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Et godt naboskab skaber dynamik 
 
Århus Festuge sætter fokus på dem og TV skildrer deres krige. Naboerne, 
altså. Konkrete naboer, der går konsekvent fejl af hinanden og derfor be-
kriger hinanden i stedet for at sætte sig sammen over en kop kaffe og løse 
op for misforståelserne. 
 
Vi kender det alle, det med at have gode naboer til en snak over hækken 
og et ekstra øje, når man selv er ud at rejse. 
 
Vi kender også det med naboer, vi knap nok har set efter 10 år eller kun 
hilser på, når hækken skal klippes. 
 
Men naboer er netop naboer og derfor umulige at komme uden om. Eller 
som Århus Festuge spurgte i september: ”Kan man både bevare sig selv 
og sin integritet – og samtidig være en del af noget større?” 
 
For min egen del og andres må jeg klart sige JA. Hverdagslivet bliver ri-
gere, når jeg på samme tid kan leve mit eget familieliv bag ligusterhæk-
ken, nyde afslappede småsnakke med naboer og genboer & møde andre 
naboer i frivilligt arbejde. Dér hvor vi er enige om, at det kan hjælpe til at 
gøre Mårslet til et endnu bedre sted at bo som naboer til hinanden. 
 
Glæden er, når mit private liv, mit personlige liv og mit offentlige liv 
smelter sammen i tæt samarbejde og fælles forståelse med mine naboer.  
Uanset om det er mine virkelige naboer eller om naboerne er dem, der de-
ler den samme vision for at leve et dagligliv uden fordomme om hinan-
den. 
 
I det store billede handler det om at fusionere individualisme med en fæl-
les ånd i den by, jeg bor i. 
 
Imødekommenhed over for hinanden kan modbevise fordommen om, at 
Mårslet ikke er andet end en soveby med adskilte borgergrupper. Et godt 
naboskab lægger et fint fundament under et lokalsamfund, som vil udvik-
le sig og være dynamisk – hvis vi altså vil.  
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 
.Ny sti langs Langballevej 
Når disse linjer læses, skulle kommu-
nen gerne være i gang med at anlæg-
ge en grussti på sydsiden af Langbal-
levej fra Langballevænget til 
Hovstien. I hvert fald skrev Henrik 
Hermansen fra Århus Kommune i au-
gust til Fællesrådets Natur- og Miljø-
udvalg at sådan en sti ville blive an-
lagt efter høst i år. 
Mårslet Fællesråd vil sammen med 
beboerforeningen i Langballe arbejde 
for at den nye sti bliver forlænget så 
der kommer stiforbindelse hele vejen 
fra Mårslet til Langballe. En forlæn-
gelse kan dog tidligst komme på plads 
næste år. 
Til gengæld for første etape af Lang-
ballestien har kommunen droppet en 
plan om at etablere en sti langs Be-
dervej, fra Vilhelmsborg-trinbrættet 
mod Mårslet. Det viste sig for svært 
at få denne sti til at krydse jernbanen 
på en sikker måde. 
 
Trafik 
Århus Kommunes afdeling for Trafik 
og Veje har oplyst: 
1: Hulvejen: Bom forventes opsat in-
denfor et par uger. Bommen skal for-
hindre cyklister fra Hulvejen i at køre 
ud foran biler på Eskegårdsvej. Bom-
men kan passeres til fods og langsomt 

på cykel. 
2: Tandervej-Hørretvej (omkring 
krydset ved Obstrupvej): Trafiksane-
ring forventes at blive gennemført i 
år. Kun en enkelt brik mangler at fal-
de på plads. 
3: Tandervej, den sydlige del: Etable-
ring af fortove er sat i udbud. 
4: Mustrupvej står overfor en større 
ombygning næste forår eller sommer. 
Blandt andet skal der etableres forto-
ve. 
 
Hytte til De Blå Spejdere 
FU støtter De Blå Spejderes lokale 
Giber Å gruppe i deres ønske om at få 
bygget en spejderhytte på marken ved 
den del af Trampestien som går fra 
Langballevænget til Giber Å. 
Giber Å gruppen har 64 medlemmer 
inklusiv ledere. Gruppen har siden 
starten i 2007 holdt til i Borgerhuset 
hvor man lejer sig ind og har fået til-
delt et opbevaringsrum på første sal. 
Udendørsaktiviteter foregår i byens 
grønne områder. De Blå Spejdere me-
ner at gruppens videre udvikling er 
stærkt afhængig af at få etableret egne 
lokaler. 
På det åbne formøde ved FU’s møde i 
august lagde repræsentanter for spej-
dergruppen fire forslag frem til place-
ring af en spejderhytte. Spejderne selv 

foretrækker placeringen ved Tram-
pestien, og den løsning bliver altså 
også anbefalet af FU. 
 
Adskillelse af regn- og spildevand 
I kommunens nye spildevandsplan 
står at på sigt skal regnvand holdes 
adskilt fra spildevand overalt i kom-
munen. I Mårslet får dette konsekven-
ser for den gamle bydel hvor regn-
vand i dag løber ned i det almindelige 
kloaknet. I de nyere dele af Mårslet er 
adskillelsen af regn- og spildevand al-
lerede gennemført. Da der tidligst 
skal laves ændringer i Mårslet i 2013, 
foretager FU sig ikke noget i sagen 
aktuelt. 
 
Ovenstående bygger på referatet fra 
FU’s møde 11. august. Hele referatet 
kan læses på www.maarslet.net. Klik 
på Bag om 8320 > Referater fra FU-
møder. PerHH. 
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3 Studerendes opfattelse af Mårslet 
Den 29. og 30. august var det et par 
artikler i Jyllandsposten om Mårslet. 
Artiklerne er lavet af 3 antropologi-
studerende.(artiklerne gengives her i 
bladet) I Mårslet Fællesråd har vi al-
tid ønsket vore tilflyttere hjertelig 
velkommen, men den hastighed hvor-
med udbygningen er sket har vi ikke 
være begejstret for. Fakta er at der 
over de seneste 6 år er sket en til-
vækst på ca. 100 husstande pr. år, fra 
1.500 til 2.100 husstande. 
Uanset hvad man mener om artikler-
ne, er der åbenbart beboere som ople-
ver et skel mellem dem og os der har 
boet her i længere tid. Så længe der er 
nogen der oplever det sådan, så har vi 
som by og fællesråd en udfordring, 
selv om det synes at oplevelserne må-
ske bygger på uvidenhed og misfor-

ståelser. Problematikken har tidligere 
været oppe i Fællesrådet, idet vi gerne 
vil gøre det så godt som muligt for 
såvel tilflyttere som de ”gamle 
Mårsletter”. Emnet bliver taget op på 
FU`s møde i september (efter dead-
line til dette blad) men om vi vil og 
kan gøre noget ved det vides endnu 
ikke. 
Temaet i Århus Festuge i år var nabo-
er, og med en tilvækst på næsten 600 
husstande over 6 år, er der rigtig man-
ge i Mårslet som har fået nye naboer 
de senere år. Nedenstående er et klip 
fra Århus Festuge. 
 
Naboer er dem, der bor bag hækken 
inde ved siden af, som vi enten elsker 
eller hader, imødekommer eller igno-
rerer, anerkender eller misunder. Na-

boer er de kommuner, regioner og 
lande, der mentalt er vores nærmeste, 
men måske på landkortet vores fjer-
neste - og omvendt. Fælles for vores 
naboer er, at vi ikke selv har valgt 
dem. Kan og skal man elske sin nabo 
som sig selv, og er græsset altid grøn-
nere på den anden side? 
 
Jeg er overbevist om at alle i Mårslet 
vil være med til at skabe et godt fæl-
lesskab til glæde og gavn for os alle 
her i byen. 
Har du en mening, opfattelse eller 
noget på hjertet du gerne vil berette 
om, så er du meget velkommen til at 
skrive om det her i Mårsletbladet. 
 

Jacob Lind 

Vi er ikke de ægte mårslettere 
Mårslet: Tre antropologistuderende 
fra Aarhus Universitet er på ekspedi-
tion i Mårslet og har slået telt op i et 
nybyggerkvarter som base for et stu-
dium af naboskab og grænser. Her 
følger første del af deres beretning. 
Vi kører gennem naturen mod Mår-
slet. Bussen rager højt op over mar-
kerne, som ser grønne og bløde ud. 
Vi har udsigt over bakker, dale og en 
masse forskellige køer. Nede på vejen 
ved siden af bussen kører en lang 
række af biler på vej ind mod Århus, 
storbyen, som vi lige har forladt. 
Vi er taget på ekspedition til pendler-
byen Mårslet, hvor vi vil studere na-
boers forhold til hinanden. 
 
Velkommen til sovebyen 
Da vi står af bussen ved endestationen 
i Mårslet, opdager vi, at der mangler 
noget. Den gamle by er helt menne-
sketom og meget, meget stille. Det er 
ikke optimalt, da vi er kommet for at 
studere mennesker i Mårslet. Der er 
ingen at se. Byen virker forladt. 
Vi slår vores lille topersoners telt op i 
en baghave i det nye, futuristiske 
kvarter på Nymarks Allé og kigger os 
omkring. Husene er enkle: sorte, hvi-
de og grå, bygget med skæve vinkler 

og store glasflader. Da det er så åbent, 
lægger vi hurtigt mærke til, at indret-
ningen også virker meget ens: Skan-
dinavisk enkelhed med mange af de 
samme designermøbler. 
Husene i kvarteret er bygget i en cir-
kel, hvilket giver det et landsbyagtigt 
præg, hvor det er nemt at komme i 
kontakt med hinanden. Men lige nu er 
der ingen at komme i kontakt med. 
Her er tomt ligesom i resten af Mår-
slet. 
I løbet af eftermiddagen begynder 
folk at komme hjem fra arbejde. 
Vi falder i snak med Sanne Møller, 
som bor i kvarteret. Hun fortæller, at 
der er et godt naboskab, fordi alle 
flyttede ind samtidig. 
 
På pløjemarken 
Kvarteret blev bygget for få år siden. 
Da folk flyttede ind, var der bare en 
pløjemark, hvor intet var etableret. På 
det tidspunkt var hækkene endnu ikke 
vokset op. Sammen med de store vin-
duespartier betød kvarterets manglen-
de indre, fysiske grænser, at naboerne 
hurtigt lærte hinanden at kende. 
»Her i kvarteret er de fleste af os det 
samme sted i livet. Vi er tilflyttere, og 
vi har næsten alle sammen mindre 

børn,« uddyber Sanne. 
Beboerne giver udtryk for, at de føler 
et stærkt fællesskab, men kvarteret 
virker på en eller anden måde adskilt 
fra resten af Mårslet. Når man går fra 
det gamle Mårslet mod det senest an-
lagte, nye kvarter, stopper fortovet 
der, hvor de nye huse begynder. Ad-
skillelsen mellem det nye og det gam-
le Mårslet er dog ikke kun fysisk. 
»Vi er ikke de ægte mårslettere. Da vi 
lige var flyttet ind, læste vi i lokal-
bladet, at de gamle mårslettere var 
kede af udbygningen af byen, fordi 
det ville true landsbystemningen. 
Men der er alligevel et godt sammen-
hold i byen,« siger Sanne. 
Sannes nabo, Jan Sørensen, fortæller 
hen over hækken, mens han laver lidt 
havearbejde inden aftensmaden: 
»Vi kom meget godt ind på hinanden 
i kvarteret, fordi vi flyttede ind samti-
dig. Vi er i samme situation, vi er ud-
flyttere; de nye i byen. Nu er grænser-
ne trukket lidt op i kvarteret, fordi 
hækkene er blevet højere. Der er des-
uden regler for, hvilken slags hæk 
man skal have her, og hvilke farver 
husene skal være. Det skal passe sam-
men. Her bor ellers mange forskellige 
typer, f.eks. universitetsuddannede, 



 MÅRSLET-bladet  OKTOBER 2010 6 

 

læger, direktører og en tidligere sko-
leinspektør.« 
 
De nye og de gamle 
Han fortæller om forholdet mellem 
tilflytterne og dem, som har boet læn-
ge i byen: 
»Jeg kender mange af tilflytterne. 
Men det er de gamle, der sidder på 
magten her i byen. Olderrådet, kalder 
vi dem. Ellers er vi vist blevet taget 
godt imod af resten af byen, men jeg 
ved det egentlig ikke, for jeg kender 
ikke rigtigt til nogle af de andre. 
«Søren fortæller, at:» Der er en os-
dem-opfattelse imellem de nye og de 
gamle her i Mårslet.« 
Det lader til, at grænserne mellem det 
nye og det gamle Mårslet er skarpere, 
end hvad der umiddelbart bliver givet 
udtryk for. Både tilflyttere og ”de æg-
te mårslettere” har udtalt, at de tror, at 
forholdet til den modsatte part er fint. 
Men samtidig at de ikke ved det, fordi 
de faktisk ikke kender nogen fra den 
anden gruppe. 
»Mårslet er opdelt mellem den gamle, 
centrale bydel og den nye del, som er 
en randbebyggelse om byen. Der er 
bygget ca. 600 nye huse i løbet af få 
år,« siger Mogens, som har boet i 
Mårslet i over 30 år og derfor regnes 
blandt de gamle eller ”ægte” mårslet-
tere. 
Han fortæller videre om forholdet 
mellem byens indbyggere: »De nye er 
blevet taget godt imod og føler sig 
som en del af byen. Mange i den 
gamle del af byen kender hinanden, 
men kender ikke de andre, altså de 
nye. Hvis man spørger de andre, om 
de kender os, ville de nok sige nej.« 

Anna, en ældre kvinde, som er barne-
født i Mårslet, fortæller, at der ikke er 
nogen opdeling mellem tilflytterne og 
dem, der har boet i byen længe. Hun 
fastslår dog i samme åndedrag at: 
»Man synes jo altid bedst om sig 
selv,« og siger på den måde, at hun 
alligevel ser en opdeling af byens ind-
byggere. 
En facebookgruppe kaldet ”Du ved at 
du er fra Mårslet, når...” skriver: »Når 
du mener at de nye huse i Mårslet, 
faktisk IKKE er en del af Mårslet.« 
Det er en gruppe, som er lavet for 
sjov, men den joke kan måske afsløre 
noget om de forestillinger, der er om 
”de andre” i Mårslet og den identitet, 
man har som ægte mårsletter. 
Selv om de beboere, vi har talt med, 
giver udtryk for en forestilling om et 
opdelt Mårslet, er der alligevel en idé 
om Mårslet som en lille, idyllisk by 
med masser af foreninger, hvor man 
står sammen i et samlet fællesskab. 
 
Ét Mårslet? 
Mange har en forestilling om, at der 
er en form for ensartethed blandt bor-
gerne, når det handler om økonomi, 
familie og interesser. 
En mårsletter fortæller: »Det er meget 
de samme typer, der bor i Mårslet: 
ressourcestærke familier uden proble-
mer og med to gode indtægter. Man 
skal have en del penge for at bo her. 
«For borgerne i Mårslet er der to ty-
per fællesskaber. Et fællesskab for 
hele Mårslet og et fællesskab for 
kvartererne hver for sig. 
At der er to fællesskaber, markeres af 
Pernille, kvinden i hvis baghave vores 
telt er slået op. 

Hun er lige komme tilbage fra Brug-
sen sammen med sin yngste søn. Vi 
får en hyggelig snak med hende, 
mens drengen ser undersøgende, dog 
genert på os. 
Pernille fortæller: »Alle har børn her i 
kvarteret. Altså med undtagelse af 
nogle få.«Hun tilføjer, at alle hun 
kender, kender hun gennem sine børn. 
På trods af at ikke alle har børn, har 
Pernille en idé om, at menneskene i 
kvarteret er ens, og den idé om lighed 
skaber følelsen af et fællesskab. 
Fællesskabsfølelsen bliver styrket 
ved, at der også er nogle klare fore-
stillinger om de andre: »De gamle, 
som har magten over byen. På den 
måde bliver grænserne trukket op i 
Mårslet, som ellers virker som en 
samlet, idyllisk landsby. Grænserne 
virker identitetsskabende, for når man 
snakker om de andre, snakker man 
også om sig selv. 
 
CECILIE JAKOBSGAARD, CATHRI-
NE HØRDUM og ASTRID BRE-
DAHL STENSTRØM 
Offentliggjort 29.08.10 kl. 03:01 
ht tp : / / jp .dk/morgenavisen /aar/
article2165684.ece 
jp.dk - Print-version: »Vi er ikke de 
ægte mårslettere« http://jp.dk/
m o r g e n a v i s e n / a a r /
a r t i c l e 2 1 6 5 6 8 4 . e c e ?
service=printversio...3 
 
Socialt boligbyggeri i Mårslet 
Rettelse: Vi skrev i går, at der ikke 
ligger socialt boligbyggeri i Mårslet. 
Det er ikke korrekt. 
 
JP Århus beklager fejlen. 

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 
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Mårslet og den store globalisering 
Ekspedition: Tre antropologistuderen-
de fra Aarhus Universitet er taget på 
ekspedition til Mårslet. De har slået et 
telt op i et nybyggerkvarter, som er 
base for deres studium af naboskab og 
grænser i Mårslet. Her følger anden 
og sidste del af deres beretning. 
Første del af ekspeditionens beret-
ning, »Vi er ikke de ægte mårslette-
re«, blev bragt søndag. Hvem er 
mårsletterne? En bys borgere er med 
til at skabe byen, derfor er det spørgs-
mål vigtigt i vores undersøgelse af 
Mårslet. 
Pendlerbyen Mårslet er mennesketom 
en stor del af dagen. Derfor opsøgte 
vi mårsletterne på vejen til og fra ar-
bejde. Vi tog af sted med toget, 
”Oddergrisen”, for at tale med pend-
lerne. 
”Oddergrisen” kaldes sådan, fordi den 
ligner en tyk, rød julegris. Grisens 
indvolde består af små, tætte kupeer 
med hårde, blå veloursæder. Det er et 
rigtigt gammeldags bumletog, kom-
plet med fløjtelyd. 
»I'm sorry - do you speak English,« 
siger en rumænsk pige, Bôgna, som 
er den første vi taler med i toget. Og 
det gør vi da - efter at have sundet os 
over dette meget uforudsete sprog-
skift. På vej til en dansk landsby i et 
gammelt, rumlende tog er det ikke et 
internationalt sprog, men nærmere 
drævende østjysk, som vi forventede 
at høre. 
Bôgna er studerende i Danmark, og 
hun er på vej til arbejde. Hun har et 
fritidsjob som privat rengøringshjælp 
i Mårslet for at betale sine leveom-
kostninger, mens hun studerer i Dan-
mark. 
Hun er den første af dem, som vi har 
talt med, der tilbringer tid i Mårslet 
om dagen. Hun fortæller, at tilflytter-
ne, som hun gør rent for i Mårslets 
nybyggede kvarterer, ikke har tid til 
at gøre rent. De arbejder for meget og 
er sjældent hjemme i længere tid ad 
gangen. I stedet betaler de sig fra ren-
gøringsarbejdet. 
En af dem, der benytter sig af rengø-
ringshjælp, er Sanne Møller, som 
pendler væk fra Mårslet for at arbej-
de. 

»Det fremhæves tit i medierne, at der 
er en meget høj gennemsnitsindkomst 
i Mårslet. Vi er egentlig bare almin-
delige familier, men til gengæld er 
der ikke noget socialt boligbyggeri til 
at trække ned i regnestykket.« 
 
Ud af byen efter job 
Sådan beskriver Sanne den typiske 
Mårslet-families økonomiske forhold. 
Vi sidder i en grå, kantet modulsofa i 
familien Møllers hus i et af nybygger-
kvarterne og taler med Sanne. 
Hun fortæller videre om at bo i Mår-
slet: »Jeg afleverer mine børn i børne-
have og skole og kører så på arbejde. 
Sådan er det for de fleste familier her. 
Man tager af sted på arbejde. Mårslet 
er et sted, hvor man bor. Der er ingen 
arbejdspladser her.« Det ville Bôgna 
nok ikke være enig i. Hun arbejder jo 
netop i Mårslet. 
I eftermiddagstoget fra Mårslet mod 
Århus falder vi i snak med endnu en 
ung kvinde, der arbejder i den lille by. 
Roaja tager hver dag toget til og fra 
Mårslet, hvor hun er i praktik som 
social- og sundhedshjælper på Lokal-
centret Kildevang. Roaja og Bôgna 
arbejder begge i servicefagene og ta-
ger tilbage til Århus V og det sociale 
boligbyggeri, Rosenhøj, i Viby. 
De lave lønninger og det faktum, at 
der ikke er nogen almennyttige boli-
ger i byen, gør at det er vanskeligt at 
bo i Mårslet, hvis man arbejder i ser-
vicefagene. 
»Mårslet er en meget almindelig vil-
laby, hvor der ikke rigtig er nogen 
arbejdspladser. Her er meget idyllisk. 
Ren Morten Korch.«Sådan beskriver 
Jan Sørensen byen mens vi taler med 
ham over hækken til hans hus i ny-
byggerkvarteret. 
Men der er en anden side af det idylli-
ske lokalliv, som ikke er en del af 
dette fællesskab. Dem, der pendler til 
Mårslet, er ikke en del af forestillin-
gen om det lokale fællesskab. 
Alt imens de ressourcestærke familier 
kommer hjem til Mårslet, når arbejds-
dagen i Århus er slut, tager dem, der 
arbejder i byen, væk. På den måde ser 
mårsletterne ikke meget til de menne-
sker, som pendler til byen for at vare-

tage det arbejde, der trods alt er i 
Mårslet. 
Hverken Jan, Sanne, eller nogen af de 
andre, som vi har talt med i byen, er 
bevidste om den udefrakommende 
arbejdskraft, når de beskriver livet i 
Mårslet. 
At Roaja og Bôgna ikke opfattes som 
en del af Mårslet, understreges af fa-
cebookgruppen ”Du ved du er fra 
Mårslet, når...”. På listen over karak-
teristika for Mårslet står, at »du bliver 
lidt betænkelig ved, at folk af anden 
etnisk herkomst kører længere med 
10'eren end til Højbjerg :D«. 
Selv om gruppen er ment som sjov, 
siger kommentaren alligevel noget 
om mårsletternes opfattelse af byen 
og af hvem, der hører til der. 
Roaja og Bôgna og andre, der pendler 
til Mårslet, er i stedet en del af det 
nationale og globale netværk, der bli-
ver talt så meget om i dag. Nogle af 
indvandrerne rejser væk, når de har 
tjent penge i Danmark. F.eks. den 
rumænske rengøringspige, Bôgna, der 
tjener penge til sin uddannelse i Dan-
mark for bagefter at rejse et andet 
sted hen. 
I Mårslet er der altså globale træk. 
Byen indoptager personer og ting fra 
den globaliserede verden, selv om 
beboerne ikke opfatter det som sådan, 
men i stedet ser Mårslet som en al-
mindelig landsby, eller »ren Morten 
Korch«, som Søren udtrykte det. 
 
En typisk dansk by 
I ordet ”almindelig” ligger også det 
faktum, at Mårslet opfattes som en 
typisk dansk landsby, der minder om 
mange andre byer. 
Det giver gymnasieeleven Tobias ud-
tryk for: »Mårslet er som alle andre 
små byer, der ligger tæt på en stor by. 
Der sker ikke så meget.« 
Vi møder ham ved bagindgangen til 
Pizzeria Viva Italia, som ligger lige 
ud til Odderbanen. Her sidder han på 
bænken i skygge for eftermiddagsso-
len. 
Mårslet ser rigtigt nok ud som en ty-
pisk dansk lille by. Hvor mange små 
byer i Danmark har ikke et Pizzeria 
Italia? (Både Hejnsvig, Ikast og Ring-
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købing, bare for at nævne nogle få). 
Flere, som vi har talt med, sammen-
ligner også Mårslet med andre små 
byer i Danmark. Roaja siger f.eks.: 
»Mårslet er meget stille. Det er fuld-
stændig som min hjemby, Jebjerg, 
som ligger uden for Skive.« 
I dag rejser danskerne rundt i landet 
både efter job, kærester og familie, og 
som turister i deres eget land. Derfor 
har Roaja og Tobias mulighed for at 
sammenligne Mårslet med andre små 
byer i Danmark. De kan genkende 

ligheder, som f.eks. Pizza Italia, den 
bestemte græsmark, hvor man spiller 
rundbold om sommeren, og den særli-
ge stemning, der er i små byer. 
De små byer minder om hinanden, 
men selv om de virker typisk danske, 
har de også forbindelse til den store 
vide verden. Roaja, Bôgna og den 
lokale pizzamand kommer fra andre 
lande og skaber forbindelse til verden. 
På den måde bliver Mårslet en del af 
det globale samfund. 
 

CECILIE JAKOBSGAARD, CATHRI-
NE HØRDUM og ASTRID BRE-
DAHL STENSTRØM 
Offentliggjort 30.08.10 kl. 03:01 
ht tp : / / jp .dk/morgenavisen /aar/
article2166411.ece 
jp.dk - Print-version: Mårslet og den 
store globalisering http://jp.dk/
m o r g e n a v i s e n / a a r /
a r t i c l e 2 1 6 6 4 1 1 . e c e ?
service=printversio...2 

Tre antropoloigi studerendes 
udokumenteret snak om Mårslet 

Tre antropoloigi studerende har været 
på ekspedition i Mårslet og har efter 
sigende slået telt op - med et nybyg-
gerkvarter som base for at studere 
naboskab og grænser. 
 
Denne ekspedition er efterfølgende 
udmøntet i næsten 3 hele opslag i JP 
Århus søndag den 29 og mandag den 
30. August. 
 
Jeg forstår ganske enkelt ikke at JP 
Århus bruger så meget spalteplads på 
så meget udokumenteret vrøvl, som 
disse 2 artikler indeholder. Er det da 
virkelig så meget agurketid i avisver-
denen? 
 
Det er godt nok nogle voldsomme 
påstande der bliver udråbt på grund-
lag af samtale med et par personer fra 
det såkaldte ”nybyggerkvarter” og 
med et par udefra kommende pendle-
re, som arbejder i Mårslet. 

En af nybyggerne har udtalt: ”Det er 
de gamle, der sidder på magten her i 
byen. Olderrådet kalder vi dem” 
 
Hvad er det da for noget vrøvl. Det 
lyder jo som om de unge slet ikke har 
noget at skulle ha sagt! Jeg tror så-
mænd at ”Olderrådet” gerne så at fle-
re af de yngre borgere deltog i diverse 
råd – som f.eks. Mårslet Fællesråd. 
Men der er jo sjældent nogle af de 
unge som melder sig til sådan noget. 
 
Et andet udsagn som bliver omtalt i 
artiklen er: At der slet ikke er socialt 
boligbyggeri i Mårslet, og at man skal 
tjene mange penge for overhovet at 
bo her. 
 
Mårslet er – og har altid været sam-
mensat af en broget flok mennesker. 
Og – der findes faktisk socialt bolig-
byggeri i Mårslet. Jeg tror da at ca. 
1/6 af Mårslets befolkning bor i soci-

alt boligbyggeri: Visbjerg Hegn og 
Hørretløkken f.eks. – dejligt at byen 
har så broget en sammensætning. 
 
Flere steder i artiklen nævnes det at 
der ingen arbejdspladser er i Mårslet. 
Jamen check da lige tingene inden 
sådan en påstand springer én i øjnene 
i JP Århus. Hvis du går ind på Mår-
slet.net så vil du hurtigt opdage, at 
rigtig mange firmaer har adresse her. 
 
Hvordan kan JP-Århus være medvir-
kende til at give så unuanceret billede 
af den lille flække som jeg ”Olding” 
på 58 år har boet i næsten 40 år?? 
 

 
Med venlig  hilsen 

Mona Dybvad 
Ved Kirken 4 B 

8320 Mårslet 
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REVY 2010 - den 6., 7., 8. og 9. oktober 
Revyforeningen 105 gr. Blandet by-
der velkommen til Mårslets egen 29. 
årlige revy i lige linie fra den første 
den hedder da også:  
 
”LIGE TIL HØJREBENET” 
 
Det, der ligger lige til det højre ben, 
er nogle af de områder, som livligt 
debatteres, så som hospitalsvæsnet, 
trafikken i byen, hjemmeplejen, 
politik, bolle Å eller dobbelt A, 
hverdagens usynlige helte, hunde-
træf, golf for uvidende, og ikke at 
forglemme fodbolden – på flere pla-
ner. 
 
Mårslet har som bekendt haft besøg af 
Hendes Majestæt, Dronning Margre-
the, der med stor interesse så det fær-
dige resultat med 4 messehageler, 
kreeret af nogle dygtige Mårsletbor-
gere – nu vil hun gerne kigge forbi og 
sige tak for sidst. 
 
I år vil der også blive lejlighed til et 

fornøjeligt gensyn med den hyggelige 
og måske let overrislede regissør, der 
er som altid er overbevist om at klov-
neri er kommet for at blive. 
 

Det er lokal revy med velrettede og 
humoristiske spark og hip til os selv - 
og nationen. (Ja, spark kan være me-
get humoristiske!)  
 
Nyt i år er det at publikum kan bestil-
le en lækker og velafbalanceret RE-
VYPLATTE til fredags- og lørdags-
forestillingen. Dørene åbnes til salen 
klokken 1830 præcist. 
 
Tag naboer, familie, venner med til en 
aften med ”revy-skud”, der serveres 
præcist fra de veltrænede spilleres 
højreben m.v. 
 
Revyen spiller i uge 40 nærmere be-
tegnet dagene 6., 7., 8. og 9. oktober, 
hver aften klokken kl. 20 i Borgerhu-
set. 
 
Billetter kan købes i Super-Brugsen 
fra onsdag d. 15. september 2010 

 
 

PR-gruppen 
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Mit navn er Dorthe Kring. 
 Jeg har  i feb. startet op som forhand-
ler af Green House, som er et firma 
som sælger tøj til den  moden kvinde. 
Efter en god start er jeg nu igang med 
at få nye mærker ind i min "lille bu-
tik, "som kan give ny inspiration til 
efterårstøjet, så kig ind næste gang  
jeg har åbent hus.    
Jeg er selv opvokset i Mårslet by og 
har altid syntes at vi har manglet et 
sted hvor man kunne  købe modetøj, 
hvis man pludselig stod og skulle i 
byen.  Så tanken med at starte op med 
en "lille tøjbutik "  er at man har mu-
lighed for at ringe og lave en aftale 
hvis det hele brænder på eller  komme 
til åbent hus arrangment 2 gange om 
mdr. Samt mulighed for homeparties, 
hvor du samler et  par veninder eller 
arbejdskollegaer til en hyggelig aften 

som kan foregå her eller hos dig. 
Der er modetøj til alle kvinder, både 
store og små da vi har str 34-48 i hele 
kollektionen, samt nye smykker fra 
"modesmykker" og tørklæder fra di-
veres firmaer. 
Jeg har åbent hus igen d. 3 okt  kl.13-
15, hvor der mulighed for flere gode 
tilbud, men inden denne dato kan man 
jo kigge ind og få et katalog, så man 
er klar. 
Klik  ind på min hjemmeside 
www.green-house.com/Dorthekring 
og se nyheder og åbningstider for 
åbent hus  

 
Med venlig hilsen  

Dorthe Kring  
Langballevej 19  

8320 Mårslet 
mobil 28114353 

Ny forhandler af Green House tøj  
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Støt Mårslet´s Multihalprojekt 
 

Klik ind på www.multihal.nu og se hvordan og hvilke støttemuligheder der er 

Generationsskifte hos Tandlægerne i Mårslet 
Til november er det 20 år siden, at 
John Grege Andersen åbnede tandlæ-
geklinik i Mårslet. Han flyttede ind i 
det lille blå hus på Tandervej, der ef-
ter få år blev en travl klinik. Så der nu 
er to fuldtidsarbejdende tandlæger og 
en tandplejer. I 2004 flyttede klinik-
ken til de helt nybyggede lokaler på 
Hørretvej, hvor den ligger i dag. Sam-
tidig blev tandlæge Mette Lyck ansat. 
Når John ser tilbage, har det været 20 
gode år med en rigtig god opbakning 
fra lokalsamfundet - lige fra begyn-
delsen. 
John mener, at det nu er ved at være 
tid til at give plads til yngre kræfter 
og forberede sig på pensionisttilvæ-
relsen. 

Overgangen blev allerede indledt i 
april 2008, da Mette Lyck overtog 
klinikken, og John blev ansat som 
tandlæge. 
Pr. 1. oktober 2010 er Tandlæge Mar-
tin Holze blevet ansat på klinikken. 
Martin er bosiddende i Århus med sin 
kæreste og lille søn. Han har indtil 1. 
oktober været ansat i forsvarstandple-
jen ved flyvestation Karup, samt en 
enkelt dag om ugen i børnetandplejen 
i Herning. 
Det er planen, at Martin skal overtage 
en del af Johns arbejde. Det betyder, 
at en stor del af de patienter, som har 
gået hos John i årevis, nu vil blive 
indkaldt til undersøgelse hos den nye 
tandlæge. 

Vi håber at, Martin Holze vil blive 
modtaget lige så positivt, som John 
Grege Andersen og senere hen Mette 
Lyck blev det i sin tid.  Det er Johns 
plan helt at stoppe pr. 1. juli 2011. 
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Et æble om dagen…. 
”An apple a day keeps the doctor 
away” siger et gammelt engelsk 
ordsprog. Det er æblesæson og flere 
af haverne i Mårslet bugner af 
smukke, frugtfyldte æbletræer.  
 
Æblets ”stamfader” kom oprindeligt 
fra Centralasien. I Danmark begyndte 
man for alvor at dyrke æbler i  mid-
delalderen  -  især i klostrene. I 1700 
tallet grundlagde staten en række 
planteskoler, der skulle frembringe 
gode æbletræer. Sidenhen begyndte 
mange bønder og frugtavlere også at 
dyrke æblerne, og helt hen til 
1970´erne, kunne man i Danmark 
dække behovet for æbler med dansk 
produktion. I dag er der dog stor kon-
kurrence fra de udenlandske, importe-
rede æbler. 
 
Æbler har stor betydning i mange kul-
turer, religioner og mytologier. I den 
romerske mytologi er æblet indviet til 
Venus, som et symbol på kærlighed 

og skønhed. Og vi kender vel alle 
historien om Eva og syndefaldets 
frugt. Måske er denne historie opstået 
på grund af æblets latinske navn ma-
lus, som også betyder ”ond”, 
”ulykke” eller ”skade”. Trods dette 
uheldige navn, er æblet utrolig sundt 
og helsebringende.  
 
Afhængig af sorten, indeholder æbler 
kun ganske lidt energi (kalorier), ca. 
2,2 gram kostfibre og ca. 10 gram C-
vitamin pr. 100 gram frugt. Et vok-
sent menneske skal have ca. 30 gram 
kostfibre om dagen. Du kan roligt 
tage dine æbler ind og gemme til vin-
teren – mængden af C-vitamin falder 
nemlig ikke selvom de lagres i op til 
½ år. Men spiser du frugt og grønt for 
at få dækket dit C-vitamin behov, er 
æbler dog ikke den bedste kilde. 
F.eks. indeholder appelsiner 6 gange 
så meget C-vitamin og røde peber-
frugter 20 gange så meget C-vitamin 
som æbler pr. 100 g.  
 
Æbler indeholder også det super sun-
de stof, antioxidanten quercitin. Stof-
fet modvirker allergi, cancer, koleste-
rolproblemer, lungeproblemer og be-
tændelsesrekationer (inflammationer) 
i kroppen.  
http://www.phytochemicals.info/
phytochemicals/quercetin.php 
 
Quercitin findes i skrællen på æbler-
ne, og det er derfor bedre at spise 

mange små æbler, end ét stort, da du 
procentvis får mere skræl i de små. 
Quercitin findes også i bl.a. te og løg. 
 
Den eneste ulempe, der er ved æbler, 
er for folk, der lider af birkepollen 
allergi. Æbler krydsreagerer nemlig 
med birkepollen og kan derfor give 
allergiske symptomer hos disse men-
nesker. Ofte kan æblerne dog spises 
uden problemer efter pollensæsonen. 
De røde æbler tåles som regel bedre 
end de grønne. 
 
Hvis du ligesom mig ikke er så heldig 
at have dit eget æbletræ i haven, kan 
du købe dem i supermarkedet. De 
danske og økologiske æbler er at fore-
trække. De økologiske indeholder 
naturligvis ingen sprøjtemidler og 
flere næringsstoffer. De danske æbler 
kan være sprøjtet op til 27 gange på et 
år og udenlandske æbler langt mere. 
Alt i alt er det dog langt sundere at 
spise æbler – også de udenlandske – 
end vingummi, chips og karameller. 
Så nu, hvor der har været skolestart 
for en masse nye, små elever, kan du 
roligt sende dit barn af sted med et 
flot, rødt (økologisk) æble til hans 
eller hendes ynglingslære. 
 
Har du spørgsmål til Kristine om 
kost, sundhed og vægttab, kan du sen-
de det til stinne24@hotmail.com.  
Dit spørgsmål vil blive besvaret i næ-
ste nummer af Mårsletbladet. 

Ny brevkasse redaktør i Mårslet Bladet 
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Mårslet Pizzabar flytter  

Siden 1. maj 1996 har mårsletterne 
kunnet hente pizza på Tandervej 6 
hos Mohseh H. Javan og hans kone i 
Mårslet Pizzabar. Men fra omkring 
den 15. oktober, skal man, når man 
skal hente pizza, huske at bevæge sig 
over på den anden side af Tandervej, 
til Det Blå Hus, hvor Frisørhuset før 
lå. Denne bygning er nemlig ejet af 
Javan, og som de fleste nok har opda-
get, så er der fuld gang i ombygnin-
gen af huset. ”Jeg købte bygningen i 
2004, men har haft den lejet ud. Men 
nu synes jeg, at tiden er moden til, at 
vi selv rykker over i lokalerne. Derfor 
moderniserer vi lokalerne, så vi kan 
skabe en attraktiv restaurant, som 
mårsletterne vil sætte pris på,” fortæl-
ler Javan om den forestående flytning. 

Moderniseringen har dog taget en del 
længere tid end den 56-årige pizzaejer 
havde forventet. Ombygningen har 
nemlig ligget stille i tre måneder, da 
der har været indsigelser fra de nær-
meste naboer i forhold til, at Javan vil 
lave pizzeria i bygningen. ”Alt er nu 
heldigvis på plads, så vi kan få loka-
lerne bygget færdige. Fra starten har 
jeg overladt ansvaret for ombygnin-
gen til Carsten Sørensen fra Mårslet 
Smedje, så han har styret byggeriet og 
fundet de forskellige håndværkere. 
Det var vigtigt for mig, at alt blev 
lavet af lokale mårslettere, så jeg kan 
betale lidt penge tilbage til kunderne i 
byen. Derfor er det lokale håndværke-
re, som er ved at lave det nye pizze-
ria,” forklarer Javan.  

Familiefirma 
Bygningen er kendt som Det Blå Hus, 
men efter et velmenende råd fra nabo-
en, har Javan valgt, at det i fremtiden 
skal være sort, så maleren er bestilt til 
at gøre en ende på Det Blå Hus. Et af 
de nye tiltag som man kan glæde sig 
til, er, at der er indkøbt en luksus kaf-
femaskine, så der kan købes kaffespe-
cialiteter. Samtidig vil der blive in-
stalleret en grill, så grillretter vil blive 
tilberedt over rigtige kul. På pladsen 
foran bygningen bliver der lavet fire 
parkeringspladser, og der kommer to 
cafeborde, hvor mårsletterne kan ny-
de deres pizza eller kaffe.  Personalet 
følger selvfølgelig med over på den 
anden side af vejen. Det er Javan og 
hans kone, samt Mårsletdrengen Den-
nis og hans kone. Desuden er Javans 
bror ansat i familiefirmaet. Javan kom 
til Danmark fra Iran i 1985, og starte-
de kort tid efter et pizzeria i Skejby 
Centret. Det drev han, til han startede 
op i Mårslet i 1996. ”Jeg er meget 
glad for Mårslet, og taknemlig over 
de mange trofaste kunder. I gennem 
næsten 15 år er jeg jo kommet til at 
lære alle de ’gamle’ mårslettere at 
kende. Derfor hjælper jeg også gerne, 
når fx TMG eller Byfesten skal have 
mad,” siger Javan. Hvad der skal væ-
re i lokalerne som Javan fraflytter 
vides endnu ikke. Bygningen er ejet 
af Mathorne VVS.  
 

Claus Quiding 

Straks efter høst vil kommunen an-
lægge en grussti på sydsiden af Lang-
ballevej fra Langballevænget til 
Hovstien. Det har Henrik Hermansen 
fra Århus Kommune skrevet til Fæl-
lesrådets Natur- og Miljøudvalg. 
 
Mårslet Fællesråd vil sammen med 
beboerforeningen i Langballe arbejde 
for, at den nye sti bliver forlænget, så 
der kommer stiforbindelse hele vejen 
fra Mårslet til Langballe. En forlæn-
gelse kan dog tidligst komme på 
plads næste år. 

Til gengæld for første etape af Lang-
ballestien har kommunen droppet en 

plan om at etablere en sti langs Be-
dervej, fra Vilhelmsborg-trinbrættet 
mod Mårslet.  
 
Det viste sig for svært at få denne sti 
til at krydse jernbanen på en sikker 
måde. 

 
Stiplanerne var oppe på det seneste 

møde i Fællesrådets FU. Klik på lin-
ket for at se hele referatet af mødet.  

 
PerHH 

Kilde: Mårslet web www.maarslet.net 

Ny sti langs Langballevej 

Sti fra Langballevænget til Hovstien 
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Musical Syd er på banen igen 

Musical Syd, som har været et spring-
bræt for mange med drømmen om en 
karriere med skuespil, sang og dans, 
måtte efter 15 år tage et års pause 
sidste år. Nu er truppen tilbage med 
fornyet energi, hvor de går tilbage til 
rødderne i bogstavelig forstand. 
Dette års produktion De grimme æl-
linger er skrevet og instrueres af Ma-
thias Flint, musik af Anne Kraglund 
og koreograferes af Christina Bonde. 
Det professionelle trekløver er alle 
tidligere medvirkende i Musical Syd-
regi, som sidenhen har arbejdet videre 
på deres talent og nu lever af musik, 
dans og teater. Anne Kraglund bor til 
dagligt i New York med regelmæssi-
ge ture til Japan, hvor hun er slået 
igennem med sine egne sange. Anne 
Kraglund var med i Musical Syd i 
begyndelsen 1996 til 1998. Siden har 
hun forfulgt sin drøm om en karriere 
med musik – og er på raketfart mod 
stjernerne! Mathias Flint er ligeledes 
trådt ud af Musical Syd med en drøm 
om både at medvirke, instruere og 
skrive teater og musik. Til dagligt bor 
han i København, men arbejder rundt 
på de danske musicalscener, hvor han 
også har prøvet kræfter som instruk-
tørassistent for blandt andre Kim Har-
ris ved ”Jesus Christ Superstar” i Her-

ning 2010.  Også Christina Bonde bor 
i København, og har med afstikkere 
til Sverige fuldt drømmen om en pro-
fessionel dansekarriere. De tre vil 
tilsammen danne et stærkt makkerpar, 
som sammen med et erfarent produk-
tionshold vil opsætte den nye musical 
”De grimme ællinger” 
Historien tager udgangspunkt i tesen 
om den grimme ælling. Det at føle sig 
grim, utilstrækkelig og udstødt kan 
have voldsomme konsekvenser. For 
én selv, men sandelig også for ens 
nærmeste. Men sammen kan vi måske 
- uden at skulle være skæbnebestemt 
til det - vokse os til store, stolte og 
smukke svaner. Vi følger tre unge 
skæbner på flugt fra virkelighedens 
problemer ind i en magisk verden, 
hvor de gennem kærlighed og ven-
skab skal overvinde det sorte tung-
sind. Det er en medrivende historie, 
hvor vi kommer bag 3 unge menne-
skers facade og ser ind i deres indre 
kampe fortalt både med drama og 
komik, fantastiske sange og flotte 
danseoptrin. 
Musical Syd har en lang række af tid-
ligere medvirkende, som har fulgt 
drømmen om en karriere med teater 
og musik bl.a. aktuelle Kristine Yde, 
som spiller Sofie i Mamma Mia, eller 

modtager af Reumerts talentpris 2010 
Johanne Louise Schmidt og Merete 
Mærkedahl. Musical Syd har været et 
sted hvor talent kan udfoldes og opda-
ges, men også et sted, hvor man er 
sammen med andre unge med samme 
interesse for at lave et godt slutpro-
dukt: en fantastisk forestilling.   
Der er audition for alle interesserede i 
alderen 14-25 år d. 18. og 19. septem-
ber. Tilmelding til Audition via 
www.musicalsyd.dk, hvor man også 
kan læse meget mere om truppen, 
forestillingen og hvad det vil sige at 
være med i Musical syd. Forestillin-
gen De grimme ællinger får premiere 
d. 26. februar 2011 i Musikhuset År-
hus og prøverne foregår i Solbjerg. 
Ønsker man at være med i Musical 
Syd Backstage kan man kontakte pro-
ducer Mette Frederiksen for en ufor-
pligtende samtale via nedenstående 
kontaktinfo eller læse mere på websi-
den.  
For yderligere informationer eller 
ved spørgsmål kontakt venligst pro-
ducer Mette Frederiksen på tlf.:  
20 23 45 86 eller mail:  
mette_sangfugl@hotmail.com se også 
www.musicalsyd.dk.  
 
Foto: Bjørn Djurpvik 
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Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet  
indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Mårslet Skole som én stor byg-
geplads 
Starten på skoleåret blev i høj grad 
præget af de mange aktiviteter rundt 
om på skolen. Nybyggeriet i skolegår-
den er gået planmæssigt og vil blive 
indviet i oktober. Det er planen, at 
eleverne også bliver en del af dette og 
vi håber også, at rådmand Jacob 
Bundsgård Johansen kommer.  
Det bliver en fantastisk bygning, som 
vi glæder os til at vise frem. Vi vil 
inden jul lave et åbent hus arrange-
ment for forældre og byens borgere, 
hvor de kan komme og se både den 
nye bygning og renoveringen af fag-
lokalerne. Det vil i god tid blive an-
nonceret på forældreintra og på Mår-
sletwebben.  
Det nye hjemkundskabslokale er fær-
digt, og vi er meget tilfredse med re-
sultatet og forhåbentlig står håndar-
bejdslokalet også færdigt omkring 1. 
oktober. 
Vi har fået nyt tag på den gamle byg-
ning. Det er dejligt, men desværre 
betød det kraftige regnvejr i slutnin-
gen af august, at det regnede ned flere 
steder. 
Det kraftige regnvejr betød også, at 
der kom vand ind i hallen, så gulvet 
blev ødelagt, og derfor bruges tiden 
frem til efterårsferien på at lægge et 
nyt gulv. Det er besværligt for idræts-
undervisningen og til stor gene for de 
mange fritidsbrugere. 
Byggeriet har betydet, at det har væ-
ret meget besværligt at komme ind på 

skolen og stort set umuligt at finde en 
parkeringsplads. De to klasselokaler i 
henholdsvis B- huset og kantinen har 
betydet, at større arrangementer har 
måttet udsættes eller flyttes, og i for-
bindelse med udvekslingen med Win-
nenden måtte vi bruge gymnastiksal 
og personalerum som alternativ til 
kantinen. 
Der har i denne periode været udvist 
stor forståelse for de vanskelige vilkår 
fra forældre, elever og medarbejdere, 
og det vil vi gerne fra skolens ledelse 
sige tak for. 
 
Eleverne, der kommer med bus-
sen fra Brabrand 
I slutningen af sidste skoleår kom der 
en rapport om henviste skolebegynde-
re med dansk som andetsprog på Mår-
slet Skole. Rapporten er lavet for at 
følge effekten af den sproglige indsats 
for de allerførste henviste elever, som 
nu går i 4. kl. Vi har kun en enkelt 
elev tilbage fra denne årgang, og vi 
bad derfor om, at man også inddrog 
årgangen under. Der er foretaget in-
terviews med lærere, pædagoger og 
ledelse, og klasser og grupper af ele-
ver på de to årgange er blevet stillet 
forskellige spørgsmål. Der er ligele-
des sendt spørgeskemaer hjem til de 
klasser på nuværende 3. og 4. årgang, 
som har henviste børn i klassen. Ud 
fra alt dette er der kommet en rapport, 
som beskriver områder, hvor vi har 
nogle udfordringer, som vi kan arbej-
de med. En af udfordringerne er helt 

naturligt den lange bustur, hvor der 
tidligere har været problemer med uro 
i bussen. Det går meget bedre nu. Vi 
har ikke længere børn, der har dårlige 
oplevelser i den forbindelse. Det skyl-
des bl.a. at eleverne har fået faste 
pladser i bussen, at chaufføren har 
fået skabt en god relation til eleverne, 
og at børnene i dag kender hinanden 
bedre. Ifølge rapporten er de henviste 
børns forældre meget tilfredse med 
deres børns skolegang på Mårslet 
Skole, og der kan dokumenteres en 
stor sproglig fremgang. Forældrene til 
klasserne med henviste elever på nu-
værende 3. og 4. årgang er delte i de-
res opfattelse af, hvorvidt det er godt 
for klassen, at der er elever med an-
den etnisk baggrund. Dette kan mu-
ligvis skyldes, at der har været enkel-
te elever, der har haft andre proble-
matikker med ”i rygsækken” end de 
sproglige, og dermed fyldt forholds-
vis meget. Heldigvis er der også man-
ge, der har oplevet, at det var en beri-
gelse for klassen at møde klassekam-
merater med en anden kulturel bag-
grund, også selv om det på grund af 
den lange afstand og de kulturelle 
forskelle kan være svært at integreres 
i klassen. I de fleste klasser lykkes det 
også at få Brabrand børnene med på 
lejrskole og hytteture, hvilket ikke er 
en selvfølge på de skoler, hvor pro-
centen af tosprogede er væsentlig hø-
jere end hos os. 
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Skolebestyrelsens indlæg 
Af Erling Sørensen, skolebestyrelsesformand 

Nyt fra MSV 
Af Lone Thuesen, MSV 

Go to gate hedder det når vi skal mod 
flyverens afgang i lufthavnen – og 
samme udtryk kan vi snart sige til de 
nye skolebestyrelsesmedlemmer der 
skal med på den næste rejse i skolens 
historie. 
Sikkerhedstjekket gennemføres med 
deltagelse af hele forældrekredsen på 
skolen – for er der tvivl om den en-
kelte rejsedeltagers flyve duelighed – 
så har alle forældre mulighed for at 
træde i karakter og selv forsøge at 
indløse billet til turen. 
Med andre ord – det er op til hver 
enkelt af forældre til børn på skolen at 
søge – og opnå indflydelse i sit barns 

fremtid på Mårslet Skolen. 
Boarding står lige foran og alle foræl-
dresæder i skole bestyrelsen - 7 i alt - 
skal meget gerne besættes af engage-
rede og helhedssøgende kandidater. 
Danmarks fremtid afhænger blandt 
andet af udviklingen i vores råstof – 
vores unge menneskers muligheder 
gennem det danske uddannelsessy-
stem og med den synlige knaphed på 
ressourcer – kan man kun frygte at 
folkeskolen endnu en gang bliver 
genstand for den økonomiske spare-
iver. 
Endnu et inticament for at være med 
på holdet der skal bringe en lokal sko-

le – der aktuelt har orden i økonomien 
– gennem næste udfordrende fase. 
Sidst i september afholdes der møde 
på skolen for alle forældre – hvor den 
nuværende skolebestyrelse aflægger 
beretning for det forløbne år og samti-
dig er mulighed for komme med af-
tryk til arbejdet i den kommende 2 års 
periode. 
Vi ser frem til at forældre der kan og 
vil deltage i en konstruktiv fremtid 
kommer ud af busken – skolen har 
brug for det og fortjener en solid op-
bakning til det store arbejde der hver 
dag udføres på Testrupvej 4 i Mårslet. 

Mårslet Skoles Venner søger re-
visor 
På den netop afholdte generalforsam-
ling skulle vi vælge en ny revisor. Der 
var desværre ingen, som kunne påtage 
sig den post. 
Så hvis du har en time tilovers hvert 
år i starten af september til at godken-
de foreningens regnskab, hører vi rig-
tig gerne fra dig. 
Ring til formanden på 86 12 23 98 
eller skriv på maarsletskolesven-
ner@hotmail.dk hvis du kan hjælpe 
os. 

Klik ind på Mårslet Skoles Ven-
ner 
Så har foreningen fået sit eget menu-
punkt på skolens hjemmeside. Du 
finder os ude i menuen til venstre, så 
klik endelig forbi. 
Det er blandt andet her, du kan se, 
hvordan du bliver medlem, hvad vi 
støtter, og hvem der sidder i bestyrel-
sen. Det er også her, du finder vores 
kontonummer, hvis folderen skulle 
være blevet væk. 
-For den kommer snart til en skoleta-
ske nær dig. Det er en ny og opdateret 

version, blandt andet med det logo vi 
fik i anledning af foreningens 40-års 
jubilæum –designet af en elev på sko-
len. 
Men selvom folderen er ny, er prisen 
den samme. Det koster fortsat kun 95 
kroner pr. husstand at være medlem. 
Kontingentkronerne bruger vi som 
altid på at give økonomisk støtte til 
arrangementer for skolens elever -
arrangementer, som er lidt ud over det 
sædvanlige. Det betyder naturligvis at 
jo flere medlemmer vi har –jo flere 
aktiviteter kan vi støtte.  
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Giv en                   til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 

Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 
0. klasse 
Efter sommerferien startede en or-
dentlig flok nye børn i 0. klasse og 
SFO modtog i den forbindelse 103 
dejlige børn. Opstartsfasen gik rigtig 
godt og gruppen virker til at være fal-
det godt til, her i de nye, store omgi-
velser. 
 
Torsdag d. 2. september havde de 
deres første grillfest i SFO-regi. Der 
kom 180 børn og forældre, og der 
blev hygget på livet løs. Temaet var 
picnic, så alle havde et tæppe med til 
græsplænen, og heldigvis var det 
skønt sensommervejr med masser af 
sol den dag. Børn, forældre og pæda-
goger havde et par gode timer i hinan-
dens selskab, hvilket gav rig mulig-
hed for at lære hinanden bedre at ken-
de. 
 
I uge 36 deltog Hanne, hver klasse og 
den enkelte klassepædagog i et pro-
jekt kaldet ”Naturens Dag”, et projekt 
udarbejdet af Danmarks Naturfred-
ningsforening og Friluftsrådet. De 
havde base i nærheden af åen, og 
kaldte sig selv naturdetektiver, de fik 
mulighed for at bruge forstørrelses-
glas, fiskenet osv. De startede ud med 
at skulle finde snegle, men fandt også 
edderkopper, vanddyr og andre spæn-
dende ting. Det gav flere børn blod på 
tanden i forhold til at udforske natu-
ren mere, så der blev sat en spænden-
de proces i gang. 
 
1. klasse 
1.klassesgruppen har nu deres lokaler 
i A-huset, så de har fået masser af 
plads at boltre sig på, hvilket de nyder 
i fulde drag. Der er dog en del, der 
savner det fantastiske krat ved Tre-
kantens legeplads, så der er indimel-
lem kratluskeri ved boldbanerne på 

programmet. Derudover nyder de 
blandt andet at gå på stylter og spille 
bordtennis, der bliver spillet ret meget 
rundt om bordet… 
 
I starten af september startede vi op 
med at lave fugleture til Brabrand 
Engsø. Børnene har været af sted 
klassevis, i små grupper, for at styrke 
forholdet mellem de nye klassekam-
merater efter sammenlægningen af de 
tidligere klasser. De prøvede at kom-
me op i et fugletårn og oplevede 
blandt andet grågæs, fiskehejrer og 
svaner.  
 
2. klasse 
2.klasserne holder nu til på Asgaar-
den, de nyder at have fået masser af 
plads og er faldet rigtig godt til. De 
havde deres årlige grillfest tirsdag d. 
24. august, og det var en rigtig hygge-
lig aften. Vejret var dog ikke helt sta-
bilt den aften, så festen foregik inden-
dørs, der var heldigvis stilstand i reg-
nen, da der skulle grilles.. Der blev 
hygget indendørs i de ”nye” lokaler, 
hvilket gav forældrene mulighed for 
at opleve deres værdi. 
 
Fredag d. 3. september havde de lejet 
en bus til Århus Stadion, de var inde 
og se U-21 landskamp mellem Dan-
mark og Litauen, det samme var an-
dre mindre grupper fra SFO. Det var 
en sjov dag, mange af børnene var 
klædt i rød/hvide farver og der blev 
heppet på livet løs.  
 
3. klasse 
Denne gruppe har til huse i pavillo-
nerne og lokale 101 og 102, hvilket er 
noget trangt. Omkring efterårsferien 
flytter de heldigvis til lokalerne i den 
nye tilbygning, det glæder de sig rig-
tig meget til. Det bliver delelokaler, 

hvor 3.klasserne har til huse både i 
undervisningen og i SFO-tid. Loka-
lerne bliver indrettet med blik på læ-
ringsstile, hvilket skaber grobund for 
mange spændende aktiviteter. 
4. klasse 
De ældste børn i SFO er flyttet til Ho-
bixen, hvor der er blevet indrettet 
lækre lokaler til dem, blandt andet en 
madbar, et puderum og et musikloka-
le, hvilket ungerne nyder helt vildt. 
Der er også mange, der er glade for at 
være tilbage ved multibanen, hvor der 
jo kan spilles masser af fodbold.  
 
Torsdag d. 26. august blev der holdt 
indflytterfest, hvor der blandt andet 
blev spist pindemadder, sunget Sing 
Star og spillet fodbold. Der var rigtig 
mange børn med, og der var en skøn 
feststemning. 
 
I festugen blev der lavet mange ture 
derind, alle fik tilbuddet om at kom-
me med. De var af sted klassevis og 
var blandt andet i Hoppeland og i Mi-
razozo, lyslabyrinten ved Musikhuset.  
 
SFO fødselsdag 
Torsdag d. 26. august afholdte SFOen 
sin 20 års fødselsdag. Det blev fejret 
med manér, med masser af kagemænd 
i afdelingerne og derefter fælles fest 
på Trekantens legeplads, hvor ”Ann 
og Aberne” optrådte med sange og 
spas. Vejret var med os og vi havde 
en rigtig hyggelig fødselsdag. 
 
Nyansatte 
Vi har fået rigtigt mange nye kolleger 
og studerende i huset, I kan se hvem 
de alle er på vores hjemmeside, vi 
glæder os meget til det fremtidige 
samarbejde. 
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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 af-

læse 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 

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 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - OKTOBer 2010 

Ny præst til Mårslet Kirke 

Mårslet Sogn vokser, og der bor nu så 
mange mennesker i sognet at vi får 
endnu en præst tilknyttet. 
 
Mette Maria Kristensen (35) er fra 
den 1. september ansat ved Mårslet 
Kirke  i en 50% stilling, og hun skri-
ver her om sin baggrund og familie: 
 
Jeg er født og opvokset i Kjellerup 
mellem Silkeborg og Viborg. En nys-
gerrighed og en interesse for kristen-
dommen fik mig i gang med at læse 
teologi. Gennem studietiden voksede 
min interesse for teologi til et ønske 
om at blive præst i Den Danske Fol-
kekirke.  
Vores familie består af min mand, 
Kenth Hvam, jeg selv og vores tre 
børn: Valdemar på 8 år, Gustav på 5 
år og Dagmar på 1½ år. 
For tre år siden flyttede vi fra midtby-
en til Viby i et hus med en dejlig have 
med ukrudt og mulighed for mange 
timers arbejde, hvis man har tid til 
den slags. Lige nu går størstedelen af 
tiden i haven med at spille bold og 
holde den mindste af børnene væk fra 
vejen, som mærkeligt nok har en 
usandsynlig stor tiltrækningskraft. 
Måske fordi hun ved, at hun kan få os 
til at løbe rigtig stærkt, når hun sæt-
ter spurten ind. 
 
Jeg har allerede hilst på det meste af 
kirkens personale, og jeg ser frem til 
at møde de mange mennesker, som 
bor i Mårslet. Personalet og Menig-
hedsrådet har taget godt imod mig og 
jeg glæder mig til at komme i gang 
med at virke som præst i Mårslet.  
 
Mit håb er, at jeg, i samarbejde med 
sognepræst Hanne Davidsen, menig-
hedsrådet og kirkens personale, kan 
bidrage til det rige menighedsliv, der 
allerede er etableret i Mårslet.  
Børn og Unge arbejdet er noget, som 

jeg især glæder mig til. Det er altid 
spændende at møde de nye hold 
minikonfirmander og konfirmander, 
og jeg holder af at forkynde for børn 
og unge. Deres spørgelyst og 
umiddelbare undren sætter mange 
tanker i gang og udfordrer mig til at 
tænke og forsøge at forklare store 
emner på en let forståelig måde – det 
er svært, men sjovt. 
 
”Gud elsker dig og ser dig, som den  
du er”   

Det prøver jeg at lære mine konfir-
mander.  
Gud er ligeglad med, at du ikke er 
perfekt og hvem er i øvrigt det ?  
 
- Noa blev fuld, 
- Abraham var for gammel, 
- Isak var dagdrømmer, 
- Jakob var en løgner, 
- Josef blev mishandlet. 
- Moses var en morder - 
   og det samme var David og Paulus. 
- Debora var en kvindelig leder, 
- Gideon var bange, 
- Samson var langhåret, 
- Rahab var prostitueret. 
- Jeremias var for ung, 
   og det samme var Timoteus. 

- David lod som om, han var skør, 
   havde en affære og flygtede fra sin  
   egen søn. 
- Elias havde selvmordstanker, 
- Esajas prædikede nøgen, 
- Jonas flygtede fra Gud. 
- Noomi var enke, og Job mistede alt. 
- Johannes Døber spiste græshopper, 
- Peter havde temperament, 
- Johannes var selvretfærdig, 
- Disciplene faldt i søvn, mens  
   de bad. 
- Martha var bekymret, 
- Maria var doven 
- Den samaritanske kvinde gik i seng  
  med mange mænd. 
- Zakæus var for lille, 
- Peter var for impulsiv, 
  og Lazarus - han var død. 
 
 Og alligevel elskede Vorherre dem. 
Det er da godt at vide, uansat om 
man er barn, ung eller for sags skyld 
gammel. 

Mette Maria Kristensen 
 

* 
Mere end halvdelen af Folkekir-
kens præster er kvinder. 
 

Iflg. Kirkeministeriets hjemmeside er 
der i dag 50,6% kvindelige præster i 
Den Danske Folkekirke, og Mette 
Maria Kristensen er én af dem. Det 
har hun været siden 2004, hvor hun 
blev ordineret til et barselsvikariat i 
Århus Stift. Efter en periode med 
skiftende vikariater blev en stilling 
som deltidsansat præst i Viby Sogn 
ledig. Mette Maria Kristensen søgte 
og blev ansat i en stilling som hun 
beholder, samtidig med at hun nu og-
så er præst i Mårslet. Udover de 18½ 
time om ugen skal hun undervise mi-
nikonfirmanderne, indtil sognemed-
hjælper Mette Bugge vender tilbage 
fra barselsorlov.  
Det skal understreges, at Hanne Da-
vidsen fortsat er præst i sognet. 
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KIRKETIDER  
I OKTOBER 

 
 
 

 

SØNDAG d. 3. okt. kl. 10:00 
18. søndag efter trinitatis 
Høstgudstjeneste 
Hanne Davidsen 
Kl. 14:00 Høstgudstjeneste for børn 
Mette Maria Kristensen 
 

SØNDAG d. 10. okt. kl. 10:00 
19. søndag efter trinitatis 
Joh 1,35-51 
Hanne Davidsen 
 

SØNDAG d. 17. okt. kl. 11:30 
20. søndag efter trinitatis 
Matt 21,28-44 
Jette Rosenberg Christiansen 
 

SØNDAG d. 24. okt. kl. 9:00 
21. søndag efter trinitatis 
Matt 11,1-14 
Anne Vejbæk 
 

SØNDAG d. 31. okt..  kl. 10:00 
22. søndag efter trinitatis 
Luk 13,1-9 
Mette Maria Kristensen 
 

KIRKETIDER I NOVEMBER 
 

Søn. d.   7. kl. 10:00 Alle Helgen 
Søn. d. 14. kl. 10:00  
Søn. d. 21. kl. 10:00  
Søn. d. 28. kl. 10:00  1.søndag i  
                                   advent. 

KILDEVANG 
 

Onsdag d. 6. oktober kl. 14:30  
 

afholdes der høstgudstjeneste i dag-
ligstuen. Vi begynder med en kop 
kaffe og lidt hyggesnak fra kl. 14:00.  
 

Prædikant er sognepræst Hanne Da-
vidsen. 

         MANDAGSCAFÉEN 
er åben næste gang 
mandag  den 11. oktober 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!  

MENIGHEDSRÅDSMØDE 
Der afholdes ordinært, offentligt me-
nighedsrådsmøde i Sognehuset  

Onsdag den 27. okt. kl. 19 - 22 
Menighedsrådets møder er offentli-
ge, og enhver er velkommen til at 
være til stede. 

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

UNGDOMSGUDSTJENESTE 
 
Der holdes ungdomsgudstjeneste 
 

 søndag den 17. oktober kl. 16:00  
 
for konfirmander, deres forældre og 
unge i byen – og alle andre, der godt 
kan lide rytmisk musik og sang i 
gudstjenesten. 
 

Det er en gudstjeneste, der står i glæ-
dens og kærligheden tegn, og temaet 
er: Guds kærlighed! 
 
Musikken leveres af et ungdoms-
band, der selv kalder sig et lovsangs-
band, fordi deres musik er helliget 
lovsang og glæde.  
 

Bandet består af Lea (sang), Peter 
(bas), Frederik, (trommer), Nikolaj, 
(klaver) og Benjamin (guitar/sang).  
Det drejer sig altså om rytmisk og 
glad musik sunget og spillet af unge 
her fra Mårslet.  
 

Konfirmanderne kommer også til at 
deltage i gudstjenesten, der tilrette-
lægges i et samarbejde mellem ban-
det, Olivia Bjerre og sognepræsterne 
Hanne Davidsen og Mette Maria Kri-
stensen. 
 

Så kom og oplev en anderledes fri og 
let gudstjeneste. 

MØDER FOR 
KONFIRMANDFORÆLDRE 

 

Der holdes møder for konfirmandfor-
ældre følgende dage: 
 
7 d og 7 b:  
 

Onsdag d. 29. sept. kl. 19:00-21:00  
 
ved sognepræst  
Mette Maria Kristensen. 
 

7 a og 7 c: 
 

Torsdag d. 30. sept. kl. 19:00-21:00  
 
ved sognepræst Hanne Davidsen. 
 
Begge dage begynder vi i kirken. 
 
Efter en kort gudstjeneste går vi over 
i Sognehuset, hvor der er dækket kaf-
febord.  
Her vil præsten informere om under-
visningsplanen og forskellige aktivi-
teter. 
 
Vi glæder os til at fortælle om vore 
idéer samt få en dialog med forældre-
ne om forventninger og deres tanker 
omkring konfirmationsforberedelse 
og konfirmation. 
 

Mette Maria Kristensen 
Hanne Davidsen 

i Mårslet kirke søndag den 3. okto-
ber: 
Kl. 10:00 ved Hanne Davidsen 
Kirken vil blive smukt og farverigt 
pyntet, og der vil blive lejlighed til at 
synge de gode gamle høstsalmer. 
Kirkens kor medvirker ved gudstje-
nesten. 
Kl. 14:00 ved Mette Maria Kristen-
sen 
Denne høstgudstjeneste er primært 
for børn og børnefamilier.   Minikon- 

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

2 HØSTGUDSTJENESTER  
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 ”NORDIC VOICE” 
 

 Urtonen i svensk folkemusik i finstemt møde med jazzen. 
 

 Mårslet Kirke, tirsdag den 5. oktober kl 19:30  
 

 Koncerten ”NORDIC VOICE” byder på perlerne af et spændende samarbej-
de mellem sangerinden HELLE THUN og jazzbassisten MADS VINDING.  
Helle Thun er klassisk mezzoso-
pran, solist og sangpædagog. Hun er 
meget alsidig – har studeret kirke-
musik, klassisk og ny musik, musik-
videnskab, traditionel svensk folke-
musik, vokalimprovisation og teater. 
Helle Thun er fast tilknyttet kam-
merkoret ”ARS NOVA” og er frem-
trædende specialist i Danmark in-
denfor historisk nordisk sæterkultur 
og sangtradition. I 2009 blev hun 
udvalgt til leder af det danske lands-
hold i ”kulning” (sæterkulturens 
sangstil) ved de første nordiske me-
sterskaber i København. 

 Mads Vinding er en af Danmarks 
store jazzbassister. Han har siden 
1964 indspillet mere end 600 plader 
med snart sagt hvilken som helst 
jazzmusiker, der er værd at nævne. 
Mads Vinding har spillet over det 
meste af verden, produceret plader, 
skrevet filmmusik og modtaget ad-
skillige priser. 
Mads Vinding er kendt for sin lyri-
ske spillestil og sangbare tone. 
 

Koncerten i Mårslet kirke byder bl.a. på danske og svenske koraler, potpour-
ri af sange fra Norden, ”kulning” – sætersang og nordisk urtone, ballader og 
viser.  Under koncerten fortælles desuden om musikken og dens egenart. 
 

 Entré kr. 50,- ved indgangen. Dørene åbnes kl. 19:00. 
 

 www.myspace.com/thenordicvoice  -  www.youtube.com/thenordicvoice 

”Syng/Spil Dansk Dag”  
i Mårslet Sognehus 

  
torsdag den 28. oktober kl. 19:30 

  Kom og få smurt stemmebåndene!  

Vi fejrer igen i år ”Syng/Spil Dansk 
Dagen”, som er dansk musiklivs 
årlige festdag.  
 
Den sidste torsdag i oktober er der 
koncerter og musikalske arrange-
menter i hele Danmark – skabt af 
alle de mange musikelskende folk 
ude omkring i landet. 
 
Vi ”leger kor”, synger efter Højsko-
lesangbogen, og lærer ”Årets Dan-

ske Sang”, som er en fødselsdags-
sang for voksne. 
 
 Kirkens Pigekor, ledet af organist 
Pia Labohn, samler ”trådene” og er 
”ordstyrere”. 
 
 Indimellem slukker vi tørsten over 
en kop kaffe/te eller sodavand mv.  
 
Arrangementet slutter senest kl. 
21:30. 

• Sang skaber fællesskab  
• Sang vækker glæde  
• Sang åbner nye verdener 
• Sang fortæller livet  
• Sang er smittende  
• Sang er oplevelse  
• Sang er tradition 
• Sang er fornyelse 
 

Sognehuset 
Obstrupvej 4A 

 

Privatfoto 
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Tak til Jette Rosenberg Christiansen, 
og velkommen til Mette Maria Kri-
stensen. 
 
Vi har i et stykke tid søgt om at få 
den præstelige betjening her i Mårslet 
gjort lidt større, da byen stadig vok-
ser. Det fik vi lov til her i foråret. 
Samtidig bliver stillingen i Tiset sogn 
en 100% stilling, og vi må derfor sige 
farvel til Jette Rosenberg Christian-
sen som fast præst i Mårslet.  
Hun kom hertil og tog fat på arbejdet 
med konfirmander, gudstjenester og 
det øvrige kirkeliv sammen med Han-
ne Davidsen, og vi har været rigtig 
glade for hendes engagement og ind-
sats her i Mårslet. 
Vi har også aftalt med Tiset at Jette 
og Hanne fortsat vil holde gudstjene-
ster i henholdsvis Mårslet og Tiset. 
Der bliver mulighed for at sige farvel 
til Jette søndag den 17. oktober efter 
gudstjenesten. 
Men her i bladet skal der lyde en stor 
tak til Jette for hendes arbejde. 
 
1. september kunne vi så byde vel-
kommen til Mette Maria Kristensen 
som ny præst i Mårslet Sogn. 
Mette Maria Kristensen blev indsat af 
provst Knud-Erik Bager Jensen ved 
gudstjenesten den 12. september. 
Mette Maria er ansat i en 50% stilling 
og skal således dele arbejdet med 
Hanne Davidsen som stadig er 100% 
her i Mårslet. Mette Maria bor med 

sin mand og 3 børn i Viby.  
 
En stor del af stillingen er at videre-
føre det arbejde, Jette og Hanne har 
stået for, men vi håber også, at der 
bliver plads til nyt, når tiden er til det. 
Vi har talt om ”gudstjeneste i børne-
højde”, som en af de ting vi gerne vil 
sætte i gang. 

I forbindelse med minikonfirmander 
og konfirmander ser vi mange børn 
og unge, og her vil vi gerne bevare 
kontakten til hele familien. 
Velkommen til Mette Maria Kristen-
sen. 

Mårslet menighedsråd 
Erik Lund Sørensen 
 

 

Sognepræst Jette Rosenberg Christiansen       (Foto: Jørgen Lauritsen) 

Goddag og Farvel 

 
HYGGEKLUBBEN 

I 
OKTOBER: 

 

LØVFALDSTUR 
 
Hyggeklubbens traditionsrige, årlige 
efterårsudflugt løber af stabelen 
  
Torsdag d. 14. oktober kl. 12:30 
 
Busafgang med stor moderne turist-
bus fra Kildevang kl. 12:30, og fra 
Sognehuset kl. 12:35. 

  
Turen går ad gode veje med smukke 
landskaber, og kaffen med tilbehør 
bliver serveret på Niels Bugges Kro 
ved Viborg med en storslået udsigt 
over Hald Sø. 
  

Hjemkomst ca. kl. 17.30.  
 
Prisen pr. person alt incl. er så lav 
som kun 149,95 kr. 
 

* 
Tilmelding senest torsdag d. 7. okto-
ber  til Olga Nielsen 8629 0470 eller 
Else Svendsen 8693 6038 
eller else.svendsen@gmail.com  

14 

Dollerup Bakker og Hald Sø  
(Foto: Medieskolen) 
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INDRE MISSION 
 

Møde i Mårslet Indre Mission:   

Onsdag den 13. oktober kl. 19:30   

får vi besøg af missionær Brian 
Madsen, Vejle. 
 

Temaet for denne aften er:  
”Forvaltning, der forandrer”. 
  

-   Hvordan forvalter vi de gaver, 
     som Gud hver dag sender ned 
     over os? 
-   Hvordan udfordres vi særligt i 
    dag, i forhold til at være forvaltere 
    af tid, penge, evner og ansvar? 
-   Er forvalteransvaret en byrde for 
    os, eller er det med til at opmuntre 
    os? 
 

Det er nogle af de spørgsmål, der vil 
blive vendt denne aften. 
 

Brian Madsen (47) er gift med fru 
Ellen og sammen har de 4 børn. 
  

* 
Sognehuset, Obstrupvej 4 A, onsdag 
den 13. oktober kl. 19:30. 
 

Alle er hjertelig velkomne. 

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 
 Mette Maria Kristensen (MMK) 
 Balagervej 13 
 8260 Viby J. 
 Tlf. 2446 4882 
 mmk@maarslet-kirke.dk 
 Træffes bedst tirsdag, torsdag 
 og fredag  kl. 12:00 - 13:00 samt  
 onsdag  kl. 10:00 - 11:00 
 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 oktober 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. 

 

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 

Besøg: http://maarslet-kirke.dk 

BABYSALMESANG i 2011 
 

Babysalmesangen, der har været et 
populært indslag hos mange af de 
nybagte forældre, fortsætter ikke i 
dette efterår, men initiativet forsø-
ges genoptaget i 2011 og bekendt-
gøres her i bladet og på kirkens 
hjemmeside  (maarslet-kirke.dk) 
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Tirsdag d. 5. okt.: 
Indkøbstur kl.13.30  
(husk tilmelding) 
 
Onsdag d. 6. okt.: 
Gudstjeneste kl. 14.00 
 
Torsdag d. 7.okt.: 
Influenzavaccination  
kl. 9.30-10.30. Husk sygesikringsbeviset! 
 
Torsdag d. 7. okt.: 
”Tag selv bord” kl. 11.30 
Tema: Hjertevenlig kost. 
Pris 50 kr.  
 
Søndag d. 10. okt. kl. 14.00: 
Stor Banko  

Fredag d. 15. okt. kl.14.00: 
Syng med Solveig Lind Pedersen ved klaveret. 
 
Mandag d.25. okt. kl.14.00: 
Smartex Mode 
 
Fredag d. 29. okt. kl. 14.00: 
John Malm viser billeder fra Cuba  
 
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 OKTOBER 2010 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 
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Tyvstarten 

2010 

Tyvstarten på Mårslet festuge onsdag den 18.  
august for seniorer over 60 år, var en våd, men hyg-
gelig oplevelse. 

Fotos: Jesper Andersen 
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Giberåmarchen 

Onsdag d. 18. august start fra Mårslet Borgerhus der bød på en travetur omkring Vilhelmsborg på ca 6. km.  
Fotos: Kaj Christensen 

Medaljer til små cyklister 
Årets medaljeløb var en sportslig udfordring for maskotten Adam Harpøth på 8 år, som blev klappet i mål. Adam fik 
dispensation til at køre med sammen med farmand, og den præstation udløste selvfølgelig en guldmedalje. 
 
Der var også medaljer af guld, sølv og bronze til de cirka 40 skrappe cyklister i felterne U11 (unge under 11 år), U13 og 
U15. Nummer 1,2 og 3 i hvert felt kom på podiet og fik overrakt præmier skænket af Nordea, mens Fakta sponsorerede 
sodavand og frugt til de unge cykelryttere. Den 1,3 km lange rute, som blev gennemkørt flere gange, havde start og mål 
ud for Plejecenter Kildevang. 
 
Inden starten blev 18-årige Julie Leth fra Mårslet hædret for sit flotte verdensmesterskab i pointløb for juniorer. For-
mand for Odder Cykel Klub, Carsten Pedersen, overrakte Julie en buket blomster, og der er ingen tvivl om, at de unge 
cyklister fik ekstra fart i cyklerne, da verdens bedste Julie sendte dem afsted. 
 

Peter Vestergaard 

Adam fik guldmedalje for sin flot-
te kørsel til Medaljeløb  
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Mårslet Cykel Motions store familiecykelløb 
Igen i år var et af festugens store hit det store familiecykelløb. Knap 200 stærke cyklister mødte op. Alle typer cykler og 
indbyggere i Mårslet var repræsenteret. Både barnet på discount cyklen, den unge på racercyklen, forældre på citybike 
og de gamle på bedstemorcyklen. Alle gennemførte ruten på enten 15 eller 21 km og de fleste gav sig tid til at stoppe i 
Ask for at få lidt sodavand, frugt og en hyggesnak på depotet. For 1. gang i løbets historie blev nogen af deltagerne ind-
hentet af regnvejr. De fleste nåede dog tilbage til halvhuset i tørvejr, men de sidste blev gennemblødt. Derfor blev præ-
mieudtrækningen i år trukket indendørs. Vores gavmilde sponsorer bidrog til at rigtig mange deltagere kunne glæde sig 
over en af de fine præmier. Og alle kunne glæde sig over en god tur på cyklen og et godt samvær. 
Der skal lyde en stor tak til alle frivillige hjælpere og vores sponsorer til familiecykelløbet: 
Brugsen i Mårslet, Makaros, Malling EL-forretning, XL Byg, Kvikly-Tranbjerg, Århus Bryghus, Tranbjerg Cykelcenter, 
Rema 1000-Tranbjerg, Bunesera Pizza, Frisørhuset, JUC, Viva Pizza Italia, Soul Hair, Bedemand Riising og Claus Buhl 
Cykler 
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Byvandring i Mårslet arrangeret af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening  
Traditionen tro havde Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening arrangeret byvandring i forbindelse med Mårslet Festuge.  
Byvandringen 2010 var planlagt til en gennemgang af Mårslet gamle bydel og historier om huse og de 7 gårde i byen der 
alle nu er nedlagte. Mødestedet for byvandringens start var ved stationsbygningen.  
Foreningens næstformand Anders Errboe bød velkommen til de ca. 60 fremmødte og gav ordet til lokalhistorikeren 
Hans Møller der fortalte om hvad han ville vise af ejendomme.  
Hans Møller fortalte om husene på Banevej og om udvikling af Mårslet fra bondesamfund til bysamfund.  
Via Banevej gik turen til kapellet foran Mårslet Kirke. Efter historien om den nedrevne staldbygning og kapellet var det 
tid til den traditionelle dram som blev indtaget i haven til Valborg Vrå.  
Her fortalte Anders Errboe om baggrunden for byning af 'den pompøse ejendom' Valborg Vrå.  
Efter drammen, som var brygget af Mårslet Brændevinslaug specielt til byvandringen, gik turen videre gennem byen 
men måtte desværre stoppe ved Giber å på grund af tiltagende regn. Ærgeligt - men det er Lokalhistorisk Forening jo 
ikke herre over. Hans Møller havde til turen udarbejdet 2 foldere som blev omdelt til restgruppen - én om husene og én 
om de 7 gårde i Mårslet bymidte. (Tekst og foto Erik Moldt) 

Byvandring 

Byvandringen startede ved stationen.  Næstformand en bød velkommen til de ca. 60 fremmødte  

Her ses Banevej 2, Borgerhuset, den tidligere skole.  A. Errboe oplyser der er en dram i haven til Valborg Vrå.  

Errboe fortæller om baggrunden for bygning Valborg Vrå  Hørretvej 2. Regnen tog til i styrke.  
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Kræmmermarked i Bomgårdshaven 

Lørdag d. 21. august Kræmmermarked i Bomgårdshaven (Foto: Jørgen Lauritsen) 
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Mårslet Run & Walk 

Lørdag den 21. august  Mårslet Run & Walk der var 349 deltagere trods det dårlige vejr. (Foto: Kaare T. Sørensen) 

Lørdag d. 21. august Taverna stemning i Bomgårdshaven som desværre blev en regnfuld oplevelse 
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Friluftsgudstjeneste 
Traditionen tro blev der på den sidste dag i Mårslet Festuge holdt friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven.  
Den megen regn og kræmmermarkedet dagen før havde sat sit spor på græsarealet, så betingelserne var ikke de bedste, 
men mange havde alligevel lagt vejen forbi - enkelte endda helt fra Randers! 
 
Jens Beck og Susanne Lunderskov læste og sognepræst Hanne Davidsen prædikede over temaet "Paradisiske øjeblikke", 
som vi alle kan være opmærksomme på og opleve dem i vor fortravlede hverdag.  
Nadveren - rødvin fra Brugsen og brød fra bager Makaros' - blev forestået af Mårslets nye sognepræst Mette Maria Kri-
stensen  og for musikledsagelsen stod Århus Brass Band. 
 
Efter gudstjenesten brød solen frem, og så var der fællesspisning i det - trods alt - grønne. 

Søndag d. 22 august (Tekst og foto: Jørgen Lauritsen) 
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Mårslets bilister og andre motoriserede 
OK og Super Brugsen sponsorerer TMG med 

kr. 35.408,- i 2009/2010 

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 

I år har Super Brugsen og OK støttet 
TMG med kr. 35.408,- som resultat af 
sponsoraftalen for 2009/2010 mellem 
TMG og OK + Super Brugsen. En 
smule mere end sidste år. 
 
OK og Super Brugsen giver et tilskud 
til TMG på 5 øre for hver liter benzin 
eller diesel vi tanker i Mårslet på et 
TMG OK kort. Derfor tak til de af 
byens borgere, der har anskaffet sig et 
sådant kort. 
 
Sådan støtter du TMG  
Hvis du har et OK kort anskaffet gen-
nem TMG, så får vi penge hver gang 
du tanker i Mårslet. 
Hvis du ikke har et TMG kort, kan du 
henvende dig i HalHuset, hvor der 
ligger foldere med vores nummer på 
eller du kan maile til 

kurt@kirkedal.dk.  
 
Det koster ikke noget at tilmelde dig 
ordningen, og benzinprisen er den 
samme for dig som når du tanker kon-
tant eller på et andet kort. 
 
Hvert nyt benzinkort med TMG 
Sponsornummer på giver et bonusbe-
løb på 200 kr. (når der er tanket 500 
liter på det).  
 
Hvis du allerede har et OK kort, kan 
du checke om du støtter TMG på 
www.ok.dk > min OK > kundeoplys-
ninger. Kortet kan ændres til at støtte 
TMG ved at kontakte OK. 
 
Tak til Super Brugsen, OK og byens 
borgere for det dejlige tilskud til drif-
ten af TMG og HalHuset. 

I alt har aftalen nu løbet 12 år, 
og givet over 425.000 til TMG. 
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Gymnastik 

Et fyldt redskabsrum venter TMG´s gymnaster  

Så er gymnastik sæsonen endelig 
skudt i gang. Når bladet kommer ud 
har alle hold været i salen mindst én 
gang. I år kan gymnastik afdeling by-
de velkommen til flere nye instruktø-
rer, som har mod på at prøve kræfter 
sammen med Mårsletterne. Det er 
dejligt at byde såvel nye som gamle 
Mårslettere velkommen til. Alle in-
struktører og hjælpetrænere får tilbud 
om inspirations kurser og flere har 
været af sted inden sæson start. Der-
udover er vi også en pæn flok, der 
drager til DGI´s inspirations weekend 
til oktober – både instruktører og be-
styrelse. Så der er fyldt godt op i idé 
katalogerne til efterårets mange timer 
i gymnastik salen. 
Udover instruktørernes mange gode 
planer og idéer, venter der også gym-
nasterne en masse nye lækre redska-

ber. I foråret var gymnastik afdelin-
gen så heldig at modtage et legat fra 
TUBORG FONDEN på 33.000 kr., 
som har virkeliggjort vores drømme 
om en air-track pro. Vidunderet er en 
slags oppustelig trampolin madras på 
15 meter, der kan hjælpe springere 
godt på vej rundt i deres spring, eller 
som kan udfordre mennesker i alle 
aldre til leg og sjov. Noget af det mest 
fantastiske er dog at denne air-track er 
ganske lydløs, så det fremover bliver 
muligt at kommunikere med gymna-
sterne under instruktionen ;-) 
Yderligere har afdelingen selv inve-
steret i diverse skum redskaber og en 
ny trampolin. Så der er masser at gå i 
gang med, både når der skal opstilles 
motoriske baner til de mindreårige, og 
når spring gymnasterne skal udfordres 
til flik flak og saltoer eller skal prøve 

deres personlige grænser af i retning 
af parkour. 
Alle hold har et bestyrelses medlem 
tilknyttet som kontakt person. Dette 
for at hjælpe instruktørerne med prak-
tiske ting, men også for at gymnaster 
kan rette henvendelse hvis de har no-
get på hjertet. Du kan se navnet på 
kontakt personen for dit hold på over-
sigten over alle hold på opslagstavlen 
i forgangen til gymnastiksalen. 
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Fornøjede fitnesstrænere 

14 kommende fitnesstrænere i Mår-
slet Motionscenter lyste af tilfreds-
hed, da de afsluttede det første 20 
timers kursus i Egelund Idrætscenter. 
To andre er også i gang med deres 
grundkursus i Galten. Og alle 16 skal 
endnu en weekend på skolebænken, 
inden de hver især kan modtage et 
diplom for at have gennemført For-
eningsfitness’ grunduddannelse. 
Det var hårdt, sagde de, da de forlod 
det lille mødelokale, som var omdan-
net til klasseværelse.  
Men de syntes også rigtigt godt om 
at lære om fysiologi, anatomi og kor-
rekte træningsøvelser ledet af to dyg-
tige instruktører fra Foreningsfitness. 
Også selv om det var nyt stof for de 
fleste. 
I anden omgang skal de lære mere 

om at lære det, de ved, videre til an-
dre motionister den dag det for-
eningsbaserede motionscenter åbner i 
Mårslet. Datoen vi arbejder med er 
fortsat i november på g rund af det 
praktiske arbejde med at organisere 
og etablere bygning, installation og 
maskinpark. 
Men indtil da læs her hvad tre gene-
rationer af instruktører sagde om 
weekendkurset umiddelbart efter 
endt evaluering: 

”Det har været kanonspændende og 
meget positivt at lære om det her em-
ne. Vi har fået en professionel gen-
nemgang af de to instruktører, der 
har givet os en baggrundsviden, som 
vi senere kan give videre”. 
”Vi har bl.a. lært at smide nogle my-
ter om træning ud, bl.a. den om, at du 
kan tabe fedtet på maven ved at lave 
mavebøjninger. Det kan man ikke”, 
tilføjer hun. 

”Det har været et supergodt kursus, 
fordi jeg har lært en masse, som jeg 
ikke har vidt noget om før”. 
”Jeg synes, at vi har fået en bag-
grundsviden, vi kan give videre til 
brugere af motionscentret, så de kan 
træne rigtigt i maskinerne”. 

”Jeg nyder især at se den store al-
dersspredning blandt os instruktører 
fra Mårslet. Det vil helt sikkert hjæl-
pe til at få lige så stor en aldersbred-
de motionister ind i centret”. 
”Undervisningen blev også ledet af 
to kompetente, unge instruktører, der 
spiller godt sammen. Blandt andet 
kunne den kvindelige instruktør imø-
dekomme kvindernes ønske om at 
træne mindre hårdt med nogle alter-
native øvelser”. 
”Så jeg ser frem til at komme i gang 
med at skabe et nyt, fornuftigt 
klubliv med motionscentret”, under-
streger han. 
 
Har du spørgsmål eller forslag, hen-
vend dig blot til Steen Bille via bil-
le1113@hotmail.com eller 25 67 51 
86. 
 

Tekst og Foto: 

Steen Bille  Tina Tryk har fået ny viden til at hjæl-
pe andre til at træne rigtigt 

Flemming Brandt-Nielsen fremhæver 
den store aldersspredning blandt in-
struktørerne positivt 

Kursusinstruktør Kristine Halkier 
viser Jens Svendsen, hvordan øvel-
sen skal gøres rigtigt i den maskine 
under det første af to weekendend-
kurser for fitnessinstruktørerne i 
Mårslet Motionscenter. 

Heidi Johnsen vil være fysiotera-
peut og bruger instruktørrollen 
som springbræt 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00 
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FREDAG D. 12. NOVEMBER KL 19.00 

- kommer Niels Buchwald fra Aarhus Bryghus og fortæller om hans øl. 
Der vil selvfølgelig også være smagsprøver på de 6 forskellige øl han har med. 

Billetsalget starter Lørdag d. 30. Oktober. Se nærmere i næste udgave af Mårslet Bladet. 
Billetpris : 100 kr incl smagsprøver. 

 
 

Det er MultiHalEventgruppen der arrangerer og hele overskuddet går til Mårslet MultiHal. 

HUSK AT NÅR DU KØBER ØL FRA AARHUS BRYGHUS I SUPERBRUGSEN I MÅRSLET 
GIVER SUPERBRUGSEN HELE OVERSKUDDET TIL MULTIHALLEN ! 



 MÅRSLET-bladet  OKTOBER 2010 37 

 

Mårslets revyforening i finalen til DM i Revy 

Først vidste det store publikum i teltet 
ikke rigtigt hvad det var de så. To lidt 
mærkelige kvinder – den ene tavs 
med mange og indviklede fagter – 
den anden på en mærkelig dialekt, 
deklamerende store sandheder fra den 
stor- og mikropolitiske verdensscene.  
Jamen, så efterhånden gik det op for 
folk fra hele det danske land at her 
var ægte komik. De overgav sig helt – 
som vi jo også gjorde det i Mårslet 
sidste år – og vandt suverænt den før-
ste semifinale – stemt videre af publi-
kum.  
De to amatørskuespillere var Annette 
Skyt og Søs Bruhn fra revyforeningen 
”105 gr. Blandet” med hjemsted i vo-

res eget kultur- og Borgerhus her i 
Mårslet.  
Dansk amatør revy festival har nu 
været afholdt 3 gange - 2007, 2008 og 
2010. Det foregår under Hedensted 
Kommunes auspicier på den store 
teltplads i Juelsminde umiddelbart 
ned til vandet i et kæmpe telt (fire 
master) med alt til faget hørende af 
faciliteter og serveringsmuligheder. 
Man kan læse nærmere om sagen på 
www.revyfestival.dk.  
I dommerpanelet sås Josefine Passer, 
Flemming Krøll, John Martinus, Leif 
Maibom og Morten Hovmann.  
Først indsender de håbefulde revyer 
en dvd med op til to numre fra deres 
aktuelle revy, hvorefter dommerne 

udvælger 51 numre (fra 32 revyer), 
som blev inviteret til at komme tilste-
de i Juelsminde. Alle numre gennem-
spilles i to semifinaler fredag aften og 
lørdag eftermiddag, hvorefter de 20 
bedste numre vises igen i finalen lør-
dag aften.  
Mårslet måtte nøjes med at vinde den 
ene semifinale – men vi tror nok at 
det var tæt på, at Søs og Annette kun-
ne hjembringe det store trofæ – det 
gør vi da næste gang – så kom at se 
den nye revy, der er omtalt andetsteds 
her i bladet.  
Den hedder for øvrigt ”Lige til Højre-
benet” og spilles i uge 40.  

PR-gruppen 

Annette Skyt og Søs Bruhn fra revyforeningen ”105 gr. Blandet” på den store scene i revyteltet. 

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 
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Hus i Italien udlejes hele året 
 

Havudsigt og gode strande 
www.villacichetti.dk 

Ny bog af lokal forfatter 

Inge Pedersen, Nymarks alle, har net-
op udgivet en ny roman fra Gylden-
dals forlag. 

Roman hedder ”Til Amerika" og ta-
ger tråden op fra Inge Pedersens tidli-
gere anmelderroste "Og halsen af en 
svane" fra 2006. Den fortalte i billed-
mættede små historier om en pige-
barndom i Nordjylland under besæt-
telsen.  
 
”Til Amerika” tager sit udgangspunkt 
efter besættelsen, det er slutfyrrernes 
små kår og halvtredsernes stramme 
moral og arbejdsstyrede børneliv, bå-
de derhjemme og i skolen.  
 
Læseren kommer helt tæt på pigelivet 
efterhånden som hovedpersonen be-
væger sig bort, også sprogligt, fra 
barndommens ureflekterede sanse-
mættede oplevelse af nuet til den sto-
re piges, den unge piges flyvske tan-

ker, umulige drømme og daglige valg 
mellem at følge den slagne vej og at 
sprede vingerne og flyve. 
 
 
Samtidig er romanen er generøs strøm 
af fællesdanske tidsbilleder, cykelture 
i mosen efter tørv, madam blå på 
komfuret og skolegårdsasfalt. 
 
 
Kilde: Gyldendals.dk 
Vi har fået Litteraturkreds 8320 til at 
anmelde den nye bog her i bladet. 
Inge Pedersen har undervist på Nørre 
Nissum Seminarium og har boet i 
Mårslet i godt et år. Du kan se mere 
på: www.ingepedersen.dk. 

 
Jacob Lind 
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I Mårslet bor der en forfatter, der hed-
der Inge Pedersen. Hun har udgivet 
flere digtsamlinger, noveller og roma-
ner. D. 27. august udkom hendes se-
neste bog,  
Til Amerika. Jeg blev opfordret til at 
anmelde den, og det vil jeg så gøre 
efter bedste evne. 
Bogen er en selvbiografisk roman, 
der tager sin begyndelse lige efter 
afslutningen af 2. verdenskrig. Vi er i 
Vendsyssel i en mindre by. 

Fortælleren, som jeg vil kalde Inge, er 
9 år, og bor sammen med sin, efter 
den tids normer lidt vidtløftige far, en 
håndværker, der læser mange bøger 
og går biografen flere gange om ugen, 
og som sætter et tårn på lysthuset. Og 
sin mor, en rigtig husmor, fanget i 
den tids faste kønsroller. 
Inge tager os med på en rejse i barn-
domslandet. I skolen, hvor vi kan 
kende angsten for lærerne, for ikke at 
være god nok. Vi kender kedsomhe-
den i den nedslidte skole med de 
uhumske lokummer. Vi hører om 
angsten for krigen, selvom den er 
slut. Der er stadig krigsflygtninge i 
området. Inge føler sig nok tryg i det 
snævre samfund, men også en udefi-
nerbar udlængsel, når hun kommer på 
ferie i den store by Århus. 
Inge kommer i mellemskolen, bliver 
konfirmeret, får en realeksamen og 
kommer så på kontor. Hun ville ellers 
gerne have været i gymnasiet, men 
det kommer ikke på tale, det har fa-
milien ikke råd til, hun er jo også en 
pige, så hvad skal hun bruge en stu-
dentereksamen til. 
Lærepladsen på kontoret hader hun, 
det eneste lyspunkt er bøgerne, den 
store litteratur, som hun læser i pau-
serne. 
Midt i alle trivialiteterne møder hun 
sin store kærlighed Bjørn. Han har 

ligesom hende en triviel læreplads, og 
deler hendes store passion for littera-
turen. Bjørn tager hende med på be-
søg hos byens boghandler, hvor hun 
lærer om digtekunst og hører musik, 
som hun aldrig har hørt om før. Des-
værre er boghandleren bøsse, og det 
er man ikke ustraffet i 50’erne.  
Inge og Bjørn taler meget om at forla-
de byen og starte på at studere, og til 
sidst rejser Bjørn til København. 
For Inges far er det hans ultimative 
drøm at rejse til Amerika, væk fra de 
snævre rammer. Og en dag siger han 
til hende: ”Rejs til Amerika”. Det gør 
hun så ikke, men hun forlader hjem-
byen. 
Jeg ved ikke hvad, jeg forventede, da 
jeg gik i gang med bogen, men jeg 
forventede i hvert fald ikke, at den 
skulle betage mig, som den gjorde. 
Inge Pedersens stilfærdige fortælling 
er intet mindre end stor fortællekunst. 
Hendes sprog er poetisk og billederne 
fra barndommen står så stærke, at 
man føler, at man selv er der. 
hendes beskrivelser af faren, moren 
og boghandleren er så smukke og rø-
rende. Så jeg kan kun anbefale: Læs 
den, læs den. Jeg har ikke selv læst 
hendes forrige bog Og halsen af en 
svane, men det vil jeg skynde mig at 
gøre. 

Marianne Møller 

Boganmeldelse af  ”Til Amerika” 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 16.30 - 22.00  

Hvad der gemte sig på loftet 
Den store container var i foråret 
kørt i stilling ved gavlen af Borger-
huset. Igennem mange år var meget 
blevet ”arkiveret” på loftet med 
henblik på, at der nok var noget der  
ville kunne bruges i en eller anden 
sammenhæng. 
Så for at få mere plads på loftet 
skulle der nu rigtig ryddes op. 
 

Masonitpladen 
I et støvet hjørne lå en lille, uanse-
lig hård masonitplade.  
Den må have ligget der i mange år 
og var lige ved at ryge med i con-
taineren, men da den blev vendt 
om, og det værste støv var blevet 
fjernet, tonede et hidtil ukendt luft-
billede af Mårslet frem. 
Billedet, 70x50 cm er håndkoloreret 
og fra omkring 1962. Det var en del 
beskadiget og meget sart og skrøbe-
ligt, men er nu blevet affotograferet 
og rekonstrueret. 
Originalen vil senere kunne ses på 
Egnsarkivet, når der efter ombyg-
ningen på skolen igen bliver mulig-
hed for at aflægge besøg. 
 

Fotografen? 
Da selve papirbilledet på et tids-
punkt er blevet klæbet på masonit-

pladen, er der ingen oplysninger om 
fotografen, men det er med stor 
sandsynlighed taget af den tids me-
get aktive luftfotograf Sylvest Jensen 
i Hillerød. 
 

Vær opmærksom! 
Som i tilfældet her fandt endnu et 
klenodie vej til Egnsarkivet, til glæ-
de for dem der har interesse i forti-

den, Der ligger givetvis meget 
”guld” på lofterne rundt omkring, så 
før noget kasseres, så tænk på om 
det måske kunne være noget for 
Egnsarkivet. 
 

Kontakt eventuelt Mårslet Sogns 
Lokalhistoriske Forening, ved for-
manden Anne Marie Dalsgaard Mik-
kelsen på tlf. 8652 2652 

Mårslet set fra luften  omkring 1962. Læg mærke til Bedervejens krumning (i 
dag Gl. Bedervej), og at næsten alt byggeri dengang lå syd for jernbanen.  

 Mårslet Egnsarkivs hjemmeside er et besøg værd.     Klik ind på http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/ 
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REMA 1000 fik en flot start i Mårslet 

Torsdag d. 2. september valfartede 
mårsletterne til byens  nye supermar-
ked REMA 1000 på Mårslet Byvej.  
Fejringen af den nye butik startede kl. 
8.30 med reception og kaffebord. Her 
var Mårslet Fællesråds formand Jens 
Thomsen forbi og byde butikschef 

Christian Møller velkommen til Mår-
slet. Den unge butikschef, havde de 
travleste uger i sit arbejdsliv op mod 
åbningen, og han havde faktisk så 
travlt, at han i de sidste fire dage flyt-
tede ind i butikken, og sov på en ma-
dras på gulvet.   

Byrådsmedlem Ango Winther klippe-
de den røde snor foran indgangsparti-
et, og kunne lade de mange kunder i 
kø slippe ind i den nye butik. Det blev 
til i alt 5000 ekspeditioner i løbet af 
dagen.  

Den nye forretning har givet mange 
arbejdspladser til byen. For eksempel 
er Cecilie Schmidt Nielsen fra Mår-
slet blevet ansat som Første'mand' i 
butikken, og 10 unge mårslettere er 
ansat som ungarbejdere. I alt er der 16 
medarbejdere på lønningslisten. 
 

/ Claus Quiding 

Butikschef Christian Møller og Første’mand’ Cecilie Schmidt Nielsen. 

Byrådsmedlem Ango Winther klip-
per snoren til den nye REMA 1000.   
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Mårslet Julemærke     …......    fra ide til virkelighed  

Mårslets lokale julemærke er efter-
hånden blevet én del af byens juletra-
dition, ligesom Kildevangs julemar-
ked, Borgerhusets julemarked og 
Mårslet bys store juletræ, er blevet 
det. 
Men hvorom alting er – Mårslet  jule-
mærke kom først. 
Byens første julemærke udkom første 
gang i 1978, og kostede 10 kr. for et 
ark, for  21 mærker. Alting stiger som 
bekendt, nu koster det vist 25 kr. 
Det første Mårslet julemærke forestil-
lede Mårslet kirke, i en blå silhuet, 
med en stjernehimmel, og foran i gult 
byens navn., i negativ skrift på en 
grøn bund, Mærket i 1978 var ikke 
nålestiksperforeret som de mange 
senere, og forøvrigt trykt på gummie-
ret papir, der skulle slikkes ret kraftigt 
på. 
 
Ideen til dette lokale julemærke fik 
jeg, bl.a. fordi den grafiske teknik nu 
kunne gøre det muligt  at få lidt øko-
nomisk udbytte ud af projektet. Ikke 
jeg naturligvis, men de grønne spejde-
re i byen. Andre steder gjorde man 
faktisk det samme. 

En dag tog jeg ideen og tegningen 
under armen og kontaktede Henning 
Majlund, der på det tidspunkt var 
gruppeleder for de grønne spejdere. 
Med fælles hjælp fik vi overtalt resten 
af spejderledelsen. Der var jo trods alt 
en lille risiko. Men lige siden har de  
grønne spejdere her i Mårslet udgivet 
mærket. 
Når man sådan sætter noget i gang, 
har man en vis pligt til at investerer 
lidt talent og energi i årene der kom 
efter 1978, hvilken jeg da også gjor-
de. 
Her i Mårslet er der ikke mange moti-
ver der egner sig til julemærke. Det er 
noget andet i Ebeltoft. Så mange af af 
julemærkerne i Mårslet, i årene efter 
1978, var det Mårslet kirke der måtte 
holde for. 
I forskellige grafisk former og farver, 
er det kirken, og en stor del af inven-
taret, samt  kalkmalerierne der har 
prydet det lokale Mårslet julemærke. 
Bevares,- men også det lille hus på 
Obstrupvej, og ikke mindst Vilhelms-
borg. Men absolut mest Mårslet kirke. 
 
Det er undertegnede Kaj Christensen 
der har tegnet langt de fleste julemær-
ker til spejderne, mere end 25 
tror jeg. Jeg blev engang i 80er´ne  
udnævnt til æresmedlem af de grønne 
Mårsletspejdere, der er der faktisk 
ikke mange der ved, ikke engang 
spejderne. Jeg er stadig lidt stolt af 
æresmedlemsskabet her mange år 
efter. 
 

Da jeg jo også er formand for 1½ mm 
stiplet, Kunstnersammenslutningen i 
Mårslet, så jeg har lokket nogle 
at mine malevenner til at forsøge sig 
med at tegne jule-mærker til byen. 
Torben Hyldgård tegnede et i 89, 
Sven Voxtorp i 1991, Marianne Mis-
ser tegnede i 92, og Christoffer Bech 
et rigtig flot et i 1994. 
På et tidspunkt lige omkring  år-
hundredeskiftet, tegnede Anne Marie 
Dalgård Svendsen nogle stykker, Hun 
var megte ung dengang og spejder. 
Senere efter Anne Marie var det mig 
der overtog julemærket igen, lige ind-
til sidste år,  da spejderne forsøgte sig 
med at udskrive en konkurrence. 
Det blev Kurt Petersen der vandt den-
ne julemærkekonkurrence i 2009. 
Han tegnede tegnede vognladen på 
Vilhelmsborg. Kurt Petersen er også 
medlem af stiplet. 
Jeg sendt også ind, måneder for sent, 
og kom naturligvis ikke i betrakning, 
hviket kun vat rimeligt. Der er 
rart med nye folk med tegnetalent. 
Hvordan det er med økonomien, er 
jeg egentlig ikke klar over, men hvis 
det var gået galt, blev Mårslet jule-
mærket vel ikke udgivet ret meget 
længere. Personlig fik jeg og familien 
et juletræ hvert år jeg 
tegnede julemærket, til stuen her-
hjemme.    Og det er sådan set godt 
nok. 
 

Med venlig hilsen 
Kaj 

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 
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