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For ringe busforbindelse til Mårslet 
 
24 mårslettere deltog i et offentligt møde om kommunens og Midttrafiks 
forslag til ny kollektiv trafikplan, som Fællesrådets Forretningsudvalg 
(FU) arrangerede 15. april. Efter mødet skrev og indsendte FU en indsi-
gelse, som i let forkortet form lyder således: 
 
Mårslet Fællesråd er overrasket over, at vi som et stort samfund i oplandet 
til Århus i "Kollektiv Trafikplan Århus" får tildelt en buslinje, der må si-
ges at være lidt ringere, end hvad vi allerede har. Planens formål er jo at 
optimere flertallets mulighed for hurtigt at komme frem (…). 
 Så længe det er betydeligt hurtigere (og ikke meget dyrere) at bruge 
egen bil, får vi ikke bilerne væk - hverken fra indfaldsvejene eller fra de 
smalle landeveje, bilerne benytter for at undgå indfaldsvejene (…) Det 
går simpelthen for langsomt for familier, der har nok at se til. 
 
Mårslet Fællesråd vil derfor henstille til, at vi, ligesom alle vores nabo-
samfund, får hyppig og direkte kollektiv trafik. 
 Derudover har vi (…) flg. mere detaljerede kommentarer: 
 
Busstoppesteder: 
• Hvis der skal ændres på antal og placering af busstoppesteder, skal 

plejehjem og ældreboliger fortsat have en god betjening (…). 
• Hvis en ny rute skal gå uden om Hørret by, skal der anlægges ét eller 

to sæt buslommer på Hørretvej. Det er vigtigt for os, at adgangs- og 
oversigtsforholdende ved buslommerne bliver udformet, således at al-
le, unge som gamle, i sikkerhed kan krydse Hørretvej (…). 

 
Koordinering: 
• Odderbanens og bussens afgange skal koordineres og planlægges for-

skudt, så vi oplever, at der tidsmæssigt er to forskellige tilbud (…). 
 
Natbus og kørsel i aftentimer: 
• Afgangstiderne fra Århus centrum om aftenen ligger tæt op ad afslut-

ningen påkulturelle arrangementer (teater, koncerter), som slutter ved 
hele timetal (…). 

• Nettet af Natbusser bør bibeholdes, herunder Natbus til Mårslet. Det 
har stor betydning - især for byens unge. 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 
Bedre forhold for de bløde trafi-
kanter 
 
Kommunen vil i år anlægge fortov 
langs Tandervej fra den nye rundkør-
sel ved Nymarks Alle til den gamle 
vendeplads for bybussen, hvor forto-
vet ender i dag. Dette konkrete løfte 
kom fra Anne Maribo Vinter fra Tra-
fik og Veje under Århus Kommune, 
da hun for nogle uger siden mødtes 
med Kurt Søe, som er formand for 
Fællesrådets Trafikudvalg. 
Desuden vil kommunen anlægge for-
tov på Mustrupvej, men det har må-
ske lidt længere udsigter. 
Anne Maribo Vinter fortalte blandt 
andet også at kommunens teknikere 
igen tegner på en plan for renovering 
af Tandervej, og at der arbejdes vide-
re med planen om at gøre hele Mår-
slet by til 40 km zone. 
Anne Maribo Vinter kunne også for-
tælle, at alle stier som ikke decideret 
er fortove, lovligt kan benyttes af 
cykler og knallerter – medmindre der 
er sat skilt op om noget andet. 
 
Prioritering af nye fortove 
Jacob Lind har lavet status over 
manglende fortove. I FU er der enig-
hed om at prioritere anlæg af nye for-
tove i denne rækkefølge: 
1. Langs Tandervej frem til den nye 
rundkørsel. Dette er som nævnt også 

prioriteret højt hos kommunen. 
2. Langs Mustrupvej – indgår som 
nævnt også i kommunens planer. 
3. Langs Jelshøjvej fra Tranbjerg-
gårdsvcj til rundkørslen på Hørretvej. 
4. Langs Obstrupvej, fra huset Æble-
haven til den sti, der går ind bag Frø-
kærparken. Desuden ønsker vi en sti 
videre ud til Obstrup. 
 
Sti til Langballe 
Jacob Lind har talt med repræsentan-
ter for borgerne i Langballe, som er 
meget interesserede i at få en sti hele 
vejen til Mårslet. Hellere en grussti 
her og nu end vente længere på en as-
falteret sti. Behovet skyldes ikke 
mindst, at der igen bor en del børn i 
Langballe. FU er enig i, at stien bør 
anlægges. Langballe-borgerne vil selv 
lave en tælling af trafikken gennem 
byen, delt op på cyklister, gående/
motionsløbere, små og store biler. 
 
Sti til butikstorvet 
Poul Hakon Poulsen arbejder på at få 
etableret en sti fra Eskegårdsvej til 
butikstorvet, henover græsmarken 
mellem Brugsen og åen. Oprindelig 
var det tanken at få lavet stien med fæ
-riste i begge ender, så marken fortsat 
kan afgræsses i ét stykke af kreaturer 
eller heste. Men i FU er der stemning 
for hellere at få en regulær cykelven-
lig sti uden fæ-riste, selv om det bety-

der, at marken bliver delt i to adskilte 
dele. 
Græsmarken ejes af kommunen, men 
udlejes til Eskegården til afgræsning. 
 
Cykelstien til Testrup 
Der har været planlagt en sti fra Mår-
slet-enden af Testrup-Mårslet cykel-
stien til stien ved åen. Kurt Søe forhø-
rer sig hos Trafik og Veje om, hvad 
der egentlig er blevet af denne plan. 
I øvrigt har kommunen ikke noget 
imod, at der bliver plantet træer langs 
cykelstien – det skal blot ske langs 
den side af stien, som vender bort fra 
vejen. Morten Overgaard forhører sig 
om holdningen til dette i Testrup. 
 
Ovenstående bygger på referatet fra 
FU’s møde 12. april. Hele referatet 
kan læses på www.maarslet.net. Klik 
på Bag om 8320 > Referater fra FU-
møder.  

 
PerHH. 
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 LOPPEMARKED    
lørdag den 12.juni 

fra kl. 10.00 til 15.00 
på P-pladsen ved OK-Tanken 

 
 
Hvis du ikke allerede har sat X i kalenderen den 8. og 12. juni, så gør det nu. 
Tirsdag den 8. er der indsamling til loppemarkedet over alt i Mårslet 
 
Kom og oplev feststemningen og se alle de gode tilbud. Finder du ikke lige det du søger, kan du altid gætte på grisens 
vægt, og være med i lodtrækningen om at få grisen leveret klar til fryseren ca. 1 uge efter loppemarkedet. Der vil på 
dagen kunne købes ”loppebørger”. øl og sodavand, og måske er vi så heldige, at vi også igen i år har masser af blom-
ster til salg. Eller du kan prøve at få klokken til at ringe ved at svinge køllen på vores ”slåmaskine”.            
 

Indsamling til loppemarkedet foregår tirsdag den 8.juni fra kl. 18.00 til 23.00 
 

Stil effekterne ud til vejen, så kommer vi og henter dem. Men vær opmærksom på, at vi også efter loppemarkedet har 
et affaldsproblem, hvorfor vi ikke tager imod gamle solarier, store PC-skærme, vinballoner, defekte hårde hvidevarer 
og defekt tv- og radioudstyr. 
Vi har stadig behov for flere hjælpere til såvel indsamling, opstilling, salg og oprydning. Så hvis du har lyst til at give 
en hjælpende hånd, evt. bare til noget af arbejdet, så hører vi gerne fra dig. 
             

TMG-Håndboldafdelingen 

Flemming Kristiansen 
Tlf. 29 90 16 65 

anfk@wepspeed.dk 

Mads Pedersen 
tlf. 20 13 09 91 

ovesdal25@profibermail.dk 

Jacob Lind 
tlf. 21 79 89 95 

jacoblind@profibermail.dk 



 MÅRSLET-bladet  JUNI 2010 8 

 

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: hyldal@kalis.dk 
Kaj kan også kontaktes på tlf. nr. 86 29 13 50. 

Kiosken Tandervej 6a  

I 5 år har Kiosken på Tandervej 6a, 
midt i Mårslet by stået uvirksom 
hen.Der har været skrevet og sagt 
utrolig meget om denne sag. Tilflytte-
re og andre har undrende spurgt til 
hvorfor ejendommen har stået hen 
som den har og andre har ytret sig 
om, at det ikke ser godt ud som det er 
i midtbyen. Årsagen til at byggeriet 
har trukket ud, er at der har været ind-
sigelser mod byggeriet. Byggetilladel-
sen er nu givet og byggeriet er så 
småt gået i gang og forventes færdigt 
i løbet af 2010. Man kan på opslag i 
ejendommen se hvordan byggeriet 
kommer til at tage sig ud. 
 
Ejendommen bliver indrettet med 3 
mindre butikker i stueplan a` 100 m2 
og 1. sal kommer til at indeholde 3 
lejligheder/kontorer a` 70 m2. Uanset 
hvilken holdning man har til byggeri-
et, så kan vi kun glæde os over at der 
nu sker noget og at vi ikke længere 
skal se på denne ”spøgelsesejendom” 
som har skæmmet midtbyen så længe. 

Det kan kun blive pænere at se på.. 
Forhåbentlig vil det også være med til 
at skabe et godt og levende miljø i 
midtbyen. 
 
For 100 år siden var der mejeri på 
grunden og i 1962 blev den nuværen-
de bygning opført og var indtil om-
kring 1975 hjemsted for Mårslet 
brugsforening. Efterfølgende har der 
være drevet bank og forskellige kio-
sker i bygningen. Hvilke virksomhe-

der der fremover kommer til at befin-
de sig i bygningen ønsker man endnu 
ikke at oplyse, men der er endnu en 
ledig forretning og bolig eller kontor i 
bygningen. Er man interesseret i et 
lejemål, enten som forretning eller 
bolig kan man kontakte  
advokat Kirsten Tolstrup på  
86 29 53 90 eller mail: 
 mail@advokatkirstentolstrup.dk. 
 

Jacob Lind 
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SCT. HANS AFTEN 
I MÅRSLET 

 
VED HALHUSET / TESTRUPVEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONSDAG D. 23. JUNI 
 
18.30 : GRILLEN ER KLAR OG DER KAN KØBES LÆKRE GRILLPØLSER OG 
 BRØD 
19.00 : VELKOMST 
20.15 : BÅLTALE VED FÆLLESRÅDETS FORMAND JENS THOMSEN 
20.30 : BÅLET TÆNDES 
20.45 : MIDSOMMERVISEN 
 

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

Arrangør: Eventgruppen. Evt. overskud går til den kommende MultiHal i Mårslet. 
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Dannebrog var fundet frem og en større 
modtagelsesdelegation i pænt tøj var på 
plads, da klima- og energiminister Lykke 
Friis (V) besøgte Tandergård for enden af 
Tandervej 29. april. 
Kort efter sin udnævnelse til minister 
havde Lykke Friis i et interview i Land-
brugsavisen afsløret, at hun aldrig havde 
set en svinestald indefra. Den melding 
blev læst med interesse hos Landbofor-
eningen Odder – Skanderborg, der straks 
sendte en invitation til den nye minister. 
Kom til Mårslet og oplev både en stor 
nybygget svinestald og et splinternyt gård
-biogasanlæg, opfordrede foreningen. 
Ministeren takkede ja, og således gik det 
til at en sølvgrå BMW i ministerstørrelse 
trillede ind på perlestenene foran Tander-
gårds nye staldanlæg den sidste torsdag i 
april. Ud steg Lykke Friis iført meget lidt 
landligt outfit; højhælede sko og lys som-
merjakke. 
Efter at have hilst på ejerne af Tandergård 
– brødrene Bent og Ole Munk Nielsen 
samt deres familier – fik ministeren et par 
velkomsttaler og dernæst en rundvisning. 
Et hurtigt bad efter turen i stalden, og så 
var ministeren klar til flere taler. Nu i  
form af korte oplæg fra landmænd og 
eksperter om landbrug, biogas og miljø. 
Flere af oplæggene gik tydeligvis ud på at 

overbevise Lykke Friis om at den danske 
regering bør gøre meget mere for fremme 
bygningen af biogasanlæg, til gavn for 
både landbruget, miljøet i nærområdet og 
det globale klima. 
Det hele foregik dog i en venlig og imø-
dekommende stemning, og efter halvan-
den time virkede ministeren meget oprig-

tig, da hun sagde 1000 tak for et spæn-
dende besøg. Og så kørte BMW’en ha-
stigt videre til næste punkt på dagens 
program.  
 

PerHH. 

Ministerbesøget 

Foto: Pia Eskildsen 

Klima– og energiminister Lykke Friis så på biogasanlæg på Tandergård 
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Giv en                   til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Ansøgning om penge imøde-
kommet 
Nu knejser den nye bygning med 
skolens Pædagogiske Læringscenter 
og de fire fælleslokaler i den gamle 
skolegård, så man kan danne sig et 
godt billede af størrelsen og af arki-
tekturen, som falder flot ind i de eksi-
sterende bygninger.  
I samarbejde med arkitekt Mette Mil-
ling har skolens bibliotekarer og le-
delse udarbejdet en indretningsplan, 
som opfylder de ønsker, vi måtte ha-
ve til et moderne Pædagogisk Læ-
ringscenter. Vi udformede derefter en 
ansøgning til Børn og Unge om andel 
i de såkaldte mini- RULL midler. 
Ansøgningen lød på 405.000 kr. og 
de fleste penge skal bruges til speci-
elt designet interiør, som lever op til 
et fleksibelt rum. 
Stor var vores glæde, da ansøgningen 
blev imødekommet 100% med føl-
gende begrundelse:” I ansøgningen 
afspejles en proces omkring dannelse 
af det nye pædagogiske læringscen-
ter, der inddrager elever, områdets 
dagtilbud, personale og eksterne råd-
givere. I ansøgningen argumenteres 
der for, hvorledes projektet vil under-
støtte arbejdet med læringsstile. Det 
er spændende, at projektet indeholder 
design og udvikling af nyt inventar 
med fleksible anvendelsesmulighe-

der. Ansøgningen argumenterer godt i 
forhold til tænketankens seks kriterier 
for fremtidens børnebyggeri.” 
Selve forslaget til indretning kan ses på 
gangen ved fysiklokalet i skolens åb-
ningstid. 
Tidsplanen for byggeriet følges og for-
ventes færdigt i uge 42. Lige nu arbej-
der arkitekter og et udvalg bestående af 
medarbejdere og ledelse på indretnin-
gen af de fire fælleslokaler og det til-
hørende fællesareal. De vil blive ind-
rettet med henblik på, at der skal un-
dervises efter læringsstilsprincipper, og 
lokalerne skal være fælles med stort F 
for både undervisning og SFO.  
I den nye bygning vil der komme et 
nyt nøglesystem. Dette nøglesystem vil 
blive etableret i den eksisterende del af 
skolen efterfølgende. 
 
Kantinen 
Fra uge 26 vil der blive sat gang i reno-
vering af udsug og ventilation i kanti-
nekøkkenet, så skolens kantine kan 
være klar efter sommerferien til selv at 
producere mad til skolens elever. Der 
vil komme en ny og lidt anderledes 
menuplan, når kantinen efter ferien 
selv står for kantinedriften. 
 
Lokaleplanen for næste skoleår 
Da byggeriet på grund af vejrlig først 
forventes indflytningsklar efter efter-

årsferien, har vi måttet lave to lokale-
planer. En før og en efter de fire fæl-
leslokaler står færdigt. Selv med fire 
lokaler plus det gamle musiklokale 
kan vi ikke undgå vandreklasser, og 
vi vurderer, at vi må inddrage alle 
mulige lokaler for at give flest muli-
ge klasser et hjemlokale. Vi vil derfor 
næste år indrette to lokaler i Asgår-
den, som bruges til undervisning for 
to 2. klasser om formiddagen, samti-
dig med at 2.klasserne skal være på 
Asgården om eftermiddagen i SFO ti-
den. På samme måde samles fire af 
de fem børnehaveklasser i Trekanten 
og nærliggende lokaler, hvor de også 
skal være om eftermiddagen. 
Generelt arbejder vi på, at eleverne i 
så høj grad som muligt skal være i de 
samme lokaler formiddag og efter-
middag, så de ikke skal flytte deres 
ting alt for meget. 
Stigningen af antallet af klasser gør, 
at vi ikke længere kan have 4. og 5. 
kl. i C-huset, og i stedet bliver det 
næste år 8. og 9. klasse, der får klas-
seværelser i huset. 
Indtil fælleslokalerne er i brug, får vi 
lov til at beholde pavillonerne, men 
alligevel er der to klasser, som vi skal 
finde midlertidig plads til ved at tæn-
ke helt utraditionelt. 
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Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 
SFO Talent 2010 
Onsdag d. 21. marts afholdte 
0.klasserne Talent show i A-huset for 
fulde gardiner. Scenen var sat op, og 
det helt store lysshow gav, sammen 
med børnenes pynt og fanplakater, et 
rigtig godt pift til arrangementet. Der 
var 12 grupper der optrådte, og sange-
ne spændte lige fra MGP til Michael 
Jackson. Dommerne, der var tre pæ-
dagoger klædt ud som Remee, Blach-
mann og Etta Cameron (som takkede 
for at måtte være med på visit fra 
himlen..) kunne til sidst udnævne Pel-
le 0.B. og Christian 0.A. som vindere, 
hvilket drengene synes var super sejt. 
Det var en forrygende aften, hvor alle 
børnene gav den gas, hvilket i den 
forstand gjorde dem alle til vindere. 
Og der var mange stolte forældre med 
som tilskuere… 
 
Projekt Italia 
I den sidste uge i april lavede 3. og 
4.klasserne et fælles projekt med ud-

gangspunkt i Italien. Der var både 
noget for de kreative, de aktive og de 
madglade, så der var noget for enhver 
smag. De kreative værksteder havde 
fokus på at lave ikoner, masker, male-
rier med genbrugsmaterialer og et 
kæmpe vægmaleri, det blev alt sam-
men udstillet til en lille fernisering 
torsdag, hvor alle kunne se de flotte 
produkter. 
De aktive kunne spille italiensk fod-
bold på banerne, hvilket tiltrak mange 
potientielle Del Pieroer.. De kunne 
desuden udkæmpe Gladitorkampe, og 
der blev kæmpet på livet løs. 
Per og Jørgen kreerede italiensk mad 
over bål hele ugen, og der blev budt 
på både pizza, bruchetta, og pasta 
med tomatsauce, det var alt sammen 
et stort hit ved børnene.  
Derudover var der selvfølgelig også 
en paparazzi gruppe, der filmede og 
tog billeder rundt om på pladsen og 
sluttede ugen af med at udgive en avis 
med rigtig flot layout. Det var en helt 

fantastisk uge, hvor de fleste af bør-
nene deltog, så det var en stor succes. 
Festival 
Nu er tiden snart kommet til vores 
årlige fest, Mårslet Børne og Unge 
Festival, som løber af stabelen tors-
dag d. 10. og fredag d. 11. juni. Te-
maet i år er cirkus, og der vil som 
sædvanligt være forskellige boder 
rundt om på pladsen, hvad de forskel-
lige institutioner byder ind med vil vi 
ikke afsløre endnu. Men på scenen vil 
blandt andet ”De Glade Artister” og 
”Teater 83” optræde, ligesom dette 
års vindere af føromtalte SFO Talent 
vil vise os alle hvad de kan.  
Vi vil endnu engang gerne minde om, 
at det er vigtigt at både børn og voks-
ne respekterer de hegn der bliver sat 
op rundt om pladsen, desuden er der 
stadig adgang forbudt for hunde. 
Vi glæder os meget til at se jer til 
nogle fantastiske dage i festivallens 
tegn, vi har bedt vejrguderne om sol-
skinsvejr… 
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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 
kvil@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 
 

Torsdag d. 4. marts havde de tre 
8.klasser besøg af Søren Lynge fra 
Ungdomsproblemer.dk. 
Foredraget af Søren Lynge handlede 
om nogle af de daglige problemer unge 
tit brænder inde med. Dette kunne væ-
re kærlighedsproblemer, stofmisbrug, 
det sociale liv med venner og familie. 
Søren Lynge uddyber at det er vigtigt 
at man tænker på hvordan ens familie 
og venner har det, frem for at tænke 
meget på sig selv og sit udseende. For 
mange elever på 8. årgang var dette 
meget tankevækkende.  

Efter foredraget var der mange der 
var berørte og der var et par våde 
øjne at finde i mængden af elever. 
Folk havde fornemmelsen af, at der 
blev talt til dem, og vi kunne nemt 
sætte os ind i situationen. Han holdt 
fast på publikum ved at bruge sin 
alsidige humor, så man grinte også af 
ham.  
Så alt i alt synes vi, det var et rigtig 
rigtig godt foredrag, og vi kan stærkt 
anbefale at folk at gå ind på hjemme-
siden www.sørenlynge.dk, eller finde 
ham på Facebook.  

Søren Lynge 
Af Anna, Line og Anders 8.c 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Åbent hus i Bentes dagpleje 
 

                mandag d.7. juni fra kl. 14.30 til 17.30  
 
Jeg vil gerne invitere indenfor og udenfor i min dagpleje til bål-hygge i haven.  
Jeg giver en kop kaffe/te og bager æbleboller. 
I kan se og opleve hvordan jeg har indrettet min have til dagplejebørnenes sted, så de små 
børn får brugt deres motorik og sanser på en udviklende måde.  
Mens vi sidder omkring bålet vil jeg fortælle lidt om hvordan det er at få passet sit barn i pri-
vat dagpleje hos mig. Min adresse er Præstegårdsvej 7a i Mårslet.  
Alle er velkomne.  
Giv gerne en tilbagemelding på mail etneb13@gmail.com eller på telefon 30 56 47 70 hvis 
du vil kigge forbi. 
 
Læs mere på min hjemmeside www.bentesdagpleje.net. 
Vi ses – Bente Seerup 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn  -  juni 2010 

Tag gode ord i munden! 
Tale til konfirmanderne 2010.  

Kære konfirmander. Kære familie og 
venner. 
 
Vi får hele tiden at vide, at det ikke er 
lige meget, hvad vi putter i munden. 
”Du bliver hvad du spiser”, siger 
man, og vi fornemmer klart den mo-
ralske pegefinger. Nogen går endda 
videre med: ”Sig mig, hvad du spiser, 
og jeg skal sige dig hvem du er!” Så 
nu er hele ens identitet på spil. Men 
jeg vover nu alligevel at give jer en 
pose bolsjer – og jeg hører allerede 
nu en hær af tandlægers og andre 
sundhedsapostles advarende forma-
ninger: ”Pas på tænderne, Karius og 
Baktus går på rov, pas på den slanke 
linje og konditionen”. Men de her 
bolsjer er lidt specielle, for bemærk: 
De er fulde af gode og dejlige ord 
som håb, tro, tillid, fred, kærlighed, 
mod, frihed og mange andre. Jeg me-
ner, det er da noget andet end kloak-
slam, rådne fisk, lossepladsen eller 
hundeprutter. Det kan da godt være, 
at de bolsjer også smager godt og lidt 
humor er jo altid dejligt befriende. 
Men pointen med at give jer de her 
bolsjer er at gøre jer opmærksom på, 
hvor vigtigt det er, hvilke - ikke bare 
bolsjer -, men også hvilke ord man 
tager i sin mund. Man kunne udtryk-
ke det sådan: Lad mig høre, hvordan 
du taler, og jeg skal sige dig, hvem du 
er? Sproget er ikke bare et redskab, 
som vi kan meddele os med, et nød-
vendigt værktøj for kommunikation. 
Nej, sproget siger noget om os selv 
og kan skabe en hel verden. 
 
I den første af de to skabelsesberet-
ninger vi læser i Det Gamle Testa-
mente hedder det, at Gud skabte ver-
den med sit ord. Gud sagde simpelt-
hen: ”Der skal blive lys!” Og det 
skete, lyset kom, mørket måtte vige. 
Sådan fortsatte han og paradisets ha-
ve blev til. Og til sidst - som kronen 

på værket - skabte han mennesket. I 
sit billede skabte han dem, som mand 
og kvinde. Vi ligner altså ham. Og 
det gør vi bl.a. derved, at vi har fået 
ordets magt til at skabe verdener med. 
  
De verdener, vi skaber, er meget for-
skellige afhængige af de ord, vi bru-
ger. Ord kan gøre megen skade, så 
andre bliver såret og kede af det, men 
ord kan også støtte og opbygge, så de 
andre bliver glade og oplivede.  
I vore dage er der kommet nye medi-
er til, hvor ordene flittigt bruges. Jeg 
tænker på sådan nogle som e-mail, 
facebook og sms. Det er hurtige me-
dier, som kan være en stor hjælp – 
hvis man f.eks. på en blå mandag er 
blevet væk fra de andre inde i byen, 
ja, så kan der sms’es og man finder 
hurtigt hinanden igen. Følelsen af 
forladthed erstattes af glæde over 
gensynet.  
Men der kan også sendes ondsindede 
beskeder rundt, og en smædekæde 
kan sættes i cirkulation. Det er så let 
via sms eller facebook at sige nedsæt-
tende ting om andre, fordi man er på 
afstand af hinanden og ikke står an-
sigt til ansigt. Man mærker slet ikke 
hvor sort en stemning man skaber, 
man ser slet ikke, hvor ondt det gør 
på den anden. 
  
Sådan kan ord skabe et helvede fuld 
af bitterhed indelukkethed, vrede og 
sorg. Men ord kan også skabe et para-
dis af åbenhed, fællesskab og glæde. 
Står I f.eks. over for en kammerat, 
der har oplevet en stor sorg eller har 
det rigtig svært, så siger eller tænker I 
måske, at ord jo er så fattige. Men det 
er de faktisk slet ikke. Et enkelt ord, 
en opmuntrende bemærkning kan 
gøre en verden til forskel for den an-
den. 
 
Jeg er sikker på, at I konfirmander, 

aldrig bliver trætte af at høre et kær-
ligt og anerkendende ord fra jeres 
forældre og venner, og jeg er sikker 
på at ingen ung eller voksen får nok 
af at høre den elskede hviske søde ord 
i øret. Vi lever jo af de gode ord, der 
kommer ud af vore medmenneskers 
mund. 
 
Kender I ikke vendinger som ’jeg 
kunne have bidt tungen af mig selv’, 
når man kom til at sige noget dumt 
eller sårende; eller ’der røg lige en 
finke af panden’, når man kom til at 
sige noget pinligt, og der bredte sig 
en rigtig dårlig stemning.  
Men der er også ord, som forløser. Er 
der opstået en spænding i rummet, 
fordi man har været oppe at skændes, 
kan det virkelig være forløsende, hvis 
der kommer en udglattende og kærlig 
bemærkning. Så forsvinder spændin-
gen og der breder sig en tryg og rar 
stemning. 
 
Nu skal I høre en historie skrevet af 
Tove Ditlevsen, som giver et eksem-
pel på det sidste. 
 
Vi befinder os i København, i et ar-
bejderkvarter, i en lille tarvelig lejlig-
hed. En pige på vel 12 år er alene 
hjemme. Hun har sat kartofler over 
og stegt frikadeller. Hun venter nu 
med længsel på at hendes mor skal 
komme hjem fra arbejde – det er da-
gens højdepunkt.  
Moderen arbejder på Carlsberg, hvor 
hun sidder ved et samlebånd og tjek-
ker at flaskerne er rene.  
Da moderen endelig kommer sætter 
de sig til bords og spiser i tavshed. 
Moderen har ganske skødesløst smidt 
sin pung på køkkenbordet og nogle af 
mønterne er røget ud. Det ser pigen, 
da hun rydder af bordet. Hun tager 
forsigtigt pungen og begynder at put-
te mønterne tilbage i pungen.  
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KIRKETIDER I JUNI 
 

SØNDAG d. 6. juni  
Ingen gudstjeneste. 
 
SØNDAG d. 13. juni kl. 10:00 
2. søndag efter trinitatis 
Luk 14,25-35 
Hanne Davidsen  
Sommerfrokost i Sognehuset 
(Gammel alterdug 100 år) 
 
SØNDAG d. 20. juni kl. 10:00 
3. søndag efter trinitatis 
Luk 15,11-32 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 27. juni kl. 9:00 
4. søndag efter trinitatis 
Matt 5,43-48 
Anne Vejbæk 
 
Kirketider i juli: 

 

Søndag  d.   4.  Ingen gudstjeneste 
Søndag  d. 11. kl. 10:00  HD 
Søndag  d. 18. kl. 10:00   HD 
Søndag  d. 25. kl. 10:00  HD 

KILDEVANG: 
Onsdag den 2. juni kl. 14:30 
afholdes der gudstjeneste i daglig-
stuen. Vi begynder med en kop kaf-
fe og lidt hyggesnak fra kl. 14. 
Prædikant er sognepræst  Hanne 
Davidsen. 

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

 

Mårslet  Kirke er en åben kirke, 
hvor alle i dagtimerne er velkomne 
til for en stund at nyde stilheden og 
det smukke kirkerum og samtidig 
stresse lidt af fra den travle hverdag. 
Kirken er åben for besøgende alle 
hverdage fra kl. 9 - 17 dog undtaget 
dage med kirkelige handlinger 
(vielse eller begravelse / bisættelse). 

FREMTIDIGE 
KONFIRMATIONSDATOER: 

 
2011: 

7.a søndag d. 15. maj  kl. 10:00 
7.b fredag d. 20. maj   kl.   9:00 
7.d fredag d. 20. maj   kl. 11:00 
7.c søndag d. 22. maj  kl. 10:00  

 
2012: 

7.a søndag d. 29. april kl. 10:00 
7.b fredag d. 4. maj     kl.   9:00 
7.c fredag d. 4. maj     kl. 11:00 
7.d søndag d. 6. maj    kl. 10:00  

I det samme kommer moderen ud i 
køkkenet og ser hende og sender hen-
de et mistroisk blik. Pigen stivner 
straks. Det kunne jo se ud som om 
hun var ved at stjæle. Tror moderen 
nu det? Der bliver ikke sagt noget, 
men en stemning af spænding, uro og 
knugethed fylder den lille lejlighed. 
    Moderen sætter sig ind i stuen og 
begynder at stoppe strømper. Så kal-
de hun på pigen. Hendes stemme er 
underlig fremmed og blid.  
Barnet tænker og håber: Nu siger hun 
noget, nu kommer de frelsende, 
ukendte ord, de der, mærkelige, al-
drig før udtalte ord. Moderen rømmer 
sig og siger så: 
 
 ”Du kan jo røre dig en æggesnaps”. 
 
Pigens forknytte ansigt løsnes og bry-
der ud i et smil, og så springer hun 
glad af sted ud i køkkenet. 
 
Sådan gik det til, at en ganske lille 
sætning i et yderst ordfattigt hjem, fik 
en stor forløsende virkning. Ordene 
skabte en ny verden, genoprettede 
den kærlige relation mellem hende og 
barnet. 
 
I kirken skabes også igen og igen en 
ny verden, og en kærlig og god relati-
on mellem Gud og mennesker skabes 
og fornyes. Men her er det Gud, der 
er skaberen. 
  
Jesus har engang sagt, at mennesket 
ikke lever af brød alene, men af hvert 
ord, der udgår af Guds mund.  
Og Guds ord er Guds løfte og Guds 
velsignelse. De ord blev sagt til jer, 
da I blev døbt, og de står stadig ved 
magt. De skaber, hvad de nævner og 
kan ikke trækkes tilbage. 
 
Da Jesus var sammen med børnene, 
lagde han hænderne på dem og vel-
signede dem. Det samme gjorde han, 
da I blev døbt. I dåben fik I velsignel-
sen, der tilsiger hver og én ret til at 
være til. Velsignelsen er Guds kær-
lighedserklæring til jer. I Hans øjne 
er I ligesom I skal være. Elsket og 
anerkendt. 
 
Da Jesus var sammen med sine disci-
ple efter opstandelsen, gav han dem 

en opgave. Han sagde, at de skulle 
gå ud i verden og fortælle om ham 
og døbe alle folkeslag.  
Da han så, at de blev bange og tviv-
lede både på sig selv og på ham, 
sagde han trøstende til dem: ”Og 
se, jeg vil være med jer alle dage, 
lige indtil verdens ende.”  
Med de ord skabte han gåpåmod og 
styrke i disciplene, og de vovede at 
tage fat på opgaven. 
 
Det samme siger Jesus til jer: ”Gå 
ud i livet, tag det til jer, lær, vær 
nysgerrig, gør erfaringer, kæmp og 
elsk.” Men da Jesus ved, at opga-
ven både er tillokkende og skræm-
mende, siger han også til jer: ”I er 
ikke alene, jeg er med jer alle da-
ge.” Det er løftet. 
 
Gud løber ikke fra sit ord. Han har 
sagt ’Ja’ til jer, og det ’Ja ’står fast. 
Det er det ’Ja’ vi husker på i dag og 
fejrer, og som I nu om lidt svarer på 
ved at lægge jeres ’Ja’ til! 
 
Det var mange ord fra præsten, men 
jeg behøver ikke et holdkæft-
bolsje! Jeg nøjes med et: Amen! 

Hanne Davidsen 
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Andreas Røge Jepsen 
Casper Graadal Johnsen 
Cecilie Brønnum Bjerg 
Christian Antonio B Rasmussen 
Daniel Nørup Agerholm 
Frederik Kim Kirkegaard Olesen 
Helene Wiben Drysdale 
Julie Jelling 
Julie Kornerup Madsen 
Kasper Daugaard Mikkelsen 
Katja Sofie Kläning 
Line Tindbæk Bruhn 
Malthe Skytte Nordentoft Nielsen 
Maria Nygaard 
Nicolai Andsbjerg Loft 
Oliver Geer 
Rasmus Porse Junge 
Sofia Morre Christensen 
Stine Winther Johansen 
Søren Kristian Arvad Poulsen 
Zenia Bjerre Vinter      

Agnes Knudsen Fallesen 
Andreas Bjerre Jensen 
Andreas Lundgaard Holm 
Anne Sofie Engedal Kyhnau 
Emma Bugge Lybæk 
Frederik Hasselholm Larsen 
Frederik Okholm Svendsen 
Gustav Aarup Lauridsen 
Jesper Kusk Albertsen 
Kerstine Ellemose Tronhjem 
Liv Dombernowsky Christensen 
Lukas Paysen Thillemann 
Magnus Bundgaard Nielsen 
Marcus Novak Nielsen 
Martin Glud Laursen 
Mathias Eggertsen 
Mathilde Wadsholt Madsen 
Niklas Jonathan Callsen 
Rikke Legaard Madsen 
Siw Møller Andresen 
Sofie Sandgaard Bertelsen 

Konfirmationsbilleder fra Mårslet helt tilbage til 1959 - enkelte er endnu ældre - kan ses på Mårslet Kirkes hjemmeside, 
og selv om man ikke kender en eneste, er det interessant at iagttage de skiftende tiders forandringer, når det gælder atti-
tuder, frisurer og ikke mindst påklædningen. Klik ind på maarslet-kirke.dk (Billedarkiv).    

Årets konfirmander fra Mårslet Kirke.            Foto: Jørgen Lauritsen 

Anine Skovlund Nielsen 
Camilla Lægaard Hjortshøj 
Cecilie Bruun Schandorff 
Clara Andrea Leth Risum 
Eva Hedegaard Thomsen 
Frederik Byholt 
Helene Nordfeld Jespersen 
Jonas Braüner Christensen 
Lars Jensen 
Marc Mønsted Nielsen 
Marcus Kahl Angaard 
Mathias Sølver Larsen 
Mikkel Hørby Schou 
Nanna Munch Baungaard 
Nicole Leicht Oszadlik 
Olivia Rebien 
Oskar Hvid Hagn-Meincke 
Peter Søndergaard Madsen 
Philip Valente 
Simon Voss Barlach 
Søren Holste 
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 Mårslet  
 Læsø t/r 

Hyggeklubbens årlige heldagstur gik 
torsdag den 6. maj til Læsø og blev en 
stor oplevelse for de 54 morgenfriske 
mårslettere, der trodsede nattesøvn og 
mørke og mødtes ved Sognehuset 
allerede kl. 04:30! 
Med 2 chauffører og en stor, komfor-
tabel bus fra Malling Turistbusser gik 
turen til Frederikshavn og videre med 
færgen til Vesterø Havn, hvor den 
lokale guide Erik Kristensen ventede. 
 
Dagen var begunstiget af usædvanligt 
flot vejr med blå himmel og ingen 
vind; til beroligelse for dem der havde 
frygtet den 1½ time lange sejltur. 
Efter et besøg i Vesterø Søndre Kirke 
og museet gik turen til Læsø Saltsyde-
ri, stedet hvor ”det hvide guld” pro-
duceres, og derefter stod den på en 
rigtig læsøfrokostplatte på den idylli-
ske restaurant Lærkely. 
På stranden ved Danzigmann, Læsø’s 
østligste punkt, blev der ledt efter rav 
og i Uldstuen kigget på lækre (og dy-
re) kollektioner i uldtøj. 

På sejlturen tilbage blev serveret en 
rigtig solid dansk middag: Flæskesteg 
med rødkål og islagkage til dessert. 

 
Denne læsøtur var Hyggeklubbens 

sidste arrangement i foråret. Nyt pro-
gram kommer efter sommerferien her 
i bladet og på kirkens hjemmeside: 
maarslet-kirke.dk  (klik på Mårslet 
Hyggeklub)                                    JL 

I 1910 - i år for 100 år siden - fik 
Mårslet kirke en ny fornem alterdug, 
der var syet og foræret kirken af baro-
nesse Sofie Gyldenkrone, Vilhelms-
borg. Årstallet har hun broderet på 
dugen med små stjernesting. 
 
Hun og hendes mand, lensbaron Ove 
Th. Gyldenkrone, var dengang ejere 
af Mårslet kirke, der siden 1673 hav-
de været en del af baroniet Vilhelms-
borg. (Mårslet kirke blev selvejende, 
da baroniet blev opløst i 1921).  
 
Baronparret var meget interesserede i 
deres kirke. I 1906 havde de indsat 
nye kirkebænke - de nuværende - i 
kirken og opstillet en stor kakkelovn i 
den hidtil helt uopvarmede kirke. Et 
nyt orgel til kirken købte de i 1912. 
Kirken havde været uden orgel siden 
1830, da den daværende baron og 
kirkeejer havde solgt kirkens tidligere 

orgel. 
 
Sofie Gyldenkrones kirkelige interes-
se viste sig også i 1903, da der for 
første gang skulle vælges menigheds-
råd. Hun lod sig opstille, men en sne-
dig arrangeret opstilling på 2 lister 
hindrede at hun blev valgt - kirkeeje-
rens kone ønskede man ikke som 
medlem af menighedsrådet! Det hin-
drede hende dog ikke i fortsat at af-
holde søndagsskole for egnens børn 
på Vilhelmsborg. 
 
Indtil 1953 var kirkens alter beklædt 
med rødt fløjl. Da det blev fjernet for 
at gøre alterets smukke granitsten 
synlige, fandt man, at alterdugen hang 
for langt ned foran alterbordet og der-
ved skjulte for meget af stenene. Al-
terdugens brede forkant blev klippet 
af og lagt hen i et rum bag alteret. Her 
fandt præstefruen Annelise Kontni 

mange år senere resterne af alterdu-
gen, tog dem med hjem til præstegår-
den og syede det afklippede forstykke 
og de 2 endestykker sammen igen og 
syede broderiet på et nyt stykke lær-
red. Derved var baronessens alterdug 
blevet genskabt. 
 
Årene har mørnet det 100 år gamle 
broderi, og den flot syede alterdug 
lægges i dag kun på alteret ved de 
kirkelige højtider. Når dugen igen 
tages af, får den en skånsom vask, 
stivning og strygning, og broderiet ses 
efter og repareres, inden baronessens 
alterdug pakkes ned for at være klar 
til næste højtid. 

 
 

Se og hør mere ved sommerfrokosten 
i Sognehuset efter gudstjenesten søn-
dag den 13. juni. 

Hans Møller  

Baronessens alterdug 

Inger Larsen, Nina Sørensen og Tove 
Frost diskuterer priser hos Anne Julie 

Saltsydningens mysterier afsløres her 
i røg og damp af Berith Mikkelsen. 

Foto: Jørgen Lauritsen 
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ADRESSER: 
 
 SOGNEPRÆST 
 Hanne Davidsen (HD) 
 Præstegården 
 Obstrupvej 4 
 Tlf. 8629 0234 
 hd@maarslet-kirke.dk 
 Træffes bedst tirsdag, onsdag 
 og fredag  kl. 12:00 - 13:00 samt  
 torsdag  kl. 16:00 - 17:00 
 Mandag er fridag. 
 

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

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

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

 PRÆSTESEKRETÆR 
 Henny Margrethe Bauning (HMB) 
 Tlf. 8629 0649 
 hmb@maarslet-kirke.dk 
 træffes normalt på kirkekontoret i  
 Sognehuset, Obstrupvej 4 A,   
 tirsdag og onsdag  kl. 9 - 13.  
 Tlf. 8629 3440   
 maarslet-kirke@maarslet-kirke.dk 
 ellers henvises til sognepræsten på 
 tlf.  8629 0234  
 

 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 
 
 

Kirkesiderne for juni redigeres af 
Hanne Davidsen, Keld Schmidt-Møller 
og  Jørgen Lauritsen. 

BØRNEKLUBBERNE 
 

Mariehønen 
er legestuen i Sognehuset hver 
mandag kl. 16:15 - 17:30 for børn 
op til 6 år .  
Vil du vide mere så kontakt evt.: 
Jette Kristoffersen,  
tlf. 8628 9965 eller 
Susanne Lunderskov,  
tlf. 8621 2186 

 
 

Lærkereden 
er for alle børn fra BH klasse  til og 
med 3. klasse. Vi synger, hører en 
fortælling fra bibelen, leger og del-
tager i mange forskellige aktivite-
ter.  
Sognehuset, mandag kl. 16:15-
17:30.  
Ledere af Lærkereden er: 
Dorthe Bjerge,  
tlf. 8629 5002  
Mette Nørgaard Pedersen, 
tlf. 8629 7155 
Jørgen Knudsen,  
tlf. 8629 1097 

 
 

Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større 
børn - fra  4.- 7. klasse.  
Klubben mødes i Sognehuset hver  
mandag fra kl. 19:00 - 20:30. 
Program kan fås i Sognehuset.  
Ledere af Ørnereden er: 
Anders Kristoffersen,  
tlf. 8628 9965 
René Lunderskov,  
tlf. 8621 2186 

SOGNEHUSET I JUNI 
 

 
 

Søndag d. 13. juni kl. 11:30 
Sommerfrokost   
(Den gamle alterdug 100 år!)  
 
Onsdag d. 16. juni kl. 19:00 
Regnskabs- og budgetmøde 
 
Tirsdag d. 22. juni kl. 19:00  
Offentligt menighedsrådsmøde 
 
Hver mandag 
kl. 16:15 - 17:30:   Mariehønen   
kl. 16:15 - 17:30:   Lærkereden    
kl. 19:00 - 20:30:   Ørnereden   
 
Hver  torsdag:  
kl. 15:00 - 17:30    Kor og korskole 

INFORMATION  
om kirkelige anliggender o.m.a.: 
Klik ind på kirkens hjemmeside 
maarslet-kirke.dk 

 

MANDAGSCAFÉEN 
holder sommerpause og åbner igen 
mandag den 13. september kl. 9:30 
med frisklavet kaffe, te og rundstyk-
ker i Sognehuset fra kl. 9:30 til 11. 
Og så er det helt gratis!  

MENIGHEDSRÅDET: 
Der afholdes møde med budgetlæg-
ning i Sognehuset, Obstrupvej 4 A 
onsdag den 16. juni kl. 19:00 
 og ordinært menighedsrådsmøde 
tirsdag den 22. juni kl. 19:00. 
Møderne er offentlige og alle er vel-
komne til at være til stede. 

TAK TIL RAKEL 
Sognemedhjælper Rakel Yde Olsen 
har søgt nye udfordringer og fratråd-
te sin stilling i Mårslet med udgan-
gen af april måned. 
Rakel har som sognemedhjælpervi-
kar ydet en stor og selvstændig ind-
sats i undervisningen af minikonfir-
manderne.  
Et andet tiltag, der har nydt godt af 
Rakels musikalske evner, er babysal-
mesangen mandag formiddag - forår 
og efterår - i Mårslet Kirke.  
Vi ønsker hende held og lykke frem-
over og takker for en fremragende 
indsats ved Mårslet Kirke. 
 

Mårslet Menighedsråd. 
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Tirsdag d. 1. juni: 
Indkøbstur kl.13.30  
(husk tilmelding) 
 
Onsdag d. 2. juni: 
Gudstjeneste kl. 14.00 
 
Torsdag d. 3. juni: 
”Tag selv bord” kl. 11.30 
Tema: Det kolde sunde bord. 
Pris 50 kr.  
 
Fredag d. 4. juni kl.14.00: 
Syng med Johannes Herold. 
 
 

Torsdag d.-17.juni: 
kl.13.00-17.00 kører vi en udflugt til Skandinavisk Dyre-
park i Kolind, hvor vi også drikker kaffe. 
Tilmelding til Hanne Torp på tlf.: 8629 2710 eller Bru-
gerrådskontoret på tlf.: 8676 2974 senest den 7.juni. Til-
meldingen er bindende.  
Pris: 150 kr.  
 
Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl. 15.00 -
17.00 samt 1. lørdag i mdr. fra kl. 10.00 -12.00 
 
1. tors. i mdr.  
serverer caféen på Kildevang ,,Tag selv bord”  
kl. 11.30 – 13.00, prisen er 50,- 
 
Indkøbstur 1. tirsdag i mdr.  
kl. 13.30 tilmelding nødvendigt 

AKTIVITETER I JUNI 2010 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 

Bente Adolphsen, tidl. juridisk kon-

sulent i socialforvaltningen i Århus 
Kommune og bosiddende i Mårslet, 
fik forleden aften overrakt en pris på 
100.000 kr. 
 
Det skete som anerkendelse af hen-
des kritik af Århus Kommunes hånd-
tering af sager om udsatte børn. 
 
Bente Adolphsen sagde sin stilling 
som juridisk konsulent op pr. decem-
ber 2007. Det skete i protest mod, 
som JP Århus skriver 3/5, "hvad hun 
så som usaglige og ligefrem ulovlige 
afgørelser i sager om udsatte børn og 
anbringelser". 
 
Socialchefen afviste i første omgang 
pure alle kritikpunkterne, men blev 
efter en undersøgelse, som Folketin-

gets ombundsmand foranstaltede, 
selv fyret. 
Han fik fuld pension og løn en lang 
periode. 
 
Bente Adolphsen fik ikke noget - 
men hun blev "set" af Den Georg-
bruunske Fond", som i et brev til 
Bente Adolpsen skriver, at hendes 
berettigede kritik har haft personlige 
følger, og at hun i den forbindelse er 
fundet værdig til at smykke sig med 
titlen "sympatisk kværulant" - som 
fonden støtter. 

 
Prisen blev overrakt i København.  

 
Kilde: JP Århus 

Hun blev "set" af Den Georgbruunske Fond" 
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TMG - Nyt 

TMG's hovedbestyrelse 
Forretningsudvalg:  
Formand  Kurt Kirkedal Laursen 86 29 38 39 kurt@kirkedal.dk 

Næstformand og halhusansvarlig  Kent Pedersen 86 29 98 55 makpedersen@mail.dk 

Kasserer  Gerda Svendsen 86 72 25 80 gjs@tdc.dk 
Sekretær Anne Lund 23 34 21 87  anne.lund@oake.dk 
Afdelingsrepræsentanter:  
Badminton  Steen B. Hansen 20 32 12 28 steen@steenbhansen.dk 

Basketball Claus Holm 86 29 86 16 lundgaardholm@webspeed.dk 
Cykelmotion  Hans Jørgen Jørgensen 86 29 74 24 w.jorgensen@get2net.dk 
Fodbold Jan Henriksen  86 29 74 05  reintoft@henriksen.mail.dk  
Gymnastik  Britt Skytte 86 72 19 19  Britt@tmggymnastik.com 

Håndbold  Tino Hvid 89 38 11 41  tino.hvid@webspeed.dk 

Pétanque  Poul Nielsen 86 29 00 42 pouln@profibermail.dk 

Tennis  Henrik Breyen  86 29 83 22  hb@melindascandinavia.dk 

Volleyball  Claus Jacobsen  86 72 17 28  krusejacobsen@mail.dk 

Motionscenter på møde  
Husk som annonceret på www.maarslet.net den officielle stiftende generalforsamling for TMG motion, der i første ræk-
ke arbejder med at etablere et foreningsbaseret motionscenter i Mårslet. 
  
Mødet foregår onsdag 16. juni kl. 19.30 i HalHuset. 
  
På dagsordenen er etablering af et foreningsbaseret motionscenter, kommende opgaver og endelig konstituering af bety-
relsen. De aktive i det nuværende arbejdsudvalg opstiller til bestyrelsesposterne. (Steen Bille) 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00 
 

Cykelmotion 

mangler et par hjælpere. 
Kan du afse 3 timer hver anden uge, så er 
der nu 2 ledige vagter: 
Tirsdage i ulige uger fra 16.30 – 19.30 
og 
Onsdage i lige uger fra 16.30 – 19.30. 
(Er der andre dage du bedre kan, er det 

muligt at bytte indbyrdes) 
Vi holder lukket i alle skoleferier. 
Vi er ca 20 frivillige der holder Kiosken 
åben på hverdage, så børn og voksne kan 
mødes i trygge rammer, før og efter sport, 
eller hvis man bare kommer forbi. 
Vi sælger kaffe, pølser, slik, is og soda-

vand. Overskuddet fra den daglige drift, 
der udelukkende varetages af frivillige, 
dækker delvist driften  af HalHuset, der 
er mødested for TMG’s medlemmer og 
mange andre foreninger i byen. 
Har du lyst til at hjælpe så ring til Kent 
Pedersen på tlf 86299855 

KIOSKEN I HALHUSET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Store cykeldag er en årlig tilbagevende 
begivenhed, hvor cyklerne og cykelglæ-
den fejres. 
Det er Dansk Cyklist Forbund der har 
taget initiativ til denne dag der altid af-
holdes den anden søndag i juni; dvs i år 
er det 13 juni. 
I Mårslet Cykel Motion (MCM) vil vi 
gerne dele vores glæde ved at cykle med 
andre og vi vil derfor gerne inviterer alle 
interesserede med på en racercykeltur. 
Der vil være tre tempi og to ruter. 

Gruppe 1 kører mere end 30 km/t og ca. 
80 km. Gruppe 2 og 3 kører henholdsvis 
ca. 26 km/t og ca. 28 km/t og de kører i 
alt ca. 50 km. Denne dag vil der værer 
guider med i alle grupperne. De vil vise 
vej, sætte tempo og prøve at holde sam-
ling på flokken. 
Der afgang fra Halhuset kl. 9.00. 
Vi glæder os til at være sammen med jer 
på Store Cykeldag 
Se evt. mere på www.maarslet.com 

Store Cykeldag søndag d. 13 juni 
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Fodbold 

I weekenden 17.-18. april blev årets 
fodboldweekend afholdt i TMG. Det 
er 2. gang fodboldweekenden bliver 
afholdt, og igen i år var der rigtig 
mange der havde tilmeldt sig. Faktisk 
rekord med 137 børn – super flot. 
 
Formålet med weekenden er, at få en 
god opstart på sæsonen, men også at 
være sammen med sine bedste venner 
i en hel weekend, hvor fodbolden var 
hovedtemaet. 
 
Der var 13 stationsøvelser som alle 
skulle igennem på 2 dage, så pro-
grammet var gjort klar, til alle mulige 
fodboldøvelser. Lørdag eftermiddag 
fik alle børnene udleveret en pose, 
hvori der bl.a. lå et spiller sæt som et 
bevis på, at man havde deltaget i 

TMG fodboldweekend 2010. 
 
Efter lang tids forberedelse var der 
mange ting der skulle falde på plads, 
og så sent som ugen op til, fik vi af 
vide, at vi måtte bruge græsbanerne – 
og så endda som de første i klubben i 
2010. 
 
Mange har været involveret i fodbold-
weekenden på den ene eller anden 
måde, så stor tak til alle jer trænere og 
hjælpende forældre – ca. 50 stk. – 
som har bidraget til afvikling af arran-
gementet. 
 
Også stor tak til sponsorerne – som 
har støttet godt op om vores arrange-
ment. Uden jeres bidrag kunne vi ikke 
sende børnene hjem med et flot spil-

lersæt og en fodbold til alle. 
 
Sponsorerne er som følger:  
Mårslet VVS, Elinstallatør Boelt.dk, 
TKP – Tømrer og snedkerfirma,  
Frisørhuset - Mårslet, Super Brugsen 
- Mårslet og Slagter Zacho. 
 
Fodboldweekend 2011 bliver 16-17 
april. 
  
Teamet bag fodboldweekenden vil 
gerne takke for en fantastisk week-
end, hvor fodbold og kammeratskab 
virkelig kom til udtryk. 
  
 
Mange sportslige hilsner 
 
Kent, Jesper, Torben, Henrik og Jens 

Fodboldweekend 2010 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00 
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Husk Deadline  
Den 10 hver måned 

Mårslet-Bladet 
 

indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Tak for en fin ”Hold rent dag”  
Søndag den 18. april var ”Hold rent 
dag” i Århus Syd. I samme weekend 
hvor hele landet efterhånden er med 
til Danmarks Naturfredningsforenings 
store skralde dag.  
 
Her i Mårslet mener vi efterhånden at 
kunne konstatere mindre henkastet 
affald, end da vi startede for 12 år 
siden. Så de mange frivilliges indsats 
har hjulpet. Dels ved helt konkret at 
fjerne skidtet, som andre hensynsløst 
har smidt eller tabt og dels ved, at de 
frivillige år efter år har sat fokus på 
affald! 
 
Så en stor tak for hjælpen til alle 
dem, som var med til at samle af-
fald den 18. april.  
 
Ud over at der blev gjort et godt styk-
ke arbejde, så var det også en dejlig 
dag med flot vejr og hyggeligt sam-
vær. Mere end 50 mennesker, børn og 
voksne var rundt i Mårslet bymidte og 
langs indfaldsvejene for at gøre rent. 

De blå spejdere har gjort det til en 
tradition at lægge vejen forbi og hjæl-
pe til. Det er rigtig dejligt. 
 
I år var vi særlig opmærksomme på 
rygerne og deres efterladenskaber. Vi 
vil meget appellere til, at rygerne ikke 
smider cigaretskod og cigaretpakker 
ude i naturen. Danmarks Naturfred-
ningsforening skønner, at der bliver 
smidt ca. 9 mio. cigaretskod i naturen 
hver dag. 
 
Der er sikkert mange, som synes, at 
cigaretskod ikke rigtig er affald og 
hurtig nedbrydes i naturen, men de 
fleste cigaretter har filter, og det tager 
op mod 5 år, inden et cigaretskod for-
svinder. Så kære rygere, hvis I ikke 
vil kvitte cigaretterne, så smid dem i 
hvert fald i skraldespanden, når I er 
færdige med dem.  
 
Ud over en stor tak til alle de flittige 
indsamlere skal der også lyde en stor 
tak til sponsorerne. 

 
• Bager Makaro’s, som leverede de 
 dejligste rundstykker og smør 
• Superbrugsen i Mårslet, som le
 verede øl og sodavand 
• Den Grønne Guide i Århus Syd, 
 der leverede handsker, gribetæn
 ger og forskellige gaver til ind
 samlerne 
• Århus Kommune leverede af-

faldsposerne, i øvrigt som led i 
aktivite ten ”Ren-By-Århus” 
 

Vore lokale sponsorer har fulgt og 
støttet os i alle 12 år, hjulpet af bage-
ren i Beder et enkelt år. Det er rigtig 
dejligt med en sådan opbakning til en 
god tradition. 
 
På gensyn til næste år. Datoen er 
allerede fastsat til søndag, den 10. 
april. 
 
Natur- og miljøgruppen ønsker alle 
mårslettere en dejlig sommer. 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Ny bro over Giberåen 
Trampestien fra Langballevænget ud 
til Vilhlemsborg og over Giberåren er 
et af de mange resultater som projek-
tet væreby/leveby skabte for ca. 10 år 
siden. Sidste år blev der lagt mere 
grus på stien og her det sidste halve 
års tid har broen over Giberåen set 
meget ”træt” ud – ja faktisk farlig at 
gå på, på det sidste. Meget smelte-
vand fra vinterens store snemængder 
har også været medvirkende til at un-
derminere broen. 
Da både bro og gangsti er noget som 
er etableret af frivillige Mårsletborge-
re, er det ikke noget som Kommunen 
har andel i og derfor ej heller noget 
som den vil bidrage med til at vedli-
geholde. Og umiddelbart så er det 
egentlig ej heller noget som Fællesrå-
det har forpligtet sig til og derfor ej 
heller lige umiddelbart har afsat pen-
ge til det på budgettet. Vi kunne af 
naturlige årsager ikke gå i gang med 
renovering af broen før frosten var af 
jorden og på den anden side, så var 
det også noget som faktisk hastede, 
da broen var ved at være farlig at fær-
des på. En henvendelse til XL-BYG 
Malling om de evt. ville sponsorere 
materialerne gav heldigvis et positivt 
udfald.  Så da vi havde fået tilsagnet, 
var det bare om at komme i gang så 
hurtigt som muligt. Derfor også den 
ret korte frist fra annonceringen om 
projektet på Mårsletwebben til pro-

jektet skulle udføres. Tidspunktet 
blev fastsat til lørdag den 17.april 
hvor frivillige og brugere af broen 
kunne møde op til brobygning. Dagen 
forinden havde Ole Kleis og Henning 
Hanbsen lavet en ny mindre bro over 
bækken som løber ud i Giberen lige 
ved siden af den nye bro. Stor var min 
skuffelse da der overhovedet ikke 
mødte nogen op, men så dog en hel 
del motionister som flittigt benyttede 
broen og gangstien. Projektet blev 
udskudt til dagen efter, hvor det så 
var lykkedes at få i alt 5 raske mand-
folk til at bygge broen. Efter 2½ time 

var broen færdig og materialerne fra 
den gamle bro blev derefter kørt på 
lossepladsen. Vores ”Trafiktælling” 
ved broen mens vi byggede den, be-
kræfter os i at både trampestien og 
broen bliver benyttet utrolig meget og 
er til rigtig stor gavn og glæde for 
mange at byens borgere.  
Vi takker XL-Byg meget for deres 
velvillighed og en stor tak til hjælper-
ne som var: Ole Kleis, Poul Poulsen, 
Søren Espersen, Anders Kjær og un-
dertegnede. 
 

Jacob Lind 
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Der er mange interessante links om dette enme:   
http://www.geus.dk/geuspage-dk.htm?http://www.geus.dk/viden_om/vogv-dk.htm 
http://www.vandetsvej.dk/ 

Vores grundvand 
Mårslet Vandværk etablerede for 4 år 
siden en boring ved Trampestien. Bo-
ringen er lavet for at sikre, at vi fort-
sat kan have godt og rent vand i byen. 
Vandværket har nu 4 boringer, de tre 
er bag ved vandværket. 
Hvis en forurening skulle indtræffe, 
er det ikke optimalt med tre boringer 
tæt ved hinanden. 
Derfor søgte vi om at få en boring 

mere, og et sted væk fra de øvrige. 
Sammen med det daværende Århus 
Amt blev placeringen valgt. Der blev 
lavet en del målinger for at finde ud 
hvor den optimale placering skulle 
være. Der var to muligheder, den der 
nu er valgt og en længere inde på 
marken. 
Omkostningen for boringen og for-
bindelsen til vandværket er ca. 1,2 

mill. Kr. 
For at beskytte vores boring vil vi 
gerne opfordre beboerne i jeres områ-
de og for øvrigt i Mårslet til ikke at 
bruge sprøjtegifte. Sprøjtegifte kan 
trænge ned gennem jorden og til drik-
kevandet, med en forurening til følge. 
Hvis det skulle ske er boringen ikke 
brugbar mere. 

Grundvandsspejlet følger normalt landoverfladen. Lerlag kan dog holde grundvandet 
nede. Borer man gennem sådan et lag kan vandet dukke frem som et springvand - det kal-
des en artesisk boring  Kilde: Kort Fortalt - Grundvandet i Danmark, GEUS 1998  

Grundvandet kan have mange forskellige aldre 
Kilde: Danmarks Grundvand - En Truet Ressource GEUS  

Mårslet vandværk ejes af vore forbru-
gere og vi har alle et medansvar for, 
at vi kan forsyne vore ca. 1900 hus-
stande med godt og rent vand. Vi ud-

pumper årlig mere end 200.000 m3 
vand. 
 
Hvis der ønskes yderligere oplysnin-

ger er I meget velkomne til at kontak-
te vandværket på tlf. 86 29 86 88 eller 
Århus kommunes Natur og Miljø afd.  
På tlf. 89 40 27 55. 



 MÅRSLET-bladet  JUNI 2010 27 

 

VÆR MED I 

KONKURRENCEN 
OM AT BLIVE 

ÅRETS TEGNER 
AF 

MÅRSLET 
JULEMÆRKE 

2010. 
 
KRAV TIL FORSLAG: 
 
        - MOTIV FRA MÅRSLET SOGN 
 
       - AFLEVERES I A4-STØRRELSE 
 
       - INDLEVERES TIL IB FOSS, BEDERVEJ 28, MÅRSLET – SENEST 15. JUNI 
 
GEVINST: 
 
       - ÆRE OG AGTELSE SAMT GAVE. 
 

’MÆRKE’LIGE SPEJDERHILSNER 
 

KFUM SPEJDERNE OG DE GRØNNE PIGESPEJDERE I MÅRSLET 
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Ny bestyrelse 
Efter det konstituerende bestyrelses-
møde afholdt den 6. maj, ser bestyrel-
sen for Mårslet Sogns Lokalhistoriske 
Forening således ud: 
 
Formand:    Anne Marie Mikkelsen 
      8652 2652 
Næstformand: Anders Errboe 
     8629 8210 
Kasserer:    Ingerlise Wendland 
     8629 2680 
Sekretærer:    Jørgen Lauritsen 
     8629 3411 
     Carl Gerhard Crone 
     8627 2254 
Bestyrelses- 
medlemmer:   Karin Conradsen 
     8612 4062 
     Jørgen Kraglund 
     9629 3503 
 
Fra Egnsarkivet: 
Som nævnt i sidste nummer af 
Mårslet Bladet er der, i forbindelse 
med byggeaktivitet på skolen, lukket 
på Egnsarkivt i de kommende 
måneder. 
 
I juni  ryddes arkivet. Alle arkivalier 
mærkes, pakkes ned og flyttes i en til 
formålet indrettet lokalitet på skolen. 
Det vides endnu ikke, hvornår arkiva-
lierne kan flyttes tilbage igen, men 
sandsynligvis først engang til 
efteråret. 
Tidspunktet vil blive offentliggjort 
her i Mårslet Bladet og på Mårslet 
Egnsarkivs  hjemmeside: 
 
 www.lokalhistorieiaarhus.dk/
maarslet/ 
 
Bestyrelsen kan dog kontaktes i hele 
perioden. 

Rundvisningen på Vilhelmsborg.  
Der er altid en stor interesse for disse  
historiske rundvisninger. 
 
Således også lørdag formiddag den 8. 
maj, hvor 56 havde tilmeldt sig. Da 
der maximalt kan være 30 på et hold, 
blev hele arrangementet gentaget om 
eftermiddagen. 
 
Med Mårslets lokale historiker, Hans 
Møller, som guide blev vi på godt 1½ 
time vist rundt, imens vi blev grundig 
indført i baroniet og Gyldenkronernes 
historie med de mange og fint repro-
ducerede malerier i hovedbygningens 
gemakker som en illustrativ ledetråd. 
 
Vejret var desværre ikke til den store 
udendørs aktivitet, så avlsgård og 
stalde blev udeladt i rundvisningen.  
Men Hans Møller oplyste, at hvis 
man skulle få lyst, er det muligt, at  
man til hver en tid frit kan bevæge sig 
rundt i både avlsgård, stalde og 
ridehaller. 
 
Det er i dag en tradition, at der hvert 

år den 5. juni, holdes grundlovsfest i 
haven ved Mårslet Borgerhus.  
Følgende tekst er skrevet af Kaj Chri-
s t e n s en  i  j u b i l æ u m s s k r i f t e t 
”Foreningen Mårslet Borgerhus 
1972-1997”.  
”Den første grundlovsfest blev af-
holdt i 1973, hvor skovrider Kjeld 
Ladefoged holdt grundlovstalen 
(Kjeld Ladefoged var også konserva-
tiv politiker), og Anders Errboes ny-
dannede orkester, der senere blev til 
Østjysk Musikforsyning, leverede 

musikken. 
I 1974 havde byen besøg af Frederik 

Grundlovsfester i Mårslet 
Da der atter blev holdt grundlovsfest. 

Foto: Jørgen Lauritsen 

1973: Anders Errboes orkester. 
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d. 7., Grundlovens giver. Det var den 
lokale arkitekt, Peter Kjær Larsen, 
der ankom med Odderbanen, hvor 
han udklædt som Frederik d. 7. blev 
modtaget af ”folket”. Hvad han sagde 
i sin tale, er der ingen, der kan huske, 
men det var et festligt indslag. 
  
Udover tale og musik har foreningen 
Mårslet Borgerhus altid forsøgt at få 
noget ud til børnene netop på grund-
lovsdagen, og det er altid lykkedes 
med dukketeater, børneteater og klov-
ne. En rigtig god tradition, som vi er 
mange, der har moret og glædet os 
over. 
 
1978 var det byens nye præst, Martin 
Kontni, der var grundlovstaler. Og 
sådan, stille og roligt, har mange 
kendte personligheder fra det østjyske 
område gæstet Mårslet i anledning af 
grundlovsdagen den 5. juni. 
 
I 1985 havde vi musiker Jacob Hau-
gaard fra Malling til at holde grund-
lovstalen (det var før han startede ”De 
bevidst arbejdssky elementer”). Han 
var bestemt et festligt indslag.  
 
Året efter holdt elevrådsformanden på 
Mårslet Skole, Claus Jelling, grund-
lovstalen, og aldrig har vi set så man-
ge unge mennesker til grundlovsfest i 
den gamle have. En ny tid var be-
gyndt, tror vi på.  
 
Siden den spæde start i 1973, er det 
gået slag i slag med grundlovsfesten i 
Mårslet, startende med Kjeld Ladefo-
ged, til i år 1997 med unge Louise 
Gade fra Venstre. Alle har de talt om 
vor frihed, og det vil grundlovstalere 
landet over nok blive ved med, for det 
er jo netop emnet for den dag, hvor vi 
i Danmark fik den frie forfatning i 
1849.  
 
Her i Mårslet festligholder vi dagen 
og værner om den”. 

 
 
 

Redigeret af  
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen  

og  Jørgen Lauritsen. 

Deltagere fra optoget i 1949 på trappen ved Mårslet Skole. Blandt herrerne ses 
Anton Borgbjerg, Karl Birkegaard, Anders Rasmussen og lærer Jochumsen. 

1949: Vognmand Anker Kristiansens lastvogn. Chaufføren er Erik Kristiansen 
og stedet er hvor Mustrupvej munder ud i Tandervej. 

1985: Jacob Haugaard 1986: Elevrådsformand Claus Jelling, Mårslet. 

100-året for Grundloven blev i 1949 fejret på behørig vis i Mårslet. 
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Så er Benny, Arnold og Susan 
Himmelblå i fuld gang 
 
Nu er prøverne godt i gang for Vil-
helmsborg Festspil, hvor en dansk 
klassiker i år tages under kærlig be-
handling. Kim Larsens ”Midt om 
natten” justeres, fortolkes og tilpas-
ses, så skuespillerne kan få glæde af 
den ca. 30x10 m store åbne scene i 
Vilhelmsborg skoven. Men inden 
det, ligger der mange arbejdstimer 
forude for de 200 frivillige, og i sær-
deleshed for hovedrollerne; Arnold 
og Benny.  
 
Arnold, sidste års Clifford Bradshaw 
alias Daniel Høi-Nielsen, og Benny, 
alias Kristian Lundsgaard, debutere-
de begge sidste år ved Vilhelmsborg 
Festspil. I år er genren langt fra sid-
ste års dekadente natklub KitKat-
Klub i 1930’ernes Berlin. Vi rejser til 
København, hvor mistroen på det 
etablerede samfund og troen på fri-
hed hersker. Venskabet sættes på 
prøve, da den skønne Susan Himmel-
blå, Vilhelmsborg Festspil debutan-
ten Sofie Christensen, kommer mel-
lem de to venner. 
Alle tre glæder de sig til at sætte de-

res præg på de folkekære karakter, 
og udtaler: 
 
Daniel Høi-Nielsen: ”Jeg glæder 
mig meget til at formidle sangene, og 
jeg synes, Arnold er en utrolig spæn-
dende karakter, som har en stærk 
personlighed og karisma, og jeg ser 
virkelig frem til at gøre Arnold til 
min rolle med mit fingeraftryk”. 
 
Kristian Lundsgaard: ”Vi kender jo 
alle til at kunne føle sig uretfærdigt 
behandlet, men hvor de fleste af os 
måske kan se en dybere mening med 
tingene, kan Benny ikke, og tager det 
meget personligt. Hans rodløshed 
blandet med sort humor og et iltert 
temperament er, hvad der kendeteg-
ner Benny, der finder en smule luft 
og frihed i venskabet med Arnold, i 
forholdet til Susan og i sin musik. 
Jeg glæder mig meget til at give Ben-
ny mit udtryk”. 
 
Sofie Christensen: ”Jeg glæder mig 
meget til at spille Susan Himmelblå. 
Hun er en karakter, man ikke kan 
lade være med at holde af. Jeg ser 
frem til at skabe min helt egen Susan 
og tage hende med på scenen til som-

mer”. 
 
Billetsalget til Midt om natten har 
været i gang i en måned, og festspil-
let glæder sig over at se publikums 
interesse for at få en oplevelse sam-
men med Susan, Arnold og Benny. 
Billetsalget til Midt om nat-
ten foregår via billetnet.dk eller på 
tlf. 70 15 65 65. Billetter kan også 
købes på posthuse/udvalgte turistbu-
reauer. Grupperabat på 20 kroner pr. 
voksenbillet ved mere end 25 perso-
ner, kontakt Gruppeservice på BIL-
LETnet tlf. 70 25 65 85. Se meget 
mere på www.vbf.dk, hvor man også 
kan læse om Skovturspakkens læk-
kerier, som leveres af Salling Bistro. 
Lige som sidste år, kan Skovturspak-
ke og forestillingsbillet købes som 
kombi-billet, og derved spares det 
ene gebyr.  
 
For yderligere information, ønske 
om at møde de medvirkende eller 
besvarelse af spørgsmål fra pressen, 
kontakt venligst PR-ansvarlig  
 
Kirstine Marie Bauning på  
tlf.: 26 80 59 87 eller via  
email:kmb@vilhelmsborgfestspil.dk.  

Vilhelmsborg festspil 
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Mårslet Byfest 2010 -  Har du noget nyt? 
Mårslet Byfest søger nye tiltag 

 
De faste punkter fortsætter stort set som sidste år men!!!!!!!!!! 
 
Undertegnede har igen i år påtaget sig at koordinere arrangementerne til byfestprogrammet. 
 
Jeg vil i samarbejde med Mårslet Bladet - Juli/August nummeret - sørge for at der vil komme et program i alle postkas-
ser 
 
Deadline til Mårslet Bladet er jo den 10. juni 2010 så hvis der er nogle der brænder for at sætte noget nyt i gang, som 
skal med i programmet, så mail eller ring til mig. 
 
John Johansen – telefon 86 29 88 88 eller johnjohansen@youmail.dk 
 
Men det skal dog senest være søndag den 6. juni ☺ 
 
Jeg fik en lille flot hilsen fra Kaj Christensen (TAK for det) der fortalte at vi altid har holdt byfest i uge 33, denne lille 
detalje havde jeg, (som ny koordinator) overset, så derfor kære venner: 
 
Byfesten datoerne er altså herefter :  
Onsdag den 18. august, Torsdag den 19. august, Fredag  den 20. august,  Lørdag den 21. august og 
Søndag den 22. august 

 
John Johansen 
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Sporet ved Bredballegård 
Sporet ved Bredballegård ligger ca. 
15 km syd for Århus og ca. 10 km 
fra Odder. 
Den afmærkede rute er ca. 2 km 
lang. God tur. 
 
1 - Bredballegård 
Bredballegård, en del af Jordbrugets 
Uddannelsescenter Århus (JU), er en 
ejendom på 30 ha/54 tdr. land med 
alsidig planteavl, dyrehold med Jer-
sey malkekøer, svin, får og høns 
samt special- og forsøgsdyr. Bred-
ballegård er udgangspunkt for er-
hvervsuddannelser inden for land-
brug og maskinstation samt til dels 
skov og natur. Stedet fungerer for 
børn og skoleelever som besøgsland-
brug og har naturskole med egen 
naturvejleder. 
 
 
2 - Levende hegn 
Såvel nye som gamle hegn har med 
de forskellige træer og buske mange 
funktioner. De levende hegn giver læ 
for afgrøder og husdyr, forbedrer 
forholdene som fristed for den vilde 
flora og fauna. De fungerer også som 
skjul, opholdssted og fødekilde. 
Hegnene virker som ledelinier 
(spredningsveje) i landskabet og gi-
ver Bredballegård et større naturind-
hold til gavn for alle. Solsorten, 
skovskaden og kragen er nogle af de 
fugle, der nyder godt af hegnene. 
 
 
3 - Landbruget 
Da Bredballegaard er et skoleland-
brug, er der forholdsvis mange og 
små marker. I markerne dyrkes der 
både grovfoder og salgsafgrøder. 
Afgrøderne er kløvergræs, som an-
vendes både til ensilage og afgræs-
ning. Kløveren beriger græsset med 
protein og er en kvælstoffikserende 
plante, der opsamler og deponerer 
atmosfærisk kvælstof i jorden. Korn-
afgrøderne er havre, byg, hvede og 
triticale. I mindre udstrækning dyr-
kes rug, ærter, majs og lucerne. I 
markerne kan du være heldig at se 
rådyr, harer, agerhøns, fasaner og 
skovduer. 

 
4 - Træartssamlingen 
Træsamlingen huser over 60 forskel-
lige arter træer og buske, som alle 
findes i vore skove og landskaber. 
Træartssamlingen er delt ind i små 
felter med hver sin træart. Der læg-
ges vægt på at have en samling til 
undervisningsbrug, som viser sko-
vens afgrøder – både vedproduceren-
de som bøg, eg og rødgran, pynte-
grønt som nobilis samt juletræer som 
nordmannsgran og mange af hjælpe-
træarterne f.eks. hassel og alm. hæg. 
 
 
5 - Vandhullet 
Fra gangbroen kan du iagttage og 
fange smådyr og planter. Både vand-
hul og gangbro er lavet af elever som 
afgangsopgaver og danner nu bag-
grund for megen spændende natur-
formidling. Muligheden for at se 
salamandre og løvfrøer er gode. Der 
er også bygget andre publikumsfaci-
liteter bl.a. en shelter, hvor man efter 
aftale kan overnatte på primitiv vis. 
 
 
6 - Baronmosen 
Tidligere hørte mosen under Vil-
hemsborg, nu Århus kommune. Mo-

sen kan opleves ved at tage en afstik-
ker fra sporet mod vest. Mosen er en 
gammel tørvegrav omkranset af rø-
del og gråpil. Oplev gul iris i juni 
eller se mosens fugle: gråand, blis-
høne, grønbenet rørhøne, lille lappe-
dykker eller fiskehejre. 
 
 
7 - Naturens råden 
Her i dette hjørne af marken kan du 
se, hvad der sker når naturen tager 
over og danner en spændende biotop 
med et par vandhuller. Et nyt eller 
genopstået fristed for den vilde flora 
og fauna. 
 
 
8 - »Gartnerstykket« 
Gartnerstykket er et frilandsgartneri, 
men også med non-food (ikke spise-
lig) produktion. Marken er delt op i 
mindre produktionsenheder af klip-
pede hække. Her dyrkes grøntsager 
som løg og grønkål samt pil, og til 
tider andre eksotiske planter til un-
dervisningsbrug.  
 
Kilde: Landbrug & Fødevarer, Axel-
torv 3, 1609 København V, http://
www.lf.dk, e-mail: spor@lf.dk © 
1999 - 2009  

Foto: Jesper Andersen 
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Annoncer sendes til en af nedenstående.  

Annoncepriser og størrelser  for  år 2010, 
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. Moms. 
Annoncer for mindre perioder kan også aftales. 
Bladet udkommer 10 gange om året  år til alle Husstande i  postnummer 8320  
Og Mårslet Kirkesogn, som pr. 1.1.2010 udgør godt 2.020 husstande 
Oplaget pr.  1.1.2010 er 2100 stk. 

Hanne Salling Jensen 
Tlf: 86 72 20 00 

E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk  

Jacob Lind  
Tlf: 21 79 89 95 

E-mail: jacoblind@profibermail.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 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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