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Åbent brev 
til Rådmand Jacob B. Johansen 

Kultur og Borgerservice 
 
Når året er ved at gå på hæld er det tiden hvor midlerne fra kommunens 
anlægspulje skal fordeles. Jeg ved din forvaltning, ligesom Idrætssamvir-
ke, er i fuld gang med at bearbejde de mange ansøgninger som foreninger 
og organisationer har indsendt om støtte til netop deres projekt. 
 
Som de tidligere år er der for få midler til rådighed for imødekommelse 
af alle ansøgningerne. Alligevel glæder det mig, at der hvert år lykkes at 
få slået nogle søm i. Sidste år kom Lyseng projektet heldigvis på plads og 
senest, i forbindelse med budgetforliget, blev der fundet en løsning på hal 
2 i Skødstrup. Endda uden at finansieringen belaster anlægspuljen.  
 
Som det er dig bekendt, bliver der i Mårslet arbejdet på etablering af en 
multi-hal, i forbindelse med Mårslet Skole. Projektet er i en modningsfa-
se, og der stiles mod en indvielse i 2012. Også i år er Mårslet med i ansø-
gerfeltet om at få del i de kommunale anlægsmidler, og jeg anmoder dig, 
din forvaltning og Idrætssamvirke om, at se dybt ned i denne ansøgning. 
 
Ikke nødvendigvis med imødekommelse af det fulde beløb i indeværende 
år, men bevilling af et beløb på f.eks. DKK 1,5 mio. vil være et godt sig-
nal. Det vil give ildsjælene ny energi, til dels at indlede forhandlinger 
med Lokale & Anlægsfonden og dels at sætte turboen på, for tilvejebrin-
gelse af den egen finansiering som er nødvendig.  
 
Der er virkelig behov for udvidelse med disse faciliteter. Allerede tilbage 
i slutningen af 1990’erne, hvor jeg var hovedformand for TMG, var det 
et puslespil at fordele timerne i idrætshallen og gymnastiksalen. Og det 
var vel at mærke, før den store udbygning af Mårslet tog fat. Så i øjeblik-
ket byder vi ikke lokalområdets frivillige ledere ordentlige muligheder 
for at udføre deres arbejde. 
 
Derfor skal min opfordring være, at projektet i Mårslet ved dette års for-
deling nyder fremme. 
 

Ivan Dybvad 
Medlem af Århus Byråd 

Medlem af Mårslet Multi-hals økonomigruppe        
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 
Multihal 
Haludvalget vil benytte en mulighed 
for at søge Real Danica gennem Vil-
helmsborg Festspil, som kunne være 
interesseret i en vinterforestilling.  
Vilhelmsborg Festspil vil søge om til-
skud, så det kan blive en multihal og 
ikke en blot en lethal. 
 
Trafik 
Det trækker stadig ud med at realisere 
trafiksanering på Tandervej. Politiet 
har underkendt de forrige udkast. Si-
den har Trafik og Veje arbejdet videre 
med projektet, som igen skal til god-
kendelse hos politiet. 
 
Stikrydsningen over Hørretvej ved 
banen har Trafik og Veje til gengæld 
ingen realistiske planer for. Vi er eni-
ge med Trafik og Veje om, at det ikke 
er en god løsning, der findes i dag - 
og at en gangbro måske er den rigtige, 
men alt for dyre løsning. En del af 
problemet er, at det er meget begræn-
set, hvad man kan få lov til i nærhe-
den af en bane. Trafik og Veje har 
henvist os til Bane Danmark for at 
sondere, om de har nogle forslag; det 
har siden vist sig, at det er Midtjyske 

Jernbaner, der har ansvaret for Odder-
banen. 
 
Trafik og Veje har sagt god for en 
ændring af Hulvejens udmunding i 
Eskegårdsvej, som fællesrådet har 
skitseret sammen med folk fra Hulvej. 
Stedet er problematisk, da Hulvej er 
en meget benyttet skolevej, som ud-
munder i Eskegaardsvej uden nogen 
form for spærring. I forslaget indgår 
en bom, som vi gerne skulle have an-
skaffet gennem kommunens kontak-
ter.  
 
Beboere langs Nymarks Allé havde 
fået det indtryk, at en 40 km/t zone i 
hele Mårslet var nært forestående - og 
at deres planer om hastighedsnedsæt-
tende foranstaltninger på Nymarks 
Allé vej derfor overgik til kommunen. 
Men hos Trafik og Veje er der sket en 
sammenblanding af de konkrete pla-
ner for Tandervej og de mere løse for-
handlinger vi har med Trafik og Veje 
om en 40 km/t zone på længere sigt. 
 
Debat på Mårslet webben 
Forretningsudvalget har diskuteret, 
om der stadig er behov for en mode-

rator på debatsiden på maarslet.net.  
Moderatorfunktionen består i, at man 
ikke kan skrive direkte på debatten, 
men skal sende sit indlæg til en mo-
derator, som checker, om god skik for 
debat er overholdt. Det er nu to år si-
den moderatorfunktionen blev indført, 
og det må konstateres, at debatten i 
den mellemliggende periode stort set 
har været fraværende – om årsagen 
kan der kun gisnes. 
 
Det er besluttet, at moderatorfunktio-
nen indstilles indtil videre; men så-
fremt god debatskik ikke længere 
overholdes, kan der træffes modfor-
anstaltninger, som dog skal prøves 
ved det næste FU-møde. 

KS/KSM 
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Nu kan du få navnenyheder i Mårslet-bladet KÆRE FARMOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tillykke med de 80 år  
 

den 23. november. 
  

Kærlig hilsen Gustav og Emilie. 
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 Giv en             til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 

MultiHal-gruppen indbyder til middag og musik  
7. november i skolens kantine 

Dejlig irsk inspireret tre-retters 
middag garneret med velklin-
gende folk musik. 
 
Kom og hør den erfarne engel-
ske troubadour Doug Morter, 
som i over 30 år har turneret 
rundt i det meste af verden.  
Hør en bid af hans musik på 
www.dougmorter.com.  
 
Før underholdningen har lokale 
kræfter kreeret en velsmagende 
menu bestående af: 
 
• Forret – irsk stuvning med 

rødbedesalsa. 
• Hovedret - kalv, kalkun og 

lammekølle med kartofler 
og forskellige årstidsbe-
stemte 

• grøntsager og rodfrugter. 
• Dessert – irsk trifli og irsk 

kage. 
 
Gå ikke glip af denne sjældne 
mulighed i Mårslet.  Ta’ konen, 
kæresten, naboer eller venner 
under armen til en hyggelig af-
ten i din by – og støt samtidig 
MultiHallen. 

Hele herligheden koster den 
ringe sum af 200 kr. Drikkeva-
rer kan købes på stedet. 
Dørene åbnes kl. 18 og middag 

serveres fra kl. 19. 
Billetter kan købes ved kassen 
i SuperBrugsen fra d. 16. ok-
tober. 
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Første spadestik på den nye byg-
ning 
Torsdag den 8. oktober kl. 8.10 var 
alle elever og medarbejdere samlet 
ude i skolegården til fælles morgen-
sang. Her talte skolebestyrelsesfor-
mand Erling Sørensen om den mile-
pæl i skolens 78 årige historie, som 
en tilbygning på 1000 m2 er. Efter et 
par ord fra mig, om mulighederne for 
at følge byggeriet på nært hold og 
løftet om, at vi igen vil samles for at 
fejre indvielsen, sang vi en sang skre-
vet til lejligheden. Derefter tog Erling 
Sørensen og jeg i fællesskab det sym-
bolske første spadestik med en meget 
fornem ”sølvspade”, som er en for-
æring fra byggekonsortiet Q-
Construction. Spaden har en fin ind-
gravering og vil blive hængt op, så 
alle kan se den. 
 
Kurser i læringsstile til alle lærere/
børnehaveklasseledere og forældre 
som undervisere 
Da Mårslet Skole er pilotskole i læ-
ringsstile, har vi besluttet, at alle læ-
rere og pædagoger skal på kursus i 
læringsstile en hel dag. Det er vigtigt, 
at de lærere og pædagoger, som ar-
bejder sammen til daglig, også er på 
kursus sammen, og derfor sender vi 
teamene samlet af sted. Det betyder, 
at 1/5  af  skolens pædagogiske per-
sonale er væk på samme tid. I den 
forbindelse vil vi for første gang prø-

ve at overlade undervisningen af de be-
rørte klasser til deres egne forældre. Vi 
har med skolebestyrelsen aftalt, at hen-
vendelsen i første omgang går til klas-
seforældrerådene, som bliver primus 
motor i organiseringen. Der vil ad den 
vej komme nærmere informationer til 
de enkelte forældre. 
 
Brugertilfredshedsundersøgelsen 
Den undersøgelse, som i foråret blev 
foretaget blandt forældrene i alle 0-18 
års institutionerne i Århus Kommune, 
er nu blevet offentliggjort. Mårslet 
Skole og SFO ligger sammenlignet 
med de øvrige skoler og SFO´er meget 
fint på en lang række områder. Der er 
også områder, hvor vi kan blive bedre, 
hvilket vi naturligvis vil arbejde på, og 
områder, som f.eks. sikkerhed på sko-
levejen og vandreklasser, hvor vi ikke 
kan forbedre forholdene alene.  
 
Skolefodbold 
Tirsdag den 6. okt. var eleverne fra 7.-
9.kl. på NRGI stadion for at bakke op 
om deres kammerater, som havde kva-
lificeret sig til finalen i Århus Stiftsti-
dendes fodboldturnering. For første 
gang var både pigerne og drengene i fi-
nalen samme år. Drengene tabte deres 
finale til Jellebakkeskolen, og pigerne 
vandt over Malling Skole. Det var på 
trods af, at vi ikke fik begge pokaler 
med hjem en dejlig dag på stadion, 
hvor der var stor forældreopbakning, 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

og hvor vores elever på banen og på 
lægterne repræsenterede skolen på en 
særdeles værdig vis. 
 
Elevernes fysiske og psykiske ar-
bejdsmiljø 
Fredag den 2. oktober besvarede 
samtlige elever et spørgeskema om 
deres generelle trivsel på Mårslet 
Skole og i deres klasse. Vi fik allere-
de om mandagen resultaterne fra de 
enkelte klasser tilbage. Som der stod 
i følgeskrivelsen, er det naturligvis et 
øjebliksbillede, men det er et pejle-
mærke, som skal bruges fremadrettet. 
Resultatet skal bruges internt i klas-
serne i f.eks. klassens tid, lærertea-
met internt, i dialogen med skolens 
ledelse og, hvor det er relevant i sko-
le/hjem samarbejdet. Der var mange 
ting at glæde sig over. Det ser ud til, 
at vores elever generelt trives, og det 
mest positive er, at stort set alle me-
ner, at de har mindst en ven i klassen. 
 
Fælles foto 
Mandag den 26. okt. samles alle ele-
ver og ansatte ude på sportspladsen 
for at blive fotograferet. Det gamle 
billede fra 1999 er forældet og slidt 
op af ivrige barnefingre, der skulle 
udpege dem, de kendte. Billedet 
kommer op at hænge et sted, hvor 
eleverne kan se det. 

  

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. 
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native sportsaktiviteter, hvor fodbold 
og deslige var pakket godt væk. I ste-
det bød vi blandt andet på bueskyd-
ning, slackline  (en elastikline spændt 
ud mellem to træer, en ret god aktivi-
tet for balancemotorikken), crocket 
og folkedans, sidstnævnte aktivitet 
var oven i købet med levende musik 
ved Keld. Vi havde indført et af-
krydsningskort, for at få børnene til 
at prøve så mange forskellige aktivi-
teter som muligt. Vinderne blev Oli-
ver 4.C, Lucca 3.C, Elisabeth 3.D, og 
Josefine M. fra 3.A, som alle havde 
været særdeles aktive. 
Ugens nok største tilløbsstykke var 
fredagens ”smaddermand”. Henrik 
og Hanne havde skaffet gammelt 
frugt og grønt fra forskellige butik-
ker, og så blev der ellers smadret løs 
udenfor A-huset..  
Ugen var en stor succes, de fleste fik 
kastet sig ud i ukendte aktiviteter og 
personalet lærte hinandens børn no-
get bedre at kende. 
 
Førstehjælpskurser 
Det er fra kommunal side blevet be-
sluttet, at alle pædagoger i SFO-regi 
skal have et 14 timers kursus i første-
hjælp. En del af personalegruppen 
har allerede været af sted, resten vil 
løbende blive sendt af sted det næste 
stykke tid. 

Tilbage til stenalderen 
I uge 41 havde 0.klassesgruppen 
udeuge, med både sport og stenalder 
som tema. De sportslige aktiviteter 
foregik på banerne, hvor der blev 
spillet levende stratego og fodbold. 
Stenaldertemaet blev udspillet på 
Trekantens legeplads, hvor der blandt 
andet blev lavet økser, dolke og flits-
buer. For de piger, der syntes det var 
for vildt, var der også produktion af 
hårpynt. Desuden var der bål hver 
dag, og legepladsen emmede af krea-
tivitet.  
Torsdag d. 10. september havde 
gruppen deres første grillfest. Det fo-
regik udendørs, heldigvis med rigtig 
dejligt vejr, og der blev hygget på li-
vet løs. Børnene legede, og forældre-
ne fik en chance for at lære hinanden 
bedre at kende, så aftenen var en stor 
succes. 
 
Høstuger 
I slutningen af september måned hav-
de 1.klasserne udeuger i to uger med 
høst som tema. Det gik blandt andet 
ud på at lave flotte collager af blade, 
miniaturelandskaber og fine smykker 
af tørrede grøntsager, tørrede majs 
fra dåse er åbenbart fortrinlige hertil.. 
De legede også lege fra gamle dage, 
eksempelvis banke-banke-bøf og 
sækkeløb. Der blev høstet blandt an-

Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 

det æbler og mirabeller på Trekantens 
område, hvoraf der blandt andet blev 
lavet marmelade og syltet rødbeder.  
Torsdag den 24. september var der 
grillfest på Trekantens legeplads, hvor 
der blev smagt på de hjemmelavede 
godter. Der blev også leget, hygget og 
snakket, og det var en rigtig dejlig af-
ten. 
 
Musikprojekt 
I september lavede 2.klasserne et mu-
sikmåned på Asgaarden . Ideen var, at 
musik skulle ind som en del af hverda-
gen, blandt andet ved at lave et danse-
discorum, hvor børnene kunne danse 
hver dag. Derudover blev musikrum-
met flittigt brugt og der blev lavet 
stomp i fællesrummet og  breakdance i 
hallen. To piger fra 3. D, Emma og So-
fia, var også med som gæsteundervise-
re i et sang- og dansenummer, og der 
var musik på legepladsen. Desuden 
blev det afprøvet, hvordan forskellige 
musikgenrer påvirker kreativiteten, ved 
at spille disse genrer, mens børnene 
malede malerier.  
Det var en rigtig spændende måned, 
hvor musik beviste sig som et fremra-
gende pædagogisk værktøj. 
 
Sportsuge 
I midten af september måned havde 3. 
og 4.klasserne en sportsuge med alter-
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Vagtskifte i MSV 
Af Formand Lone Bøye Thuesen 

Vagtskifte i Mårslet Skoles Ven-
ner 
Ved generalforsamlingen i Mårslet 
Skoles Venner i starten af oktober 
takkede formanden Steen Bille af. 
Han har tegnet foreningens ansigt i 
12 år, men da den ældste søn går i 9. 
klasse nu, var det Steens vurdering, 
at det var tid til at trække sig tilbage. 
”Det er skønt at tænke tilbage på at 
have været med til at dele 200.000 kr. 
ud til børnene. Hvor kan man ellers 
være frivillig og bare dele penge 
ud?” spurgte han på generalforsam-
lingen.  
Bestyrelsen takkede Steen Bille for 
den store indsats på vegne af rigtig 
mange børn på Mårslet Skole, som 
har fået anderledes oplevelser i sko-
len, takket være hans indsats. 
 
Lone Bøye Thuesen, som har været 
med i bestyrelsen i et år, træder i 
hans sted. Hendes yngste datter er 
netop begyndt i børnehave, så teore-
tisk set kan hun komme til at slå 
Steens rekord, men det er ikke hen-
des erklærede mål. 
 
Også Torben Andersen, som har væ-
ret kasserer gennem mange år er trådt 
tilbage. Pengekassen er i stedet over-
draget til Lone Lundsgaard Kristen-
sen. 

 
Marie Fitje og Andreas Schramm er de 
andre forældrerepræsentanter i besty-
relsen, mens Dennis Hoffskov Larsen 
er skolens repræsentant.  
 
Foretagsomme lærere har tømt 
kassen 
 
Mårslet Skoles Venner har fået to an-
søgninger fra lærere, som gerne vil ha-
ve støtte til arrangementer, der er lidt 
ud over det sædvanlige. Men vi har ik-
ke nogen penge at dele ud af; kassen er 
tom. 
Og det er jo i virkeligheden kun godt. 
Det betyder nemlig, at der er brug for 

os, og at Mårslet Skoles lærere gerne 
vil lave spændende undervisning for 
vores børn. De har nemlig tømt kas-
sen for at lave stomp-workshop for 
de mindste, få besøg af forfatteren 
Thorstein Thomsen og tage på besøg 
i Hjerl Hedes værksteder. 
 
Men skal der ske mere ud over det 
sædvanlige i det her skoleår – som 
vores traditionsrige Stompdag for 7. 
klasserne, foredrag for 8. klasserne 
og DGI’s legepatrulje for de mindste, 
skal der flere penge i kassen. Så kig 
lige efter en ekstra gang på bunden af 
skoletasken, hvis girokortet og følge-
brevet, som blev delt ud i ugen op til 
efterårsferien, endnu ikke er dukket 
op. Skulle det være blevet spist af pa-
pirdragen, er det muligt at betale et 
familiemedlemsskab på 95,- kr. via 
netbank: 
 
Reg. 1551 Konto 3196364 
 
Også bedsteforældre og andet godt-
folk er velkomne medlemmer af Mår-
slet Skoles Venner. 

Formand for Mårslet Skoles Venner Steen Bille takker af efter 12 år på po-
sten. Han overdrager roret til Lone Bøye Thuesen. 

Forældrerepræsentanterne i besty-
relsen for Mårslet Skoles Venner er 
nu (fra venstre) kasserer Lone 
Lundsgaard Kristensen, Andreas 
Schramm, formand Lone Bøye Thue-
sen og Marie Fitje.  
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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 
Lone B. Thuesen 
Telefon: 86122398 
Lbthuesen@gmail.com 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Jacob Steen 
jacob.steen@hotmail.com 
 

.Onsdag den 6. maj havde vi en well-
ness dag for alle 7. klasserne.  
Mårslet Skoles venner havde arrange-
ret, at vi skulle have en lidt anderledes 
dag.  
Vi fik besøg af massøren Anette 
Krogh, kosmetologen Camilla og fri-
søren Lene.    
Først var vi henne ved frisøren, hvor 
vi kunne sætte hår på hinanden, samt 
at man kunne få en masse gode tips, 
om metoder og nogen forskellige pro-
dukter. Bagefter var vi henne ved kos-
metologen, hvor vi skulle se en lille 
film om Ole Henriksen. Vi skulle også 
prøve noget solcreme og sminke, samt 
nogen tips. Til sidst var vi henne ved 
massøren, hvor man skulle prøve, at 
give hinanden massage. Der var sluk-
ket lys og stearinlys på bordene. No-
gen synes, at det var afslappende, 
mens andre synes det var svær at hol-
de koncentrationen.     
 
Vi har spurgt to fra 7.b hvad de synes 
om dagen: 

 ”Jeg synes dagen var hel fin. Massa-
gen var den bedste, for så kunne man 
slappe af efter en hård wellness dag. 
Det værste var nok kosmetologen, for 
jeg kunne ikke se hvad drengene skul-
le bruge make-up tips til. Frisøren var 
fin nok, selvom jeg fandt ud af at, jeg 
aldrig skal have glattet hår”, udtaler 
Martin Holste. 
 
Mie Bendix udtaler ”Dagen var god, 
fordi vi ikke havde normale timer. Jeg 
synes massagen var lidt underlig, og 
det var også lidt svært at holde kon-
centrationen. Frisøren var den bedste, 
for der kunne man prøve at sætte hår 
på de andre. Kosmetologen var fin 
nok Det var dejligt at få af vide hvad 
man skulle pleje sig med”.  
 
Vi siger tak til Mårslet skoles venner 
for en god og anderledes dag. 
 
Skrevet af: Caroline Bjerre Foged og 
Line Skyum Ritto 7.B 

Wellness dag for 7. årgang 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn  -  November 2009 

Lørdag den 14. november kl. 17.00 
og kl. 20.00 uropføres et helt nyt dra-
ma i Mårslet Kirke. Der spilles i alt 9 
forestillinger. Dramaet er baseret på 
professor Gerd Theissens roman 
”Galilæerens Skygge”, som nu er dra-
matiseret af Ann Sofie Oxenvad. Ro-
manen er tidligere blevet dramatiseret  
i Heidelberg og i Paris,  men nu sker 
det også i Mårslet i vores helt egen 
udgave! Til forestillingen er der lige-
ledes komponeret helt ny musik af 
Jakob Sheppard, der også står for 
iscenesættelsen. Medvirkende er en-
tusiastiske og modige skuespillere fra 
Mårslet og Tiset, der i alder spænder 
fra 10 år - 80 år. I forestillingen med-
virker også et kor, som – kan jeg for-
sikre – har fået flere usædvanlige op-
gaver. Så det er ikke et traditionelt 
kirkekor, man får at høre. Bag kulis-
sen står en hær af frivillige hjælpere 
fra Mårslet, Beder, Malling og Tiset, 
for der skal sys kostumer, sminkes, 
konstrueres scene, findes rekvisitter 
og meget andet. Det hele koordineres 
af bestyrelsen for Åben Himmel. 
 
Økonomi 
Det er et projekt som støttes af Århus 
Søndre Provsti. Flere sogne i Århus 
syd har støttet os økonomisk, ligesom 
vi også har fået støtte fra bl.a. Folke-
kirkens Udviklingsfond, Århus Stifts-
fond, FO i Århus, Knud Tågholts 
Fond, DATS, Landsforeningen for 
Dramatisk Virksomhed, Y-Men’s 
Club og Grønløkke Aftenskole 
 
Historien, der skal opleves 
Kornhandleren Andreas arresteres 

ved en fejltagelse under en demon-
stration mod Pilatus. Han afhøres, og 
Pilatus tilbyder ham frihed mod at 
han bliver spion for den romerske 
besættelsesmagt. Et oprør er på vej, 
ledet af en vis Jesus fra Nazaret. An-
dreas’ opgave er at finde ud af hvor 
farlig denne Jesus er. Udgør han en 
aktuel sikkerhedsrisiko for de jødiske 
og romerske myndigheder? Er han 
religiøs ekstremist? Er han terrorist? 
Andreas rejser som Jesus’ skygge, og 
opdager at denne Jesus er dødsensfar-
lig for både besættelsesmagten og de 
jødiske myndigheder. Men på en helt 
anden måde end han selv og disse 
myndigheder er klar over. For Jesus 
prædiker en usynlig revolution, en 
sjælens revolution, som ingen jordisk 
myndighed kan styre, for Jesus siger: 
”Gudsrige er allerede iblandt jer…og 
verden er radikalt forandret! 
 
 
SPILLETIDER: 
 
14/11 og 15/11  
kl. 17.00 og kl. 20.00 begge dage 
 
20/11 kl. 20.00 
 
21/11 og 22/11 
kl. 17.00 og kl. 20.00 begge dage 
 
En billet koster 100 kr. 
 
Kan købes i SuperBrugsen og ved 
indgangen eller bestilles hos Torben 
Pedersen: 
tlf. 86293237  
torben.pedersen@post.cybercity.dk 

Kom og oplev en anderledes og tan-
kevækkende forestilling, der taler 
til alle sanser. 
 
 
 
 
 

GALILÆERENS SKYGGE 
  

Kom og oplev et nyt kirkespil  
i Mårslet kirke  
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KIRKETIDER I NOVEMBER  
 
 

SØNDAG d. 1. nov. kl. 10.00 
Alle helgens søndag 
Matt. 5, 1-12 
HANNE DAVIDSEN 
 
TIRSDAG d. 3. nov. kl. 17.00 
Ungdomsgudstjeneste 
 
SØNDAG d. 8. nov. kl. 10.00 
22. søndag efter trinitatis 
Matt. 18, 21-35 
HANNE DAVIDSEN 
 
SØNDAG d. 15. nov. kl. 9.00 
23. søndag efter trinitatis 
Matt. 22, 15-22 
ANNE VEJBÆK 
 
SØNDAG d. 22. nov. afholdes der 
ingen gudstjeneste i Mårslet Kirke. 
Der henvises til Tiset Kirke, hvor der 
er gudstjeneste kl. 11.30 ved JETTE 
R. CHRISTIANSEN 
 
SØNDAG d. 29. nov. Kl. 10.00 og 
kl. 14.00 (Familiegudstjeneste) 
søndag i advent 
Luk 4, 16-30 
OLE DAVIDSEN (kl. 10.00)  
HANNE DAVIDSEN (kl. 14.00) 
 
KIRKETIDER I DECEMBER: 
 
Søndag d. 6. kl. 14.00  AV 
Søndag d. 13. kl. 16.00  HD 
Søndag d. 20. kl. 10.00  HD 
Torsdag d. 24. kl. 13.00, 14.00, 
15.00 og 16.00   HD 
Fredag d. 25. kl. 10.00  OD 
Lørdag d. 26. kl. 10.00  HD 
Søndag d. 27. afholdes der ingen 
gudstjeneste i Mårslet Kirke. 

KIRKEBIL 
 
Til gudstjenesterne i Mårslet Kir-
ke og ved andre arrangementer 
kan ældre og dårligt gående be-
stille gratis transport.  
 
Henvendelse til kirketjener Lis 
Nissen senest fredag kl. 8:30 på 
tlf. 8629 8190. 

UNGDOMSGUDSTJENESTE 
 
Vi holder en ungdomsgudstjeneste 
tirsdag den 3. november kl. 17.00 i 
kirken.  
 
Ungdomsgudstjenesten er en stille 
gudstjeneste, der står i efterårets, 
men også lysets tegn. De nye konfir-
mander vil sammen med kirkens kor 
medvirke ved gudstjenesten. Guds-
tjenestens forløb udvikles i samarbej-
de med de unge.  
 
Alle unge fra Mårslet samt deres fa-
milier og søskende er velkommen til 
denne gudstjeneste. 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 
Der afholdes ordinært, offentligt 
menighedsrådsmøde:  
 
Onsdag d. 18. nov. kl. 19.00  
i Sognehuset, Obstrupvej 4A                                                                                           

KILDEVANG 
 
Onsdag den 4. nov. kl. 14:30  

holder vi alle helgens gudstjeneste 
i dagligstuen.  
 
Vi begynder med en kop kaffe og 
lidt hyggesnak fra kl. 14. Prædikant 
er sognepræst  Hanne Davidsen.  

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. 

JULETRÆSTÆNDING 
 
Den 28. november tændes byens 
juletræ og traditionen tro synger vi 
julen ind i kirken bagefter. Så 
mårslettere i alle aldre er hjertelig 
velkommen inde i den varme kirke 
til en kort hyggestund med salmer 
og tændte stearinlys. 

ÅBEN KIRKE (lukket 4.-22. 
nov.) 
 
Mårslet Kirke er en åben kirke, 
hvor alle i dagtimerne er velkomne 
til for en stund at nyde stilheden og 
det smukke kirkerum.  
 
Kirken er åben for besøgende alle 
hverdage fra kl. 9.00 - 16.00 dog 
undtaget dage med kirkelige hand-
linger (vielse eller begravelser/
bisættelser) 
 
Bemærk venligst at kirken er 
lukket for besøgende mellem den 
4. og den 22. november på grund 
af kirkespillet! 

AFSLUTNING FOR MINIKON-
FIRMANDER 
 
I umiddelbar forlængelse af familie-
gudstjenesten søndag d. 29. novem-
ber, holder vi afslutning for efter-
årets minikonfirmander fra 3.a og 
3.b. Arrangementet finder sted i Sog-
nehuset, hvor minikonfirmanderne 
og deres pårørende er velkomne til 
æbleskiver, hygge og overrækkelse 
af beviser.  
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Turen går til  
BERLIN 

 
Kunne du have lyst til at komme på 
en dygtigt guidet tur til Berlin i Kristi 
Himmelfarts ferie i 2010, så er chan-
cen der nu. 
 
Menighedsrådet arrangerer en tur med 
De Grå Busser fra torsdag den 13. 
maj – søndag den 16. maj. Guide er 
historiker Jørgen Granum-Jensen 
(Hanne Davidsen bror). Han har 
guidet mange rejser gennem Europa 
og især Berlin er hans speciale. 
 
Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 
2.295 pr. person (dette er inkl. rejse, 
guide, 3 x morgenmad og 1 aftens-
mad). 
 
I forbindelse med turen arrangeres i 
foråret to foredrag ved Jørgen Gra-
num-Jensen, som jeg kan garantere 
bliver både informative og underhol-
dende. 
 
Af turprogrammet: 
Byrundtur med forskellige stop på 
vejen. Bl.a. skal vi passere Schloss-
brücke, Berliner Dom, Museums In-

sel, Deutsche Staatsoper, Brandenbur-
ger Tor på Pariser Platz, Det Jødiske 
Holocaust Monument, Gendarmen-
markt. Vi besøger det gamle flugtmu-
seum, Checkpoint Charlie. Udflugt til 
Potsdam. Vi besøger Cicilienhof, 
hvor den berømte Potsdamkonference 
fandt sted i sommeren 1945. Besøg på 
Frederik den Stores smukke rokoko 
slot Sanssouci med den dejlige park. 
Vi  skal  se  Kaiser-Wilhelm-
Gedächtnis Kirche ved Kurfürsten-
dam. Rigsdagsbygningen. Mindeste-
det i Ploetzensee, hvor mange af de, 
der deltog i det mislykkede kupforsøg 
mod Hitler den juli 1944 blev henret-
tet. 
 
Aftenerne er frie til at gå på egen 
hånd ud i Berlins kultur- og forlystel-
sesliv. 
 
Foreløbig tilmelding til Hanne David-
sen inden jul på, 86290234 eller på 
mail HDA@KM.DK. 
 
Denne foreløbige tilmelding skal ske, 
for at vi kan se, om der er interesse 
for turen. Senere kræver vi bindende 
tilmelding. 
 
Hanne Davidsen 

KURSUSDAG  
i forbindelse med ”Galilæerens 

Skygge” 
 
Professor Gerd Theissen, der har 
skrevet romanen, som kirkespillet er 
baseret på, gæster Mårslet den 20. 
november, hvor der afholdes en kur-
susdag for alle interesserede på Te-
strup Højskole. 
 
Kursets titel er: 
Den dramatiserede Jesus – fra bi-
belsk grundfortælling til kunstnerisk 
genfortælling. 
 
Kursets program er: 
 
Kl. 10-12: Sognepræst Jes Nysten: 
Den dramatiserede Jesus på film. 
 
Kl. 12.00-13.00: Middag 
 
Kl. 13-15: Professor Gerd Theissen: 
Fra grundfortælling til litterær gen-
fortælling – den historiske Jesus i 
fiktionens rum. 
 
Kl. 15.00-16.00: Kaffepause 
 
Kl. 16-18: Dramatiker Ann Sofie 
Oxenvad: Den dramatiserede Jesus - 
optakt til kirkespillet ”Galilæerens 
Skygge”. 
 
Kl. 18.00-19.00: Aftensmad 
 
Kl. 20-21.15: Kirkespillet 
”Galilæerens Skygge” opføres i Mår-
slet kirke. 
 
Tilmelding: sker til Testrup Højsko-
le, telefon 86290355 eller te-
strup@testrup.dk. Tilmeldingsfrist er 
mandag den 16. november. 
 
Pris: 200,00 kr. 
 
Sted: Testrup Højskole, Testrupvej 
110, 8320 Mårslet 
 
Kursusdagen arrangeres af Teolo-
gisk Pædagogisk Center i samarbejde 
med Århus Søndre Provsti, Mårslet 
Menighedsråd, Åben Himmel – For-
ening til Kirkespillets Fornyelse og 
Testrup Højskole. 

Hvad kan vi moderne  
mennesker bruge  

IKONER  
til? 

 
Torsdag den 19. nov. kl. 19.30 kom-
mer Else Marie Hulemose, Mårslet på 
b e søg  i  M å r s l e t  S ogn ehu s .  
Emnet for denne aften er ikoner. 
 
Arbejdet med ikoner er en langstrakt 
proces, hvad angår såvel fordybelsen i 
motivets teologi og kirkehistorie som 
maleteknisk. Ikonmaleri er et spæn-
dende arbejde, som man aldrig helt 
bliver færdig med. 
 
Ikon er det græske ord for billede. 
Ikoner spiller en afgørende rolle i den 
græsk- og russisk-ortodokse gudstje-
neste og den enkeltes andagtsliv. Iko-
ner er blevet kaldt for ’vinduer til 
evigheden’ eller ’til himmeriget’, 

hvorigennem man skuer ind i gudsri-
gets skønhed og herlighed.  
 
Gennem de senere år er ikoner også 
begyndt at optræde i den danske fol-
kekirke. Folkekirken har brug for bil-
leder til bøn og stilhed, har en sogne-
præst udtalt. Bekendtskabet med iko-
nerne kan blive indgangen til en ny 
dimension, hvor evangeliet taler 
umiddelbart og ikke først skal bear-
bejdes intellektuelt, som når forkyn-
delsen gives gennem ordene. 
 
Else Marie Hulemose har gennem 
flere år fremstillet ikoner. Hun har 
tidligere udstillet sine ikoner i kirken 
og Sognehuset. Denne aften vil Else 
Marie Hulemose give sit bud på, hvad 
vi som moderne mennesker kan bruge 
ikoner til, bla. relationen mellem bøn 
og ikoner. Alle er velkomne.  
 
Arrangeres af IM i Mårslet 



 MÅRSLET-bladet  NOVEMBER 2009 20 

 

Riget  
i midten 

Der er en talemåde, der siger, at hvis 
man graver sig tilstrækkeligt langt 
ned i jorden, kommer man ned til 
kineserne på den anden side af klo-
den. - Og man vil jo nok heller ikke 
ramme helt ved siden af, for Kina er 
et enormt stort land. 

Der er 1,2 milliarder indbyggere i 
Kina eller 240.000 gange så mange 
som i lille Danmark. - Det er næsten 
ikke til at forestille sig. 
At fortælle om det hele på en efter-
middag kan ikke lade sig gøre. Men 
at løfte en lille flig af det land, som 
vi i dag flyver til på mindre end et 
døgn er dog mulig.  

 
 
 
 
 
 
 

Tidligere, mangeårig filmfotograf i 
Danmarks Radio Arne Abraham-
sen har gennem en rejse i Kina, fra 
de vigtigste storbyer,  fra bondelan-
det,  fra Asiens længste flod, Yang-
zefloden og fra provinsen, optaget en 
serie fremragende billeder, som vi 
kan få at se på storskærm i Sognehu-
set, Obstrupvej 4 torsdag den 12. 
nov. kl. 14 - 16 
 
Gratis adgang men husk 20 kr. til 
kaffe og hjemmebag. 

12. 
 

NOV 

Den Forbudte By i 
Beijing 

BABY 
SALME-

SANG 
 
Går du hjemme på barsel og har lyst 
til at få nye oplevelser sammen med 
din baby, så kom til babysalmesang i 
Mårslet Kirke – efterårssæsonen er i 
fuld gang!  
 
Tilbuddet gælder babyer fra 0 - 10 
måneder sammen med deres mor og/
eller far og er gratis. Der kræves in-
gen forudsætninger for at deltage. 
”Hver fugl synger med sit næb” og 
husk, at for dit barn er din stemme 
den mest fantastiske. 
 
At synge og lave musik i kirkerum-
met er noget helt særligt pga. kirkens 
store akustik. Samtidig oplever både 
børn og voksne en stilhed i kirken, 
som giver ro for verden udenfor de 
tykke mure.  
 

Sammen med kirkerummets atmosfæ-
re, lyset fra lysekronerne, rasleægge-
ne, tørklæderne og gyngeturen er san-
gen og musikken med til at stimulere 
dit barns sanser og give den lille en 
masse nye og spændende indtryk.  
 
Vi starter i kirken, hvor vi synger 
salmer og sange tilsat rytmik, fagter 
og sjove indslag for de små. Efter ca. 
40 min. er babyerne mættede af de 
mange indtryk, og vi går over i Sog-
nehuset for at drikke te og kaffe og 
hygge os.  

Kom og vær med hver onsdag  fra 
kl. 10.00 til 12.00 i Mårslet Kirke.  

Efterårssæsonen løber til og med 
den 25. november 

Forårssæsonen starter op til februar - 
du kan finde opdateret information på 
www.maarslet-kirke.dk 

Sognemedhjælpervikar, Rakel Yde 
Olsen  
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ADRESSER 
 

 SOGNEPRÆST 
 Hanne Davidsen (HD) 
 Præstegården 
 Obstrupvej 4 
 Tlf. 8629 0234 
 hda@km.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 

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 9. november er Man-
dagscaféen i Sognehuset åben for 
alle fra kl. 9.30 til 11.00. Caféen 
byder på frisklavet kaffe, te og 
rundstykker.  

Alle er velkomne. Kom og få en 
hyggelig snak i samvær med andre 
fra Mårslet. Det er helt gratis!  

SOGNEHUSET I NOVEMBER 

Mandag d. 9. nov. kl. 9.30 - 11.00 
Mandagscaféen 

Torsdag den 12. nov. kl. 14 - 16 
Hyggeklubben - om Riget i midten 

Onsdag d. 18. nov. kl. 19.00         
Menighedsrådsmøde 

Torsdag d. 19. nov. kl. 19.30         
Indre Mission (Else Marie Hulemo-
se - om ikoner) 

MÅRSLET KIRKES           
HJEMMESIDE 
giver svar på mange kirkeligt rela-
terede spørgsmål. Klik ind på 
maarslet-kirke.dk  

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.  

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 retningslini-
er: 
  

• Enkelhed  
• Let at trykke (f.eks. stregteg-

ning) 
• 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 oply-
ser om betingelserne i forbindelse 
med © 
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AKTIVITETER I SEPTEMBER 2009 
 

 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 

Brugerrådsvalg 
 
Brugerrådsvalg d. 3. november kl. 10.00 – 17.00 på Lokalcenter Kildevang. 
 
Husk! Der skal stemmes på 3 kandidater for at stemmesedlen er gyldig. 
 
Der er mulighed for at købe hønsekødsuppe og tarteletter m. høns i asparges i vores cafe. 
Der er kaffe på kanden hele dagen på gensyn . 
 
Husk! At bruge jeres demokratiske ret, så vi får en høj stemmeprocent. 
 
Venlig hilsen 
Brugerrådet 

Tirsdag d. 3. november 
Brugerrådsvalg 
fra 10.00 – 17.00  
 
Onsdag d. 4. november 
Gudstjeneste 
 
Torsdag d. 5. november 
”Tag selv bord” 
Kl. 11.30 (pris 50 kr.) 
 
Søndag 8. november 
Banko kl. 14.00 
Vi spiller om ænder 

Mandag d. 16. november 
Billeder fra Toscana v. Inna og Asger 
 
 
Onsdag d. 25. november 
Syng med Uffe Torp 
  
Lørdag d. 28. november 
Julemarked fra 13.30 – 15-30 
Se annonce 
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Håndbold 

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 

TMG håndbold har for første gang i mange år spillet sig i eliterækken for U14 drenge. 
Efter nogle spændende  kvalifikationskampe lykkedes det os at komme i eliten 
og er kommet i en meget svær pulje inden jul. 
Derfor kom og bag drengene op til vores hjemmekampe i Mårslethallen. 
25 okt.               kl. 13.50             mod Skanderborg 
3 nov.                 Kl. 19.15            mod VRI 
29 nov.              Kl. 15.45            mod Skovbakken 
13 dec.               Kl. 11.15            mod Vejle-Bredballe 
 
 
Thomas, Morten, Kasper og Flemming 

U14 DRENGE I ELITEN 



 MÅRSLET-bladet  NOVEMBER 2009 24 

 

Emma Riis er vild med fodbold. Der-
for spiller hun i TMG og har de sid-
ste to somre været på fodboldskole i 
AIA. I år var hun så heldig at blive 
udtrukket som en ud af seksten 
blandt ca. 7000 børn landet over til 
en træning med landsholdet! Siden 
april havde vi vidst, vi skulle til Hel-
singør sidst i august, men først da da-
toen nærmede sig, gik det op for Em-
ma, hvor vildt det rent faktisk var og 
hvor super heldig, hun havde været. 
Mandag d. 31. august drog hele fami-
lien mod Nordsjælland til mødet med 
herrelandsholdet i fodbold. Vi hilste 
først på Holger Danske og derefter 
kørte vi til Helsingør Stadion, hvor 
mødet skulle foregå. Vi var der i god 
tid, men to DBU folk og de første 
forventningsfulde børn plus forældre 
var allerede klar til at tage godt imod 
os. Ungerne var spændte, lidt stille 
og forsagte. Ingen kendte hinanden, 
men alle glædede sig til den kæmpe 
oplevelse, der ventede forude. Da al-
le var ankommet, blev der givet nog-
le korte instrukser i reglerne omkring 
landsholdet. Nok mest til forældrene 
og deres kameraer, men selvfølgelig 
også til børnene, så de kendte forlø-
bet de kommende timer. Så var det af 
sted til omklædning, hvor ingen var i 
tvivl om, hvad de var en del af. Der 
var sat navneskilte op på samtlige 
deltagere og under hvert skilt lå der 
et komplet sæt spillertøj lige fra sok-
ker til træningsdragt. Derudover var 
der diverse merchandise fra DBU; de 
havde virkelig skruet op for charmen. 
Op af trapperne kom der nu seksten 
toptunede unger, heraf kun to piger, 
og nu var det lige før, de ikke kunne 
vente længere. En talenttræner fra 
DBU, Thomas Sloserich, tog dem 

med ud på grønsværen og startede 
dem op med diverse øvelser. Aldrig 
har man set så motiverede børn til en 
mandagstræning! Efter et kvarters tid 
begyndte landsholdsspillerne at kom-
me dryssende ind over banen og sel-
veste Morten Olsen kom over og 
spurgte til formen. Det var så stort! 
Thomas Sørensen og tre andre af de 
unge gutter kom og trænede lidt sam-
men med børnene og til slut fik de 
lov at skyde til måls på den kære før-
stemålmand. Så skulle landsholdet i 
gang med deres træning og børnene 
gik sammen med Thomas Sloserich 
over på banen ved siden af, hvor de 
trænede videre en times tid, mens 
især fædrene sugede til sig med nye 
øvelser til de hjemlige fodboldbaner. 

Efter hård træning var det i bad og 
blive klar til at spise aftensmad på 
Hotel Marienlyst, hvor spillerne bor, 
mens de er i Helsingør. Og bagefter 
skulle de møde nogle af landsholds-
spillerne til autografer og fotografe-
ring, da de faktisk trænede kortere 
end børnene ude på stadion og derfor 
tog hjem før dem. Heldigvis var 
Dennis Rommedahl og flere andre i 
topform og meget imødekommende 
overfor de små poder, så alle fik, 
hvad de ville ha’ og det var en meget 
tilfreds og træt Emma, der satte sig i 
bilen for at vende hjem til Mårslet. 
En kæmpe oplevelse rigere og med 
mod på en masse mere fodbold i 
fremtiden! 

Emma og herrelandsholdet 

Emma og Rommedahl 
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Basketball 

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk 

TMG Basket/Team MBM i overlegen pokalkamp 
Det var med stor spænding vi i allian-
cesamarbejdet med BMI tilmeldte os 
landspokalturneringen, for hvor gode 
er holdet målt med andre jyske ba-
sketballhold ?. Vi fik et godt bud på 
det en lørdag formiddag i slutningen 
af september. Den 26. september fik 
vi i 1/16 finalerne besøg af Haderslev 
Basketball Klub ”Corpia”. Vi var en 
del, der var noget spændte på kam-
pens udfald for ”Corpia” er ikke 
hvem-som-helst. 
Lørdag 10. januar 2009 blev Haders-
lev ”Corpia” landspokalmestre i Yng-
linge-rækken med sejr på 79 - 68 over 
SISU, og i Senior-rækken tog Corpia 
til Odder og slog hjemmeholdet me-
get overbevisende med 104 – 66. Jo, 
formanden for TMG Basket havde 
betænkelige miner på, da kampdagen 
nærmede sig.  
 
Det var sikkert en god idé, at jeg ikke 
delte mine bekymringer med coach 
Daniel Andersen, for han gik stille og 
roligt rundt, dirigerede opvarmningen 
og havde det der ”jeg-har-fuldstændig
-styr-på-det” smil på. Kampen var 
knap nok begyndt førend vi førte 8-0, 
og der blev da heller aldrig spænding 
om resultatet. ”Corpia” blev sendt 
hjem til Haderslev med et nederlag på 
72 – 32. Flot klaret drenge, undskyld 

juniorer. 
 
I næste runde 1/8 finalerne venter 
Horsens IC ude. Kampen skal være 
afviklet inden 28. oktober. 
 
I den almindelige turnering har allian-
cesamarbejdet også fået en god start. 
Den 3. oktober var Team MBM 2 til 
udekamp i Harlev, og efter flot og in-
tens fight blev sejren på 55 – 50 hen-
tet i land. Bedre start på en ny sæson 
kan simpelthen ikke fås. Team MBM 
1 har første kamp 11. oktober ude 
mod Horsens IC, hvis den altså bliver 
gennemført. Horsens IC, som vi jo 
også skal møde i pokalturneringen, 
har fået deres første kamp mod Viby 
udsat. Af Horsens IC’s hjemmeside 

fremgår det at klubben kun har 4 ud 
af 20 komplette spillersæt til rådighed 
- om det er årsagen skal være usagt… 
 
Turneringen for Ældste Mini er p.t. 
ikke programsat og for Drenge’s ved-
kommende har vi desværre været 
nødsaget til at udsætte sæsonens før-
ste kamp.  
 
Forældrebasket startet. Vi har fået fle-
re henvendelser fra nye interesserede 
og set nye ansigter lørdag formiddag 
til træning i den gamle gymnastikhal. 
Om du tidligere har spillet basket el-
ler ej, skal ikke være nogen hindring 
for en times kvalitetsmotion. 
   

Claus Holm, formand 
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Gymnastik 

STOP OP OG HOP” 
 
i mårslet hallen 
          
LØRDAG DEN 7. NOVEMBER 
 
Gymnastik Karavanen og TMG´s eg-
ne gymnastik-instruktører fylder hal-
len med leg, idræt  og udfordrende 
spring baner. 

Kl 14 - 15: Aktiviteter tilpasset 2 – 
6 årige 
  
Kl 15 – 17: Aktiviteter tilpasset 
børn & unge (6 – 14 år) 
 
  
Alle er velkommen hele dagen, så tag 
dine forældre, moster, bedstefar, bed-
ste ven og fætter med. 

Entré ved døren, som åbnes kl 13:45. 
          
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG. 
 
 

Hilsen Gymnastik Karavanen, in-
struktører & bestyrelsen 
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Nye åbningstider  
   Egnsarkivet holder nu åbent 2 
gange om måneden. Så har du brug 
for at undersøge noget i arkivet  –  
eller måske bare et besøg  –  er der 
mulighed både den anden og den 
fjerde onsdag fra kl. 16:00 til 17:30. 
   Her vil medlemmer af Lokal-
historisk Forening være til stede for 
orientering og samtale og evt. mod-
tagelse af arkivmateriale, 
og i november er det 
  

onsdag den 11. og 25. kl. 16– 17:30. 
 
 

Lokalhistorisk aften 
   Tirsdag den 3. november kl.19:30 
holdes lokalhistorisk aften i Sognehu-
set med billedcafé og temaet Mårslet 
før og nu. 
 

Arkivernes dag 
   Lørdag den 14. november er det 
Arkivernes dag over hele landet. Gen-
nem arrangementer og aktiviteter på 
dagen gør arkiverne opmærksom på 
mulighederne for at tage på spænden-
de rejser til fortiden og fremhæve ar-
bejdet med at sikre, at det som skabes 
i dag er historie i morgen.  
   Det overordnede budskab er, at ar-
kiverne er åbne for alle borgere.  

 På Mårslet Egnsarkiv er der åbent fra 
kl. 13:00-16:00 med kaffe og kage. 
  

   På en computerskærm vil der løben-
de blive vist billeder fra Arkivets 
gemmer. Sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen. 
   Egnsarkivet har til huse på Mårslet 
Skole under biblioteksfløjen ved den 

lille parkeringsplads ud mod Obstrup-
vej. 

* 
   Sognets lokalhistorie kan ses på 
Mårslet Egnsarkivs hjemmeside: 
 

 www.lokalhistorieaarhus.dk/maarslet  

Sådan så Hørret Mejeri ud omkring 1933. Mon ikke de fleste genkender 
Hjemmeværnsgården, eller hvad den har heddet gennem tiderne? Hvem de 
forsamlede personer er, vil vi blandt andet afsløre i billedcaféen den 3. 
nov.  - hvor der også vil være mange andre gamle og spændende billeder.  

Mårslet Egnsarkiv  -  er åbent for alle interesserede. 
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 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. 

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

Lene Jensen der gennem de sidste 4½ 
år har drevet Frisørhuset i det gamle 
frysehus på Tandervej åbnede tirsdag 
den 22.september i nye og flottere lo-
kaler i den Gamle stationsbygning. 
Allerede efter kun 3 uger har hun fået 
flere nye kunder og er rigtig glad for 
de nye lokaler. Her på stationen er det 
mere hyggeligt med mere liv og akti-
viteter end i ved den gamle forretning 
Lige som der også er bedre parke-
ringsfaciliteter.  

På sporet af en bedre forretning 
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Mårslet Julemærket 2009 

Årets flotte Julemærke er tegnet af 
Kurt Petersen fra kunstforeningen 
1½ mm stiplet. 
Motivet er herskabsstalden og he-
stevogn på Vilhelmsborg. 
Julemærket kommer i handelen 
lørdag d. 7. november kl. 10 - 12 i 
Super Brugsen, her vil Kurt signe-
re de første ark. 
Som noget nyt vil der blive mulig-
hed for at byde på original bille-
det, og det går til den højestbyden-
de over en fastsat minimumspris. 
Søndag d. 8. november kommer 
spejderne rundt i Mårslet og sæl-
ger mærkerne. Herefter kan mær-
kerne købes i byens butikker, eller 
bestilles på mail: neal-
baek@familie.tele.dk, ved forsen-
delse tillægges porto. 
Det er De Grønne Pigespejdere og 
KFUM spejderne i Mårslet, der 
udgiver julemærket. 
 

P.S. Husk byens bedste juletræs-
salg ved Spejderhuset d. 12. & 13. 
december. 

På vegne af spejderne 
  

Niels Albæk 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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