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Initiativ 
 
 
Nogle gange kan man gribes af afmagt, når tingene spidser til, og man 
synes der er meget, der ikke er som det burde være. Sådan føler mange 
mårslettere sikkert, når nogle af de sager, der fylder meget i ens bevidst-
hed går i en anden retning end den, man ønsker. 
 
Der er kommet mere trafik i Mårslet end tidligere; det er hævet over en-
hver tvivl. Nogle synes, det er meget frustrerende og bruger en masse 
god energi på at beklage sig over gener og ulemper; andre gør faktisk no-
get ved det! 
 
Enhver ved, at når bilister får chancen for at køre lidt for hurtigt et sted, 
vil der være nogle, der benytter sig af det. Således også på Nymarks Allé, 
som af planlæggerne har fået et fint slynget forløb, men hvor vejen alli-
gevel er så bred, at man fristes til at køre for hurtigt. Det er selvfølgelig 
meget utrygt, især for de mange børnefamilier ved vejen. 
 
En gruppe borgere på Nymarks Allé har rettet henvendelse til kommunen 
for at få gjort noget ved problemet; men kommunens kasse er klappet i! 
Hvad gør man så? Man sætter sig sammen og finder en god løsning, som 
man selv kan finansiere ved at alle borgere i området bidrager. Det for-
slag forelægges kommunen, som godkender forslaget – og oven i købet 
tilbyder at lave fast belægning på en af stierne til en alternativ skolevej, 
så børnene ikke behøver at cykle ad Nymarks Allé – Tandervej, som er 
helt uegnet som skolevej på cykel. 
 
Det er naturligvis kommunens ansvar og opgave at etablere de nødvendi-
ge og sikre trafikveje; men når det er sådan, at det vil vare år og dag in-
den der sker noget, så er det glædeligt, at der er vilje og evne til at handle 
og få sat noget i gang. Det er helt tydeligt, at Mårslet, der var en by med 
stærke ressourcer i forvejen, er blevet fornyet og forstærket i kraft af den 
store udbygning. 
 
Man kan fristes til at synes, at smørklatten i smørhullet Mårslet ikke blot 
er vokset – den er også blevet bedre! 
 

 
Keld Schmidt-Møller 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 
Kort nyt 
· Trampestien fra Langballevænget til 
Vilhelmsborg er renoveret. Den har 
fået nyt grus og har fået beskåret bu-
skene langs stien. 
· vi har kontaktet kommunen angåen-
de den store jordvold syd for Beder-
vej ved Vilhelmsborg. Kommunen 
meddeler, at jordvolden bliver fjernet 
snart. 
 
Rapport fra Dansk Cyklistforbund 
Efter at repræsentanter fra Dansk 
Cyklistforbund besøgte Mårslet i for-
året, har vi modtaget en rapport om 
cyklisters forhold i Mårslet - Rappor-
ten konkluderer: 
 - Vi kan håbe på, at der med etable-
ring af det manglende link til motor-
vejsnettet bliver fjernet 
en del trafik gennem Mårslet, så byen 
ikke længere bliver gennemkørselsvej 
for 
uvedkommende (og tung) trafik. Her 
skal vi så have tålmodighed ca. 3 år 
endnu. 
- En anden ting er opgaven med at få 
cykelstinettet til at hænge sammen. 
Her bør kommunen være sig sit an-
svar bevidst og samarbejde med bor-
gerne om de nødvendige løsninger. 
- Sidst og ikke mindst vil vi stærkt 
opfordre til, at forældrene og borger-
gruppen aktivt indgår i 

et samarbejde med skolen om at fjer-
ne forældretrafikken og lader børnene 
klare skolevejen 
selv. 
 
Trafik 
Vi har hen over sommeren været i 
kontakt med Trafik og Veje flere gan-
ge - for at få status på den lovede plan 
for trafikrenovering af Tandervej. 
Hvor det først på sommeren forlød, at 
der muligvis ville være modstrid mel-
lem Tandervej projektet og en senere 
40 km/t zone i Mårslet, lyder det nu, 
at der ikke ser ud til at være konflikt 
mellem projekterne. 
 
Sammen med ejerne af den private of-
fentlige vej Hulvej har vi i to omgan-
ge tegnet på en afslutning af Hulvej 
ned mod Eskegårdsvej. Der er tale om 
et farligt sted, da Hulvej er en meget 
benyttet skolevej for cyklende børn 
fra det sydøstlige Mårslet., og Eske-
gårdsvej er en offentlig vej med færd-
sel til bl.a. rensningsanlægget. 
Det første forslag blev forkastet af 
kommunen, men ved den lejlighed 
fandt vi ud af, at det nederste stykke 
af Hulvej "kun" er en gangsti, hvorfor 
der gælder andre regler - som nok vil 
gøre det nemmere at lave en sikker 
løsning. 
I mellemtiden har ejerne lagt nyt grus 

på stien, så den nu er i en fin forfat-
ning. 
 
Natur og Miljø 
Mulighederne for at få lavet en rigtig 
asfalteret cykelsti til Langballe under 
projekt "cykelhandlingsplan" er ble-
vet undersøgt. Det gives ikke mange 
chancer. Højst prioritet har de centra-
le, meget brugte ruter, og dem kom-
mer vi ikke i nærheden af. Så vi akti-
verer anden halvdel af planen - sti 
gennem "grønne projekter". Der er 
udarbejdet en ansøgning, som udbyg-
ges med budgettal fra kommunen. 
Der er dog stor sandsynlighed for, at 
det heller ikke bærer frugt. Men det 
skal forsøges. 
 
Vi har søgt om blomsterløg, og vi har 
fået bevilget løg til byens sydlige 
rundkørsel. 

KS/KSM 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Mere udvikling i Mårslet! 
Min mor gik i skole i Mårslet Bor-
gerhus. Jeg gik i skole i det ældste af 
den, den gang nye skole på Testrup-
vej. Vi var 7 – 8 drenge og 2 piger i 
min klasse. 
Det var den gang Langballe Skole 
lukkede og der kom elever til Mår-
slet skole i 1960. Der var 6 – 7 lære-
re på skolen og få tilflyttere. 
Hvis nu de mest fremsynede i Mår-
slet sogneråd (Fællesrådet) havde 
ment, at nu var vi mange nok til at 
fylde kirken og de gamles hjem og 
fået deklaration på at Mårslet ikke 
måtte blive større, så kan vi nok alle 
blive enige om at vi i dag hverken 
havde skole, fakta eller brugsen. Men 

en by a` la Langballe, Hørret, Te-
strup eller Ravnholdt. Og ingen gla-
de og forventningsfulde tilflyttere. 
Jens Thomsen har i Mårslet-Bladet i 
juli nr. haft et indlæg om Mårslets 
udvikling og afvikling. 
Jan Kirkegård og Per Hansen har helt 
sikkert nærlæst dette indlæg mange 
gange og fundet ud af, at der ikke er 
familier nok i Mårslet til en bære-
dygtig udvikling af den by vi har nu 
og vil derfor invitere familier fra Be-
der Malling inden for, for at vi kan få 
et kulturhus med skøjtehal, svømme-
hal, bibliotek o.s.v.. I skriver heldig-
vis for Jer, ikke hvor det skal place-
res, for det skal vel ikke være på vore 

grønne sprøjtefri arealer, så er der 
vist kun centrum af Mårslet ny by 
tilbage, - med en god ny vej fra Be-
der til Bering lige forbi kulturhuset, 
for let adgang for familier i Beder-
Malling, hvis vi ikke er mange nok i 
Mårslet.  
Mårslet ny by bør vel hedde Malling 
ny by, for afvikling af bynavnet Mår-
slet.. 
Jeg kan godt forstå hvis det flimrer 
lige foran næsen hvis man prøver at 
tænke mere end 3 år frem. 
Jan og Pers indlæg viser hvor vigtigt 
og rigtig Jens Thomsens indlæg i 
Mårslet-Bladet var. 

Leif Rosendal 

At handle eller ikke handle 
Mårslet Fællesråds forretningsudvalg 
(FU) har behandlet forslaget til lokal-
plan 860, som vedrører en grund på 
Mårslet Byvej, hvor man ønsker at 
opføre en dagligvarebutik, en Rema 
1000. Forslaget blev af byrådet sendt 
til behandling i Teknisk Udvalg, og 
FU var enige om at søge foretræde. 
På et foretræde fremfører man sine 
synspunkter mundtligt, og man kan 
også aflevere dem i skriftlig form. 
Kurt Søe og Keld Schmidt-Møller re-
præsenterede fællesrådet på foretræ-
det, og den mundtlige redegørelse tog 
udgangspunkt i det skrift, som senere 
blev afleveret. Den skriftlige redegø-
relse følger her: 
”Indledningsvis vil vi gerne sige, at 
Mårslet Fællesråds FU ikke har noget 
imod en ny dagligvarebutik i Mårslet. 
Blot synes vi, at tidspunktet netop nu 
er et dårligt valg. 
Flere nye aktiviteter i lokalområdet er 

i deres vorden. Trafik og Veje har la-
vet et forslag til, hvad der skal VVM 
undersøges forud for planlægning af 
Beder Bering vejen. Og i forbindelse 
med budgetforliget vedr. Beder-
Beringvejen besluttede byrådet, at der 
skulle laves en helhedsplan for trafik-
ken i Mårslet. Desuden lægger forsla-
get til kommuneplan op til, at løg-
væksten endelig stoppes - og at Mår-
slet skal afrundes. Ikke afsluttes så 
udvikling stoppes, men afrundes, så 
byen ikke udvides mere.  
Både Mårslets tilslutninger til Beder 
Bering vejen og afrundingen af Mår-
slet vil få vigtige varige konsekvenser 
for byen. Vi synes det er rettidig om-
hu at lave en plan som den fremtidige 
udvikling af byen kan foregå inden-
for. En sådan plan vil også kunne ret-
te op på det efterslæb, som de sidste 
års udbygning har efterladt Mårslet i 
mht. trafiksanering, stiføring, kultur 

og handelsstruktur. 
Vi synes derfor, det er vigtigt at få la-
vet et forum, hvor kommunens dygti-
ge embedsfolk støtter en gennem-
tænkning af, hvordan Mårslet kom-
mer til at hænge sammen, så fremtidi-
ge planer kommer til at passe ind i en 
overordnet plan, som byen kan udvik-
le sig efter nogle år frem i tiden. Det 
er jo netop det, byrådet har lagt op til 
- og vi er klar til at deltage i arbejdet. 
I det lys virker det planløst at en hen-
vendelse om opførelse af et supermar-
ked på en tom parcel på Mårslet By-
vej udløser en ændring til en lokal-
plan - uden at forholde sig til, om det 
er en den rigtige brik i den større 
plan, som vi snart skal lave. Vi tror, at 
et tredje (og vel sidste) supermarked 
vil være godt for byen. Måske skal 
det ligge her på Byvej - måske skal 
det ikke”. 
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Strækningen fra Langballevænget til 
Vilhelmsborg har længe trængt til nyt 
grus mange steder, lige som grene og 
ukrudt også har haft behov for en 
studsning. 
I den anledning havde Fællesrådet 
indbudt frivillige til at hjælpe med 
dette arbejde søndag den 16.august. 
Der mødte 6 personer op til denne 
lille aktivitet. Takket være lån af 
traktor med frontlæsser og skraber så 
blev arbejdet ikke så anstrengt som 
frygtet. 
Efter godt en times arbejde, var et 
vognlæs grus, som vi havde fået 
Kommunen til at levere, delt ud på 
stien og buske og træer som efterhån-
den var groet godt ind over stien var 
blevet beskåret. 
 
Som vi kunne se under arbejdet, bli-

ver stien brugt flittigt og vi håber at 
de mange brugere nu nyder at der er 
kommet mere grus på stien og træer 
og buske er blevet beskåret. 
Vi har søgt Kommunen om forårsløg 
og fået bevilget en hel del, som vi på-
tænker at sætte i den store rundkørsel 
på Tandervej/Nymarksalle. 

Så det bliver det næste tilsvarende 
projekt for frivillige i Mårslet, når 
disse løg skal plantes. 
Så hold øje på  www.maarslet.net , 
når der bliver indkaldt til dette lille 
projekt. 

Jacob Lind. 

Genopfriskning af trampesti 
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MultiHallen lever endnu  

MultiHallen lever endnu 
 
Mange spørger, hvordan det går med 
Mårslet MultiHal. Vi fra styregrup-
pen svarer hver gang, at den lever 
endnu og at vi da fortsat regner med, 
at den skal bygges, blot et år senere 
end hidtil ventet. 
 
Vi må samtidig erkende, at indsam-
lingen af penge til realiseringen går 
langsommere end håbet fordi vi satte 
vores første indsamling i gang netop 
som den økonomiske krise og usik-
kerhed også ramte os i Mårslet. 
Både blandt borgerne og hos er-
hvervslivet. 
Men 1. september havde vi 651.000 
kr. i kassen. Det er en fjerdedel af det 
beløb på 2,6 mil. kr., som styregrup-
pen mener realistisk set vil udløse 
økonomiske tilskud fra Århus Kom-
mune, Lokale- og Anlægsfonden og 
andre. 
Det ærgerlige resultat af den timing 
var en beskeden vilje til at støtte 
Mårslet MultiHal med pengebeløb og 
støttetilsagn. 
Resultatet har været en beslutning i 
styregruppen om at udskyde indviel-
sen af halbyggeriet et år til 
12.12.2012. 
 
Forudsætninger for succes 
 
Skal Mårslet MultiHal fortsat stå som 
et realistisk og troværdigt projekt, 
skal tre forudsætninger løbende op-
fyldes: 
 

• at der hele tiden kommer pen-
ge i kassen, hvis vi skal nå de 
to millioner kroner i tide til at 
tiltrække udenbys tilskud, som 

skal sikre en arkitektkonkur-
rence og et byggeri inden den 
planlagte indvielse 12.12.2012 

• at borgere og erhvervsliv i 
8320 viser deres aktive opbak-
ning til Mårslet MultiHal enten 
via økonomiske bidrag eller 
via konkrete tilsagn om at yde 
senere økonomiske bidrag  

• erfaringer fra andre byers hal-
byggeri gør det klart, at multi-
hallen sandsynligvis ikke kan 
realiseres uden opbakning fra 
det lokale erhvervsliv  

 
Ny kampagne på vej 
Styregruppen for Mårslet MultiHal er 
sideløbende med denne hverdags-
indsamling i færd med at planlægge 
en indsamlingskampagne i slutningen 
af april eller begyndelsen af maj.  
Kampagnen skal sætte ny turbo på 
såvel økonomi som antal husstande, 
der bakker op bag projektet. Talmæs-
sig fremgang på begge områder vil 
fungere som vores vigtigste argu-
menter over for kommunalpolitikere, 
embedsmænd og fondsbestyrere. 
 
Fra styregruppen lyder derfor tre op-
fordringer: 
 

• at flere borgere vælger at yde 
økonomisk støtte til Mårslet 
MultiHal 

• at erhvervsfolk i 8320 vælger 
enten at yde økonomisk støtte 
til Mårslet MultiHal eller at 
give et offentligt tilsagn om 
opbakning og forventet efter-
bevilling af økonomiske bidrag 
ud fra fastsatte forudsætninger. 
Gerne i marts 2010 som en 

kickstart for april-maj kampag-
nen 

• at interesserede melder sig 
som frivillige deltagere i hus-
standskampagnen, hvor bor-
gerne kontaktes med en genop-
friskning af projekt og støtte-
muligheder 

 
Spurtpræmier 
Hvis du allerede har tænkt på at støt-
te MultiHallen, men blot ikke har få-
et det gjort endnu, så vil vi opfordre 
til at gøre det nu. Hellere i dag end i 
morgen. 
For at give en tilskyndelse til at mel-
de sig som støtte, introducerer vi nu 
spurtpræmier i indsamlingen. Pr. 1/9 
var der 651.000 kr. i kassen.  
Den person som sørger for at vi pas-
serer 675.000 kr., vil modtage 6 fla-
sker vin sponseret af Super Brugsen i 
Mårslet.  
 
Skrabe julekalender 
I november sælger vi julekalendere 
med gode præmier til de heldige.  
Kalenderne sælges bl.a. fra Super 
Brugsen, hvor vi vil stå nogle lørdage 
i oktober og november. Her vil vi og-
så sælge billetter til MultiHal-
middagen d. 7/11 og øl fra Aarhus 
Bryghus. 
Alt sammen til støtte for MultiHallen 
samt være parate til en snak om Mul-
tiHal-projektet generelt. 
 
Se mere om støttemulighederne og 
f ø l g  i n d s a m l i n g s s t a t u s  p å 
www.multihal.nu.  
 
Med venlig hilsen 
Styregruppen for Mårslet MultiHal 
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Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk 

MultiHalmiddag d. 7. november 
 
 

Kom og smag en spæn-
dende menu med rødder i 
det irske køkken frem-
tryllet af lokale kokke. 
 
Garneret med godt øl fra 
Århus Bryghus og surpri-
se underholdning, bl.a. 
irske toner. 
 
 

Ta’ naboer og venner under armen til en hyggelig aften i din by – og 
støt samtidig MultiHallen. 
 
Reserver i kalenderen allerede nu til d. 7. november i skolens kantine. 
 
Nærmere info følger på www.maarslet.net. 

Generalforsamling i Mårslet borgerhus 
Der indkaldes til generalforsamling i Mårslet Borgerhuset onsdag den 11/11-2009. 
 
Dagsorden iflg. foreningens vedtægter. 
Foreningen er vært ved fælles spisning kl. 18.00. 
Generalforsamlingen starter kl. 19.30. 
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Dråben 
Det er vigtigt, at der fyres rigtigt og 
med det rette brændsel i din pejs eller 
brændeovn. Sørg altid for tilstrække-
lig med luft og fyr aldrig med fx 
plast, husholdningsaffald eller træ, 
som kan være malet, lakeret, limet 
eller imprægneret. 
Grønne tips om fyring i brændeov-
ne og køb af brændeovne 

• Når du skal tænde op, er det 
vigtigste, at ilden får godt fat, 
og at temperaturen hurtigt bli-
ver høj. Tænd fx op med tørt 
kvas eller pindebrænde. Du 
kan også bruge sammenkrølle-
de avissider til optænding, 
men undgå kulørte sider som 
f.eks. reklamer eller ugeblade. 

• Fyr kun med rent og tørt træ i 
din brændeovn. Brænd aldrig 
malet, lakeret, limet eller im-
prægneret træ, tryksager, mæl-
kekartoner, pap eller plast. Når 
du har tændt op, og det bræn-
der godt, må du heller ikke 
bruge aviser. Fyrer du med an-
det end rent træ, kan der ud-
vikles miljø- og sundhedsska-
delige stoffer f.eks. dioxin. Er 
du i tvivl, så lad være med at 
brænde det af. Det kan skade 
helbredet for din familie og 
dine naboer. 

• Når du slår to tørre stykker 
brænde mod hinanden giver det 

en sprød ("tør") lyd. Prøv selv. 
Det er en god ide at tage bræn-
det indenfor i god tid, inden det 
skal i brændeovnen. Ellers kan 
brændet suge fugt fra luften og 
både skade økonomien og give 
meget røg. 

• Lad være med at fylde for meget 
træ i brændeovnen af gangen. 
Med små mængder er det lettere 
for ilden at få fat og hurtigt nå 
en høj temperatur. Kom mere 
træ i brændeovnen lidt af gan-
gen og husk hver gang at skrue 
op for luften, til det igen bræn-
der godt. 

• Luft er vigtig for at sikre en god 
forbrænding og en god økono-
mi. Så længe der er gule flam-
mer, skal du ikke skrue ned for 
lufttilførslen. En god forbræn-
ding af røggasser kræver en høj 
temperatur og tilstrækkelig luft. 
Skruer man for hurtigt ned, går 
de ubrændte gasser op gennem 
skorstenen og giver sod. Det gi-
ver også en dårlig fyringsøko-
nomi og ildelugtende røg 

• Det er en rigtig dårlig ide at la-
de brændeovnen brænde hele 
natten med et minimum af luft. 
Skorstenen kan sode til og dår-
lig forbrænding giver mere af 
den sundhedsskadelige røg. So-
ver I f.eks. med åbne vinduer, 
får du og dine børn den skadeli-

ge røg ind i huset, og det gør 
naboerne også. 

• Hvis du er i tvivl om din bræn-
deovn generer så gå uden for og 
se, om der er meget røg. Synes 
du det lugter grimt, så gør dine 
naboer det nok også, og der er 
stor sandsynlighed for, at der er 
for lidt luft til brændet, eller du 
gør noget andet forkert, men det 
kan også være problemer med 
brændeovnen eller skorstenen. 

Meget af det affald, som ikke må komme 
i brændeovnen, kan du sortere og aflevere 
på genbrugsstationen eller til den lokale 
indsamlingsordning. Resten kan ryge  i et 
affaldsforbrændingsanlæg sammen med 
husholdningsaffaldet.  Her brænder det 
ved den rigtige temperatur og røgen 
filtreres, så skaden på miljøet og helbre-
det bliver minimal, og din familie undgår 
sundhedsskadelig røg.   

 
Læs mere om Svanemærket på Miljø-
mærkning Danmarks hjemmeside 
www.ecolabe l .dk /producenter /
licenser/ Her kan man læse, hvilke 
krav der stilles til energiudnyttelse, 
indholdsstoffer i røggassen og partik-
ler. Se også mere om brændeovne, 
korrekt fyring og luftforurening på 
www.fyrfornuftigt.dk 

 
Karin Bredmose 

Björnsson 
Natur-og miljøudvaget 
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Nu kan du få navnenyheder i Mårslet-bladet 
 Har du en nyhed om en person som du gerne vil have i Mårslet-Bladet, har vi nu åbnet op for denne mulighed. 

Har du en navnenyhed du gerne vil have i bladet, så send den til Kaj på mail: hyldalchristensen@mail.tele.dk 
Kaj kan også kontaktes på tlf. nr. 86 29 13 50. 

Første spadestik og et nyt hjem-
kundskabslokale 
Torsdag den 8. oktober tager vi det 
første spadestik på skolens udvidelse 
på ca. 1000 m2 . Vi ønsker at gøre 
det til en begivenhed for elever og 
ansatte. Det endelige program er ikke 
helt på plads, men det bliver noget 
med et fællesarrangement på bygge-
pladsen for hele skolen. 
I bevillingen, vi fik til byggeriet, ind-
gik også penge til at etablere udsug-
ning i hjemkundskabslokalet, da det 
er et krav fra arbejdstilsynet. Det vi-
ser sig, at det på grund af lokalets be-
liggenhed er en dyr og næsten umulig 
opgave, så bygningsafdelingen i Børn 
og Unge, vil i stedet lave en ompla-
cering af lokalerne, så vi kan få ud-
sugning. Det er derfor blevet beslut-
tet, at hjemkundskab og håndarbejde 
skal bytte lokaler. I den forbindelse 
får vi renoveret to faglokaler mere 
udover fysik og biologi, som stod 
færdige i foråret. 
Det er dejligt, at vi får denne renove-
ring, men det kan ikke undgå at give 
pladsproblemer, imens arbejdet står 
på. Det er meningen, at ombytningen 
skal ske i dette skoleår, og vi forsø-
ger i samarbejde med bygningsafde-
lingen at finde et tidspunkt, hvor det 
skaber færrest gener for undervisnin-
gen i de to fag. Selv om dette projekt 
giver mere uro og belastning på loka-
lerne, tror vi, at det er en fordel, at 

både nybygning og renovering sker i 
samme skoleår, så vi kan glæde os til 
at starte næste skoleår med langt bedre 
fysiske faciliteter. 
For at imødekomme den snævre plads 
til cykler i forbindelse med afskærm-
ningen i skolegården har vi indkøbt 
180 nye cykelstativer, der er placeret 
rundt om på skolens areal. Det er der-
for vigtigt, at disse benyttes, så cykler-
ne ikke blokere for den frie passage 
mellem bygningerne. 
 
Store Trivselsdag og temauge om 
kost og bevægelse 
Fredag den 2. oktober er blevet døbt 
Store Trivselsdag i Børn og Unge. 
Denne dag vil alle klasser skulle afse 
ca. 20 minutter af en lektion, hvor ele-
verne udfylder et skema om deres triv-
sel og deres undervisningsmiljø. Ske-
maerne fra alle byens skoler bliver der-
efter i løbet af weekenden indtastet 
elektronisk, og skolerne vil mandag i 
uge 41 få resultaterne for deres egen 
skole. Resultaterne vil blive brugt af 
elevrådet, skolebestyrelsen, medarbej-
dere og ledelse til at sætte fokus på det, 
vi kan gøre bedre, for at eleverne har 
de optimale betingelser for at trives og 
dermed også lærer mest muligt på 
Mårslet Skole.  
I uge 41 har vi fællesuge for hele sko-
len med temaet kost og bevægelse. Der 
er i de enkelte team tilrettelagt et me-
get varieret program, som forhåbentlig 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

også fremmer elevernes generelle 
trivsel. Ugen afsluttes traditionen tro 
med motionsdag fredagen før efter-
årsferien. 
 
Billeder af personalet på kontor-
gangen 
Til stor glæde – ikke mindst for ele-
verne – er der i forbindelse med sko-
lefotograferingen taget et billede af 
alle ansatte. Billederne er samlet på 
en planche, der hænger ud for ind-
gangen til skolens kontor. Det er en 
fornøjelse at iagttage mindre elev-
grupper, der står og peger deres lære-
re og pædagoger ud, og flere forældre 
har også været henne og ”få ansigter” 
på deres børns lærere og pædagoger. 
 
ISS overtager rengøringen 
Den 30. september siger vi farvel til 
vores rengøringsassistenter, da ingen 
af dem ønsker at overgå til ISS. Vi 
ved endnu ikke, hvad dette skifte 
kommer til at medføre, men det er 
nok desværre slut med smileyordnin-
gen i de yngste klasser og person-
kendskabet mellem eleverne og dem, 
der gør rent i deres klasser. Der vil 
muligvis også være andre ting, som 
ikke bliver omfattet af de nye betin-
gelser, men det må vi tage stilling til 
hen ad vejen. Vi indgav selv et bud i 
licitationen men kunne ikke konkur-
rerer på prisen. Ordningen vil blive 
evalueret efter 3 år. 
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Kollegial supervision 
I slutningen af oktober måned får vi 
besøg af Stine Claes fra PPR, hun 
skal være coach på et forløb om kol-
legial supervision. Forløbet strækker 
sig over cirka tre måneder, vi glæder 
os til at prøve dette arbejdsredskab 
af.  
 
Jubilæer og studietur 
I år 2010 kan vi fejre to jubilæer; 
mandag d. 1. marts fylder SFO 20 år, 
og d.17. november har Asgaarden ek-
sisteret som institution i 30 år. I den 
anledning har ledelsen besluttet, at vi 
skal på vores første studietur. Det in-
debærer, at vi holder lukket d. 29., 
30., og 31. marts, som er de tre dage 
op til påske, der vil dog være mulig-
hed for ”nødpasning”. Fredag d. 26. 
marts vil muligvis også blive berørt, 
der vil ikke blive lukket, men perso-
nalet vil være vikarer. 
 
Der vil naturligvis også blive lavet 
noget særligt for børnene i forbindel-
se med jubilæumsåret, det er dog ik-
ke planlagt endnu.  

Læringsstilsuddannelse 
En af vores fritidspædagogiske lede-
re, Ole Kobberup, har, sammen med 
to lærere fra skolen, været i New 
York i sommerferien, og er startet op 
på at blive certificeret til læringsstile. 
Mårslet Skole er nemlig blevet udpe-
get som pilotskole til projektet ”Lyst 
til at lære”, vi glæder os til at blive 
inspireret. 
 
Grillfester 
Torsdag d. 20. august havde 
2.klasserne grillfest på Asgaarden, og 
kunne ved den lejlighed indvie deres 
nye omgivelser. Festen foregik uden-
dørs, med dejligt varmt vejr, ovenpå 
en skøn sommerdag. Børnene nød at 
udforske deres nye sted og der blev 
rigtigt hygget. 
 
Torsdag d. 27. august havde 3. og 
4.klasserne fælles grillfest. Det fore-
gik også udendørs, uden for pavillio-
nerne, og heldigvis holdt det tørt.. 
Hver familie havde taget tilbehør 
med til et stort tag-selv-bord, så der 
var mange spændende retter at smage 
på. Derudover havde Jørgen lavet 

Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 

udendørs disco, med røg- og sæbebob-
lemaskinerne, så der var gang i den og 
der blev hygget på livet løs.  
Fødselsdagstur 
Tirsdag d. 1. september havde 
0.klassesgruppen en fødselsdagstur for 
alle de børn, der havde fødselsdag i au-
gust og september. Turen foregik i lø-
bet af festugen, og den gik til Peter Sa-
broe Seminariet i Århus. Der optrådte 
de studerende med en fantastisk teater-
forestilling, som børnene var meget be-
gejstrede for. Desuden havde pædago-
gerne medbragt kagemænd, så det var 
noget af en fødselsdagsfest. 
 
Trafikuge 
I den første uge af september havde 
2.klasserne trafikuge på Asgaarden, da 
der havde været mange tilfælde af 
ukontrolleret ræs rundt om huset. Der 
blev malet kørebaner op, og derefter 
var børnene til både teori- og køreprø-
ve, og afsluttede ugen med at få udle-
veret et ”rigtigt” kørekort. Børnene er 
meget stolte af disse kørekort, og har 
samtidigt lært at køre uden fare for an-
dres liv og lemmer, så trafikugen var 
en kæmpe succes. 
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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, Skole-
bestyrelsesformand 
Valgår 
Valget er dit – snart er der kommunalvalg og et nyt hold skal sættes til byrådet i 
Århus. Indenfor børn og unge området er der i flere omgange kommet store og ofte 
kontante udmeldinger om alle de ressourcer der vil blive tilført på skoleområdet i 
Århus Kommune. Til november får vælgerne i Århus så muligheden for at evaluere 
de hidtil valgte politikere og vurdere på de valgløfter som de nye og håbefulde po-
litikere kommer med. 
Valget er dit – men kærer du om hvilke udviklingsmuligheder dine børn har eller 
måske får i Århus kommune fremover så bør du fokusere på hvad der ”loves” net-
op her. 
Er du samtidig eller i stedet mere fokuseret på det konkrete med hvordan skolen i 
Mårslet regeres – så kommer der et helt andet valg i forsommeren næste år. Her 
skal der vælges ny skolebestyrelse som kommer til at virke fra 1. august 2010. Hvis 
du har tanker om at gå ind i skolebestyrelsesarbejde og gerne vil vide mere om 
hvad dette indeholder så er du meget velkommen til at kontakte én af de nuværende 
medlemmer, se personer på skolens hjemmeside. 

Kaffemik, girokort og en donation 
Af Steen Bille, formand for Mårslet Skoles Venner 

Der var dømt varm kaffe og tevand samt rundstykker til forældrene til de børn, der 
startede i skolen midt i august. 
Mårslet Skoles Venner var vært for det praktiske arrangement, hvor snakketøjet 
hurtigt gik som smurt over bordene. Børnehaveklasse-børnene var blevet tilbage i 
deres klasselokaler, mens forældrene blev orienteret om hverdagen af skoleleder 
Bodil Hvid, sundhedsplejerske, kantineleder osv. 
Rundstykkerne var delvist sponseret af Mårslet-bageriet Makaro’s og blev brugt til 
at skabe hygge for de mange forældre på den store festdag. Det var det sådan set 
også for venneforeningen, der på denne måde tog hul på det skoleårs bevillinger. 
De første ansøgninger er allerede landet på bestyrelsens bord fra lærere. Da bevil-
lingerne er på vej, får MSV hurtigt brug for flere penge i kassen, hvis andre klasser 
skal kunne opnå støtte til aktiviteter i resten af skoleåret. 
Derfor er et girokort på vej hjem til jer med jeres skolebarn påtrykt et beløb på 95 
kroner. Det er beløbet for et frivilligt familiekontingent, som er eneste indtægtskil-
de for MSV. 
Venneforeningen har dog fået en sjælden gave, ja nærmest en arv! Forældrerådet 
for sidste års 9.a har besluttet at donere klassekassens overskud på 155,50 kroner til 
Mårslet Skoles Venner. En stor tak herfra. 
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TMG Fodboldens venner stod igen i 
år for de 2 arrangementer ”Familie 
bankospil” og ”Taverna aften” 
 
Som sædvanlig var der stor opbak-
ning til det store familie bankospil i 
skolens kantine. Der mødte 200 
mårslettere op, hvoraf halvdelen var 
børn. Der var – som sædvanlig - en 
helt speciel atmosfære i kantinen den-
ne aften. Allerede en time før spillet 
officielt gik i gang var de første gæ-
ster mødt op. Der var en summen og 
snakken og stemningen var helt i top. 
Mange skulle lige hen og tjekke 
gevinsterne og glædede sig allerede 
til at kunne være én af de heldige 
vindere. Inden spillet blev sat i gang, 
blev der solgt lodder til det amerikan-
ske lotteri, som der sædvanen tro også 
blev afviklet samme aften. 
 
Paul og Vivi satte spillet i gang præ-
cis kl. 19.30 og rækkegevinster og 
pladegevinster blev vundet til stor ju-
bel for nogen og – at dømme på de 
mange suk – til ærgrelse for en hel del 
andre. Men sådan er spillet og alle 
håber selvfølgelig på at man bliver 
den heldige vinder næste gang. 
 
I pausen blev gevinsterne på det 

amerikanske lotteri udtrukket. 
 
TMG Fodboldens venner takker for 
det store fremmøde fra byens borgere, 
men et bankospil og et amerikansk 
lotteri kan ikke afvikles uden sponso-
rer. Derfor vil TMG Fodboldens ven-
ner gerne sige rigtig mange tak til 
følgende lokale firmaer for deres flot-
te opbakning og støtte: 
 
Skønhedsklinik Camilla Gebert 
Den Glade Slagter 
Landmand Jens Thomsen 
3K Værktøj 
SportMaster, Odder 
Bedemand Henrik Riising 
Slagter Zacho, Kridthøj Torv 
Kaas Fisk 
SuperBrugsen Mårslet 
Blaabjerg Radio, Hørning 
Makaros Bageri, Mårslet 
Frisørhuset Mårslet 
Revisor Steen B. Hansen 
HVIDEVARETERMINALEN 
Nielsen Design Møbler 
 
Umiddelbart efter bankospillet gik 
TMG Fodboldens Venner i gang med 
at se frem mod lørdagens arrange-
ment. Alle var lidt betænkelige ved de 
lidt dårlige vejrprognoser, men man 

blev enige om, at gennemføre 
Taverna aftenen i Bomgårdshaven. 
 
At dømme efter det store fremmøde, 
var det en god beslutning. Vi fik solgt 
næsten 200 spisekuverter. Ole Bykok 
og hans dreamteam havde endnu en 
gang overgået sig selv med en 2-
retters menu, og Ronnie fra Makaro’s 
Bageri havde bagt flutes hertil. 
SuperBrugsen havde velvilligt stillet 
øl og vand på køl inden vi afhentede 
disse, og det kølige vejr sørgede for at 
de stort set var kolde nok resten af 
aftenen. Vejret kunne ikke forhindre 
de fremmødte i at have en hyggelig 
aften. 
 
TMG Fodboldens venner vil gerne 
takke alle de fremmødte for deltagel-
sen og en speciel tak til alle de 
frivillige hjælpere, som gjorde at 
arrangement klappede til alles 
tilfredshed. 
 
Overskuddet fra de 2 arrangementer 
går til børne- og ungdomsarbejdet i 
TMG Fodbold. 

Venlig hilsen 
TMG Fodboldens Venner 

Mårslet Byfest – Bankospil og Taverna aften 
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Over 200 børn og voksne til familiecykelløb  

Mårslet er en cykelby. I hvert fald 
møder der hvert år flere hundrede sto-
re og små cyklister op, når Mårslet 
Cykel Motion indbyder til familiecy-
kelløb i forbindelse med byfesten. Lø-
bet er populært, da de naturskønne 

ruter på henholdsvis 15 km og 22 km 
giver sved på panden - og smil på læ-
ben, når der tankes op på depotet i 
Ask.  
 Det er et hyggeløb, og selv om 
nogle har fart på cyklen, så er der in-
gen præmier for at komme først hjem 
til halhuset. I stedet var der igen mas-
ser af lodtrækningspræmier med alt 
lige fra kirsebærtræer til en tid hos 
frisøren. Byens og områdets virksom-
heder støtter flot op, og i år var spon-
sorerne: Claus Buhl Cykler, DCJ, 
Djurslands Bank, Bedemand Riising, 

Århus Bryghus, Frisørhuset, Apote-
ket, Kaas Fisk, Soul Hair, SuperBrug-
sen og OK Benzin, Sport & Fitness, 
Buonasera Pizza, Makaro Bageri og 
Rema 1000. 

Peter Vestergaard  

45 medaljer til hurtige cyklister 
45 børn fra 9 til 15 år racede om kap 
på en 1,3 km lang rundstrækning med 
start og mål ved plejecenter Kilde-
vang. Medaljecykelløbet var delt op i 
tre aldersklasser, og der var præmier 
fra Nordea til de tre hurtigste i hvert 
løb. Vinderne inviteres til at deltage i 
et regionsmesterskab og et landsme-

sterskab i Medaljecykelløb.  Det var dog ikke kun de hurtigste, 
som fik præmie. I Medaljecykelløbet, 
arrangeret af DCU og DIF, får alle 
præmie i form af en medalje i enten 
guld, sølv eller bronze. Odder Cykel 
Klub arrangerede løbet i samarbejde 
med Mårslet Cykel Motion.  

Peter Vestergaard 
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AKTIVITETER I OKTOBER 2009 

”Brugerrådsvalg” Reminder 
 
Tirsdag d. 6. oktober kl. 14.00 – 16.00 er der opstillingsmøde til Brugerrådet. Der skal bruges mindst 9 kandidater – 
helst 11. 
 
Program for dagen 

➢ Kl. 14.00 Kaffe 
➢ Orientering om valget 
➢ Orientering om brugerrådets arbejde 
➢ Opstilling 
➢ Efter mødet ca. 16.30 serveres gule ærter med øl/vand og snaps 

 
Brugerrådet er værter ved arrangementet. Kom og vær med til at opstille kandidater. 

 
Mødet afholdes på L.C. Kildevang i cafeen. 
 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 

 
Med venlig hilsen 

 
Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 

Langballevej 3, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 76 29 00 

Torsdag d.1. oktober kl. 11.30  
”Tag selv bord” 
Pris 50,00 kr. 
 
Tirsdag d. 6. oktober kl. 14.00 
Opstillingsmøde til brugerrådet 
 
Onsdag d. 7. oktober 
Gudstjeneste 
 
Fredag d. 9. oktober kl. 9.30 – 10.30 
Vaccination 

Søndag d.11. oktober kl. 14.00  
Banko                       
 
 
Søndag d. 25. oktober kl. 14.00 
Sommertid slutter: 
Venneforeningen banko 
 
 
Genbrugsen åben torsdage  
i lige uger 15.00 – 17.00 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn  -  oktober 2009 

Den fransk-russiske maler Marc Cha-
gall kender nok de fleste. På hans bil-
leder ser man ofte en violinspiller, 
forelskede brudepar, træer, blomster, 
solen. Hans billeder udstråler en glæ-
de ved livet og kærligheden. Man 
mærker, at maleren er drevet af en 
betagelse af og taknemmelighed over 
livet. Chagall blev dagligt berørt af 
livet, af det han så. Det behøvede ikke 
at være noget særligt, men simpelthen 
dagligdags ting: en stol, en sky, far-
ver, de andre, lysets skiften, vejret, 
simpelthen det usensationelle mirakel, 
at verden og vi findes. Det kunne han 
bare ikke komme sig over. At være i 
live var næsten for utroligt til at være 
sandt, syntes han. Så ud af denne un-
dren måtte han bare male og male. 
Han så livet som én stor guddomme-
lig kærlighedserklæring, en foræring. 
Her var noget, som var større end 
ham selv. Noget som han ikke forfø-
jede over, som kom til ham, og som 
han med glæde tog imod. Han så Gud 
i naturen og i kærligheden og svarede 
med at leve og elske og male. 
  
Dette syn på tilværelsen er ikke forbe-
holdt kunstnere. Det blik kan vi alle 
have. Vi kender alle til den umiddel-
bare glæde over f.eks. at se et barns 
glade smil og muntre leg, en bølgende 
kornmark, farvespillet i regnbuen, en 
glitrende vandpyt, ja, hver ny dag, at 
solen faktisk står op, og vi igen kan 
svinge benene ud af sengen. 
   
Noget af det første vi så gør, når vi er 
kommet op om morgenen, er at kigge 

ud af vinduet for at se, hvordan vejret 
er. Fik meteorologerne ret, regner det 
virkelig eller hvad? Det er egentlig 
utroligt, så optaget vi er af vejret. Det 
er påfaldende, at vejrudsigten i ny-
hedsudsendelser får lov til at fylde så 
meget. Men måske er det netop fordi, 
vi ikke kan kontrollere vejret, at det 
kommer til at spille så stor en rolle. 
Især i ferietiden er vi meget optaget af 
vejret. Bliver det godt vejr eller hvad? 
Men hvad er egentlig godt vejr, og 
hvad er dårligt vejr? Det afhænger jo 
meget af, hvem man er. De fleste vil 
gerne have varmt solskinsvejr hele 
sommeren, men så vil landmændene 
helt sikkert klage. Til vinter vil børne-
ne have snevejr, mens bilisterne fore-
trækker plusgrader. 
  
Nogle gange får meteorologerne næ-
sten gudestatus, som om det var dem, 
der gav os vejret, som om de havde 
magt over det. Og vi klager, hvis vejr-
udsigten ikke holdt stik. 
  
En filosof har engang sagt, at vejret 
hører til de foretagsomhedsresistente 
fænomener i verden, for vejret kan vi 
jo ikke rigtig stillet noget op overfor. 
Lige meget hvad vi gør, så kan vi ik-
ke lave om på det. Vi prøver så at 
beskrive det og forudsige det. Men 
det er med vejret som med landkortet. 
Et kort kan beskrive meget nøjagtigt, 
hvordan landskabet er, men det er 
alligevel noget helt andet at færdes 
ude i landskabet. Ligesådan kan mete-
orologer beskrive vejret, tegne og 
forklare årsager og konsekvenser. Det 

er alligevel noget helt andet end det 
vejr, som påvirker vore sanser, som 
huserer i kroppen og gør os varme 
eller kolde, glade eller chokerede. 
Analyse er noget andet end oplevelse 
og sansning. Analysen kan være inte-
ressant, men det er oplevelsen, der 
rusker op i os og får os til at mærke, 
at vi lever. Hvem har ikke stået under 
en lysende stjernehimmel med sin 
elskede om livet? Så kan det da være 
meget interessant med en forklaring 
om stjernebilleder og afstande, men 
det er nu oplevelsen af uendelighed, 
skønhed og gådefuldhed man husker. 
Det er oplevelsen af Guds storhed, 
egen lidenhed og glæden ved at være 
sammen midt i universet, der betyder 
noget. Man oplever, og man foretager 
sig ikke noget som helst. 
  
Når man kigger stjerner erfarer man, 
at der er sat en grænse for menneskets 
kontrol og styring. Det er ikke kun 
fascinerende, det kan også give anled-
ning til frygt. Men kristendommen 
hævder til trøst, at der er en under-
strøm af godhed i verden, en positiv 
og evig drivkraft af kærlighed, der er 
stærkere end alt andet. Det er på 
grund af den kraft, at vi er til. Vi kan 
så måske få det som Marc Chagall. 
Han kunne simpelthen ikke komme 
sig over at være til. Også vi må for-
bløffes og forbavses hver eneste dag. 
Det er, trods alle fortrædeligheder, en 
glæde at være til i dette skrøbelige, 
men dejlige liv. 
 

Hanne Davidsen 

OM VEJRET — OG GLÆDEN VED AT VÆRE TIL 

GALILÆERENS SKYGGE 
ET NYT KIRKESPIL 
 
Dramaet er skrevet af dramatiker Ann 
Sofie Oxenvad og bygger på en ro-
man skrevet af professor Gerd Theis-
sen fra Heidelberg. Jakob Sheppard 
står for instruktionen . 
Det bliver en anderledes og interes-

sant forestilling om kamp, håb og for-
vandling. Galilæeren er Jesus, men 
han optræder ikke i stykket. Dét gør 
derimod Andreas, der skal prøve at 
finde ud, hvem Jesus er. 
Der spilles følgende dage i Kirken 
-14/11 og 15/11 kl. 17.00 og kl. 20.00 
-20/11 kl. 20.00 

-21/11 og 22/11 kl. 17.00 og kl. 20.00  
 
billetpris 100 kr. kan bestilles ved 
Torben Pedersen, tlf. 86293237 
torben.pedersen@post.cybercity.dk 
 
Beskrivelse af stykket kommer her på 
Kirkesiderne i novembernummeret. 
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KIRKETIDER I OKTOBER 
 

SØNDAG d. 4. okt. kl. 10:00 
17. søndag efter trinitatis 
Luk. 14, 1-11 
HANNE DAVIDSEN 
Kirkekaffe i våbenhuset 
 
SØNDAG d. 11. okt. kl. 10:00 
18. søndag efter trinitatis 
Matt. 22, 34-46 
HANNE DAVIDSEN 
 
SØNDAG d. 18. okt. kl. 11:30 
19. søndag efter trinitatis 
Mark. 2, 1-12 
JETTE R. CHRISTIANSEN 
 
SØNDAG d. 25. okt. kl. 10:00 
20. søndag efter trinitatis 
Matt. 22, 1-14 
HANNE DAVIDSEN 
Kirkekaffe i våbenhuset 
 
 

Kirketider i november: 
Søndag d.   1. kl. 10:00  HD 
Tirsdag d.   3. kl. 17.00  HD 
Søndag d.   8. kl. 10:00  HD 
Søndag d. 15. kl.   9:00   AV 
Søndag d. 22. kl. 10:00  JRC 
Søndag d. 29. kl. 10:00            OD 
Søndag d. 29. kl. 14.00  HD 

FRIWEEKEND 
Sognepræst Hanne Davidsen hol-
der fri i weekenden 15.-18. okto-
ber. Embedet passes af sognepræst  
Jette Rosenberg Christiansen, Tiset 
tlf. 8692 7330 

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

BABYSALMESANG 
 

Kom og vær med hver onsdag fra kl. 
10.00 til 12.00. Vi starter i Mårslet 
Kirke og går efterfølgende over i 
Sognehuset for at drikke en kop kaf-
fe eller te og hygge os sammen. 
 
Tilbuddet gælder babyer fra 0 - 10 
måneder sammen med deres mor og/
eller far og er gratis.  
 
Babysalmesangen ledes i efteråret af 
sognemedhjælper Rakel Yde Olsen. 
 
OBS! Der er ingen babysalmesang 
i uge 42 

SOGNEMEDHJÆLPERVIKAR 
 
Mårslet menighedsråd har ansat Ra-
kel Yde Olsen som sognemedhjæl-
per, idet hun skal være vikar for Met-
te Grøn Bugge, der er gået på bar-
selsorlov. 
 
Rakel har allerede afløst som sogne-
medhjælper i foråret, hvor hun har 
haft babysalmesang og hjulpet med 
minikonfirmander. 
 
Hun har ligeledes afløst som kirke-
sanger i Mårslet kirke. 
 
Rakel bor her i Mårslet med sin 
mand og to børn. 
 
Rakel Yde Olsen er ansat fra 1. sep-
tember 2009 – 31. december 2010. 
 
Vi byder hende hjertelig velkommen 
og glæder os til samarbejdet. 
 
Erik Lund Sørensen 
Formand for menighedsrådet 

ALLE HELGEN  
 
Gudstjeneste med efterfølgende 
suppe i Sognehuset 
 
Vi fejrer Alle Helgen søndag den 1. 
november kl. 10.00 i kirken.  
 
Ved gudstjenesten læses navnene op 
på alle, der er begravet eller bisat fra 
Mårslet kirke siden sidste Alle Hel-
gen (1. november 2008). Denne søn-
dag er der ikke barnedåb, så vi kan 
være sikre på en rolig og mere medi-
tativ gudstjeneste.  
 
Ved gudstjenestens begyndelse tæn-
der vi lys og mindes i stilhed de kæ-
re, vi har måtte tage afsked med. 
Gudstjenesten er således en minde-
gudstjeneste, hvor vi tænker tilbage 
på det liv, vi har haft med den, der 
nu er død.  
 
Vi tænker også frem på den skæbne, 
vi drømmer om, Gud har beredt for 
den døde i gudsrige. Vi får tid og 
rum til at lægge vore bekymringer og 
sorger frem for Gud i håbet om at 
finde trøst og styrke til at leve videre 
uden den kære, vi har mistet. 
 
Efter gudstjenesten inviteres alle 
over i Sognehuset, hvor der serveres 
en dejlig varm suppe. Vi vil synge et 
par sange og sognepræst Hanne Da-
vidsen vil sige et par ord. 

UNGDOMSGUDSTJENESTE 
 
Vi holder en ungdomsgudstjeneste 
tirsdag den 3. november kl. 17.00 i 
kirken.  
 
Det er en stille gudstjeneste, der står 
i efterårets, men også lysets tegn. De 
nye konfirmander vil sammen med 
kirkens kor medvirke ved gudstjene-
sten. Gudstjenestens forløb udvikles 
i samarbejde med de unge.  
 
Alle unge fra Mårslet samt deres fa-
milier og søskende er velkommen til 
denne gudstjeneste. 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 
Der afholdes ordinært, offentligt me-
nighedsrådsmøde:  
 
Onsdag d. 21. okt. kl. 18:30 - 22:00  
 
Mødet finder sted i Sognehuset, 
Obstrupvej 4A                                                                                                                 

KILDEVANG 
 
Onsdag den 7. okt. kl. 14:30 
 

afholdes der høstgudstjeneste i dag-
ligstuen. Vi begynder med en kop 
kaffe og lidt hyggesnak fra kl. 14. 
Prædikant er sognepræst  Hanne Da-
vidsen. Desuden medvirker kirkeko-
ret. 
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Øjebliks billeder fra Mårslet Festuge 
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Festugebilleder fra www.runwarlk.dk 
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En aften i selskab med Holger Lis-
sner  

 
Torsdag d. 22. oktober kl. 19.30 
kommer salmedigter og tidligere sog-
nepræst Holger Lissner til Mårslet for 
at fortælle om sine salmer og dét at 
skrive moderne salmer. Alle er vel-
komne til en spændende aften, hvor vi 
både skal høre om Holger Lissners 
salmer og synge nogle af dem. 
 
Temaet for aftenen er ”Håbet i mine 
salmer”. Vi har alle brug for håb og 
trøst gennem vore liv, brug for at ud-
trykke håb og brug for at finde andres 
udtryk for håb, når vi gennemlever 
svære og vanskelige perioder. Dertil 
kommer også håbet om et evigt liv. 
 
Holger Lissner skriver "…Så længe 
der er liv, er der håb, siger man. For 
vi ved ikke, hvad der sker i morgen. 
Så længe man kan bede, er der håb, 

kunne man lige så godt sige. For hvor 
vi siger Gud, åbner vi for muligheden 
af, at der sker noget. Mange salmer er 
skrevet som bønner, og når vi synger 
salmer, så lever vi os ind i salmens 
håb. Nogle salmer håber på, at der 
skal ske noget nu, andre på, at Gud 
vil blive hos os, uanset hvad der sker. 
Og andre igen vender håbet mod en 
anden og bedre verden…" 
Holger Lissner har skrevet salmer og 
sange siden 1969. Han er uddannet 

lærer og teolog og har indtil 2003 
virket som sognepræst i Sdr. Bjert 

Kirke ved Kolding. Holger Lissners 
salmer og sange er vedkommende og 
nutidige i både sprog og kompositio-
ner og synges af især børn og unge 
rundt omkring i de danske kirker. I sit 
arbejde med nye salmer bliver Holger 
Lissner drevet af et ønsket om at for-
kynde med ord, som nulevende gene-
rationer kan forholde sig til frem for 
de gamle salmers sprogtone, som iføl-
ge Holger Lissner virker fremmed for 
de fleste kirkegængere og derfor kan 
skabe afstand frem for samhørighed. 
Holger Lissner har udover salmer og 
sange skrevet en række nye bønner, 
udgivet en bog med forslag til børne-
gudstjenester og har skrevet musicals 
til konfirmanderne. Han er dog mest 
kendt for sine salmer og sange, hvor-
af et udvalg er udkommet under titlen 
’Du fylder mig med glæde’. 
 

Arr. Mårslet IM 

Mårslet Sognehus, torsdag den 29. 
oktober kl. 19.30 

 
Vi fejrer igen i år Syng/Spil Dansk 
Dagen, som er årets største festdag 
for dansk musik. Den sidste torsdag i 
oktober er der koncerter og musikal-
ske arrangementer i hele Danmark 
skabt af alle de mange musikelskende 
folk ude omkring i landet. Vi synger 

efter Højskolesangbogen og lærer 
bl.a. Årets Danske Sang, som er en 
’klimasang’. 
 
Mårslet Kirkes Pigekor og organist 
Pia Labohn samler trådene og er 
’ordstyrere’. 
 
Indimellem slukker vi tørsten over en 
kop kaffe/te/sodavand m.v., og arran-

gementet slutter senest kl. 21.30. 
 
Sang skaber fællesskab, sang vækker 
glæde, sang åbner nye verdener, sang 
fortæller livet, sang er smittende, 
sang er oplevelse, sang er tradition, 
og sang er fonyelse.  
 
Kom og få smurt stemmebåndene!!! 

MODERNE SALMER MED HÅB 

SYNG/SPIL DANSK DAG 

I kirke med Kristian Lilholt trio 
Mårslet Kirke, søndag den  
25. oktober kl. 16:00 

 
I januar 2009 udkom Kristian Lilholts 
10. soloalbum Our Song - en dobbelt-
CD, hvor han præsenterer sin egen 
stjernesangerinden Ida Friis Viren-
feldt.  
 
Før vi andre vidste, hvad X factor 
konkurrencen var, gennemførte Kri-
stian Lilholt sin egen ude i virkelighe-
den sammen med multi-
instrumentalisten Lasse Jørgensen. 
De fandt, hvad de søgte, og efter en 

nænsom og ansvarsbevidst oplæring 
er Ida Friis Virenfeldt nu stemmen i 
Kristian lilholts nuancerede musikal-
ske univers.  
 
En koncert med Kristian Lilholt, Ida 
Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen er 

en varm og underholdende oplevelse i 
selskab med en fremragende kompo-
nist, der med overskud og humor spil-
ler og fortæller sig gennem et bredt 
udsnit af sin rige produktion. Alle, 
der sætter pris på gedigen musikalitet 
og ukrukket nærvær, har her chancen 
for en dejlig koncertoplevelse. 
 
Entré kr. 50,- ved indgangen.  
Dørene åbnes kl. 15.30. 
 
Læs mere om Kristian Lilholt på  
www.kristianlilholt.dk   

EFTERÅRSKONCERT 
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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 
Der er i Mårslet tre kirkeligt orien-
terede børneklubber: 
Mariehønen 
er legestuen 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 ak-
tiviteter og ledere på Mårslet Kir-
kes hjemmeside:  
maarslet-kirke.dk (Børneklub) 

MANDAGSCAFÉEN 
 

 
Mandag den 12. oktober er man-
dagscaféen i Sognehuset åben for 
alle fra  kl. 9:30 til 11:00. Caféen 
byder på frisklavet kaffe, te og 
rundstykker.  
 
Kom og få en hyggelig snak i sam-
vær med andre fra Mårslet. Og så 
er det helt gratis!  

SOGNEHUSET I OKTOBER 

Mandag d. 12. okt. kl. 9:30 - 
11:00 Mandagscaféen 

Onsdag d. 21. okt. kl. 18:30         
Menighedsrådsmøde 

Torsdag d. 22. okt. kl. 19:30         
Indre Mission (en aften med Hol-
ger Lissner) 

Torsdag d. 29. okt. Kl. 19:30 
Syng/spil dansk dag 

  MÅRSLET 
 HYGGEKLUB 

indbyder til 
 

LØVFALDSTUR  
 

   Traditionerne holdes i hævd, når  
Hyggeklubben atter indbyder til den 
populære, årlige efterårsudflugt.   
   Med stor moderne turistbus går 
turen denne gang til Mols, og fra 
Vrinners sydpå ad de små veje forbi 
Rolsøgård ud til Jyllands ”næse-
dryp”, Helgenæs.  
   Vi kan her sætte os tilrette ved et 
overdådigt kaffebord på restaurant 
”Galejen”, der ligger ved General 
Ryes skanse på det smalleste sted af 
halvøen, og med udsigt over vandet.  
   Efter kaffen kører vi helt ud til 
Sletterhage fyr, hvor vi - hvis vi er 
heldige - kan se MolsLiniens færge 
sejle så tæt forbi stranden, at man 
næsten føler, man kan røre den.  
   For dem der har lyst til en fanta-
stisk, 360° udsigt over Mols bjerge 
og Århusbugten, har vi arrangeret en 
mulighed for at komme op i  fyret. 
(Entré 5 kr.) 
   Hjemturen går tilbage gennem det 
særprægede bakkeland, som med 
rette kaldes et af de smukkeste områ-
der i Danmark. 
  Afgang  torsdag den 8. oktober 
      fra Kildevang   kl. 12:30 prc. 
      fra Sognehuset kl. 12:35  

og hjemkomst omkring kl. 17:30. 
Pris:  Kun 120 kr.   Tilmelding: 

   senest d. 5. okt. til Olga Nielsen,   
   tlf. 8629 0470  eller 
   Else Svendsen  
   tlf. 8693 6038  
   mail: else.svendsen@gmail.com 

8. 
okt. 

MÅRSLET KIRKES           
HJEMMESIDE 
giver svar på mange kirkeligt rela-
terede spørgsmål. Klik ind på 
maarslet-kirke.dk  
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Dagplejere i Mårslet søges! 

 
 

 
Vi søger medarbejdere som har: 
erfaring med børn 
børnevenlige rammer inde og ude 
personlige egenskaber til at skabe et godt og trygt miljø for børn 
ønske om at indgå i et positivt samarbejde med forældre, kolleger og 

pædagogisk leder 
 
Du skal passe 4 børn i alderen 1/2 - 3 år i eget hjem - en arbejdsplads, 
hvor selvstændighed og ansvarlighed er vigtig. Vi tilbyder gode og en-
gagerede kollegaer, fællesskab i legestuegruppe, støtte og vejledning 
af pædagogisk leder. 
Vi udlåner legetøj, inventar og hjælpemidler. Der er mulighed for at op-
tage egne børn under 3 år i din dagpleje. 
Du får en fast månedsløn og et skattemæssigt fradrag efter gældende 
skatteregler til dækning af bl.a. en varieret kost til børnene og slitage på 
hjemmet. 
 
Henvendelse til: 
Pædagogisk leder 
Hanne Hedegaard Mikkelsen 
Tlf. 29 20 83 81 
 
Læs evt. mere om dagplejen på www.foa.dk eller www.dagplejen.dk 

Den 25. oktober 2009, kl. 10-16. 
 
For femte år i træk afholder +55-
beboerne på Hørretløkken Kreativi-
tetsdag i deres Fælleshus, Hørretløk-
ken 271. 

Beboerne præsenterer – og sælger af 
– deres aktiviteter indenfor mange 
områder såsom blomsterbinding, 
stenarbejder, akvarel, teposekort, 
patchwork, strikning, decoupage, fri-
mærkesamling, æskefremstilling og 

meget, andet.  
Vi håber også - som tidligere år - at 
kunne præsentere de berømte Mårslet
-kryddersnapse med smagsprøver. 
Det vil være muligt at købe kaffe/te 
og sodavand med kage i Café Krea. 

KREATIVITETSDAG                                        

 Giv en             til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 
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Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Ny institution i Mårslet 
Børnehuset Nymarken 
Nymarks Allé 1 
Fredag d. 28. august var der åbent 
hus og officiel indvielse af Børnehu-
set Nymarken som ny institution i 
Mårslet. 
Selvom den officielle indvielse først 
er sket nu, har der været aktivitet i 
huset siden marts, hvor 36 børn i al-
deren fra ½ til 3 år fik deres daglige 
gang i Børnehuset sammen med de-
res forældre og det ansatte personale. 
Indvielsen blev fejret med kagemand 
og hoppeborg for børnene, og om ef-
termiddagen var der dækket op i fæl-
lesrummet med lækkerier til gæster-

ne, som kvitterede med mange flotte 
gaver til glæde for børn og voksne. 
 
Processen med at starte en ny institu-
tion op indbefatter mange elementer, 
da intet er kendt af nogen, og ingen 
kender hinanden. Det har været en 
spændende og udfordrende opgave, 
som har krævet tålmodighed og sam-
arbejde på mange niveauer, da dagli-
ge rutiner har skullet afprøves og 
indøves, mens huset har skullet fær-
diggøres og indrettes. 
 
Det vigtigste i Børnehuset har været 
at have fokus på at lære hinanden at 
kende – både børn og voksne samt 
skabe en tryg og udviklende hverdag 
med udgangspunkt i de 36 små børns 
behov. 
 
Børnehuset Nymarken er en udvidel-
se af ’Vores dagtilbud’ Mårslet - Sol-
bjerg, som også består af Valnødden, 
Mirabellen, Skovbørnehaven og dag-
plejen i Mårslet og Solbjerg. 

Børnehuset Nymarken er blevet en 
realitet på baggrund af, at der de se-
neste år har været for få pladser i 
Mårslet til alle de små ny, da der har 
været stor vækst i nybyggeriet. Man-
ge børn er blevet passet udenbys, og 
et stort ønske fra forældrene i Mår-
slet har været at få deres børn passet 
i nærområdet. Der er i Børn og Unge 
og efterfølgende i byrådet blevet lyt-
tet til ønsket, så der i dag står en dej-
lig ny institution. 

 
Pia Thomsen, dagtilbudsleder 



 MÅRSLET-bladet  OKTOBER 2009 27 

 

 MULTIHAL-GRUPPENS EVENT-KALENDER 
 2009:  
  d. 7. november i skolens kantine. Reserver i kalenderen allerede nu 
   Kom og smag en spændende menu med rødder i det irske køkken fremtryllet af lokale kokke. 
   Garneret med godt øl fra Århus Bryghus og surprise underholdning, bl.a. irske toner. 
    
   Halbal 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER 

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 
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Basketball 

TMG Basket – nye træningstider i en ny sæson 
Efter en forhåbentlig veloverstået 
sommerferie har TMG basket igen 
fornøjelsen at byde velkommen til en 
ny sæson under kurvene. Vi er sådan 
set allerede i gang, idet vi i al stilfær-
dighed indledte sæsonen mandag den 
14. september. Ja, du læste rigtigt – 
mandag den 14. september. Efter at vi 
i flere år har haft onsdag og fredag 
som træningsdage, har vi på baggrund 
af en halfordelingstids aftale fra 2007 
fået mandag i stedet for fredag. Det 
forventer vi os faktisk en del af, da 
det ikke skal være nogen hemmelig-
hed, at specielt fredag er en mindre 
god aften – i hvert fald når det gælder 
de yngste basketspillere.  
 
Aftalen om halfordelingstid har med-
ført, at vi i de kommende 2 år har træ-
ningstid fra kl. 15.30 – 17.30. Vi bi-
beholder således den samlede tid vi 
har til rådighed, og med vort fortsatte 
arrangement i alliancen med BMI på 
juniorsiden, kan vi lige akkurat få en-
derne til at hænge sammen rent hold-
fordelingsmæssigt. På nedenstående 

skema kan du se hvornår de enkelte 
hold træner og hvem der står for træ-
ningen. Se yderligere informationer 
på www.tmg-basket.dk 
 
I år kan vi også byde velkommen til 
fornyelser på trænersiden. Således har 
mikrospillerne fået et stærkt team af 
gamle basketspillere som Bo Vangsø 
Iversen, Lone Lundgaard Kristensen 
og Rikke Lysholm, mens Omeed 
Neghabat og Kristian Svenningsen 
bliver et mindst lige så stærkt team 
for Ældste Mini. Vor mangeårige træ-
ner Daniel Andersen fortsætter som 
Junior træner og efter en spændende 
sommer hvor Daniel coachede i et 
streetbasket projekt i Viby, har inspi-
rationen også givet mod på at træne 
vore Drenge spillere. Vi ser frem til 
mange spændende og udfordrende 
træningspas. 
 
Mårslet Skole er udstyret med flere 
basketkurve i skolegårdenes forskelli-
ge afsnit. Vi vil gerne bidrage til mo-
torik og bevægelse i folkeskolen og 

har derfor besluttet at uddele i alt 29 
basketbolde til alle 0. – 6. klasse. Vi 
håber, at de vil blive positivt modta-
get og vil i år også forsætte med at 
arrangere ture til topbasket i NRGi 
Arena. 
 
Vi må ikke glemme forældrene. For 
et par år siden startede vi forældre-
basket op. Vi spiller fortsat lørdag 
formiddag kl. 9.00 – 10.00 i Mårslet 
Skoles lille gymnastiksal (indgang fra 
Obstrupvej). Har du lyst og mod skal 
også du være mere end velkommen. 
 
Mikromix 0.- 1. klasse; Bo Vangsø 
Iversen og Lone Lundgaard Kristen-
sen  
Yngste mini 2. – 3. klasse; Rikke 
Lysholm 
Ældste Mini 4. – 5. klasse; Omeed 
Neghabat og Kristian Svenningsen 
Drenge 6. – 7. klasse; Daniel Ander-
sen 
Junior 8. – 9. klasse; Daniel Andersen 

Mandag    

 Bane 1 Bane 2 Bane 3 

15:30 - 16:30 YM ÆM Drenge 

16:30 - 17:30 Junior   

    

Onsdag    

 Bane 1 Bane 2 Bane 3 

17:15 - 18:15 YM ÆM Mikro (17:15 - 18:30) 

18:15 - 19:30 Drenge   

    

    

 N.B. Junior -> BMI   
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Badminton 

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. 

Til børn i Mårslet 
  
Kunne du tænke dig at spille badmin-
ton har vi ledige pladser på alle træ-
ningstider. Vi spiller om mandagen 
og om fredagen. 
 
Mandag  
17.30 - 18.30 U13 (fylder 11 eller 12 
i 2009) 
18.30 - 19.30 U15 og de "store" 

 Fredag 
17.15 - 18.15 U9 (fylder 7 eller 8 i 
2009) 
18.15 - 19.30 U11 (fylder 9 eller 10 i 
2009) 
  
Du kan finde mere info på 
www.tmgbadminton.dk eller ringe til 
Jesper Holm (ungdomsafd.) på 86 29 
86 90. 
  

Til forældrene 
 Vi har ledige tider til baneleje, så 
trænger du til lidt motion i de mørke 
måneder så tag naboen med og kon-
takt os for ledige tider.  
Det gør du nemmest på  
kasserer@tmgbadminton.dk.  
  

Vi glæder os til at se jer.  
TMG Badminton 

Jesper Holm 
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Mountainbike sæsonen står for døren, 
så inden vejret bliver alt for træls, så 
start op med os andre, Vi starter første 
gang søndag den 4 Oktober, de efter-

følgende søndage vil der blive lagt 
vægt på, at man lære sporet at kende, 
samt teknik. Vi mødes på hjørnet af 
Tandervej og Gl. Bedervej kl. 0900. 

Alle kan være med, nybegynder eller 
prof., stor eller lille. Eventuelle 
spørgsmål ring til Michael Salomon-
sen på: 40 28 12 15.  

Mountainbike sæsonstart 
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Ekstra ordinær generalforsamling. 
 
Mårslet vandværk I/S indkalder her-
ved til ekstra ordinær generalforsam-
ling i Mårslet Borgerhus d. 2. novem-
ber 2009 kl. 19.30. 
Grundet den nye lov om service efter-
syn af vandsektoren er Mårslet Vand-
værk I/S nødsaget til at skifte sel-
skabsform fra I/S til AMBA.  
Den væsentligste forskel på et I/S og 
et AMBA er at man i et I/S hæfter so-
lidarisk, og det gør man ikke i et AM-
BA. 
Desuden er der anderledes skattereg-

ler for et AMBA til fordel for Mårslet 
vandværk. 
Ellers er der grundlæggende ikke for-
skel på de nye og gamle vedtægter. 
Det betyder at der skal vedtages nye 
vedtægter med ikrafttræden d. 1. ja-
nuar 2010. 
Vil lægge forslaget til de nye vedtæg-
ter på vores hjemmeside  
www.maarsletvand.dk  
Der vil også være mulighed for at få 
dem hos formand Willy Tang, Frø-
kærparken 102, 8320 Mårslet. Tlf. 86 
29 08 88. 
Ifølge vore vedtægter kræves det, at 

2/3 af vore forbrugere er fremmødt og 
at 2/3 del af de fremmødte stemmer 
for, for at få de nye vedtægter vedta-
get. 
Da vi ikke tror at første del af kravene 
bliver opfyldt foreslår bestyrelsen, at 
der samme aften indkaldes til endnu 
en ekstraordinær generalforsamling, 
såfremt der ikke er protester i mod 
det. 
Er der spørgsmål kan de rettes til for-
manden. 
 

MVH 
Bestyrelsen. 

Mårslet Vandværk I/S 
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Annoncepriser og størrelser  for  år 2009. 
Priserne gælder for hele året incl. Moms.  
Annoncer for mindre perioder kan også tegnes. 
Bladet udkommer 10 gange pr. år til alle Husstande i  postnummer 8320 Området 

   
                                                                                                                   
  
  
  
  

Annoncer sendes til en af nedenstående.  
  

Hanne Salling Jensen       Jacob Lind                              
Tlf: 86 72 20 00          Tlf: 86 29 26 06  

E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk                  E-mail: jacoblind@tdcadsl.dk                  

6,00 x 2,5 cm  kr. 1.350 
6,00 x 5,5 cm  kr. 2.000 
6,00 x 8,5 cm  kr. 2,450 
6,00 x 11,5 cm kr. 3.000 
6,00 x 14,5 cm kr. 3,500 
9,25 x 2,5 cm  kr. 1.800 
  

9,25 x 5,5 cm  kr. 2,450 
12,5 x 2,5 cm  kr. 2.000 
12,5 x 5,5 cm  kr. 3.100 
12,5 x 8,5 cm  kr. 4.000 
12,5 x 11,5 cm  kr. 4.750 
12,5 x 14,5 cm kr. 5.300 
  

19,00 x 2,5 cm kr.  2,400 
19,00 x 5,5 cm kr.  4.000 
19,00 x 8,5 cm kr.  4.900 
19,00 x 11,5 cm kr.  5.825 
19,00 x 14,5 cm kr.  7.200 
19,00 x 27,0 cm kr.12.850 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

MÅRSLET  
EGNSARKIV  

er åbent for alle interesserede. 
 

   Egnsarkivet  vil i perioden fra oktober til marts - som et forsøg - holde 
åbent 2 gange om måneden. Så har du brug for at undersøge noget i Egns-
arkivet - eller måske bare et besøg - er der nu en mulighed både den 
anden og den fjerde onsdag  fra kl. 16:00 til 17:30. 
    

   Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede for orien-
tering og samtale og evt. modtagelse af arkivmateriale.      

I oktober er det onsdag den 14. og onsdag den 28., kl. 16:00-17:30 
 

Udenfor åbningstid er man velkommen til at kontakte 
 

Hans Møller, tlf: 8629 0295 eller 
Ingerlise Wendland, tlf. 8629 2680 

 
 

 
 

Tirsdag den 3. november kl. 19:30 holdes der lokalhistorisk aften med 
billedcafé i Sognehuset med temaet Mårslet før og nu. 
 
Lørdag den 14. november er det Arkivernes dag. Der er ”åbent hus” på 
Arkivet fra kl. 13:00 til 16:00 med kaffe og kage, og på en storskærm vi-
ses billeder fra arkivets gemmer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 
Egnsarkivet har til huse på Mårslet Skole under biblioteksfløjen ved den 
lille parkeringsplads ud mod Obstrupvej 

 
 

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

Mårslet Smedje før og nu. På det øverste 
billede ses fra venstre smedemester Hen-
rik Henriksen, i midten maler Gam og til 
højre smedelærling Karl Karlsen.  I 1932 
blev smedjen overtaget af Edvard Søren-
sen, og omkring 1978 af sønnen Tage 
Sørensen. Siden 1990 er forretningen 
gradvis overgået til Carsten Sørensen og 
har således været i familiens eje gennem 
3 generationer. 

Før 1932 

Sept. 2009 
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Den 8. september 2009 
 
Debat om Bering-Beder vejen 
 
Århus Byråd har besluttet at igang-
sætte projekt for etablering af Bering- 
Beder vejen. 
 
Projektet omfatter en ca. 12 km lang 
vejstrækning, der skal forbinde den 
Østjyske Motorvej og Torshøjvej i 
nordvest med Oddervej i sydøst med 
et forløb syd om bysamfundene Tran-
bjerg og Mårslet. Vejen forventes at 
skulle anlægges som en 2-sporet lan-
devej med en høj standard med 
hensyn til trafiksikkerhed – og med 
cykelsti enten langs vejen eller som 
cykelrute i et særskilt forløb. 
 
Vejprojektet er omfattet af VVM-
bekendtgørelsens punkt 7e Overord-
nede 
veje med en påtænkt linieføring gen-
nem naturområder på bilag 1 til 
miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
1335 af 6. december 2006 om vurde-
ring af visse offentlige og private an-
lægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning. 
 
Projektet er dermed omfattet af pligt 
til at udarbejde kommuneplantillæg 
med tilhørende VVM-redegørelse 
samt til at udarbejde en miljøvurde-
ring 
i henhold til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer. Da kravene 

til indholdet i VVM-redegørelse og 
miljøvurdering er stort set identiske, 
udarbejdes VVM-redegørelsen, så 
den opfylder begge regelsæt. 
 
Med offentliggørelsen af vedlagte de-
batoplæg indkalder Århus Kommune 
hermed idéer og forslag til det fore-
stående planlægningsarbejde, herun-
der 
til indholdet i VVM-redegørelsen af 
projektet inkl. miljøvurdering af 
kommuneplantillægget, jf. planlovens 
§ 11 g, stk. 2 og miljøvurderingslo-
vens 
§ 7, stk. 4. 
 
Debatoplægget kan endvidere 
ses og hentes på Århus Kommu-
nes hjemmeside: 
w ww . a a r h u s k o mm u n e . d k /
vvmberingbedervejen 
 
Bemærkninger til projektet og 
idéer og forslag til, hvad der bør 
indgå i planlægningsarbejdet 
og i VVM-redegørelsen, sendes 
til: 
 
Århus Kommune 
Teknik og Miljø 
Planlægning og Byggeri 
Kalkværksvej 10 
8100 Århus C 
 
eller pr. e-mail til: 
planlaegningogbyggri@aarhus.dk 
 

Fristen for at indsende kommen-
tarer, idéer og forslag er  
d. 4. november 2009. 
 
Borgermøde om projektet og den 
forestående planlægning afhol-
des d. 30. september 
2009, kl. 19.00-21.00 på Grøn-
løkkeskolen, Kantinen, Grønløk-
ke Allé 9, 8310 Tranbjerg. 
 

Med venlig hilsen 
Nina Ullvit 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planlægning og Byggeri 
Teknik og Miljø 
Århus Kommune 
Kommuneplanafdelingen 
Kalkværksvej 10 
8100 Århus C 
Sagsnr.: POB/09/01164-032 
Journalnr.: 01.02.03P16 
Sagsbeh.: Nina Ullvit 
Telefon: 8940 2630 
Direkte: 8940 2655 
Telefax: 8940 2508 
E-post: kommuneplan@ 
mtm.aarhus.dk 
Direkte: nu@aarhus.dk 
www.aarhuskommune.dk 

Bering-Beder vejen syd om Mårslet 
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KOMMUNEPLANTILLÆG,  
VVM-REDEGØRELSE OG  
MILJØVURDERING 
Da Bering-Beder vejen er en overord-
net vej, der vil forløbe gennem natur-
områder, 
er vejprojektet omfattet af Planlovens 
bestemmelser om, at der 
skal udarbejdes et kommuneplantil-
l æ g  me d  t i l h ø r en d e  V VM -
redegørelse. 
VVM er en forkortelse af Vurdering 
af Virkninger på Miljøet. Tilsvarende 
er forslaget til kommuneplantillæg i 
sig selv omfattet af reglerne om 
udarbejdelse af en miljøvurdering i 
henhold til Lov om Miljøvurdering af 
Planer og Programmer. Da kravene til 
indholdet i en VVM-redegørelse og 
miljøvurdering er stort set identiske, 
udarbejdes VVM-redegørelsen, så 
den 
opfylder kravene i henhold til begge 
love. 
VVM-redegørelsen skal belyse og 
vurdere de miljømæssige konsekven-
ser af 
vejprojektet, så disse kan fremlægges 
for offentligheden og indgå i grundla-
get 
for den senere og endelige beslutning 
om projektets gennemførelse, 
placering og udformning. 
VVM-redegørelsen skal bl.a. belyse 
vejprojektets såvel kortsigtede som 
langsigtede virkninger på en række 
forhold. Sådanne forhold vil blandt 
andet være: 

○ N atur 
○ G rundvand og overfladevand 
○ T rafik 
○ T rafikstøj 
○ L uftforurenende stoffer 
○ Kulturhistoriske og landskabs-

mæssige forhold 
○ R åstoffer og affald 
○ Klima 
○ L yspåvirkning 
○ R ekreative interesser 
○ E jendomsmæssige forhold/

arealforhold. 
På nuværende tidspunkt vurderes pro-
jektets væsentligste påvirkninger at 
vedrøre trafikale forhold, støj samt 
natur og landskab. 
Der vil være særligt fokus på natur-
forhold. Arbejdet med VVM-
redegørelsen 
indledes med en grundig kortlægning 
og registrering af flora og fauna i 
områderne langs vejen. Resultaterne 
heraf  v i l  f remgå af  VVM-
redegørelsen 
sammen med en vurdering af, hvilken 
betydning vejens etablering vil få for 
naturforholdene, herunder bl.a. Giber 
Å og Testrup Mose. 
Da projektet etableres i åbent land, er 
et af hovedemnerne i VVM-
redegørelsen 
en vurdering af vejens æstetiske og 
landskabsmæssige tilpasning 
til omgivelserne, herunder også ve-
jens indvirkning på den samlede land-
skabsmæssige 
oplevelse i området. 
Trafikale analyser vil belyse trafikbe-
lastning af den nye vej og trafikale 
konsekvenser 
på det tilknyttede vejnet. Trafikanaly-
serne vil danne grundlag for 
en vurdering af støjpåvirkningen af 
omgivelserne, herunder nærliggende 
boliger. 
Eksisterende areal- og ejendomsfor-
hold berøres af et nyt vejanlæg og vil 
blive vurderet. Den præcise afklaring 
af arealerhvervelser og ekspropriatio-
ner 
vil dog først ske i forlængelse af 
VVM-redegørelsen – dvs. i tilknyt-
ning 
til den efterfølgende detailprojekte-
ring og Byrådets endelige vedtagelse 
af et vejprojekt. 
Med udgangspunkt i analyser af de 
ovennævnte forhold vil VVM-
redegørelsen 
endvidere beskrive nødvendige foran-
staltninger til at afhjælpe 

vejprojektets miljøpåvirkning. Det 
kan eksempelvis være etablering af 
vand- og faunapassager samt støjaf-
skærmning. 
Ud over at redegøre for konsekven-
serne af at anlægge Bering-Beder ve-
jen, 
vil der i VVM-redegørelsen blive re-
degjort for trafikale og miljømæssige 
konsekvenser, såfremt vejen ikke an-
lægges – det såkaldte 0-alternativ. 
Komm uneplanen i dag 
Der er vist en principiel reservation til 
Bering-Beder vejen i den gældende 
Kommuneplan 2001 samt i Region-
plan 2005. Vejen indgår endvidere i 
forslag til Kommuneplan 2009. Her er 
vejen beskrevet som en del af kom-
muneplanens 
overordnede trafikstruktur med en lin-
jeføring, der principielt 
svarer til hovedforslaget i dette debat-
oplæg. 
Komm uneplanen i morgen 
Sammen med en kommende VVM-
redegørelse for vejprojektet udarbej-
des 
et forslag til kommuneplantillæg. 
Kommuneplantillægget vil indeholde 
retningslinjer for vejens placering og 
udformning, herunder eventuelle for-
udsætninger 
om etablering af afhjælpende foran-
staltninger. Som eksempler 
på afværgeforanstaltninger kan næv-
nes støjafskærmning, forsinkelsesbas-
siner 
i forbindelse med afledning af over-
fladevand, erstatningsbiotoper og 
faunapassager for at sikre vilde dyrs 
vandring på tværs af vejen. Hvor vidt 
der skal etableres afhjælpende foran-
staltninger – og i givet fald hvilke – 
vil afhænge af vejprojektets påvirk-
ning af omgivelserne, som afdækkes i 
VVM-redegørelsen. 
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Det videre forløb 
 
Proceduren og den foreløbige tids-
plan for det samlede planlægnings- 
og projekteringsarbejde omfatter: 
 
Første offentlighedsfase - VVM 
Efterår 2009 - forår 2010 
 
Borgere, foreninger, myndigheder 
og andre interesserede kan fremsen-
de idéer og forslag til planlægnings-
arbejdet, herunder til indholdet i 
VVMredegørelsen. 
 
Med baggrund i forundersøgelserne 
og behandling af ideer og forslag 
modtaget i offentlighedsfasen be-
slutter Byrådet, hvilke alternativer 
og 
miljøspørgsmål der skal belyses i 
VVM-redegørelsen. 
 
Udarbejdelse af VVM-redegørelse og kommuneplantillæg 
Forår 2010 - forår 2011 
 
VVM-redegørelsen udarbejdes og danner grundlag for udar-
bejdelse af forslag til kommuneplantillæg. 
 
Anden offentlighedsfase - VVM 
Forår 2011 - efterår 2011 
 
Byrådet offentliggør forslag til kommuneplantillæg med til-
hørende VVMredegørelse for etableringen af Bering-Beder 
vejen. I mindst 8 uger har borgere, foreninger, myndigheder 
og andre interesserede mulighed for at fremsende bemærk-
ninger til planforslaget. 
 
Beslutning - VVM 
Efterår 2011 
 
Efter den offentlige debat om planforslaget kan Byrådet ved-
tage kommuneplantillægget. 
Ændringer som følge af indkomne bemærkninger kan 
indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen. Større ændringer 
forudsætter, at der udarbejdes et nyt planforslag. 
 
Projektering og anlæg 
I forlængelse af kommuneplantillægget og VVM-
redegørelsen udarbejdes detailprojekt, bl.a. i henhold til krav 
i forlængelse af VVM-redegørelsen. 
Byrådet skal godkende projektet. 
 
Projektering og arealerhvervelse forventes at ske i perioden 
efterår 2011 - forår 2013. Vejen forventes færdiganlagt i 
2015. 
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BAGGRUND 
Århus Kommune har påbegyndt plan-
lægningen af en ny vejforbindelse i 
det sydlige Århus – Bering-Beder ve-
jen. Vejen er ca. 12 km lang og skal 
forbinde Østjyske Motorvej og 
Torshøjvej i nordvest med Oddervej i 
sydøst. Vejen vil komme til at gå syd 
om bysamfundene Tranbjerg og Mår-
slet. 
 
Vejen skal sammen med Østjyske 
Motorvej og Djurslandmotorvejen 
udgøre en del af en ny overordnet 
ringvejsforbindelse rundt om Århus. 
Denne ring skal bl.a. medvirke til at 
aflaste det øvrige overordnede vejnet 
og give en mere ligelig fordeling af 
trafikbelastningen på de sydlige ind-
faldsveje. Vejen vil samtidig give en 
bedre adgang til motorvejsnettet fra 
de sydlige bysamfund i Århus Kom-
mune og fra Odder-området. Derud-
over skal Bering-Beder vejen betjene 
eksisterende og tilgrænsende bysam-
fund og medvirke til at aflaste nogle 
af de mindre trafikveje i den sydlige 
del af kommunen. 
 
Endelig vil Bering-Beder vejen give 
mulighed for en større byudvikling i 
den sydlige del af kommunen. Vejen 
vil især kunne udgøre en vigtig del af 
trafikbetjeningen af et fremtidigt stort 
byvækstområde vest for Malling, der 
indgår i forslag til Kommuneplan 
2009. 
 
Vejen forventes at skulle anlægges 
som en 2-sporet landevej med en høj 
standard med hensyn til trafiksikker-
hed – og med cykelsti enten langs 
med 
vejen eller en cykelrute i et særskilt 
forløb. Kommende undersøgelser 
skal medvirke til at fastlægge vejens 
endelige udformning og standard. 
 

LINIEFØRING 
Forud for dette debatoplæg er der 
gennemført forundersøgelser af flere 
linjeføringer. Undersøgelserne er bl.a. 
baseret på offentlighedens bemærk-
ninger til Planstrategi 2008 og det ak-
tuelle forslag til Kommuneplan 2009. 
 
I dette debatoplæg præsenteres to mu-
lige linjeføringer – et hovedforslag 
og et alternativ. 
 
HOVEDFORSLAG 
Hovedforslaget forløber – fra ramper-
ne til Østjyske Motorvej og Århus 
Syd Motorvejen i nordvest – ad 
Torshøjvej og Hovvejen frem til en 
ny 
krydsning af jernbanen. Torshøjvej 
og tilslutningerne hertil forventes 
reguleret (Svanlevvej, m.fl.). På Hov-
vejen foreslås Beringvejs nordøstlige 
tilslutning samt adgange til erhvervs-
området samlet i én tilslutning – og 
Beringvejs sydvestlige tilslutning luk-
ket. Hovedvejen foreslås tilsluttet i et 
signalreguleret kryds. 
 
Øst for jernbanen forløber hovedfor-
slaget i et nyt tracé gennem Ingersle-
vområdet og frem mod Landevejen 
syd for Tranbjerg. Hovvejen lukkes 
øst for banen, og Enslevvej foreslås 
lukket men ført under som sti. 
Kølsmosevej foreslås flyttet samt til-
sluttet og ført under den nye vej – 
med videre forbindelse til den vestli-
ge del af Ingerslevvej og Hovvejen. 
Den østlige del af Ingerslevvej – ved 
Ingerslev – føres over den nye vej. 
 
Hovedforslaget føres herefter under 
Landevejen – og tilsluttes denne med 
ramper – umiddelbart syd for Tran-
bjerg. Sønderbro/Tingskoven lukkes 
–men føres over den nye vej som sti. 
Herfra forløber den nye vej videre 
mod sydøst henover Giber Å områ-

det, krydser åen på en bro og passerer 
nord om Testrup. Testrupvej tilsluttes 
ikke, men foreslås ført under den nye 
vej. 
 
Vejen forløber videre sydvest om 
Mårslet. Mustrupvej foreslås lukket 
ved den nye vej. Syd for Mårslet fø-
res Tandervej under den nye vej og 
tilsluttet denne. Nymarksvej foreslås 
lukket, men ført under som sti. På det 
sidste stykke forløber vejen direkte 
mod øst og tilsluttes Oddervej i et nyt 
kryds, ud for den sydligste del af Be-
der. Vest for Oddervej skal den nye 
vej forberedes for en adgang til det 
planlagte nye byområde vest for Mal-
ling. 
 
Hovedforslagets tætte forløb syd om 
Tranbjerg og Mårslet giver mulighed 
for, at den nye vej kan indgå i trafik-
betjeningen af disse, herunder trafik 
på tværs mellem indfaldsvejene og 
trafik mod motorvejene. Vejen fore-
slås sænket i terrænet – og eventuelt 
suppleret med enkelte afskærmninger 
– på strækninger syd om bysamfun-
dene. Herved forventes der at kunne 
tages de nødvendige støjhensyn i hen-
hold til gældende støjbestemmelser. 
Dette  forhold belyses nærmere i den 
kommende VVM-undersøgelse. 
 
Hovedforslaget er søgt indpasset i 
landskabet, så konflikter med natur- 
og miljøinteresser undgås mest mu-
ligt. De største udfordringer knytter 
sig til krydsningen af Giber Å og våd-
området vest for Mårslet samt af Bal-
le Bæk syd for Tranbjerg. Her skal 
vejen indrettes, så der sker mindst 
mulig påvirkning af natur og miljø. 
Placering af faunapassager vil blive 
belyst nærmere i forbindelse med den 
kommende VVMundersøgelse. 
 
Alternativ – syd om testrup 
Alternativet adskiller sig fra hoved-
forslaget på strækningen mellem 
Kølsmosevej vest for Ingerslev og 
Tandervej syd for Mårslet – og 
passerer syd om Testrup. I forhold til 
hovedforslaget er  den alternative lin-
jeføring beliggende i større afstand 
af Tranbjerg og den sydvestlige del af 
Mårslet. 
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Som i hovedforslaget tilsluttes – og 
underføres –  Kølsmosevej, ligesom 
den østligste del af Ingerslevvej føres 
over den nye vej. I alternativet fore-
slås Skovgårdsvej lukket. Videre mod 
øst føres den nye vej under og tilslut-
tes Landevejen. Dette sker syd for 
Tingskov. Tingskoven lukkes, men 
føres over den nye vej som sti. Samti-
dig etableres en ny vejforbindelse 
mellem Landevejen og Tingskoven, 
syd for Bering-Beder vejen. 
 
Videre mod øst passerer vejen nord 
om Testrup Mose, på en bro over Bal-
le Bæk og videre syd om Testrup. Te-
strupvej og Ravnholtvej foreslås flyt-
tet og ført over den nye vej, uden til-
slutning. Syd for Mårslet foreslås 
Mustrupvej lukket og Tandervej til-
sluttet som i hovedforslaget, men i 
større afstand fra Mårslet. 
 
Den større afstand til Tranbjerg og 
den sydvestlige del af Mårslet medfø-
rer, at den nye vej bliver lidt mindre 
attraktiv for trafikken til og fra disse 
bysamfund, sammenlignet med ho-
vedforslaget. Samtidig betyder det, at 
sikring af støjhensyn kan forenkles. 
Sammenholdt med hovedforslaget vil 
alternativet i højere grad berøre natur-
interesser. Alternativet forløber tæt 
på Testrup Mose, og det skal sikres, 
at anlægsarbejdet medfører færrest 
mulige påvirkninger af natur- og mil-
jøinteresser i området. Placering af 
faunapassager vil blive belyst nærme-
re i forbindelse med den kommende 
VVM-undersøgelse. 
 
Supp lerende undersøgelser Både for 
hovedforslaget og alternativet lægges 
der op til, at der i den kommende 
VVM-undersøgelse arbejdes med en 
række særlige forhold. Det gælder 
overvejelser om en forlængelse af Be-
ring-Beder vejen øst for Oddervej, 
vurderinger af forskellige muligheder 
for cykelstiruter mellem de sydlige 
bysamfund, samt overvejelser om vej-
strukturen i Mårslet. 
 
FORLÆNGELSE TIL BEDER 
LANDEVEJ 
I den kommende VVM-undersøgelse 
belyses muligheden for en forlængel-
se af Bering-Beder vejen fra Oddervej 

til Beder Landevej/Bredgade. En så-
dan vil skulle passere Odderbanen 
ude af niveau, og kan bidrage til en 
bedre trafikbetjening af dele af Beder 
og Malling. Omvendt kan dette med-
føre en væsentlig ændret belastning af 
e k s i - sterende veje. 
 
 
 

 
 
 
 
 
CYKELSTIRUTER 
I VVM-undersøgelsen belyses 
forskellige muligheder for at for-
bedre cykelruter på tværs i den 
sydlige del af kommunen. Der 
skal bl.a. ske afklaring af, om der 
skal etableres cykelsti langs med 
og i samme tracé som Bering-
Beder vejen – eller om der skal 
satses på en forbedret cykelrute, uaf-
hængig af vejens tracé og med mulig-
hed for udnyttelse af eksisterende, 
mindre veje. Eventuelt kan der være 
tale om en kombination af de to løs-
ningsmodeller. 
 
VEJSTRUKTUR I MÅRSLET 
I VVM-undersøgelsen vil vejstruktu-
ren i Mårslet blive behandlet. Udover 
en belysning af den nye vejs trafikale 
konsekvenser for det tilgrænsende 
vejnet, vil byens vejstruktur og mu-
ligheder for fremtidige ændringer bli-
ve vurderet – i relation til den nye Be-
ring-Beder vej. 
 
ANDRE VURDEREDE LINJEFØ-
RINGER 
I forbindelse med forundersøgelser af 
Bering-Beder vejen er to andre linje-
føringer blevet vurderet. Af forskelli-
ge grunde kan disse linjer ikke anbe-
fales. 
 
En sydligere placeret linjeføring – i 
forhold til hovedforslaget og alternati-
vet 
– er blevet vurderet. På den vestlige 
del af linjeføringen er der tale 

om et forløb parallelt med Hovvejen 
og i et videre forløb, der skærer Lan-
devejen ved Ravnholt. Herefter passe-
rer 
vejen tæt forbi Ravnholt og syd om 
Ravnholt Skov. På den østlige del fø-
res vejen sydligere omkring Testrup 
og Mårslet end de anbefalede linjefø-
ringer og tilsluttes Oddervej i samme 
punkt som i hovedforslaget og alter-
nativet. 

 
Denne linjeføring kan ik-

ke anbefales, pri-
mært af to 

g r u n d e : 
D e l s 

vurderes en så sydlig placeret vej ikke 
at være attraktiv for trafikken til og 
fra en del af de sydlige bysamfund – 
primært Tranbjerg og Mårslet – bort-
set fra trafik mod motorvejene. Den 
trafikale udnyttelse af vejen vurderes 
derfor at være lavere end de anbefale-
de linjeføringer. Dels vil linjeføringen 
påvirke de landskabelige forhold ved 
Ravnholt meget markant. 
 
Der har desuden været vurderet en 
linjeføring længere mod sydvest – 
mellem motorvejstilslutningerne og 
Oddervej, hvor der tilsluttes i et punkt 
ud for den sydlige del af Malling. 
Linjen forløber delvist gennem Skan-
derborg Kommune, syd om Tiset, 
Mustrup og Tander frem til Oddervej. 
 
En sådan linjeføring vurderes ikke at 
være trafikal interessant – og kan 
ikke anbefales. Med en så sydlig til-
slutning til Oddervej vurderes det, at 
vejen i overvejende grad vil blive be-
nyttet af regional trafik. En linjeføring 
sydvest for Hovvejen vurderes desu-
den at komme i konflikt med natur- 
og miljøinteresser omkring Århus Å. 
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måned 
 

Mårslet 
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