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Kommunikation i landsbyen og nu 
 
Der var engang for ikke så mange år siden hvor Mårslet blot var en lidt 
forvokset landsby, med landsbyens kendetegn på godt og ondt. Den gang 
kendte alle stort set alle, og hvis man havde noget der skulle drøftes eller 
fortælles til hinanden, faldt det let og naturligt at gøre det når man allige-
vel mødtes i Brugsen eller på idrætsbanerne. Og ellers kunne man jo bare 
ringe. Sværere var kommunikationen ikke, når man vidste hvem hinanden 
var. 
 
I dag har Mårslet for længst sprængt landsbyens rammer. Vi kan ikke 
længere regne med at også dem henne på den anden vej eller dem i den 
anden forening næsten automatisk ved hvad vi foretager os og har af pla-
ner; selv om det måske er noget der kan have betydning for dem, eller 
selv om både de og vi måske kunne have gavn af at snakke sammen om 
tingene. Det stiller nye krav til hvordan vi kommunikerer med hinanden. 
 
I stedet for den gamle landsbys uformelle snakken sammen er vi i dag 
nødt til at være mere systematiske i vores måder at meddele os til hinan-
den på. Og en livlig udveksling af informationer og tanker er nu som før 
livsnødvendig for et aktivt lokalsamfund, som vil være mere end sløv so-
veby. Derfor må vi alle – især vores områdes foreninger, institutioner og 
andre aktive steder – være opmærksomme på hvordan vi kommunikerer 
med andre i lokalsamfundet og hvordan vi måske kan gøre det bedre. 
 
I Fællesrådets Forretningsudvalg (FU) er vi p.t. i gang med at udvikle en 
politik for hvordan vi bedst muligt bruger hele paletten af kommunikati-
onsmidler: Mårslet-Bladet, Mårslet-webben, små og store møder, presse 
med mere. Men det er ikke nok at vi i FU bliver bedre til det med kom-
munikation. Der er også brug for at foreninger og andre udvikler sig på 
dette område. Man kan for eksempel skrive om sine aktiviteter og planer i 
Mårslet-Bladet; og på www.maarslet.net kan man offentliggøre nyheder, 
annoncere arrangementer i kalenderen, sætte opslag på opslagstavlerne og 
lægge links til andre hjemmesider eller blogs ind under Byens Puls. 
 
Mårslet er ikke længere en landsby. Men hvis vi er aktive med at bruge 
såvel traditionelle som moderne måder at kommunikere på, kan vi stadig 
have landsbyboernes solide kendskab til lokale sager af fælles interesse. 
 

Per Henrik Hansen 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 
Visionsmøde 13. november 
Fællesrådet indbyder alle interessere-
de mårslettere til offentligt seminar 
om visioner for fremtiden i 8320-
området. Mødet holdes på Testrup 
Højskole lørdag 13. november. Stads-
arkitekt Gøsta Knudsen og højskole-
forstander Jørgen Carlsen har allerede 
sagt ja til at holde oplæg. 
Seminaret arrangeres af FU’s visions-
udvalg, som også tager imod forslag 
til visioner, der kan diskuteres på mø-
det og/eller i andre sammenhæng. 
Forslag kan sendes til Poul Hakon 
Poulsen, Hørretløkken 48, email: 
php@kpf.dk. 
Se forrige nummer af Mårslet-Bladet 
for en nærmere omtale af arbejdet 
med visioner for Mårslet og resten af 
8320-området. Hvis du ikke har gemt 
bladet, kan du finde det i web-arkivet 
på adressen www.maarslet-bladet.dk. 
 
Planer om nye stier 
Fællesrådets trafikudvalg, natur- og 
miljøgruppen samt trampestiudvalget 
vil holde et fælles møde for at koordi-
nere arbejdet med forskellige ideer og 
planer for nye stier: 
 
• Langs Langballevej: Vi er i dialog 

med kommunen om at etablere en 

grussti langs Langballevej, i det 
mindste på en del af strækningen 
mellem Mårslet og Langballe. 
Fællesrådets FU vil sammen med 
beboerforeningen i Langballe ar-
bejde for, at der kommer en kom-
bineret gang- og cykelsti på hele 
strækningen. Chancen for omsider 
at få en sti langs Langballevej 
hænger sammen med, at kommu-
nen har droppet planen om en sti 
fra Vilhelmsborg-trinbrættet langs 
Bedervej til Mårslet, da sikkerhe-
den her vil blive for dårlig et par 
steder. De penge, som var afsat til 
Bedervej-stien, kan nu muligvis 
bruges langs Langballevej. 

 
• Ved Kirken: Trampestiudvalget 

søger kommunen om penge til at 
etablere en sti fra vejen Ved Kir-
ken til cykelstien langs jernbanen. 

 
• Ved Butikstorvet: Vi søger også 

kommunen om penge til at etable-
re en lille sti over marken mellem 
Butikstorvet og Eskegårdsvej. 

 
• Ved stationen: Midtjyske Jernba-

ner (som Odderbanen officielt 
hedder nu) har tilbudt at forære 
grus til den lille trampesti langs 

den nordlige perron. Vi siger ja 
tak.  

 
• Langs jernbanen: Midtjyske Jern-

baner (MJ) foreslår, at Eskegårds-
vej ved rensningsanlægget forlæn-
ges med en sti, der skal føres un-
der jernbanen sammen med åen.  
MJ håber, at sådan en sti vil stop-
pe den ulovlige trafik af gående, 
der i dag er der, hvor Eskegårdsvej 
slår et sving ved jernbanen. Vi har 
endnu ikke taget stilling til dette 
forslag, som muligvis kan komme 
i karambolage med privat beboel-
se. 

 
Ovenstående bygger på referat fra 
FU’s møde 16. juni. Hele referatet 
kan ses på www.maarslet.net > Bag 
om 8320 > Referater fra FU-møder. 
 

PerHH. 
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Bybus-planlæggerne i kommunen og 
Midttrafik vil bestræbe sig på at koor-
dinere afgangstiderne bedre, så bus og 
tog mellem Mårslet og Århus frem-
over ikke vil køre næsten samtidig, 
men mere forskudt end i dag. Det er 
det mest konkrete resultat af Fællesrå-
dets høringssvar til kommunens og 
Midttrafiks nye plan for bybusserne i 
Århus Kommune. 
Ønsket om flere og hurtigere forbin-
delser fra Mårslet er ikke blevet op-
fyldt. 
Heller ikke ønsket fra Hørret om fort-
sat af få bussen ind gennem landsby-
en er blevet hørt. 
”Af hensyn til køretiden og det meget 
begrænsede antal passagerer i Hørret 
By skal ny buslinje 19 (der træder i 
stedet for linje 10, red.) ikke køre ind 
omkring byen”, lyder begrundelsen 

fra embedsmændene i den kommuna-
le afdeling Trafik og Veje. 
 
Foretræde for udvalg 
21. juni havde Jens Thomsen og Kurt 
Søe fra Fællesrådets FU foretræde for 
Byrådets Tekniske udvalg om den 
nye busplan. Her lagde de nogle øn-
sker frem, som gik langt videre end 
bedre koordinering af afgangstiderne. 
På foretrædet sagde Jens og Kurt 
blandt andet: 
”Mårslet har trods sin størrelse ikke 
fået tildelt en god busforbindelse i 
den nye trafikplan, men gives - med 
Rigmor Korsgaards (kommunal tra-
fikplanlægger, red.) ord - en forringet 
service, blandt andet fordi vi ikke kan 
demonstrere en massiv tradition for at 
køre med bus. 
Dette kunne hænge sammen med, at 

vi efter vor opfattelse også i øjeblik-
ket er ret dårligt betjent. 
Lige nu er Mårslet måske ikke bære-
dygtig til seks busafgange i timen fra 
morgen til aften. 
Men helt sikkert er det, at der hver 
dag er mange hundrede mennesker, 
der forlader byen i små eller store 
biler for at komme på arbejde. I den 
forbindelse må vi minde om, at der 
stadig kommer flere husstande til 
Mårslet. 
Mårslet Fællesråd ønsker sig en bedre 
kollektiv betjening. For at komme 
hurtigere frem, for at være god mod 
miljøet og for at slippe for en masse 
trafik i Mårslet. Mårslet Fællesråd 
tror på, at med en bedre kollektiv be-
tjening, vil antallet af passagerer til 
og fra Mårslet øges.” 

Håb om bedre koordinering af bus og tog 
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Kristine Nielsen vil fremover besvare 
udvalgte spørgsmål fra læserne inden-
for kost, livsstil, kosttilskud, vitami-
ner/mineraler, vægttab og motion. 
Kristine er født i 1978 og flyttede til 
Mårslet med sin kæreste i februar 
2010. Hun er bl.a. uddannet biopat, 
kostvejleder, urteterapeut, slankekon-
sulent, massør og fitnessinstruktør. 
Hun har haft egen klinik i Århus og 
København, hvor hun har arbejdet 

med kost- og livsstilsvejledninger, 
rygestopbehandlinger, slankevejled-
ninger samt holdt foredrag i forenin-
ger og på virksomheder. I dag arbej-
der hun som konsulent for en anner-
kendt kostvejleder i Århus C. 
  
Hvis du har et spørgsmål, som du øn-
sker besvaret i Mårslet bladets nye 
brevkasse, kan du sende det 
til stinne24@hotmail.com 

Ny brevkasse redaktør i Mårslet Bladet 

Sov mørkt  - så taber du dig og lever længere  
Sommeren byder på masser sollys, 
som skal nydes i fulde drag. Det 
er den eneste årstid, hvor vi i Dan-
mark kan få nok D-vitamin gennem 
solens stråler. D-vitamin er bl.a. vig-
tig for vores knogler og immunsy-
stem. 
Men lige så vigtigt som sollyset er 
om dagen, er mørke vigtigt om natten 
- hele året. Når du får sollys om 
dagen og sover i et fuldstændigt 
mørkt lokale om natten udskiller 
kroppen nemlig søvnhormonet 
melatonin. Dette hormon er med til at 
regulere din døgnrytme og styrke dit 

immunforsvar. Melatonin er en 
antioxidant, der blandt andet 
kan hæmme cancer, livsstils-
sygdomme og aldring. Mennesker, 
der er vågne om natten og sover om 
dagen (f.eks. Skifte-holdsarbejdere), 
kan få problemer  med tilstrækkelig 
produktion af melatonin. Meget tyder 
derfor på, at disse mennesker oftere 
lider af depressioner og cancer. 
Sørg for at sove for nedrullede gardi-
ner og helst mørklægningsgardi-
ner. Du kan også sove med et par 
flybriller i de lyse måneder. Undgå at 
have lys fra klokradioer, tv m.m. 

tændt i dit soveværelse. Skal du op og 
tisse om natten, er det bedst at undgå 
at tænde lyset. 
 Ny forskning tyder ligeledes på, at en 
god nattesøvn på ca. 8 timer er 
nødvendig, hvis man vil tabe sig. Når 
vi sover falder mængden af 
stresshormoner og det appetit-
r e g u l e r e n d e  h o r m o n  l e p -
tin afbalanceres. Hvis man sover for 
få timer om natten vil man have en 
øget trang til søde sager og det kan 
være svært at holde vægten. 

 
Kristine Nielsen   

Vi takker for venlig deltagelse og opmærksomhed ved 
Bente Marie Pilgaard Nielsens 

Bisættelse v/Mårslet Kirke den 29.7.2010 
Urnen er nedsat 12.8.2010 

Familien 

Hus i Italien udlejes hele året 
 

Havudsigt og gode strande 
www.villacichetti.dk 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00 
 

Husk Deadline  
Den 10 hver måned 

Mårslet-Bladet 
 

indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Spild af mad og gode madpakker 
Så er skolen godt i gang efter ferien. 
Madpakken skal smøres og den skal 
være sund og ernæringsrigtig. Unger-
ne og ikke mindst de unge har brug 
for sund energi til at lære og opleve 
alle de ting som foregår i løbet af en 
helt almindelig skoledag.  Som om 
det ikke var nok i sig selv, men nej – 
nu skal madpakke også pakkes rigtigt 
ind. Det er der mange gode grunde til. 
En ordentlig indpakket madpakke 
holder sig bedre, og den har dermed 
mindre chance for at havne i skralde-
spanden, og selv indpakningen kræ-
ver også ressourcer, som vi ligeså 
godt kan optimere forbruget af. 

Ender madpakken i skraldespanden er 
det selvfølgelig helt galt, det er jo det 
rene spild af ressourcer. Hver dansker 
smider i gennemsnit 63 kilo madvarer 
i skraldespanden om året. 15-20% af 
den mad vi køber ender i skraldespan-
den. Omkring 1/3 af alle verdens 
madvarer bliver produceret for at en-
de direkte i skraldespanden. Det glo-
bale madspild kan brødføde 3 milliar-
der mennesker. 10 % af den globale 
udledning af drivhusgasser kan relate-
res til produktion af fødevarer, der 
ikke bliver spist. Udsagnene er taget 
fra den landsdækkende kampagne 
”Brug mere – spild mindre” som er 

central for miljøministeriets nye Af-
faldsstrategi ´10, se mere på 
www.stopspildafmad.dk. 
Tilbage til madpakke som skal pakkes 
ordentligt og miljøvenligt ind. Det er 
ikke så svært. Brug bl.a. resterne fra 
aftensmaden til næste dags madpakke 
og brug madpapir, plastfilm, plast-
bokse og madkasse når den skal pak-
kes ind – undgå stanniol. Du kan fin-
de meget mere om emballage af mad-
varer på www.sundhedogmiljoe.dk 
under ”klik grønt” og fx under mad-
pakker. 
 

Grøn Guide 
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Nyt fra Midgaard i Mårslet  

Foråret startede op med utrolig godt 
vejr i juni måned. 
Der blev leget og oplevet meget på 
Midgaards område. Soppebassinet og 
vandleg var naturligvis i gang op til 
flere gange. Vandrutsjebanen blev 
også slidt op på et par dage. Boldspil 
næsten hver dag. 

Overnatning på Midgaard har længe 
været et stort ønske, både hos de stør-
ste 8. kl. Og 5.kl. Vi lavede en "nørde
-nat", (computer-nat) og tøse-nat, 
med råhygge og diverse lækkert til 
maven. 
Det sjoveste var at se alle deltagere 
efter nattens oplevelser. En rigtig god 
nat. 
 
Den 13. juni, søndag var der stor ha-
vedag, der blev nusset og svedt over-
alt i anlægget. 
En af fædrene agerede handymand. 
Nu duer en del flere døre og andet 
igen, stor tak til de forældre og nabo-
er der mødte op! 
 
Traditionen tro var børn og unge en 
tur i Friheden. 
44 unge deltog på denne dejlige tur. 
 
Gennem maj og juni kom de kom-
mende nye 5. kl. Børn på besøg ude 
og inde, En del begyndte også at 
komme fast i denne tid. Velkommen! 
 
Den 23. juni holdt vi en dejlig indvi-
else af vores nye bålplads, legede mi-
ni Skt. Hans. 
De unge lavede snobrød og grill pøl-

ser, hyggeligt, selv heksen blev 
brændt af. 

Næste skoleår begyndte d. 9-8-10 og 
Vi holder ved at der ofte er frugt og 
grønt til ungerne, så vidt muligt dag-
ligt. 
 
Interesserede i vores dagligdag kan 
søge info på Midgaards hjemmeside: 
www.midgaard-maarslet.dk  

Forældre inviteres til: 
Forældremøde den 20. september kl. 17, inkluderet aftensmad, Invitation og tilmeldingsblanket udsendes til forældre 
først i sept. (se hjemmesiden) 
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Familiespejder - også noget for dig og din familie 

Ideen  
Tanken bag Familiespejder er, at fa-
milien skal være sammen om oplevel-
ser og udfordringer, som tilpasses 
børnenes alder.  
Ansvaret for aktiviteterne går på skift 
mellem familierne—vi holder fælles 
planlægningsmøde et par gange om 
året, hvor alle ideer og ønsker kom-
mer på bordet!  
 
Aktiviteter  
Familiespejdernes aktiviteter er man-
ge og forskellige—fx har vi været på 
løb, brudt koder, lært morse, bygget 
igloo, lavet bål, få-et dolkebevis, be-
søgt brandstatio-nen, lært førstehjælp 
og været på weekendtur.  
 
Familiespejder  
”Familiespejderarbejdet tager ud-
gangspunkt i emnerne natur, leg og 
oplevelse. Naturen bruges som aktivi-
tetsramme. Der lægges vægt på fælles 
oplevelser for hele familien, gennem 
aktiviteter for børn sammen med de-

res forældre.” uddrag af vedtægter for 
KFUM-spejderne  
 
Starten i Mårslet  
I efteråret 2008 startede KFUM-
spejderne i Mårslet en Familiespejder
-enhed. Da Familiespejder er en ny 
”opfindelse” hos KFUM-spejderne ge
-nerelt, har de familier, der har været 
med i dette forløb været med til at 
sætte sit præg på, hvordan enhe-dens 
arbejde skal være.  
 
Hvor og hvornår  
Familiespejderne mødes den første 
tirs-dag i måneden kl. 18.00-20.00 i 
Spejderhuset, Obstrupvej 6.  
Første gang i efterårs sæsonen er 
tirsdag d. 7. september.  
 
Hvad skal du gøre  
Tag en lun trøje på og mød op ved 
Spejderhuset sammen med din familie 
og oplev selv, hvad det vil sige at væ-
re fælles om oplevelser og aktiviteter!  
 
Kontakt Har du spørgsmål er du vel-
kommen til at tage kontakt til én af de 
nuværende medlemmer af Familie-
spejder-enheden:  
 
Sheila Truelsen:  
86298667  
 
Jette Nørgård Kristoffersen:  
86 28 99 65  
 
Susanne og René Lunderskov:  
86 21 21 86 
 
Gruppeleder Ib Foss:  
86 29 90 25  

KFUM-spejderne ”Spejderarbejdet 
handler om at lære børn at føle ansvar 
for sig selv, hinanden og naturen. 
KFUM-spejderne i Danmark er en 
spejderbevægelse med folkekirkelig 
tilknytning. Vi anvender spejderarbej-
dets metoder og pædagogik i vores 
arbejde. Den folkekirkelige tilknyt-
ning betyder, at det er en del af vort 
formål at give børn og unge mulighed 
for at finde en mening med livet, ved 
på en levende måde at formidle krist-
ne værdier”. uddrag af mål og formål 
for KFUM-spejderne ”learning by 
doing” er én af spejderarbejdets ideer 
—kom selv og prøv!  

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

Starten på et nyt skoleår 
For nogle år siden bad jeg eleverne i 
1.-3. klasse om på første skoledag til 
morgensang at træde et skridt til ven-
stre for at gøre plads til de nye børne-
haveklasser, samtidig blev de ”rykket 
op” til næste klasse. Siden er det ble-
vet en tradition på Mårslet Skole og i 
år var skridtet til venstre ekstra stort, 
da der skulle være plads til 5 nye bør-
nehaveklasser med 103 elever. Det er 
det største antal, der indtil nu er star-
tet i børnehaveklassen. På grund af 
etablering af et ekstra midlertidigt 
klasselokale i kantinen måtte Mårslet 
Skoles Venners traktement for de nye 
forældre på børnehaveklassernes før-
ste skoledag foregå i hallen, så det 
var også noget nyt. 
Der går lige nu 826 elever på Mårslet 
Skole og der er 446 børn i SFO. Det 
kræver ekstra plads, hvilket der også 
arbejdes på med det resultat, at sko-
len er én stor byggeplads med de na-
turlige gener, det medfører. 
 
Besøg af Rådmanden 
Rådmand for Børn og Unge Jacob 
Bundsgaard Johansen besøger Mår-
slet tirsdag den 21. september. Han 
skal besøge skole og institutioner i 
området. Det endelige program ligger 
endnu ikke fast, men vi vil forsøge at 
give ham et indtryk af, hvad der opta-
ger os i området. 

Byggeriet 
Den nye bygning i skolegården forven-
tes færdig til uge 43, og alt forløber 
planmæssigt. Der kommer også en ny 
hovedindgang til skolen, da det ikke 
længere er naturligt at bruge den gamle 
i skolegården. I skoleferien har hånd-
værkere været i gang over det hele. 
Der er kommet nyt tag på den gamle 
bygning. På Asgården er der indrettet 
to lokaler, som om formiddagen kan 
bruges til undervisning og af SFO om 
eftermiddagen, og der er indkøbt nyt 
møblement, som i højere grad lever op 
til mulighederne for at arbejde med 
elevernes læringsstile. I kantinen og B-
husets fællesareal er der opført et mid-
lertidigt klasselokale, som fjernes, når 
de nye fælleslokaler står færdige. Kan-
tinekøkkenet er blevet totalt renoveret 
og moderniseret, så det kan leve op til 
det nye koncept, hvor vi selv fremstil-
ler maden. 
I uge 33 står det nye hjemkundskabslo-
kale færdigt. Vi har fået et dejligt lyst 
og moderne lokale, som vi glæder os 
meget over. Det er indrettet i det gamle 
håndarbejdslokale, og derfor er hånd-
værkerne nu i gang med at indrette 
håndarbejdslokale i hjemkundskabs 
gamle lokale. Når den nye bygning er 
klar og biblioteket kan flytte over i det 
nye Pædagogiske Læringscenter, går 
håndværkerne i gang med at indrette 
biblioteket til et nyt musiklokale, som 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

bliver større end det nuværende og 
med øvelokaler. 
 
Nyt kantinekoncept 
Skolebestyrelsen har på skolens veg-
ne opsagt kontrakten med leverance 
af mad fra Beder Skole med virkning 
fra 1. august. Vi har derfor udvidet 
og moderniseret kantinekøkkenet, så 
der kan blive plads til bedre udsug-
ning, ny ovn, røremaskine og en in-
dustriopvaskemaskine, der giver bed-
re muligheder for selv at fremstille de 
nødvendige madvarer til elever og 
personale. 
Vi har med stor succes igennem godt 
et år haft et koncept, hvor der i 10- 
frikvarteret kan købes morgenmads-
produkter. Det udvider vi nu med 
hjemmebagt brød. Salatbaren bliver 
grundlaget for dagens ret, hvor der i 
4 af ugens dage vil være et fast mål-
tid, som kan købes for 20 kr. Her ind-
går lidt varmt, som f.eks. frikadelle 
eller kylling, som suppleres med in-
gredienser fra salatbaren. Det daglige 
udbud vil blive sundere og med færre 
valgmuligheder. Vi vil løbende vur-
dere, om der skal ske forandringer, 
og om det økonomisk kan hænge 
sammen, for som udgangspunkt skal 
kantinedriften være udgiftsneutral i 
forhold til skolens samlede budget. 
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Skolebestyrelsens indlæg 
Af Erling Sørensen, skolebestyrelsesformand 

Så er et nyt skoleår skudt i gang. Og 
traditionen tro var Mårslet Skoles 
Venner på pletten første skoledag 
med rundstykker til de nye skolebørns 
forældre.  Vi ser frem til et år, hvor vi 
i Mårslet Skoles Venner igen kan give 
en hjælpende hånd til oplevelser ud 
over det sædvanlige for skolens ele-
ver. 
Hvor stor en hånd, vi kan give, af-
hænger selvfølgelig af hvor mange 
medlemmer, vi får. Og ganske som 
sædvanligt skal I som forældre på 
skolen derfor holde øje med girokor-
tet i tasken; det årlige kontingent pr. 
familie er fortsat 95 kroner. I år kom-
mer girokortet sammen med en opda-
teret folder om, hvem vi er, og hvad 
vi laver. Det er også i dette skoleår vi 

søsætter vores lille hjørne af skolens 
hjemmeside –så hold øje med det. 
 
Traditionen tro holder Mårslet Skoles 
Venner generalforsamling den første 
uge i september, det bliver i år tors-
dag den 7. september. Alle medlem-
mer er naturligvis velkomne til mødet 
klokken 20.00 på lærerværelset. Der 
er plads til flere i bestyrelsen, hvis du 
skulle have lyst til at præge forenin-
gen fremover. Og det er altså meget 
sjovt at have som sit fineste formål at 
dele penge ud…. 
 
Send venligst besked på maarsletsko-
lesvenner@hotmail.dk eller ring til 
formand Lone Thuesen på 86 12 23 
98 hvis du kommer.  

Et nyt skoleår på Mårslet Skole er 
startet og hvilket et 
En skole i forandring såvel bygnings-
mæssigt som læringsmæssigt med 
nye impulser fra arbejdet med for-
skellige læringsstile så med rette kan 
alle der bevæger sig på og omkring 
skolen stille høje forventninger til et 
spændende og udbytterigt skoleår. 
Selvom det lige efter skolestarten har 
kunnet se lidt uoverskueligt ud med 
byggepladsopstillinger og stilladser 
på indtil flere forskellige områder af 
skolen – så er vi tæt på det endelige 
mål og en indvielse af den færdige 
tilbygning og renovering. 
Lige omkring efterårsferien forventer 
vi at kunne tage den nye tilbygning i 
brug – og så kan de midlertidige klas-
selokaler der er etableret i løbet af 
sommerferien, dels i kantinen dels i 
fælleslokalerne i B-huset nedlægges 
igen. 
 
En ny bestyrelse på vej  
En anden forandring bliver en ny sko-
lebestyrelse der skal findes her i den 
kommende periode således at den kan 
træde i funktion fra 1. november 

2010.  
Børn og Unge i Århus Kommune har 
fået dispensation fra Folkeskoleloven 
til i perioden 2010 – 2014 at afprøve 
nye bestemmelser for valg til skolebe-
styrelserne. Dette indebærer blandt 
andet at forældrerepræsentanternes 
valgperiode ændres fra 4 til 2 år samt 
at det borgerlige ombud afskaffes. 
På skolens hjemmeside er der mere 
detaljeret beskrevet hvordan hele pro-
ceduren er for valg af skolebestyrelser 
i Århus Kommune 2010 ligesom alle 
forældre på skolen har modtaget in-
formation om det praktiske forløb på 
Mårslet Skole. 
Det er den nuværende skolebestyrel-
ses håb at der kommer mange kandi-
dater på banen der ønsker at indgå i 
bestyrelsesarbejdet med de udfordrin-
ger og ogaver ”den nye” Mårslet Sko-
le vil møde i de kommende år.  
Og uanset hvor formelt og voldsomt 
det kan se ud med valgprocedure og 
så videre, så lad det ikke være en hin-
dring for at stille op til skolebestyrel-
sen  - det behøver ikke blive en kæm-
pe valgteknisk prøvelse. 

Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.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 
 

Kom og vær med til at dele penge ud 
Af Lone Thuesen, MSV 
Af Lone Thuesen, MSV 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - september 2010 

Her i september er VM i fodbold  for 
længst ovre, og vi har også været 
igennem Wimbledon turneringen og 
Tour de France. Men jeg tænker alli-
gevel tilbage på de afslappende VM-
dage, hvor jeg spændt fulgte dansker-
nes færd og alt for tidlige hjemsendel-
se, Tysklands sejr over Argentina 4-0 
og alle de andre kampe, som jeg enten 
bare slumrede til eller beundrende 
betragtede.  
 
Da ikke alle kampe var lige fængslen-
de, kunne jeg – samtidig med at jeg 
dog var til stede i samme stue som 
min mand, der er passioneret fodbold-
entusiast – gøre mig nogle overvejel-
ser over fodbold og livet. Tænker 
man over det, er der faktisk mange 
lighedspunkter. I livet som i fodbold 
findes både angribere, altså fremad-
stormende mennesker, som bare vil 
frem, gøre en forskel, udrette noget; 
mennesker, som har projekter, der 
gerne skulle komme i mål. Livet og 
fodbold er også fuldt af forsvarere, 
altså dem, der holder skansen i trange 
tider, når byrder tynger og modgan-
gen presser på. Ofte er det mænd, der 
er angriberne, dem, der med ’drive’ 
og et ekstra gear vil frem, og ofte er 
det kvinder, der værner om det nære, 
beskytter og holder i gang. Men i vore 
dage kan rollerne godt være byttet 
om. Så er der midtbanespillerne, som 
både angribere og forsvarere er dybt 
afhængige af. De er ofte meget usyn-
lige, de gør det store løbearbejde, fø-
rer bolden frem, men det er ikke dem, 
der scorer, og det er heller ikke dem, 
der spektakulært forhindrer modstan-
derens angribere i at score mål. Men 
uden dem var der slet ikke noget spil. 
Vi kan altså sende en tanke til alle de 
mennesker, der i det daglige, ganske 
usynligt yder en kæmpe indsats i 

samfundet og i familierne, for at alle 
kan få det godt. Og så er der målman-
den, den sidste skanse, som man altid 
må regne med, når alt andet glipper. 
Sådan en findes i de fleste familier. 
 
Ligesom fodbold er en holdsport, le-
ves livet også sammen med andre. 
Hvis stjernespillerne bare går solo, 
falder spillet fra hinanden, og man når 
ingen resultater. Hvis man er for me-
get alene, kan livet let gå i stykker for 
en. Og ligesom fodbold er også livet 
fuld af ureglementerede tacklinger, og 
af og til af uretfærdige domme. Men 
ofte er der i livet slet ikke nogen dom-
mer, der griber ind, redder os og sør-
ger for sanktioner, når vi lider ondt. 
 
Fodbold kan være en leg, en smuk 
ballet for rigtige mandfolk og vakse 
drenge. Legen kommer også til udtryk 
i måden fansene klæder sig ud til fod-
boldkampene. Fodbold giver mænd 
plads til både at være rigtige mænd, 
men også mulighed for, at de kan 
iscenesættes sig som fjollede, fantasi-
fulde legebørn. Det er pragtfuldt. Så-
dan måtte det også engang imellem 
gerne være i livet: At vi voksne ikke 
glemmer legen. Vi har brug for oaser, 
hvor vi kan give plads til glæde, leg, 
kunst, kirke, kærlighed, altså alt det 

som ikke ”kan bruges til noget”, men 
som er uundværligt. Vi går i det dag-
lige så meget op i det, som er nyttigt, 
fornuftigt, anvendeligt og rationelt; 
men der er andet og mere i livet end 
det, ja, det vigtigste er faktisk det, 
man ikke kan håndtere, det som kom-
mer til os, griber os og får os til at 
undre os.  
Efter hårdt slid så lykkes det nogle 
gange: Der scores og jublen bryder 
løs både på og uden for banen. Skønt 
er det at se, hvordan spillerne giver 
udtryk for deres glæde. Forløsningen 
udtrykkes i omfavnelser og nogle 
gange i dans og sang. Det samme sker 
hjemme i stuerne. Jublen kommer, 
efter at der er præsteret. Alligevel ser 
vi også af og til nogle lidt heldige mål 
eller mål, der skyldes en fejlagtig 
dommerkendelse. Der er altså også et 
moment af tilfældighed. I vort daglige 
liv er der langt mellem jubelen og 
ekstasen. Men højdepunkter er der, og 
dem skal vi huske at markere. Det 
gælder f.eks. runde fødselsdage, jubi-
læer og andre mærkedage. Den store 
glæde fejres bedst i kirken: Et barns 
fødsel og kærlighedens indvandring i 
vort hjerte. Kirkens ritualer er gode til 
at bekræfte og åbne for både det høje 
og det dybe, glæde og sorg. Til kirke 
kan vi også komme med smertelige 

Fodbold og 
livet 
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KIRKETIDER  
I SEPTEMBER 

 
 
 

SØNDAG d. 5. sept. kl. 10:00 
14. søndag efter trinitatis 
Joh 5,1-15 
Hanne Davidsen 
 

SØNDAG d. 12. sept. kl. 10:00 
15. søndag efter trinitatis 
Luk 10,38-42 
Præsteindsættelse med efterfølgende 
frokost i Sognehuset 
 

SØNDAG d. 19. sept. kl. 11:30 
16. søndag efter trinitatis 
Joh 11,19-45 
Jette Rosenberg Christiansen 
 

SØNDAG d. 26. sept. kl. 10:00 
17. søndag efter trinitatis 
Mark 2,14-22 
Hanne Davidsen 
 

KIRKETIDER I OKTOBER 
Søn. d.   3. okt. høstgudstj kl. 10:00 
     og familiegudstjeneste  kl. 14:00 
     (se omtale her på siden) 
Søn. d. 10. okt.                  kl. 10:00 
Søn. d. 17. okt.                  kl. 10:00   
Søn. d. 24. okt.                  kl.   9:00  
Søn. d. 31. okt.                  kl. 10:00 

KILDEVANG 
 

Onsdag d. 1. september kl. 14:30  
 

afholdes der gudstjeneste i dagligstu-
en. Vi begynder med en kop kaffe og 
lidt hyggesnak fra kl. 14:00.  
 

Prædikant er sognepræst Hanne Da-
vidsen. 

KIRKEBIL 
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
og ved andre arrangementer kan æl-
dre og dårligt gående bestille gratis 
transport. Henvendelse til kirketjener 
Lis Nissen senest fredag kl. 8:30 på  
tlf. 8629 8190. 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 
 

Der afholdes ordinært, offentligt me-
nighedsrådsmøde i Sognehuset  
 

Onsdag den 22. sept. kl. 19 - 22 

 

         MANDAGSCAFÉEN 
slår dørene op efter ferien og åb-
ner igen den 13. sept. kl. 9:30 
 

med frisklavet kaffe, te og rund-
stykker i Sognehuset fra kl. 9:30 
til 11:00 
Mød op og få en kop kaffe og en 
hyggesnak med andre fra sognet. 
Og så er det tilmed helt gratis!  

tilfældigheder og meningsløshed, 
og dér finde trøst og mod til at ud-
holde det undertiden vanskelige liv.  
 
Som fodbold er livet også en kamp 
med vindere og tabere. Kampen er 
god for den skaber liv og livlighed. 
Den viser, at vi mener noget, at der 
er noget, der har værdi og som vi 
gerne slås for. Men kampen kan 
også være svær, fordi den kræver 
afkald og fokusering. Et ægteskab 
kan være en kamp – på den onde 
måde, når ægtefolkene skændes og 
hele tiden slås om tid og opmærk-
somhed – og på den gode måde, når 
ægtefolkene kappes om at støtte og 
opmuntre den anden, når der er 
enighed om målet: at holde sammen 
og elske hinanden. 
Til fodbold hører både spillere og 
tilskuere. Nogle der yder, og andre 
der nyder. Sådan også i livet. Vi 
kan ikke altid være på banen, nogle 
gange må vi se på og bare glæde os 
over, at det lykkes for andre og så 
dele glæden med dem. Det kan væ-
re svært. Betegnende nok er der 
ikke noget, der hedder medglæde. 
Men medlidenhed kender vi. Det er 
nok lettere at vise medlidenhed end 
medglæde, desværre. 
 
Fodbold kan samle mennesker i et 
godt fællesskab. Det er ikke så sjovt 
at sidde og se fodbold alene, men 
det er hyggeligt sammen at dele 
begejstringen med andre og et par 
øl og nogle chips. Kan man så også 
samles om et fælles mål på et mere 
overordnet plan, er det virkelig 
godt. I år var FIFA’s slogan: One 
goal: education for all. På den må-
de fik VM i fodbold også en social 
side, nemlig kampen og arbejdet for 
uddannelse til alle. Et projekt, som 
giver særlig god mening i Afrika, 
hvor turneringen blev afholdt. Fol-
kekirkens Nødhjælp og mange an-
dre nødhjælpsorganisationer gør et 
stort arbejde også på dette område. 
Liv og læring hører sammen. Og i 
Grundtvigs eget land husker vi den 
gamles vise ord: ”Menneske først, 
kristen så”. Og det var da helt godt 
sagt! 

Hanne Davidsen 
sognepræst 

HØSTGUDSTJENESTER 
 

Kirken er smukt pyntet med efter-
årshavens dejligste blomster, de 
skønne høstsalmer synges og glæ-
den og taknemmeligheden over 
livets gaver kommer til udtryk.  
Alt det sker ved to høstgudstjene-
ster i Mårslet kirke. Begge finder 
sted søndag den 3. oktober. 
Kl. 10:00 er der høstgudstjeneste 
ved højmessen og 
kl. 14:00 er der høstgudstjeneste 
for familier med børn.  
Ved denne gudstjeneste bærer bør-
nene frugt og grønt ind i kirken. 
Efter gudstjenesten er der samvær i 
sognehuset, hvor gaverne bortauk-
tioneres til fordel for Folkekirkens 
Nødhjælp. 

     HYGGEKLUBBEN  
  begynder efterårssæsonen 
  med en forrygende musi-

kalsk eftermiddag i Sognehuset  
torsdag d. 9. september kl. 14-16 
 

Vi har hyret KOLT-TRIOEN med 
de tre musikalske spillemænd Jens 
Jørgen Jensen, Torben Gang Ras-
mussen og Carl Erik Byskov. 
Trioen opstod tilbage i 2001 som 
underholdningsorkester i Kolt.  
De tre spillemænd leverer en god 
og hyggelig stund med en buket af 
både seriøse og hotte klaver-, sang- 
og spillemandsnumre. 

9. 
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Konfirmandstart 
Vi glæder os til at modtage 4 nye 
konfirmandhold (for første gang i de 
17 år, jeg har været præst her i Mår-
slet er der nu 4 hold). 
Vi håber på et rart og lærerigt år, 
hvor de unge skal møde en kirke, der 
har noget på hjerte, og hvor vi møder 
de unge for at lytte til, hvad der rører 
sig i dem. I en frugtbar dialog vil vi 
bringe kristendommens budskab på 
banen. Undervisningen finder sted i 
sognehus og kirke. 
Konfirmanderne møder i Sognehuset 
første gang på følgende dage: 
 
7.a tirsdag     d.14. september kl. 8:00 
7.b fredag    d.17. september kl. 8:00 
7.c onsdag   d.15. september kl. 8.00 
7.d torsdag   d.16. september kl. 8.00 
 
På den første dag bedes konfirman-
derne medbringe den tilmeldingssed-
del, der er blevet uddelt ved skole-
årets begyndelse. 
 

Mini-konfirmandstart 
Vi glæder os til minikonfirmandun-
dervisningen i den nye sæson. Det er 
sådan, at 3.a og 3.b tilbydes under-
visning i efteråret, og 3.c, 3.d, og 3.e 
tilbydes undervisning til foråret. 
Undervisningen går ud på at introdu-
cere kirken, gudstjenesten, Fadervor, 
nogle bibelske fortællinger og salmer 
for børnene. I forløbet indgår et par 
familiegudstjenester. Sæt allerede nu 
kryds i kalenderen den 3. oktober, 
hvor vi kl. 14.00 fejrer familiehøst-
gudstjenesten med efterfølgende 
samvær og auktion i Sognehuset. 
Undervisningen slutter med opførel-
se af det efterhånden traditionsrige 
krybbespil. Forårets minier får til 
gengæld chancen for at opføre vort 
nye påskespil. 
Men først efterårets undervisning. 
Minierne møder i Sognehuset første 
gang følgende dage: 
 
3.a tirsdag  d. 7. september kl. 14:00 
3.b onsdag d. 8. september kl. 12:00 
 
På den første dag medbringer de den 
tilmeldingsseddel, der er blevet ud-
sendt ved skoleårets begyndelse. 
 

Hanne Davidsen, sognepræst. 

Royalt besøg i Mårslet Kirke 

 Mårslet  Kirke  
er åben for besøgende alle hverda-
ge fra kl. 9 - 17 dog undtaget dage 
med kirkelige handlinger (vielse 
eller begravelse / bisættelse). 
Alle er velkomne til at slappe lidt 
af fra dagens stress og jag og nyde 
freden og stilheden i det smukke 
kirkerum. 

Ved messehagelprojektets afslutning 
i 2009 blev der udgiver en lille bog, 
der i detaljer beskriver de fire messe-
hageler og deres tilblivelse, og efter 
at have set denne udgivelse, havde  
dronning Margrethe, der selv har 
designet messehageler bl.a. fire til 
Århus Domkirke, udtrykt ønske om 
et besøg i kirken for at se, hvad vi 

her i Mårslet havde formået. 
Tirsdag den 13. juli kl. 15 besøgte 
dronningen så Mårslet Kirke, hvor 
hun blev modtaget af sognepræst 
Hanne Davidsen og det team af fri-
villige mårsletborgere, der havde 
stået for udførelsen af de fire messe-
hageler. 
Dronningen udtalte sig i begejstrede 
vendinger om motivernes detaljerig-
dom og farvernes sammensætning og 
var imponeret over det store engage-
ment, der var udvist af de mange 
frivillige, uden hvis indsats det hele 
ikke havde kunnet lade sig gøre. 
Besøget varede en lille times tid, 
hvorefter dronningen igen returnere-
de til Marselisborg Slot. 
Se flere billeder i arkivet på kirkens 
hjemmeside.      (Foto: Jørgen Lauritsen) 

Sofie overrakte den traditionelle 
buket til dronningen.  

Bente Sørensen forklarer her en detalje 
på den røde messehagel. 

Dronning Margrethe udviste stor eksperti-
se. Hanne Davidsen og Rie Vodder lytter.  

Bente Sørensen med skitser og 
prøver til den lilla messehagel. 
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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 (ELS) 
Frøkærparken 68 
Tlf. 8629 9395 
els@maarslet-kirke.dk 
 

Kirkesiderne for september 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 
deltager i mange forskellige akti-
viteter.  
Sognehuset, mandag kl. 16:15-
17:30.  
Ledere af Lærkereden er: 
Dorthe Bjerge,  
tlf. 8629 5002  
Mette Nørgaard Pedersen, 
tlf. 8629 7155 

 
 

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 
 
Der kan være ændringer i forbin-
delse med højtider og ferier. 

INDRE MISSION 
 

Møde i Mårslet Indre Mission: 
  

Torsdag den 16. sept. kl. 19:30  
 

får vi besøg af Pia Vestergaard, 
Randers. 
Emnet er ”Kristen kærlighed”, ud 
fra Johannes-evangeliet kap. 13, 
vers 34-35: 
”Et nyt bud giver jeg jer: I skal el-
ske hinanden. 
Som jeg har elsket jer, skal også I 
elske hinanden. Deraf kan I vide, at 
I er mine disciple: Hvis I har kær-
lighed til hinanden.” 
 
Pia Vestergaard skriver om sig selv: 
Jeg er pensionist efter 37 år som 
lærer og har 5 voksne børn og 12 
børnebørn. For 6 år siden, da jeg 
blev enke, fik jeg ekstra brug for 
menigheden som netværk. 
Det blev aktuelt for mig at spørge: 
“Hvordan efterlever vi Jesu bud om 
at elske? Hvordan får jeg kærlighed 
til min næste?” 
 

Sognehuset, Obstrupvej 4 A, tors-
dag den 16. september kl. 19:30. 

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

KIRKESIDEREDAKTØR 

Vi søger snarest en kreativ person, 
der kan påtage sig at redigere kirke-
stoffet til Mårslet Bladet. 
 

Det redaktionelle arbejde udføres i 
tæt samarbejde med sognepræst Han-
ne Davidsen og Mårslet Menigheds-
råd. 
 

Så har du lyst til at være med til at 
forme og formidle, hvad der rører sig 
i det kirkelige miljø i Mårslet, så tøv 
ikke men ring eller skriv til:   

Sognepræst Hanne Davidsen, 
Obstrupvej 4,  
8320 Mårslet.  
Tlf.: 8629 0234  
eller mail: hd@maarslet-kirke.dk 

 

MÅRSLET MENIGHEDSRÅD 

PRÆSTEINDSÆTTELSE 
Ved Mårslet Kirke har vi fået en ny 
præst tilknyttet. Hun bliver ansat i 
en 50% stilling. I skrivende stund 
er alle formaliteter endnu ikke på 
plads; men det ligger dog fast, at 
der skal være præsteindsættelse 
søndag d. 12. september kl. 10:00 
ved provst Knud-Erik Bager Jen-
sen. Efter gudstjenesten er der fro-
kost i Sognehuset. 
 
Hold øje med kirkens hjemmeside, 
hvor informationerne løbende op-
dateres efterhånden som brikkerne 
falder på plads. 
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Carsten Langkilde, der var lærer på 
Mårslet Skole fra april 1972 til april 
1997, havde, udover at være klasselæ-
rer, også faget ”fotolære” med sko-
lens ældste elever. 
  
Et af de mange projekter, som elever-
ne blev kastet ud i hed: ”Hvordan så 
Mårslet ud 24.05.1988”, og eleverne 
blev udstyret med kameraer og film 
og skulle så i løbet af et døgn tage 
billeder i Mårslet og omegn. 
  
Det blev til en stor serie af billeder fra 
Mårslet, Vilhelmsborg, Storhøj, Hør-
ret, Testrup, Stationen, Banen og 
Posthuset. Herudover er der  billeder 
der viser interiør fra hjem i Mårslet. 
  
Der er billeder fra Mårslet Skole og 
fra forskellige institutioner i byen og 
eleverne har været højt til tops i kir-
ketårnet og fotograferet herfra. 
  
Carsten Langkilde har overdraget hele 

serien - 229 i alt - til Mårslet Egnsar-
kiv til opbevaring for eftertiden. 
  
Alle billederne er optaget i 24x36 mm 

farvedias (lysbilleder), der dengang 
var det mest anvendte billedformat til 
formålet, og alt er nu scannet og kan 
ses  på arkivets hjemmeside. 

Hvordan så der ud i Mårslet den 24. maj 1988? 

Billedet her er nr. 24 i serien ”Engelskeksamen på Mårslet Skole”. Eleven der 
sveder er Morten Hviid Overgaard og læreren er Birthe Frost. Der er ingen 
information om censor. 

Mårslet Egnsarkivs hjemmeside er et besøg værd.       Klik ind på http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/ 
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Tirsdag d. 7. sept: 
Indkøbstur kl.13.30  
(husk tilmelding) 
 
Onsdag d. 1. sept: 
Gudstjeneste kl. 14.00 
 
Torsdag d. 2. sept: 
”Tag selv bord” kl. 11.30 
Tema: Hjertevenlig kost. 
Pris 50 kr.  
 
Fredag d. 3. sept. kl.14.00: 
Musikunderholdning med Beder Spillemænd. 
 
Onsdag d. 8. sept. kl.14.00: 
Syng med Uffe Torp 
 
Søndag d.12. sept. kl. 14.00: 
Store Banko starter efter sommerpausen. 

Torsdag d.16.sept.: 
Halvdagstur til Pøt Mølle. 
 
Fredag d.17.sept. kl.14.00: 
Underholdning med Basseralle ved Lene Riis og Ole 
Nurdug Jensen. 
 
Onsdag d.22. sept. kl.14.00: 
Hugo og Karen viser billeder fra Californien. 
 
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 nød-
vendigt 

AKTIVITETER I SEPTEMBER 2010 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 



 MÅRSLET-bladet  SEPTEMBER 2010 19 

 

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 
Motion Steen Bille 25 67 51 86 bille1113@hotmail.com 
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 
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Gymnastik 

DANS FOR VOKSNE  

Har du lyst til at danse? 
Har du en dansepartner?  

Er du voksen?  
 
 

så fat din partner og kom til gymna-
stik salen i Mårslet og bliv udfordret. 
 
12 onsdage klokken 19:30 – 21:00 
 
Starter onsdag den 15. september 
 

Du/I lærer forskellige danse – vals, 
slow fox, salsa, tango …… 

 
Man tilmelder sig parvis til par-pris 
 
Tag danse-sko på med bløde læder-

såler og uden hårde hæle 
 
Nogle er let øvede, men der er 

plads til alle 
 

Underviser : Paulo (ligesom i for-
året) 

 
Pris: 850,- kr /par (september - 

december)  
 
Der skal være 12 tilmeldte par for at 
holdet oprettes. Alle tilmeldte får di-
rekte besked inden hold start 
 
Tilmelding:  
tilmelding@tmggymnastik.com 



 MÅRSLET-bladet  SEPTEMBER 2010 21 

 

GYMNASTIKKEN GÅR I GANG I UGE 37 

Gymnastik 

Mandag den 13. september glæder vi 
os til at hilse på deltagerne på vores 
nyoprettede ”Motorik & sans” hold. 
Der er plads til 12 forældre med børn, 
der har behov for mere ro, tid og 
plads til at kunne udfolde sig moto-
risk, end vi kan tilbyde på de øvrige 
børnehold. Ellers byder vinterens 
gymnastik program på ”gamle ken-
dinge”, som dog brydes af flere tilbud 
til småbørns familierne : Ble-ræs ons-
dage kl 16 – 16:55, Familiehold tirs-
dage i samme tidsrum og endelig lør-
dagens tilbud til Tumlinger og deres 
forældre fra kl 10 – 11. 
 
Dans er der også kommet mere af: 
Break dance for 3.-6. klasse og Street 

dance for 6.-9. klasse dygtigt ledet af 
Anders Fisker. Onsdag aften er det 
Paulo, der ligesom i forårs-sæsonen, 
guider voksne udi dansen. Voksen 
holdet kører fra september til decem-
ber. 
 
I skrivende stund er vi ved at gøre 
klar til at modtage nye redskaber. Det 
glæder vi os meget til.  
 
Desværre har ingen endnu meldt 
sig til at undervise byens små sprin-
gere, som vi har sat tid af til om 
onsdagen fra 17-18:25.  
Har du glemt at henvende dig til os, 
så fortvivl ikke, men kom glad og 
fortæl os om dine evner og ønsker 

som instruktør for netop dette hold ;-) 
(Britt: 50 987 996). 
Vi ønsker virkelig at beholde byens 
springere i byen, så de ikke søger na-
bo byerne! 
 
Har du ikke fået meldt dig på et hold, 
skal du blot besøge vores hjemme-
side . www.tmggymnastik.com 
Her finder du beskrivelser af alle hold 
og bliver guidet igennem tilmeldings 
proceduren. 
 
Vi glæder os til at se dig til nogle go-
de timer i skolens gymnastik sal. 
 

Gymnastik bestyrelsen 
 Britt 
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Volleyball 

 
MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. 

Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 
 

Alle henvendelser til: 
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688 

 
Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. 

Selvaflæsning af vandmåler d. 31/12. 
Årsopgørelse sammen med betaling d. 10/2. 

 
SKJULTE RØRSKADER: 

For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at aflæse vandmåler 
Regelmæssigt og kontrollerer, at vandmåleren står stille, 

Når der ikke er forbrug. 
Afprøv også stophane og ventiler ved vandmåler. 

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk 

Volley sæsonen starter 
mandag d. 30. august kl. 20.30- 22.00 

Så er det tid at finde sportsånden -
noget tøj du kan svinge armene i og 
det store grin frem, for TMG – volley 
Mix Motions-hold starter sæsonen.  
 
Vi er en blanding af unge og gamle. 
Nogle har kun været med en sæson 
eller to, mens andre har spillet i flere 

år.   
 
Hos os er der plads til alle og du kan 
være med til at præge byens hold. 
Alle er velkomne og vi har ry for at 
tage godt imod nye spillere. 
 
Så skift sofaen ud med Mårslet hallen 

– vi glæder os til at se dig ! 
 
Mandag kl. 20.30 – 22.00  
 
Vil du vide mere, er du velkommen 
til at kontakte formanden  
Claus Jacobsen  
på telefon  8672 1728. 
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Basketball 

TMG Basketball – en ny og spændende sæson venter 
En ellers varm og solrig sommer har 
ikke kunne stoppe den der kriblen i 
hænder og fødder som opstår her i 
løbet af august.  
Basketstøvlerne findes frem fra ska-
bet og der øves lay-up’s og fastbreaks 
på kurvene i haverne.  
Så ved man, at den nye basketsæson 
er lige om hjørnet, og efter endnu et 
år hvor TMG Basket har haft gavn af 
fortsat øget interesse for basketball, 
byder bestyrelsen velkommen til en 
ny og forhåbentlig spændende sæson 
under basketkurvene. 
 
SÆSONSTART - MANDAG DEN 
6. SEPTEMBER 2010 
 
Vi starter et nyt mikromix hold af 0. 
og 1. klasse hvor Mette Pilgaard 
Burgdorf, der har spillet basket gen-

nem mange år, bliver omdrejnings-
punktet – vi byder velkommen til et 
godt samarbejde. Glædeligt er det 
også, at vore mikrotrænere fra sidste 
år Bo Vangsø Iversen og Sune Birk 
Kerndrup fortsætter arbejdet med 
yngste mini drenge, mens Rikke Lys-
holm begejstrer og coacher yngste 
mini piger.  
Ind imellem gymnasiegang og stakke 
af lektier får Omeed Neghabat også 
tid til at fortsætte med Ældste Mini 
Drenge – han har jo også en flot stæv-
nepokal fra MidtCup 2010 i Viborg at 
skulle forsvare…  
Det er lykkes os, at få genengageret 
Jeppe Jensen fra ABF. Han er en erfa-
ren herre med tre vundne DM-titler 
og 109 Canal Digital ligakampe for 
Bears, heraf 12 Europa Cup-kampe, 
og fem U-landskampe.  

Jeppe skal coache vore juniordrenge 
og det samarbejde glæder vi os også 
til.  
 
Også i år håber vi på at blive begun-
stiget af masser af basketglæde fra 
forældre m.h.t. kørsel og tøjvask, men 
mest af alt opbakning til vore kampe 
ude som hjemme. 
 
Heller ikke i år skal vi glemme seni-
orbasket. Vi tilbyder 2 træningspas 
om ugen.  
Tirsdag aften kl. 21.15 – 22.15 i Mår-
slet Hallen hvor der er høj intensitet, 
mens vi lørdag formiddag fra kl. 9.00 
– 10.00 i den lille gymnastiksal tilby-
der forældrebasket med et smil i øjet 
– kom og vær med… 
 

Claus Holm 

Træningstider 2010/2011    
    

Mandag    
 Bane 1 Bane 2 Bane 3 
15:30-16:30 Junior drenge (7-9 kl) 

16:30-17:30 Yng Mini Piger (2-3 kl) Yng Mini Drenge (2-3 kl) Æld Mini Drenge (4-5 kl) 
       
Onsdag    
 Bane 1 Bane 2 Bane 3 
17:15-18:15 MicroMix (0-1 kl) Yng Mini Piger (2-3 kl) Yng Mini Drenge (2-3 kl) 
18:15-19:30 Æld Mini Drenge (4-5 kl) Junior (7-9 kl) 
  Junior drenge (7-9 kl) 
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Et yderst veloplagt og velspillende 
Århus syd FC mandskab, sikrede sig 
guld ved dette års Football festival 
Danmark, for U-13 drenge. 
 
Efter 4 meget velspillende og overbe-
visende kampe i indledende runde, 
mod bla. Norske og Ukrainske mod-
standere, ventede der et noget sværere 
program, i mellemrunden hvor både 
FC Nordsjælland og venskabsklubben 
fra Fyn Næsby BK ventede. 
 
Kampene mod både FC Nordsjælland 
og Næsby, blev yderst seværdige og 
spændende. Næsby BK blev trods en 
noget sløv start, besejret med 4-1, og 
derefter var et uafgjort resultat på 1-1 
mod Nordsjælland, nok  til at sende 
Århus syd FC i finalen. 
Her ventede, endnu et Ukrainsk 
mandskab fra Kiev. Første halvleg 
spillede de blå fra Århus, super flot 
samba bold, og levnede ikke gæsterne 
megen plads. I slutningen af halvle-
gen, lykkedes det da også for turne-
ringens topscore, Frederik Møller, at 
sende bolden direkte i mål på et me-

get velplaceret frispark på kanten af 
feltet. 
Målet skulle vise sig, at være nok til 
at, drengene senere fortjent kunne 
løfte pokalen. 
Victor Brendstrup fra Århus syd FC, 
blev efter kampen kåret som finalens 

mest værdifulde spiller. 
 
Stævnet var yderst velbesøgt af både 
udenlandske og danske hold 

ÅRHUS SYD FC  VINDER GULD VED FFD 2010 
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Fitnesstrænere tager på kursus 
Det planlagte motionscenter i Mårslet 
kommer endnu et skridt nærmere rea-
litet, når i alt 26 instruktører tager på 
kursus de kommende måneder. 
 
TMG motion sender 18 fitnessin-
struktører og otte spinninginstruktører 
på 40 timers uddannelse i at instruere 
motionister i at bruge træningsmaski-
ner og spinningcykler. To weekender 
sætter de frivillige og ulønnede in-
struktører af til at kunne hjælpe andre 
borgere i 8320 til god træning. 
 
Der er dog stadig plads til et par kvin-
delige instruktører, hvis nogle af jer 
læsere stadig står og vakler, om I vil 
være med. 
 
Kurserne fordeler sig i september og 
oktober. Men indimellem undervis-
ningsdagene skal de mange instruktø-
rer også deltage i tre aftenworkshops 
med en konsulent fra Foreningsfit-
ness. Her skal de være med til at for-
mulere bl.a. ordensregler, retningslin-
jer og antidoping-politik i samarbejde 
med bestyrelsen og konsulenten. 
 

400.000 kr. støtte 
Siden  sidste Mårslet-Bladet har For-
eningsfitness bevilget TMG og TMG 
motion et ansøgt rentefrit lån på 
400.000 kroner! 
Penge der er med til at finansiere ind-
løbet af de mange træningsmaskiner.  
Så flere og flere tandhjul falder i hak i 
forberedelserne til det efterspurgte 
motionscenter. Men åbningen har 

bestyrelsen nu udsat til november på 
grund af byggetekniske forsinkelser, 
instruktørkurser og nødvendige work-
shops.  
 
Men kontakt blot TMG motions for-
mand Steen Bille for information eller 
med lyst til at blive instruktør via 25 
67 51 86 eller  
bille1113@hotmail.com 

TMG motion og motionscentrets bestyrelse består af set fra venstre: Mikael Solgaard, 
Sjur Fitje, Jyye Sonne Andersen, Steen Bille og Tina Vestergaard. Foto: Eva Eriksen  
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MÅRSLET RUN & WALK  2010  
siger tak til alle vore sponsorer,  

store som små, uden jer ingen RUN & Walk. 

ARLA * STEEN B. HANSEN *  KAAE'S FISK * KK VENTILATION * FRISØRHUSET * 
 

MÅRSLET PIZZA BAR * SOUL ACTIVE * AARHUS BRYGHUS * MAKARO'S * BOELT.DK * 
 

MOESGAARD HAVECENTER * AARHUS LOKALBANK * MÅRSLET VANDVÆRK * 
 

DJURSLANDS BANK * ETK ELEKTRONIK * BLAABJERG RADIO * NORDEA * BYGMA * 
 

HØJBJERG SPORT OG FITNESS * CAMILLA GEBERTH SKØNHEDSKLINIK * SMINIPAC * 
 

ODDERBANEN * 
 

 
Gruppen bag Mårslet Run & Walk. 
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Invitation til bridgeundervisning  
– for nybegyndere eller let øvede  

Undervisningen starter mandag, den 
27. september kl. 19.00 

 
Mårslet Bridgeklub blev etableret i 
september 2004. Lokalcenter Kilde-
vang stiller lokaler til rådighed, og vi 
spiller torsdage fra 19.oo til 22.oo. 
Klubben har i øjeblikket 32 medlem-
mer, men der er plads til flere. Du er 
meget velkommen til at høre nærmere 

om, hvordan vi griber spillet an i 
klubben. 
  
For nybegyndere og let øvede starter 
vi undervisning mandag, den 27. sep-
tember fra kl. 19.oo – 21.oo. 
 
Tilmelding kan ske til 
 
Jørgen Brandt Andersen       

jorgen.brandt@hotmail.com 
tlf. 8629 6264  tlf. 4059 9973 
 
Kontingent for et halvår er 300 kro-
ner, incl. undervisningsmateriale. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig (jer). 
 
 

Mårslet Bridgeklub 
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HØSTEN I HUS 
Et par måneder endnu er vi stadig i 25
-året for den første brændevins-
udskænkning i Brugsen i Mårslet. 
Det var ved den lejlighed, at Mårslet 
Bjesk for første gang blev præsenteret 
for Mårslets borgere.. 
Vi er tilbage i slutningen af 1984, og 
Mårslet Brugs var straks med på ide-
en, da jeg foreslog, at jeg med et par 
venner fra Eksperimenterende Danske 
Brændevinsamatører lavede en lille 
stand, hvor vi præsenterede Mårslet 
Bjesk og SEX Dram.  
Der var stor interesse for sagen og 
nogle år efter var Mårslet Brænde-
vinslaug dannet. 
 
Der er mange spændende urter i Mår-
slet Bjesk. En af de vigtige er Grøn-
landsk kvan, hvor vi bruger frøene til 
udtræk. 
For så vidt kan hele planten bruges, 
som folk på Færøerne og i Grønland 
har gjort det i mange hundrede år. 
Planten har et meget højt indhold af 
vitamin C, og den har i tørret tilstand 
været med i bagagen hos Erik den 
Røde og Leif den Lykkelige og andre 
af vore initiativrige forgængere, når 
de drog på langfart uvejsomme steder 
uden kosttilskud og vitaminpiller. 
Kvanens første kraftfulde skud kom-
mer meget tidligt i foråret og har en 
vidunderlig smag. Den springer ofte 
ud samtidig med, at de første stenbi-
dere ankommer i bugten, og de to 
klæder hinanden smagsmæssigt, det 
kan jeg huske, at mesterkokken Jaime 
Amby fra Mårslet fortalte om, da hun 

havde sine madprogrammer i P4. 
 
Planterne dyrkes under kontrollerede 
forhold et par steder her i Mårslet, så 
forsyningssikkerheden er sikret.  
Den står også i slotshaven på Marse-
lisborg Slot, men de planter, som står 
fremme der i al offentlighed, lider 
somme tider en krank skæbne.  
Og så er det jo rart, at Mårslet Bræn-
devinslaug har kunnet hjælpe til med 
en pose frø og nogle potter med små 
planter, hvoraf nogle er bragt til helt 
ned til prinsens slot, Chateau de Cayx 
i Frankrig. 
Prins Henrik er meget glad for den 
smukke og statelige kvan, og han for-
tæller, at han som barn ofte har spist 

kandiserede kvanstængler. Det gør 
man stadig i Frankrig og på Grøn-
land., hvor man bruger planten til 
mange andre, spændende formål. 
 
2010 var et forrygende år for kvan, 
som stod med store, pragtfulde kugle-
runde frøstande, fyldt med flotte frø. 
 
Høsten er nu bjerget og i hus, så vi 
har sikret os den traditionsrige Mår-
slet Bjesk nok et år. 
 
En lillebitte brik i det store krydderur-
tespil er faldet på plads. 
 

Hjermind 

Støt Mårslet´s Multihalprojekt 
Klik ind på www.multihal.nu og se hvordan og hvilke støttemuligheder der er 
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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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Helikopter kortlægger 
"Hvad er dette", lød spørgsmålet tid-
ligt lørdag morgen, da "glimtet" på 
maarslet.net fik tilsendt et billede 
med en helikopter med en stor 
"ramme" fastspændt under sig. Heli-
kopteren er ofte - næsten dagligt i 
perioder - set flyve rundt over Mårslet 
med den samme ramme under sig. 
 
En læser er nu kommet med et bud på 
et svar. Det er Leo Madsen på Dam-
gårdstoften. Han skriver, at han selv 
troede, at der blev taget "gas" på ham, 
da han første gang fik at vide, at heli-
kopteren er ved at fastlægge områdets 
grundvandsressourcer - men at infor-
mationen skulle være god nok. Heli-
kopteren har ifølge samme kilde 
hjemme i Beder. 
Og besidder nogle yderligere info - 
f.eks. tekniske - laver vi gerne en op-
dater ing af  denne teks t  . . . 
 
--- 
He l ikop te r  de l  2  ( søndag) : 
I opfølgende mails fra andre brugere 
a f  maars le t .ne t  hedder  de t : 
1: Jens Ole Jørgensen oplyser, at det-
te firma i Beder står for undersøgel-
serne: 
http://www.skytem.dk/HOME-1.aspx 
 
2: (Bo Madsen): Region Midtjylland 
laver  grundvandskort lægning: 

DR-tv:  
http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/
Programmer/2005/10/ 
20070704133029.htm 
 
Århus Amt: http://www2.blst.dk/
download/aar/aaa/www/ 
nm-helikopter.html 
 
G E U S :  h t t p : / / w w w . g e u s . d k /
viden_om/gv03-dk.html 
 
3: Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
citerer en gammel information fra 
tilsvarende undersøgelser i Sorø: 
"Målingerne udføres fra en helikopter 

der flyver i ca. 60 meters højde med 
måleudstyr og en rammeantenne på 
ca. 16 m x 28 m hængende under he-
likopteren. Ved målingerne indsamles 
data om jordens elektriske modstand 
til en dybde af ca. 120 m. Efterføl-
gende skal målingerne tolkes og bru-
ges til at få bedre viden om under-
grunden. Helikopteren flyver generelt 
i nord - sydgående målelinjer med en 
indbyrdes afstand på ca. 165 m. Så 
vidt muligt vil beboelser og husdyr-
hold ikke blive overfløjet." 

Foto: Keld Schmidt Møller 

/BiJ 
(Kilde Mårslet Net)  
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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