den 14. sept. kl. 9:30 - 11 
  med et specialarrangement. 
 

   Som noget helt nyt vil vi denne 
formiddag  -  mens vi nyder kaffe, 
the og rundstykker  -  se på gamle 
billeder fra Mårslet og omegn. 
 

   Initiativet kommer fra Mårslet 
Sogns lokalhistoriske Forening, og 
billederne, der ligger arkiveret i Mår-
slet Egnsarkiv, vil blive vist på stor-
skærm, så alle kan følge med. 
 

   Det vil med garanti give anledning 
til en rigtig gang husker-du-dengang
-snak på kryds og tværs med andre, 
der mindes en svunden tid! 
 

      Og så er det tilmed helt gratis!    

 FILM 
og 

MUSIK 
 

   Den 14. maj var Hyggeklubben på 
sin årlige heldagsudflugt, der på den-
ne smukke forårsdag gik til Tunø. 
 

   Med bus til Hov, færgeoverfart 
med traktement ombord, middag på 
kroen og en guidet rundtur for alle 
54 deltagere på hele øen i ”traxier”. 
   Øen er bilfri, så det eneste trans-
portmiddel er en traktortaxa. 
    

   Det er der kommet en lille film ud 
af, så kom og gense turen på det hvi-
de lærred torsdag den 10. september. 
  

   Herudover byder eftermiddagen på 
underholdning med kendte og iøre-
faldende toner udlagt af multimusik-
kunstneren Preben Ulvskov, Mårslet. 
 

   Fri entré, men husk 20 kr. til kaffe 
og hjemmebag! 
 

Torsdag den 10. september  
kl. 14:00 -16:00  i Sognehuset 

Koncert med 
 ”TØBRUD” 

i Mårslet Kirke 
 onsdag den 9. september kl. 19:30. 
 
   Efter en pause på 20 år er gruppen 
”TØBRUD” gendannet. I forbindelse 
med CD-udgivelsen ”Sensommer” i 
november 2007 – en CD med de bed-
ste numre fra i alt 4 LP-plader - greb 
de 4 musikere chancen for at spille 
sammen igen.  
 

   Det er fire erfarne herrer der har 
taget tråden op: 
Christian Alvad: guitar, Gary Sni-
der: guitar, Jens Jefsen: bas, Steen 
Raahauge: percussion. 
 
   Hver især har de fire musikere - i 
den 20 år lange vinter uden ”Tøbrud” 
- udgivet mange solo CD’er og indgå-
et i musikalske sammenhænge, der er 
en ren opvisning i ”Who’s Who” in-
denfor jazz, folk og world music i 
Danmark og internationalt.    

   Gruppens medlemmer har - udover 
deres solokarrierer - i de forløbne år 
optrådt og samarbejdet med bl.a: Ni-
els Hausgaard, Poul Dissing & Benny 
Andersen, Erik Grip, Marie Bergman, 
Anne Linnet, Sylvia Vrethammer, 
Bob Rockwell, Thomas Clausen, 

Dave Samuels, Adam Nussbaum, Phil 
Markowitz, Alex Riel, John Aber-
crombie, Lars Jansson, m.fl. 
 

 Entré kr. 75,- ved indgangen.  
Dørene åbnes kl. 19:00. 

 

www.tobrud.dk  

    Steen Raahauge              Jens Jefsen         Christian Alvad      Gary Snider 
        percussion                         bas                      guitar                     guitar 

Foto: Tøbrud 

LOGO 
konkurrence 

 

   Mårslet kirke mangler et logo til ku-
verter, brevpapir, plakater etc. 
   Menighedsrådet indbyder derfor alle 
kunstneriske og kreative sjæle bosid-
dende i Mårslet Sogn til en logokon-
kurrence efter følgende retningslinier: 
.  

• enkelhed  
• let at trykke (f.eks. stregtegning) 
• indeholde noget genkendeligt 

fra Mårslet Kirke  
• sort-hvid 
 

   Deadline for indlevering af forslag er 
1/1 2010. Præmie: Æren og tak.   

   Indleveres til sognepræst Hanne Da-
vidsen, Obstrupvej 4, der også oplyser 
om betingelserne i forbindelse med © 

10. 
sept. 
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MÅRSLET INDRE MISSION 
 

Onsdag d. 9. september kl. 19:30: 
   Missionær Henri Alex Jensen, Silke-
borg med emnet ”Jesu genkomst”. 
   Mødet holdes hos Anette og Erik 
Christensen, Langballevej 82, Mårslet. 
Onsdag d. 30. september kl. 19:30: 

   Missionær Hanus Poulsen, Randers, 
med emnet “Gud har en drøm”. 
    Dette møde afholdes i Sognehuset, 
Obstrupvej 4 A. 
   Se mere udførligt om emner, fore-
dragsholdere og billeder på kirkens 
hjemmeside:  

maarslet-kirke.dk (Indre Mission) 

BØRNEKLUBBERNE 
Der er i Mårslet 3 kirkeligt orienterede 
børneklubber: 
Mariehønen 
er legestuen hver for børn op til 6 år. 
Mandag kl. 16:15 - 17:30 
Lærkereden 
er for alle børn fra 0. klasse  til og med 
3. klasse.                                         
Mandag kl. 16:15 - 17:30 
Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større børn 
fra  4.- 7. klasse.                            
Mandag kl. 19:00 - 20:30 
   Læs mere om klubberne, deres akti-
viteter og ledere på Mårslet Kirkes 
hjemmeside:  

maarslet-kirke.dk (Børneklub) 

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) 

SOGNEHUSET I SEPTEMBER: 

Torsdag d. 10. sept. kl. 14:00 - 16:00 
Hyggeklubben. (Film og musik) 

Mandag d. 14. sept. kl. 9:30 - 11:00 
Mandagscaféen. (Billedcafé) 

Onsdag d. 16. sept. kl. 18:30         
Menighedsrådsmøde 

Søndag d. 27. sept. kl. ca. 15:00   
Samvær efter høstgudstjenesten 

Onsdag d. 30. sept. kl. 19:30         
Indre Mission  

KONFIRMANDER  
og  

MINIKONFIRMANDER 
 

   Konfirmandundervisning for 7. 
klasserne finder sted på tirsdage, 
onsdage og torsdage fra kl. 8:00 - 
9:30.  
   Undervisningen starter for 7. b og 
7. c i uge 36 (2. og 3. sept.) og for 
7.a  i uge 37   (8.sept.) 
Tirsdage:   7 a   (1. gang 8. sept.)                           
undervises af Jette R. Christiansen 
Onsdage:   7 c   (1. gang 2. sept.)                           
undervises af  Hanne Davidsen 
Torsdage:  7 b   (1. gang 3. sept.)                           
undervises af  Hanne Davidsen 
    Minikonfirmandundervisningen 
begynder i uge 37  
3.a tirsdag  d. 8. sept. kl. 13 - 14:30 
3.b onsdag d. 9. sept. kl. 14 - 15:30 
   Undervisningen af minikonfir-
manderne varetages af sognemed-
hjælper Rakel Yde Olsen og sogne-
præst Hanne Davidsen. 
   3.c og 3.d får tilbudet i foråret 
2010. 
Al konfirmandundervisning foregår 
som udgangspunkt fra Sognehuset. 

maarslet-kirke.dk 
(Konfirmander, minikonfirm.) 

MØDE FOR KONFIRMANDER 
OG FORÆLDRE 

 

   Der indbydes til møde i kirken 
for konfirmander og forældre  

onsdag d. 30. sept. kl. 19:00 
 

   Sognepræsterne Hanne Davidsen 
og Jette Rosenberg Christiansen vil 
her 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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Volleyball 

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 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

TMG - Nyt 

VOLLEYBALL  2009/2010 

Så er det tid til at finde sportsånden, noget tøj du kan svinge armene i og det store grin frem, for TMG- volley MixMo-
tions-hold starter sæsonen mandag den 31. august. 
 
Vi er en blanding af gamle garvede, og nogle som kun har en sæson eller to på CV’et. Hos os er der nemlig plads til alle, 
så selvom du ikke har spillet siden folkeskolen, er det ingen hindring. Men de rutinerede er også meget velkomne til at 
komme og lære os nye tricks og præge byens hold. Alle er velkomne, og vi har ry for at tage godt imod nye spillere. 
 
Så skift sofaen ud med Mårslet hallen hver mandag kl. 20.30 – 22.00. Og tag endelig din nabo med. 
 
Mød op – få sved på panden – og en sjov aften. 
 
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte formanden Claus Jacobsen på telefon  8672 1728. 
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Håndbold 

Vil du også med på holdet? 

Kunne du også tænke dig at være med til at spille oldboys håndbold, så er vi en lille flok modne glade gutter som delta-
ger i JHF` s lokale turnering for Oldboys. Vi træner ikke, men spiller kun kampe. Du er velkommen til at deltage i nogle 
prøvekampe, eller vil du høre mere, så kontakt Jacob Lind, på tlf. 21 79 89 95 eller jacoblind@profibermail.dk 
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 TMG U14 håndboldpiger og Lærke og Lillebror gør 
 det igen, men nu i et endnu bedre samarbejde med 
 Camilla Gebert Skønhedsklinik. 
 

Det tætte samarbejde mellem sporten og virksomhedsejerne i Mårslet fortsætter sin fremgang 
 
I maj måned 2009 afholdt TMG U14 Piger et tøjsalg i samarbejde med Lærke og Lillebror i Borgerhuset. 
Arrangementet gik over al forventning, hvor en del af overskuddet gik til holdets nye spilledragter. Denne gang er pro-
grammet udvidet med et flot modeshow samt deltagelse af Camilla Gebert Skønhedsklinik. 
 
Vi håber på rigtig stor deltagelse fra byens borgere- store som små. Arrangementet afholdes denne gang: 

 
Søndag den 6. september  

kl. 10.00 – 15.00 på Midgaard 
 

Der vil være et udvalg af tøj fra den foregående kollektion til ekstremt nedsatte priser samt nyt efterårs- og 
vintertøj. Alt til dreng og pige i alderen fra 8 - 16 år fra bl.a. D-XEL, GRUNT og SMS. 
De nye efterårs- og vinterkollektioner kan ses på laerkeoglillebror.dk. 
 
Vi afholder amerikansk lotteri med mulighed for mange spændende gevinster… 
 
Fra Camilla Gebert kommer en stand med mulighed for at få lagt makeup og gode råd. Der vil være salg af 
produkter fra bl.a. John Masters, Nvey og Dermalogica samt salg af klippekort til div. behandlinger i klinikken. 
 
Programmet er som følger: 
Kl. 10.00 Dørene åbnes for salg 
Kl. 12.00 Modeshow med både piger og drenge i alderen 8-14 år. 
Kl. 12.30 Salget fortsætter 
Kl. 14.30 Lodtrækning 
Kl. 15.00 Tak for i dag 
 
En del af dagens omsætning går til pigernes arbejde med håndbolden. Forventningerne til den nye sæson er 
høje og der arbejdes hen imod en topplacering i både A-rækken og C-rækken – gerne i Top 3. 
 
Så mød op til et hyggeligt arrangement og støt håndboldpigerne, Lærke og Lillebror på Beder Torv samt 
Camilla Gebert på Agervej. 
 
På gensyn 
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Gymnastik 

Landstævne – 2009! De holdt vand i Holbæk  

Faner – idræt – oplevelser – glæde – venskab – fællesskab – et sus af liv 

Solen strålede ned på os i fire forry-
gende landstævnedage.  
Der var altid koldt vand at finde og et 
ledigt toilet. Øllet flød, maden smag-
te, og busserne kørte (dog med vente-
tider). Vi mødtes i Holbæk til liv og 
glade dage med folkelig idræt i cen-
trum.  
 
22.000 deltager og 10.000 gæster og 
tilskuere havde sat hinanden i stævne 
i den første uge i juli 2009 med Mår-
slet godt repræsenteret. Omkring 20-
25 deltagere var med her fra byen, bå-
de indenfor gymnastik, petanque, 
boldspil og blandt publikum.  
At være med i landstævnefællesska-
bet er en oplevelse af de større, det er 
en ubeskrivelig følelse af samhørig-
hed med folk man ikke kender og alli-
gevel bliver venner med! 
 

En stor oplevelse for mig var indmar-
chen og den officielle åbning, hvor 
alle mødtes på landstævnets stadion. 
Under indmarchen er fællesskabet 
stort og synligt – bølger bruser rundt 
og alle er vi med. Fanerne bæres ind 
og der synges ” Der er et yndigt 
land”. Stemningen er høj og alle er 
fulde af forventning. Pyh – så var jeg 
med til landstævne.  
Men også efterskoleholdets opvisning 
på festaftenen lørdag gjorde et beta-
gende indtryk. 4000 elever, én forry-
gende opvisning skabt af mange mo-
menter og billeder og med glade smil 
at se alle steder.  
 
Mens vi var i Holbæk, gik vi alle 
rundt med den samme sorte rygsæk – 
landstævnerygsækken. 
Et kølerum der om morgenen blev ri-
geligt forsynet med frokost madpakke 

og en kold flaske vand. ”Stævne-
biblen” liggende i det store rum sam-
men med siddeunderlag, solcreme og 
andet grej man kunne få brug for i lø-
bet af dagen.  
Rygsækken var det synlige tegn på at 
vi var deltagere i landstævnet i Hol-
bæk. Den havde vi på under indmar-
chen, til festaftenen og til afslutnin-
gen. Den var vores varemærke og føl-
gesvend på godt og ondt!  
 
Alle steder summede det af glade 
mennesker, altid og hele tiden.  
I busserne, der pendlede fra sted til 
sted hele dagen, snakkede vi med hin-
anden som var vi en stor familie, po-
sitive, smilende og glade. Vi mødtes 
til flygtige bekendtskaber og skabte 
derved det store fællesskab som var 
allesteds nærværende under hele 
landstævnet. Vi mødte sjældent de 
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Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk 

samme to gange. Skulle man mødes 
med nogen man kendte, blev mobilte-
lefonerne flittigt brugt til sms.  
 
Fællesspisning om aftenen fx i ”Stark

-hallerne” nede ved havnen, hvor gla-
de, tilfredse gymnaster for et par ti-
mer kunne hoppe fra trampolin ned i 
havnebassinet, var en oplevelse. Jeg 
kom til at sidde ved samme bord som 

en familie fra Holbæk der lige skulle 
snuse til stemningen i byen. De var 
ligeså opstemte og godt tilfredse som 
os der var gæster.  

Slutteligt ville jeg være et skarn hvis 
ikke jeg nævnte at jeg var allermest 
stolt og rørt, da min søn skulle på gul-
vet og give gymnastikopvisning med 
sit gymnastikhold. Mine forældre, der 
kommer fra Sydslesvig, sad ved siden 
af mig og nød opvisningen i fulde 
drag ligesom jeg. Vi hujede af de flot-

te spring, de gode serier og gymna-
sternes glade smil. Dejligt at vi i det 
øjeblik var tre generationer med i fæl-
lesskabet.   
 
Ja – oplevelser var der mange af i 
Holbæk, mest af de gode, de hyggeli-
ge og de sjove. Dem vil jeg huske og 

gemme på til næste gang vi skal af 
sted.  
Esbjerg 2013, vi på vej.  
 
Tak til DGI og DDS for et super land-
stævne. Det var STORT at være 
med :o) 

Bente Seerup 
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Mix-spring for 3.-5. klasse ved Karri-
na og Ditte mandag 17.00 til 18.25:  
Holdet for friske piger og drenge der 
kan lide at lave vejrmøller, saltoer, stå 
på hænder mm. Kan du lide fart, 
spænding, små rytmiske serier og har 
mod og lyst til at blive bedre, så kom 
– det bliver sjovt.  
 
Familiehold ved Annette tirsdag kl. 
16.00 til 16.55: 
På familieholdet kommer forældre og 
børn og er sammen om at lave gym-
nastik. 
Vi starter med en velkomstsang, her-
efter leg med småredskaber med 
overraskelser, stafetter og lignende. 
Desuden bliver der hver gang opstillet 
en redskabsbane eller vi puster air-
tracken op. Timen slutter med en sang 
og lidt afslapning/massage. 
 
Aerobics ved Anna tirsdag 19.15 til 
20.25: 
Kredsløbstræning og koordination! 
Hver gang opbygger vi en serie af 
high og low impact trinkombinationer 
og slutter af med 15 minutters mu-
skeltræning for mave, ryg, lår og bal-
ler. Vi starter som begynder/letøvede 
og slutter sæsonen med at være super 
gode! 
 
Effekt ved Anna tirsdag 20.30 til 
21.25: 
Muskeltræning for hele kroppen. Ti-
men indledes med opvarmning, så 
træner vi ben, baller, mave, ryg, skul-
der og arme. Vi slutter af med ud-
strækning. Der vil være udfordring 
for både begyndere og øvede.  
 
Spring og rytme 1.-2. Klasse ved Per-
nille, Ditte og Annemie: 
Holdet er for alle der har lyst til at la-
ve gymnastik, lege, grine og have det 
sjovt med hinanden. Vi skal lære at 
stå på hænder, lave vejrmøller og slå 
kolbøtter. Vi skal bruge redskaber, 
hoppe på airtrack og trampolin, lege 
lege, lave stafetter og meget mere. Al-
le kan være med, begyndere og øve-

de. Vigtigt er at vi har det sjovt. 
 
Pigefræs for 2.-3. Klasse ved Stine, 
Ditte og Anne onsdag kl.17.00 til 
18.25:  
Vi skal lave en masse sjov gymnastik, 
både spring og rytme.  
Vi vil tage fat på nogle forskellige 
spring, og udfordrer jer på en sjov og 
spændende måde. Rytme delen, vil 
blive en mindre sekvenser, som vi læ-
rer i løbet af sæsonen og sætter sam-
men til en serie. Det bliver både sjovt 
og alle får mulighed for at lære gym-
nastik.  
 
Mix Motion ved Britt onsdag 20.00 til 
21.25: 
En opfordring til herre og damer om 
at gå til gymnastik sammen. Det giver 
en god dynamik på holdet! Vi vil bå-
de styrketræne, konditræne og cirkel-
træne. Starte stille op og strække ud 
når timen er slut. Vi skal have det 
sjovt sammen, samtidig med at vi ud-
fordrer vores krop. Skitræning og leg 
vil være en del af vinterprogrammet! 
 
Senior gymnastik ved Anni torsdag kl. 
14.45 til 16.00: 
Med et varieret rytmisk program til 
inspirerende musik, bliver din krop 
styrket og mere smidig, kredsløbet 
stimuleres og spændinger løsnes. Du 
oplever ro og velvære, samvær og be-
vægelsesglæde. Der behøves ingen 
særlige forudsætninger.  
 
Spring, leg og rytme 0. og 1. Klasse 
ved Nis, Emil og Helene: 
Forskellige lege under opvarmning, 
grundgymnastik og spring, med andre 
ord vi skal have det sjovt i gymnastik-
salen og blive gode til gymnastik. Ud-
fordringer for alle! 
 
Spring og parkour ved Nis, Emil og 
Rasmus torsdag 17.15 til 18.45: 
Vi vil lægge vægt på springgymna-
stikkens grundelementer og skal prø-
ve nye og utraditionelle spring. Vi vil 
være i gymnastiksalen, men da par-

kour er en ”udesport”, flytter vi ind-
imellem en del af træningen udenfor. 
Der er plads til piger og drenge, be-
gynder og øvede, altså grundtræning 
fra starten med spændende udfordrin-
ger for alle hen ad vejen. Vi vil arbej-
de os frem mod springsekvenser, der 
stykkes sammen til en springserie, 
hvor jeres ideer er vigtige for os! 
 
Karleholdet ved Benny torsdag 19.00 
til 20.25 
Formålet med gymnastikken torsdag 
aften er at få sig rørt og have det 
sjovt. Vi starter langsomt med op-
varmning hvor tempoet øges. Vi skal 
prøver kræfter med en form for tai 
chi, styrketræning, afslapning og ba-
sket. Vigtigt er også at vi har det godt 
i hinandens selskab. Efter træning går 
vi over i HalHuset, væder ganen og 
løser verdens problemer! 
 
Tumlinge – legeholdet ved Bente og 
Marie lørdag 10.00 til 11.00: 
Redskaberne i gymnastiksalen vil 
danne rammen om tons og leg. Kom 
og brug din energi og fantasi sammen 
med mor eller far.  
 
Alle holdene starter op i uge 39.  
Tilmelding sker via mail tilmel-
ding@tmggymnastik.com fra man-
dag d. 7. september kl. 18.00! Vi er 
meget nøjagtige med tidspunk-
tet :o)  
Puslingehold om mandagen og 
showdancehold om onsdagen vil 
blive oprettet når vi finder instruk-
tøre!  
Spørgsmål vedrørende programmet 
rettes til Bente på telefon 87 53 82 
26 eller  
til Britt på 86 72 19 19. Tjek i øvrigt 
info på vores hjemmeside 
www.tmggymnastik.com  
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
d. 7. november – Hallen vil atter i 
år blive omdannet til hoppe paradis 
for børn i alle aldre. Mere herom 
senere.  

Beskrivelse af de gymnastikhold vi tilbyder næste sæson: 

Gymnastik 
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Danmark har fået et nyt tv-signal 

Derfor slukkes det nuværende analo-
ge tv-signal til antenner ved midnat 
den 31. oktober 2009 – og herefter vil 
tv-signalet udelukkende være digitalt. 
Det er Folketinget, der har vedtaget, 
at hele Danmark skal have det nye di-
gitale tv-signal for at få mulighed for 
mere og bedre tv. Flere lande har alle-
rede gennemført overgangen til digi-
talt tv - blandt andet Sverige. 
Du bliver berørt, hvis du har egen 
tv-antenne 
Når du ser tv via egen antenne, skal 
du sørge for, at dit tv-apparat kan 
modtage det nye tv-signal senest 31. 
oktober 2009. Ellers får du “sort 
skærm”. 

Du kan beholde dit nuværende tv-
apparat. Det digitale tv-signal skal 
blot omformes af en digital modtager-
boks, inden det kan vises på skær-
men. 

Den digitale modtagerboks kan købes 
som en separat enhed, der kobles til 
dit tv-apparat, men du kan også vælge 
at købe et nyt tv-apparat med indbyg-
get digital modtager.. 

Du bliver ikke berørt, hvis du har 
fiber, kabel, parabol eller bredbånd 
Du behøver ikke foretage dig noget, 
hvis du modtager tv fra Profiber via
(Østjysk Energi), kabel, parabol,  eller 

bredbånd.  Så kan du blive ved med at 
se tv, som du gør nu. 

Hvis du ser tv via fællesantenne 
Hvis du ser tv via fællesantenne, er 
det din antenneforening, der har an-
svaret for overgangen til det nye tv-
signal, og der er forskellige løsninger. 
Antenneforeningen kan fortælle dig, 
hvad du eventuelt skal gøre. Kontakt 
foreningen, hvis du er i tvivl. 

 
Du kan læse meget mere om det 
nye tv-signal på:  www.detnyetv-
signal.dk 
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Den sidste lørdag i Århus Festuge by-
der vip-party event på en super læk-
ker eksklusiv oplevelse med et af de 
absolut største events i byen i mange 
år. 
 
Lørdag d. 5. september fra kl. 19.00, 
er der lagt op til et 10 timers event 
med fodbold landskamp på storskærm 
med Danmark mod Portugal, live 
koncerter med Ufo & Yepha samt 
Marc Johnson, krydret med en 6 ti-
mers fest med 9 djs, hvoraf flere af 
disse djs er blandt landets førende 
party Dj´s anført af DJ star Morten 
Breum.  
 
Vi vil gerne skabe noget stort og eks-
plosivt der ikke er set i Århus før. Et 
event hvor der er musik og under-
holdning til enhver smag, som så for-
håbentligt kan danne grundlag for fle-
re af denne slags store eksklusive ar-
rangementer i Århus. Vi vil gerne ha 
smilet frem på byens borgere, og væ-
re med til at tiltrække flere folk til År-
hus festuge fra de andre byer i landet, 
sådan at de kan få del i de gode ople-
velser der altid er, i forbindelse med 
Århus Festuge. 

Det håber vi naturligvis denne hel af-
tens oplevelse kan være med til at be-
vise, og der er helt sikkert noget nyt 
og spændende på programmet for alle 
sanser, da der er lagt fokus på løben-
de at skabe en festlige begivenhed 
med underholdning gennem alle 10 
timer, og der vil med garanti være 
god fest med super musik og stem-
ning.  

Det er et event for unge som ældre, 
det er de rigtige mennesker som ska-
ber en god fest, og en vip oplevelse er 
et must for alle, der har lyst til en luk-
sus lørdags oplevelse… 
 
Målet er at samle 2.500 – 3.000 gæ-
ster hvilket er muligt med et stort set 
up med fodbold, hygge, live musik, 
djs, fest og en masse spændende un-
derholdning, som dog forbliver en 
overraskelse indtil lørdag d. 5. sep-
tember. Mere info på www.vip-
party.dk - Vi kan kun sige en ting, 
glæd dig til SET THE PARTY for 
”fremtiden er nær”. 
 
Billetter via billetlugen.dk eller med 
Mårslet rabat via mail vip@vip-
party.dk 
 

 Kenneth Rothly 
 

VIP-PARTY 
Stadion Allé 12, st. 

8000 Århus C. 
 

Mob. 23 83 22 00 
Mail: kr@vip-party.dk 

Web: www.vip-party.dk 

SET THE PARTY 
lørdag d. 5. september i Scandinavia Congress Center 

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk 
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MÅRSLET EGNSARKIV 
Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening byder på 2 spændende arrangementer i september:  

BILLEDCAFÉ 
mandag d. 14. sept. kl. 9:30 - 11 

 

   Som noget nyt vil vi, i samarbej-
de  med den navnkundige Man-
dagscaféen, denne formiddag vise 
gamle billeder på storskærm fra 
Mårslet og omegn.  
   Det vil med garanti give anled-
ning til en rigtig gang husker-du-
dengang-snak på kryds og tværs 
med andre, der mindes en svunden 
tid! 
   Der serveres kaffe / the og rund-
stykker. 

  

  Arrangementet er gratis! 

EFTERÅRSUDFLUGT med Mårslet Sogns lokalhistoriske Forening 
søndag den 27. september 

 I anledning af HHJs 125 års jubilæ-
um arrangerer vi en udflugt gennem 
Hads og Ning Herreder.  
   Vi kører med særtog fra Odder til 
Viby og retur. Undervejs i toget - og 
på stationerne - bliver vi oplyst om 
egnene af kyndige folk fra de lokal-
historiske foreninger langs bane-
strækningen.  
   Udflugten finder sted om eftermid-
dagen. Ved redaktionens slutning var 
særtogets køreplan endnu ikke ende-
ligt fastlagt, men den vil blive be-

kendtgjort på hjemmesiden  
www.lokalhistorieiaarhus.dk/
maarslet 
så snart den foreligger. 
   Der vil være udskænkning i toget, 
og enhedsprisen for en billet t/r er 35 
kr. pr. person. 
   Da der er begrænset deltagerantal 
er en tilmelding absolut nødvendig 
og kan ske til Else Svendsen på mail: 
else.svendsen@gmail.com eller på 
telefon 8693 6038.  

   MÅRSLET EGNSARKIV er 
åbent for alle interesserede.  
   Har du brug for at undersøge noget 
i arkivet - eller måske et besøg - så 
er der altid en mulighed den anden 
onsdag i hver måned fra kl. 16:00 til 
17:30 (juli undtaget). 
   Her vil medlemmer af Lokalhisto-

risk Forening være til stede for ori-
entering og samtale og evt. modta-
gelse af arkivmateriale.  Næste gang 
er  onsdag den 9. september. 
   Sognets lokalhistorie kan også ses 
på Mårslet Egnsarkivs hjemmeside: 
www.lokalhistorieiaarhus.dk/
maarslet 

 
Uden for åbningstid er man 
velkommen til at kontakte 

 
 

Hans Møller, tlf. 8629 0295 eller 
  

Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680 
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105 g Blandet, Mårslet lokale revyforening 

(Web adr.: Maarslet.net/revy) 
 

 
Mårslet Revyen 2009 

 

  
  
  
  
  

Opføres i Mårslet Borgerhus: 
30. september, 1., 2. og 3. oktober kl. 20.00 

  
Billetter à 100 kr. købes i SuperBrugsen, Mårslet 

fra 14. september 2009 
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Heksens tale til Mårsletterne 
Sankt Hans aften 23.06.2009 

Kære Mårslettere 
 
Først vil jeg berolige de af jer, der 
måske har dårlig samvittighed. Der 
er no hard feelings fra min side, og 
jeg er hverken sur eller vred eller 
skuffet. Brænd mig bare af. 
Sæt ild til mig og send mig af sted på 
en lang, lang sommerferie til Bloks-
bjerg. 
Selv om det ligger i Harzen, er der 
faktisk ikke antydning af pensionist-
ferie over det. 
Der er sindssygt meget gang i den – 
og med al respekt for Mårslet byfest 
og andre arrangementer – Ja, så hol-
der vi altså nogle lidt vildere og mere 
løsslupne fester end dem, I holder 
her i byen.  Det siger jo næsten sig 
selv … når man fester med fanden og 
andre troldfolk, så kan det ikke være 
kedeligt.  Så brænd mig bare af på 
denne Sankt Hans aften og send mig 
af sted på en flyvetur til Bloksbjerg. 
Sådan som det har været en tradition 
at gøre med suspekte typer som mig 
igennem flere hundrede år. 

På den måde forsøger 
hver by at holde både hekse og trolde 
fra livet og sende dem langt uden for 
bygrænsen. Som der står i midsom-
mervisen – og den er lidt af en lande-
plage for os hekse – dem vil vi fra 
livet med glædesblus holde. Glædes-
blus. Tja, bum, bum. Det er jo lidt 
bizart at vise sin glæde ved at brænde 
folk af. Og det er noget, der nødigt 
skulle udvikle sig til en vane. Det er 
der flere ulykkelige historiske ek-
sempler på. Et godt råd fra mig skal 
derfor lyde: Hvis du føler trang til at 
lege med tændstikker, så fyr op un-
der dig selv. Og hvis dit krudt er 
vådt, så fryd dig over, at der er andre, 
der er tændt af den hellige ild. Og det 
er ikke ment som nogen joke eller 
som et udtryk for dårlig heksehumor. 
Jeg mener det faktisk, og nu skal I 
høre hvorfor. 

Altså, hekse og trolde 
er dem, der skiller sig mest ud i en 
by. Vi er anderledes og aparte, fester 

med fanden, har overnaturlige evner 
og vorter på næsen. Og vi foretræk-
ker at flyve rundt på en CO2 venlig 
øko-kost frem for at køre i bil eller 
tage med 10’eren.. Vi er toppen af 
poppen og de øverste i hierarkiet. 
Men lige under os er der en stor flok 
hang arounds, wannabes eller hvad 
vi skal kalde dem. De skiller sig også 
ud fra mængden og er måske derfor i 
potentiel fare for at blive futtet af. Til 
forskel fra hekse og trolde ligner de 
umiddelbart jer andre helt almindeli-
ge mennesker til forveksling. Det er 
dem, man kalder ildsjælene.   

Hvis I gerne vil iagtta-
ge og studere en ildsjæl lidt nærmere, 
er her et par tips om, hvad I kan læg-
ge mærke til. Ildsjæle har et gløden-
de engagement. Derfor kan det nogle 
gange slå gnister, når de gestikulerer. 
Og blandt de mest ivrige kan der stå 
små stikflammer ud af munden, når 
de taler, fordi de er vildt optagede af 
det, som de arbejder med eller kæm-
per for. Man kan godt brænde sig på 
de flammer, men som regel føles de 
bare behagelige og som varme kind-
kys. 

De mest synlige og 
lettest genkendelige ildsjæle kan I 
møde i foreninger og i andet frivilligt 
arbejde. Det kan være i Tmg, hvor de 
er ungdomstrænere inden for fod-
bold, håndbold eller andre sportsgre-
ne. Det kan være, at de sætter en revy 
op 
og spidder årets gang i Mårslet, Te-
strup og omegn. De kan også lave 
aktiviteter for de ældre på Kildevang, 
deltage fællesrådsarbejde og være 
med til at præge byens udvikling, så 
byrådspolitikkerne inde i Århus ikke 
bare får medløb, men også kvalifice-
ret modspil. I kan møde ildsjæle i 
brændevinslauget. Og de folk har vi 
jo som hekse og trolde et historisk 
slægtskab med. De er som os fasci-
nerede af naturens egne produkter og 
skeler kraftigt til vores gamle op-
skrifter, når de forsøger at lave magi-
ske drikke, der kan kurere menneske-

lige småskavanker eller bare gøre 
folk i godt humør. Ildsjæle kan I også 
møde i frivilligt kirkeligt arbejde. 
Som hekse har vi dog et lidt belastet 
forhold til kirken. Tilbage i middelal-
deren var der jo to tyske præster, der 
skrev en bog, der hed Heksehamme-
ren. I den stod der: Lad aldrig en 
troldkvinde leve. De næste par hund-
rede år var det med henvisning til det 
citat, 
at mange hekse over hele Europa 
blev brændt af. Det var reelle af-
brændinger 
og ikke symbolske handlinger som i 
aften. Men det er heldigvis fortid nu, 
og den stridsøkse er for længst begra-
vet. 

Hvorfor er det så, jeg 
tager fat i det med ilden og sjælene 
og slår til lyd for, at vi skal værne om 
den kombination. Jo, det er, fordi det 
glødende engagement 
og begejstringen for livet er meget 
vigtigt for en by. Og så er det næsten 
ligegyldigt, hvad man brænder for. 
Bare man brænder. For når man gør 
det, rækker man ud over sig selv. Og 
skaber mulighed for fællesskab og 
positivt samvær. Og det er jo lige 
præcis det, der gør en by til et bedre 
og sjovere sted at bo. Det er også 
ufatteligt vigtigt både for en by og 
for et samfund i det hele taget. Ellers 
hænger skidtet jo ikke sammen. 

Ham jeg smed talen 
ind hos i morges, har skrevet bøger 
om forskellige problematikker blandt 
unge. Og lige meget hvad han tager 
fat i, så indgår ensomhed og isolation 
som en ingrediens, når unge mistri-
ves. Det er unge, der har følelsen af 
at være hægtet af, mens andre drøner 
derudad. De føler sig rangeret ud på 
et sidespor og sat uden for det gode 
selskab. Nogen af dem søger derfor 
over i det dårlige, og der er der som 
regel altid plads. En anden gruppe 
sidder og stener derhjemme alene og 
har snittegrejet, fjernsynet og compu-
teren som deres eneste selskab. 

Ham jeg smed talen 
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ind hos ved kun noget om unge, men 
som heks kan jeg jo se det hele lidt 
mere fra oven. Og jeg ved, at både 
voksengenerationen og de ældre slås 
med nogle af de samme ting. Travl-
hed, stress og jagten på det der udefi-
nerlige noget kan gøre, at man glem-
mer hinanden i forbifarten, og længs-
len efter samhørighed er mindst lige 
så stor hos de ældre generationer som 
blandt de yngre. Så derfor er alle initi-
ativer, der bidrager til fællesskab sær-
deles kærkomne. Det kan være alt fra 
en øl over hækken, til at arbejde for 
en multihal, der kan danne rammen 
om mange former for fællesskab på 
tværs af aldre og interesser. 

En by kan ikke løse 
alle problemer og helt viske skyggen 
fra det moderne samfunds bagsider 
væk. Men en by kan gøre meget. Og 
det bliver der gjort i Mårslet.  Der er 
meget energi og initiativrigdom 
blandt folk, og når jeg svæver hen 
over byen, kan jeg fornemme en 

stærk kraft. Og det er ikke gyllelug-
ten, jeg tænker på, 
men et stærkt energifelt. Det føles lidt 
ligesom kraften – the force – i Star 
Wars. 
Og det er en helt anderledes følelse, 
end når jeg hænger på min kost over 
Beder, Malling eller Solbjerg… for 
slet ikke at snakke om Tranbjerg. Der 
er der vindstille og ingen opdrift – 
nærmest et vakuum – så i det luftrum 
er jeg i konstant nedstyrtningsfare. 

Hvorfor er energifeltet 
så så stærkt over Mårslet. Ja, som 
heks har jeg selvfølgelig luret det. 
Gennemskuet det. Det er, fordi Mår-
slet er befolket med lutter ildsjæle. I 
nogle mårslettere brænder der kun en 
lille flamme, andre ligner omvandren-
de havefakler, nogle har ild i røven, 
og så er der dem, der har lys i begge 
ender. Når man brænder, er der også 
en risiko for at brænde ud eller bræn-
de sammen… eller blive brændt af.  
Og det er så det sidste, der sker for 

mig lige om lidt. 
Og fred være med det. Jeg ved jo 
godt, at det ikke er, fordi I har en uva-
ne med at drive heksejagt og sætte ild 
til hinandens gevandter. Min død er 
en symbolsk handling og et forsøg på 
at sende ondskaben ud af byen. Det er 
et håb om, at det onde går op i røg, og 
at vinden fjerner den lille bunke aske, 
der bliver tilbage. Men hvis Sankt 
Hans bålet skal være et glædesblus, så 
tænk lige så meget på ildens positive 
energi, som på det onde I slipper for. 
Mærk ilden varme omkring hjertet og 
lad den smelte det mindste tilløb til 
tvivlende kulde. Sug til jer af flam-
mernes energi og af bålets forvand-
lingskraft. Begge dele giver næring 
og livsglæde og sender positiv energi 
gennem det trådløse netværk, der går 
fra menneske til menneske og binder 
os sammen til en by. 
 

Per Straarup Søndergaard  
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Lykønskninger fra Hollywood til Vilhelmsborg Festspil  

Siden 1991 har Vilhelmsborg Fest-
spil spillet en variation af operetter, 
syngespil og musicals, som blandt 
andet Sound of Music, Grease, West 
Side Story og i år Cabaret, som også 
er filmatiseret med store Hollywood-
stjerner.  
 
Dette års forestilling Cabaret blev i 
1972 filmatiseret med Liza Minelli 
og Michael York i de to hovedroller 
som Sally Bowles og Clifford 
Bradshaw. Det er kutyme fra festspil-
lets side at invitere hovedrollerne fra 
filmatiseringerne, til premiereaftenen 
d. 29. juli - men hidtil uden held. Så 
da Michael York svarede tilbage, at 
det måske kunne lade sig gøre, blev 
det modtaget med stor glæde.  
“Thank you too for the invitation to 
the first night of "Cabaret". At the 
moment I have a gap in my schedule 
and would be free to come” 
 
Desværre måtte Michael York ændre 
planer, og deltage i et engagement på 
Aspen Music Festival, så den kendte 
Hollywood stjerne til sidst måtte fra-
vælge festspillet.  
”I'm afraid it now looks very doubt-
ful if I will be able to get to Vilhelms-
borg for the "Cabaret" opening. I 
will be performing at the Aspen Mu-
sic Festival on July 24 which gives 
me little time to get to the Festival in 
time.  
I wish you and everyone involved 
great success with the production - 
perhaps you will make a recording of 
it that I will be able to see? Send 

every good wish for the Festspil. 
Michael Y” 

 
Vilhelmsborg Festspil er meget stolte 
af at have vakt Michael Yorks inte-
resse for det endelige produkt. Og 
glade for hans interesse og imøde-
kommenhed, på trods af hans stram-
me program. 
 
Vilhelmsborg Festspil spiller Cabaret 
fra d. 29. juli til d. 15. august, hver 
aften kl.20.00, og har en særlig efter-
middagsforestilling d. 8. august kl. 
15.00. Der spilles ikke torsdag d. 30. 
juli og søndage. Som noget NYT, 
kan man i år vælge en Skovturspakke 
og billet som Kombi-billet og spare 
det ene gebyr. Skovturspakken leve-
res af Salling Bistro og er til én per-

son. Billetter kan købes på posthuset 
og på www.billetnet.dk 
For at Vilhelmsborg Festspil kan la-
ve en fantastisk forestilling og give 
publikum en fantastisk oplevelse, er 
der stadig plads til frivillige i de 
mange grupper både foran og bag 
scenen. Var det noget med en som-
mer i selskab med engagerede og 
glade mennesker, så kig forbi 
www.vbf.dk, hvor der også kan læses 
meget mere om årets forestilling. 

 
Spørgsmål eller ønske om yderligere 
kommentar, kontakt venligst PR-
ansvarlig Kirstine Marie 
Bauning på tlf.: 26 80 59 87 eller 
mail kmb@vilhelmsborgfestspil.dk, 
se også www.vbf.dk. 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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