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8320 - i 2020 
- visioner for fremtiden 

 
 
 
Hvem ved hvorledes 8320 området ser ud i 2020! Måske har vi det per-
fekte område, hvis udvikling vi ikke behøver at bekymre os om, og hvor 
alle unge og knap så unge holder af at bo og leve! 
 
Vi har nok alle en idé om et eller andet i området, der kunne gøres noget 
ved eller måske kunne vi etablere noget nyt og helt anderledes. Mangler 
vi et og andet? Skal vi have et fælles solfangeranlæg? Hvad med koloni-
haver, er det interessant? Vi er ret sikre på, at beboerne i 8320 området 
hver især har en mening om, hvad der kunne gøre området til at blive et 
endnu bedre sted at bo. Men hvorledes får vi disse idéer tømt ud af hove-
derne på kreative sjæle? 
 
Da vi kun udgør en meget lille del af beboere i området, så det er vel også 
meget naturligt at det ikke nødvendigvis er os som har tilstrækkelig fanta-
si til at få alle de gode, og måske også lidt skæve ideer. Derfor vil vi ger-
ne høre mere om dine ideer og tanker for områdets udvikling i fremtiden.  
 
I maj måned nedsatte FU et Visionsudvalg, som fik til opgave at skabe 
rammene til, at du, sammen med andre beboere i 8320 området, kan få di-
ne ideer til områdets udvikling afprøvet i åben debat.  
 
Arbejdet med at skabe rammerne er nu nået så langt, at vi allerede lørdag 
d. 13. november afholder et arrangement på Testrup Højskole, hvor alle er 
velkomne. Se omtale inde i bladet og på maarslet.net. 
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Stort og småt fra Fællesrådet 
.Vore ønsker til bedre trafik 
Højst på Fællesrådets ønskeseddel for 
nye trafikinvesteringer i 2011 står en 
sikring af gang- og cykelstiens kryds-
ning af Hørretvej ved jernbanebom-
mene, så skolebørn og andre fodgæn-
gere og cyklister kan komme mere 
sikkert over vejen. 
Andre prioriterede ønsker er: 
- Sti langs banen fra Hørretvej til Frø-
kærparkens forbindelse til Tranbjerg. 
Herunder forslag om forlængelse mod 
Slet. 
- Færdiggørelse af diverse fortove 
som skal forbinde de nye udstyknin-
ger med det centrale Mårslet. 
- Forbedring af Oddervejs fremkom-
melighed – herunder bedre mulighe-
der for tilkørsel fra Hørretvej.  
- Hastighedsbegrænsning 40 km/t i 
hele Mårslet. 
- Sikring af stikrydsning ved Visbjerg 
Hegn/Langballevej. 
 
Møde med Trafik og Veje 
Repræsentanterne for Mårslet havde 
en liste med ovenstående ønsker med 
sig, da kommunens afdeling Trafik og 
Veje 28. september holdt møde med 
alle fællesråd i Århus Syd. 
Mårslet-repræsentanterne havde desu-
den disse kommentarer og forslag 
med til mødet: 
- Vi vil gerne have diskuteret hvorvidt 
et gennemkørselforbud for køretøjer 

over 3500 kg over Ellemosevej vil 
fjerne lastbilerne fra de små veje til 
Mårslet. 
- Når den nye busplan træder i kraft, 
forventer vi dels, at de nye stoppeste-
der ved Hørret er helt klar til brug, og 
dels at kommunen har sørget for sikre 
adgangsforhold til disse stoppesteder 
for brugerne, unge som gamle. 
- Grundejerforeningen Ovesdal gør i 
et brev opmærksom på, at oversigts-
forholdene er dårlige to steder ved 
Mustrupvej. Fællesrådet støtter 
grundejerforeningens ønske om at 
disse problemer bliver løst sammen 
med renovering af Mustrupvej. 
- Mårslet Menighedsråd ønsker en 
mere fast belægning af arealet mellem 
kirken og Hørretvej. Fællesrådet støt-
ter menighedsrådets ønske om at få 
kommunen ind i en dialog om en 
æstetisk acceptabel løsning. 
 
Visionsmøde 13. november 
Som tidligere omtalt arrangerer Fæl-
lesrådets Forretningsudvalg (FU) et 
visionsmøde på Testrup Højskole 13. 
november. Alle beboere i 8320-
området er velkomne til dette møde, 
som finder sted om eftermiddagen. 
Læs også leder og artikel i dette num-
mer af Mårslet-Bladet. 
 
Kommunikationspolitik 
FU har vedtaget en kommunikations-

politik for Mårslet Fællesråd. Formå-
let er at styrke kommunikationen mel-
lem FU og borgerne i 8320-området 
og mellem forskellige grupper af bor-
gere indbyrdes. 
Det skal blandt andet ske gennem 
bedre brug af blad, web og andre 
kendte kanaler for kommunikation, 
og gennem forsøg med nye kommuni-
kationsformer – f.eks. fokusgrupper, 
spørgeskemaer, SMS-afstemninger 
med mere. 
Kommunikationspolitikken kan læses 
via et link på Fællesrådets underside 
på Maarslet.net. Klik først på ’Bag 
o m  8 3 2 0 ’  o g  d e r n æ s t  p å 
’Fællesrådet’. 
 
Ovenstående bygger på referatet fra 
FU’s møde 22. september. Hele refe-
ratet med bilag kan læses på 
www.maarslet.net > Bag om 8320 > 
Referater fra FU-møder. 
 

PerHH 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Århus Kommune har for mange år 
siden (i sidste århundred) besluttet 
ikke at bruge sprøjtemidler. 
 
Langt det meste af kommunen ligger 
i det som betegnes som ”områder 
med særlig drikkevandsinteresse”. 
Hele Mårslet ligger i dette særlige 
drikkevandsinteresse område. 
 
I mange tilfælde har brug af sprøjte-
midler i private haver ført til luknin-
ger af drikkevandsboringer. 
Efter man har fået den viden, har 
man i Århus Kommune indført på 

nye lokalplaner, at det er forbudt at 
anvende sprøjtemidler. 
 
I Mårslet er det således anført på lo-
kalplan: 573, 678, 696, 698, 761,762, 
794 og 842, at det er FORBUDT at 
anvende sprøjtemidler. 
Det betyder at det mange steder i 
Mårslet er helt FORBUDT at anven-
de sprøjtemidler, og beboerne har 
også pligt til at være opmærksom på 
nedsivningsrisiko ved oplagring og 
håndtering af forurenende stoffer 
som opløsningsmidler, olie- og ben-
zinprodukter. 

Jorden kender ikke forskel på om der 
er lavet lokalplan eller ej, så det bety-
der også, at uanset om man bor, hvor 
det er forbudt at anvende sprøjtemid-
ler, eller man bor et andet sted i Mår-
slet, så er det vigtigt at lade være 
med at bruge sprøjtemidler, hvis vi 
vil være sikker på fremover at have 
rent drikkevand direkte fra vores 
grundvand. 
 

venlig hilsen 
Birte Buhl 

Grøn Guide  

Pesticider i Mårslet 
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Visioner for fremtiden 
Som omtalt i lederen, arrangerer FU 
et møde på Testrup højskole med 
titlen 8320 - i 2020, visioner for 
fremtiden. Her vil alle med interesse 
for at forme 8320 områdets fremtid 
få en mulighed for at få afprøvet de-
res ideer. Testrup højskole lægger 
lokaler til arrangementet og højsko-
len vil også være vært med et lille 
traktement i løbet af eftermiddagen. 
 
Forhistorien 
Grundideen til mødet blev formet på 
et FU møde i maj 2010. Her diskute-
rede vi hvorledes fremtiden for om-
rådet kunne tegne sig, men var også 
afklarede om, at vi ikke kunne tænke 
alle tanker omkring fremtiden. Der-
for nedsattes et Visionsudvalg bestå-
ende af Margrethe Bogner, Jens 
Thomsen, Paul Hakon Poulsen og 
John Engelbrechtsen, som fik til op-
gave at finde ud af, hvorledes områ-
dets beboere kunne inddrages i dette 
spændende arbejde. Udvalget blev 
også ret hurtigt enige om, at det ikke 
kunne skade med gode indlæg fra 
”fagfolk” som kan give inspiration til 
ideudvikling. Resultatet blev, at vi 
afholder en visionsdag på Testrup 
Højskole lørdag d. 13. november.  
 
Hovedpunkter for dagen 
Vi deler eftermiddagen op i to dele. 
Første del bliver inspirerende indlæg 
fra tre ”fagfolk” som vi vil tillade os 
at kalde dem. Jørgen Carlsen, Mag. 
Art. i idehistorie og Forstander på 
Testrup Højskole. Gösta Knudsen, 
Arkitekt og Stadsarkitekt i Århus. 
Birgit Donslund, tidligere Sekretari-
atschef, Teknik og Miljø ved Århus 
Kommune, blandt andet kendt for sit 
store arbejde med at få koordineret 

udarbejdelsen af Kommuneplan 
2009.   
Anden del bliver ideudveksling i 
grupper med fremlæggelse for delta-
gerne. Vi har tilladt os at komme 
med forslag til gruppearbejdet, men 
der er også plads til at finde sammen 
omkring et emne, som deltagerne 
selv finder interessant.  
 
Visionsgruppens forslag til emner 
for grupper: 
Er der muligheder for at få erhverv / 
serviceerhverv til området og er det 
hvad vi ønsker? 
Hvilke værdier er der i 8320 som 
skal bevares 
Hvilke faciliteter mangler vi i områ-
det 
Foreningslivet i området, hvordan 
kan det fastholdes / udbygges 
Hvordan gør vi 8320 til andet og me-
re end et område med en satellitby til 
en storby 
Hvad skal der til for at tiltrække og 
holde på de unge i området (eks. 
idræt) 
Fællesprojekter med vore nabopost-
numre – hvorledes kan vi opnå resul-
tater via samarbejde med dem til 
gavn for hele området 
 
Hver gruppe vil så vidt muligt blive 
tildelt en tovholder, som vil sørge for 
at fastholde ideer osv. således at for-
samlingen sidst på dagen kan blive 
indviet i de spændende ideer grup-
perne er nået frem til.  
Som inspirator for arbejdet i grupper-
ne, har Hans Ishøy lovet at varetage 
denne rolle. 
 
Ide med gruppearbejdet 
Når man sidder sammen i en gruppe, 
er det meget spændende at følge ud-

vekslingen af tanker, som fører frem 
til en helt anden ide end den oprinde-
lige ide. På et af Visionsudvalgets 
møder udvekslede vi en hel del ideer. 
For bare at nævne nogle få: Uddan-
nelsesinstitutioner i 8320? Oprettelse 
af fælles værkstedsfaciliteter til kera-
mik? Oplevelseslandbrug på andels-
basis? Fælles solfangeranlæg! 
 
Resultatet 
Det er tanken, at resultaterne af grup-
pearbejdet sammen med de allerede 
indkomne forslag til konkrete initiati-
ver vil kunne danne baggrund for 
permanente arbejdsgrupper. 
Endvidere vil resultaterne kunne bru-
ges af Fællesrådet i dets fremtidige 
arbejde. 
 
Tid, sted og tilmelding 
Arrangementet afholdes lørdag d. 13. 
november fra kl. 13 til kl. 17 på Te-
strup Højskole. Af hensyn til trakte-
ment og andet praktisk, vil vi gerne 
have din tilmelding senest d. 7. no-
vember 2010 til je@8320.dk eller på 
telefon 2021 9499. 
 

Visionsudvalget glæder sig til at se 
dig. 

Jens Thomsen 
Margrethe Bogner 

Poul Hakon Poulsen 
John Engelbrechtsen 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Fremtidsvisioner 

En lille meddelse fra Juletræslauget 
  

Når det er ved at blive mørkt lørdag 27 nov. så tænder vi 
byens juletræ. Alle er velkomne, - også julemanden 
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 Sprøjtemidler med hormon-lignende 
egenskaber er blevet sat i forbindelse 
med faldende sædkvalitet hos men-
nesker. Nu viser ny forskning offent-
liggjort i det ansete tidsskrift Sci-
ence, at pesticidet Methoxychlor og 
svampemidlet Vinclozolin ikke bare 
forringer sædkvaliteten hos hanrotter, 
men også  kan forårsage permanente 
forandringer i rotternes arvemasse, 
således at den dårlige reproduktion-
sevne nedarves til efterfølgende ge-
nerationer. Det er den foruroligende 
konklusion forskeren Michael Skin-
ner og hans team fra  Washington 
State University er kommet frem til. 
 Vinclozolin bruges af vinindustrien 
til bekæmpelse af svampeinfektioner. 
Det er kendt, at Vinclozolin kan for-
årsage reproduktionsforstyrrelser hos 
hanner. Udsættes hunrotter for høje 
doser af Vinclozolin hver dag under 
graviditeten, så føder de hanrotter, 
der er sterile. Når Skinners gruppe 
begrænsede perioden med vinclozo-
lin behandling til tidspunktet for dan-
nelsen af testikler hos rotter, det vil 
sige kun dag 8 – 15 under gravidite-
ten, så blev afkommets hanner ikke 
længere sterile, men havde dog en 
markant (20%) nedsat sædcelle pro-
duktion. 
 Avlede forskerne videre på dette 
afkom af Vinclozolin behandlede 
hunner, så opdagede de til deres store 
overraskelse, at effekten af Vinclozo-
lin var arvelig. Den samme dårlige 
sædkvalitet (20% reduktion i antal af 
sædceller) gik i arv hos 90% af han-
nerne i alle de fire generationer for-
søget varede. Ingen af disse rotter 
havde været udsat for Vinclozolin 
behandling, og alligevel arvede fjer-
de–generationsrotte hannerne den 
samme lave sædkvalitet som deres 
tipoldefar, der havde fået det af sin 
Vinclozolin behandlede mor. 
 Ved at parre andengenerationsrotter 
af hvert køn fra bedstemødre, der 
havde været behandlet med svampe-
midlet med normale rotter dvs. rotter, 
der ikke havde været udsat for 
vinclozolin, fandt forskerne, at den 
defekte sædkvalitet nedarves fra fa-
deren, og ikke fra moderen. Lignen-
de resultater blev også opnået med 
methoxychlor, der anvendes som 

pesticid i stedet for DDT.  ”Farerne 
ved disse miljøgifte er langt mere 
udtalte, end vi havde troet” udtaler 
en bekymret Michael Skinner til Sci-
ence. 
 Der eksisterer altså en reel mulighed 
for, at når først en sådan reprodukti-
onsdefekt er blevet introduceret i en 
population, så vil den nedarves fra 
generation til generation i en uende-
lighed. Med andre ord, når skaden 
først er sket, så synes den uoprettelig. 
Hvis disse resultater bekræftes af 
andre forskere, så vil det radikalt æn-
dre vores syn på stoffer med hormon 
lignende egenskaber, og vores om-
gang med dem, for hvis disse stoffer 
kan føre til arvelige forringelser af 
reproduktionsevnen hos hanner, så 
vil de formodentligt også kunne på-
virke andre vigtige områder af dyrs 
og menneskers biologi. 
 Hvordan disse miljøgiftes virkning 
kan skrives ind i arveanlæggene vi-
des ikke med sikkerhed. Den mest 
sandsynlige forklaring er efter Skin-
ners mening, at det skyldes  ændrin-
ger i den epigenetiske programme-
ring af arveanlæggene (se faktaboks 
1). Andre forskere har tidligere vist, 
at ganske få dage efter befrugtningen 
fjernes alle de epigenetiske markerin-
ger fra kromosomerne, de nulstilles, 
så at sige. Men på et tidspunkt mel-
lem nulstillingen af kromosomerne 
og til midt i graviditetsperioden gen-
skrives alle de epigenetiske marke-
ringer igen ind i arveanlæggene. 
Skinner gruppen mener, at det netop 
er i denne kritiske periode, at miljø-
gifte med hormon lignende egenska-
ber kan  påvirke reprogrammeringen 
af arveanlæggne negativt, og f.eks. 
forårsage reproduktionsdefekter, der 
nedarves fra generation til generati-
on. 
 At miljømæssige påvirkninger kan 
skrives ind i arvemassen, og nedar-
ves i fremtidige generationer er op-
sigtvækkende nyt for forskerne. Og 
der er ingen grund til, at tro, at dette 
ikke også gælder for mennesker. Hos 
danske mænd er sædkvaliteten faldet 
markant. Den internationalt kendte 
danske reproduktionsbiolog Profes-
sor Niels E. Skakkebæk har doku-
menteret, at siden 1938 er antallet af 

sædceller hos danske mænd mere 
end halveret fra 133 millioner sæd-
celler til 66 millioner per milliliter i 
1990. Vi er altså allerede meget tæt 
på den grænse på ca. 40 millioner 
sædceller pr. ml., hvor menneskets 
forplantningsevne, ifølge N. E. Skak-
kebæk, vil påvirkes negativt. 
Kilde:  Professor N.E. Skakkebæk et 
al.. ”Evidence for decreasing quality 
of semen during past 50 years”. Brit-
ish Medical Journal. 1992 Sep 
12;305(6854):609-13 
 Det kan betyde, at vi gennem vores 
brug af svampemidler og pesticider 
langsomt er ved, at forringe vores 
mulighed for at reproducere os selv. I 
Danmark er Vinoclozolin og nogle 
lignende pesticider forbudt, men I 
mange importerede produkter er der 
brugt vinoclozolin, og det sker endda 
hyppigt, at de gænge grænseværdier 
er overskredet. Grænseværdier der 
kun er lavet i henhold til stoffets gift-
virkning, og ikke dets effekt på for-
plantningsevnen. Men selv om stof-
ferne ikke bruges i dag, så kan de 
allerede have forårsaget vedvarende 
negative kvalitets ændringer af sæ-
den hos mange mænd, da stoffet tid-
ligere har været brugt meget. Og en-
delig findes der mange andre stoffer 
med hormon lignende virkninger, der 
endnu ikke er forbudte, og som sta-
dig bruges i f.eks. rengøringsmidler 
og plastik. 
 Hvis disse forsøg med rotter også er 
gældende for mennesker, hvilket ik-
ke er en urimelig antagelse, så bety-
der det at gravide kvinder I en 3 må-
neders periode af graviditeten vil 
være følsomme overfor pesticider og 
svampemidler som Vinoclozolin. 
Hvis en kvinde i denne periode bliver 
udsat for vinclozolin, så vil ikke bare 
hendes drenge børn få en forringelse 
af sædkvaliteten, men også alle efter-
følgende drengebørn af hendes søn-
ner vil passere denne egenskab vide-
re generation efter generation. En 
arvelig virkning, der er irreversibel, 
og som direkte truer vores mulighed 
for at forplante os. 
Kilde: 

Af : Biolog Jens-Erik Tingstedt & 
Biolog Lars A. Clark 

Netbiologen.dk 

Er vi ved at ødelægge vores mulighed for at kunne reproducere os? 
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Afdelingsformanden for motionsaf-
delingen i TMG Steen Bille efterly-
ste gennem 2-3 foregående numre af 
bladet træner-emner til den nystarte-
de afdeling i TMG. Jeg fattede straks 
interesse, da det var et af mange 
punkter, vi som familie satte kryds 
ved, da der for snart længe siden blev 
omdelt nogle spørgeskemaer vedr. 
ønsker til aktiviteter i den ny Multi-
hal. 
 
Jeg sendte afdelingsformanden en 
mail  lige inden sommerferien hvori 
jeg meldte mig som instruktør-emne. 
Jeg fik intet svar på denne henven-
delse. 
 
Efter ferien kontaktede jeg ham igen, 
denne gang telefonisk og denne gang 
fik jeg ham i tale. Jeg blev fortalt, at 
man ville forsøge at få mig 
"proppet" ind på et af kurserne for 
foreningsfitness under DGI i løbet af 
august-september måned. 
 
Disse måneder er jo så for længst 
gået, uden jeg har hørt yderligere. 
Den 5. oktober sender jeg så en ny 
mail til formanden. 

Indtil dato uden at have fået et opkla-
rende svar. 
 
Nu er det sikkert alle bekendt, bl.a. 
via Mårslet Net, at (alle?) instruktø-
rer nu skulle være klar til fitness-
centret åbner. 
 
Så er det jeg spørger mig selv, om 
bemeldte afdeling er blevet lidt for 
"selvfede", siden man ikke" gider"/ 
kan afse tid til at svare på seriøse 
henvendelser. 
Jeg kan sagtens følge, at euforien ved 
at have fået et sådant center tilknyttet 
TMG op at køre, gør det svært at få 
armene ned lige nu for formanden, 
men alligevel! 
 
Jeg er fra en generation, hvor vi blev 
opdraget til at "svare enhver sit". Alt 
andet blev betragtet som  uhøfligt. 
 
Vi er tilflyttere til byen, har kun boet 
her nogle få år, så debatten om "dem- 
og så os" spøger selvfølgelig også i 
mit hoved lige nu. Jeg havde til hen-
sigt at bruge tilmeldingen som frivil-
lig i forenings-regi som en form for 
"integration", netværk om man 

vil, eftersom ingen af vore børn har 
gået i skole her, ej heller har været 
tilknyttet nogen af foreningerne i 
byen. 
Der er kun os "gamle", som gerne 
ville gøre lidt aktivt i byen. 
 
Vi har altid støttet op om byens akti-
viteter, i flæng kan nævnes Mårslet 
Revyen, Festspillet på Vilhelmsborg, 
byfesten med spisning i Bom-
gårdshaven samt Sankt Hans arran-
gement ved Halhuset med vor delta-
gelse, selv om vi ikke længere er helt 
så ressourcestærke, som vi var, da vi 
flyttede hertil. 
 
Afslutningsvis, vil jeg her i indlæg-
get også kippe med flaget og sige et 
stort tillykke til byen med den nye 
fitnessafdeling, det bliver spændende 
at følge, selvom det bliver lidt fra 
sidelinjen. 
 
Men,..når alt kommer til alt , så er 
vi stadig kun..... tilflyttere! 
 

Med venlig hilsen 
Michael Karlsen 

Euforien i TMG´s Motionsafdeling 

Religionsfrihed og Gruppepres i Mårslet 
Det er et privilegium at bo i et land 
som har religiøs frihed og vi håber at 
alle i Mårslet, uanset deres holdning 
til bestemte religioner, kan være eni-
ge i det. Men religiøs frihed er truet 
når en bestemt tro samarbejder med 
den lokale skole til at bruge dens pri-
viligerede plads som landets største 
og ældste trossamfund til at lægge 
gruppepres på helt unge børn til at 
modtage undervisning i en bestemt 
tro. 
Kirken er selvfølgelig i sin gode ret 
til at tilbyde et minikonfirmandspro-
gram til børn i 9-10 års alderen. Pro-
blemet opstår når børnene bliver til-
meldt og deltager sammen med deres 
skoleklasse, og når kirken får adgang 
til at kontakte forældrene gennem 
skolens forældreintra. Det giver et 
klart signal at minikonfirmandunder-

visning er noget der sker i samarbej-
de mellem skolen og kirken. Skolen 
har allerede et fag som hedder 
”kristendom”, som tilbyder, i hvert 
fald i teori, en forkyndelsesfri intro-
duktion til grundbegreberne i den 
kristne tro. Det burde ikke være en 
del af skolens forpligtelse at samar-
bejde yderligere med kirken om at 
indoktrinere unge børn i kristendom. 
Den opgave burde kirken kunne selv 
klare. 
Nogle ville sikkert argumentere for 
at deltagelse i minikonfirmandunder-
visning er frivillig, men det er den 
kun i meget ringe grad. Tilmeldings-
invitationen er sendt til alle børn 
uden at tage hensyn til om barnet 
eller forældrene selv er døbt, konfir-
meret, eller medlem af den danske 
kirke. Endvidere, når barnet må væl-

ge mellem at deltage i undervisning 
med resten af klassen eller sidde til-
bage i SFO’en er det ikke et særligt 
frit valg. På den måde er skolens ud-
levering af klasselister til kirken en 
måde at lægge gruppepres på børne-
ne til at deltage. Man er nødt til at 
spørge, om skolen  også ville give 
adgang til skolens klasselister og 
forældreintra, hvis man ville starte en 
koran-skole i Mårslet, eller måske en 
hyggegruppe for unge revolutionære 
socialister? Hvis svaret er ”nej” så 
burde kirken også selv kunne klare 
opgaven med at kontakte og inddrage 
børn til undervisning i den kristne 
tro. 

Colin Rosenthal 
Marianne Sodemann 

Nymarksvej 16B 
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Intervaltræning er bedst, hvis du 
vil tabe dig og opnå en bedre kon-
dition 
 
Glem alt om de lange, rolige løbeture 
og ”fedtforbrændingszoner”. Inter-
valtræning, hvor der trænes ”hårdt og 
kort” er den hurtigste og mest effek-
tive måde til at komme i form på og 
smide de ekstra kilo. 
 
Princippet i intervaltræning går ud 
på, at man belaster de ilt-
transporterende organer mest muligt i 
længst muligt tid. Dette øger iltopta-
gelsen og dermed konditionen. Men 
skulle man træne med maksimal in-

tensitet, ville de fleste kun kunne 
holde i ganske få minutter. Interval-
træningen, hvor der holdes pauser, 
gør det muligt at træne med en inten-
sitet på op til 90% i 20-30 minutter af 
gangen afhængigt af grundformen. 
 
Hvis du er vant til at løbetræne kan 
du med fordel prøve nedenstående 
program: 
 
1. Varm op i roligt tempo i ca. 5-8 

minutter. 
 
2. Lav 8-10 intervaller, hvor du 

spurter i 30 sekunder og lunter 
(du må ikke gå) i 1 minut. 

 
3. Løb derefter roligt og køl ned i 

ca. 5 minutter. 
 
Du kan evt. lave intervallerne op af 
en trappe eller bakke, for at gøre det 
ekstra hårdt. Løb så hurtigt du kan – 
sæt evt. farten op de sidste 5 sekun-
der af hvert interval. Når du kommer 
hjem skal du være udmattet. Kan du 
uden problemer løbe 200 meter mere, 

har du ikke trænet hårdt nok.  
 
Er du vant til at motionere 2-3 gange 
om ugen, kan du med fordel træne 
intervaltræning 1 af gangene.  
 
Intervaltræning kan naturligvis også 
laves med andre motionsformer end 
løb – f.eks. cykling, svømning og 
roning. 
 
Der er dog situationer, hvor interval-
træning bør undgås. Dette gælder 
hvis du er meget stresset, har hjerte-
problemer eller mangler søvn og/
eller mad og væske. Intervaltræning 
belaster nemlig kroppen meget. Sørg 
for at spise et godt måltid ca. 2 timer 
inden, gerne med grove kulhydrater 
som f.eks. rugbrød, brune ris eller 
fuldkornspasta. Og husk at få protein 
i løbet af dagen og aftenen i form af 
fisk, kød, æg, bønner og magre mæl-
keprodukter. Så kan du bedre bygge 
dine muskler op og restituere. 
 

God træning 
 Kristine Nielsen 

Intervaltræning 
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Giv en                     til Mårsletbladet 

Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 

Med virkning fra mandag den 1. no-
vember lægges Nordea i Mårslet 
sammen med afdelingen i Beder. 
Med sammenlægningen ønsker Nor-
dea at sikre, at kunderne i Mårslet får 
den bedst mulige rådgivning.  
 
- Vi ser en tendens til, at kunderne 
klarer flere simple bankforretninger 
via selvbetjening. Samtidig har man-
ge kunder et øget behov for rådgiv-
ning. Det opfylder vi bedst ved at 
samle kræfterne på færre enheder og 
sikre vores medarbejdere et godt fag-
ligt miljø, siger filialchef Erik Dam-
gaard fra Nordea i Mårslet.  

Som udgangspunkt beholder kunder-
ne i Mårslet deres nuværende bank-
rådgiver. Både Erik Damgaard og 
Conny Jensen rykker med til Beder, 
hvor de skal være bankrådgivere. 
Kundemedarbejder Kim Thomsen 
fortsætter i Nordeas afdeling i Tran-
bjerg. 
 
Det vil fortsat være muligt at hæve 
kontanter i Mårslet, idet Nordeas 
pengeautomat forbliver på den nuvæ-
rende adresse.   
 
Der er omkring fire kilometer mel-
lem Mårslet og Beder. 

 
- Vi glæder os til at modtage de man-
ge nye kunder fra Mårslet og vil be-
stræbe os på at give dem den bedst 
mulige rådgivning, siger filialchef 
Lars G. Juhl fra Nordea i Beder. 
 
Efter sammenlægningen vil Beder-
afdelingen bestå af otte medarbejde-
re. 

Yderligere oplysninger: 
Erik Damgaard, filialchef,  

Nordea i Mårslet, tlf. 87 35 52 82  
 

Lars G. Juhl, filialchef,  
Nordea i Beder, tlf. 87 47 52 61  

Nordea i Mårslet lægges sammen med Beder 
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SUPERBRUGSEN MÅRSLET 
INVITERER TIL ITALIENSK VINAFTEN. 

 
ONSDAG D. 17. NOVEMBER 2010 

 
Foredragsholder er Klaus Prüfer, der er vindocent, forfatter, uddannet kok og 
indehaver af den Jyske Vinskole. 
Klaus Prüfer vil guide os gennem aftenen med smagsprøver på 7 forskellige 
vine fra syd til nord. 
Aftenen afsluttes sædvanen tro med ostebord, samt et glas vin. Billetter skal 
købes i SuperBrugsen.  
 
Pris for alt dette er KUN kr. 100,- pr. deltager. Vi glæder os til at se jer.  
 
Venlig hilsen 
SUPERBRUGSEN MÅRSLET 
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Børnehaven 

 

 

(det gammel Borrevænget) 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I den anledning inviterer vi   

”gamle” Mirabelle børn og voksne  
til fødselsdag  

mandag den 1. november kl. 15 – 17  
til kaffe og kage. 
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Ny skolebestyrelse 
1. november træder en ny skolebesty-
relse til. Da der kun var 9 opstillede 
kandidater til valget, blev der indgået 
valg uden afstemning. Alle kandida-
terne ville meget gerne indtræde i be-
styrelsen, men ønskede ikke, at der 
skulle afholdes valghandling for at 
pege på de to, der skulle være supple-
anter, derfor var der to, der meldte 
sig som suppleanter. 
Den nye bestyrelse har endnu ikke 
konstitueret sig, men har følgende 
medlemmer: 
Ole Haubo Christensen, Maja L. An-
dersen, Pia Dengsø, Rikke L. Chri-
stensen, Mogens Sønderby, Jacob de 
Place Bjørn og Sjur Fitje. De to sup-
pleanter er Pernille Brandt og Mona 
Lise Kirkegaard. 
På det konstituerende møde i novem-
ber skal der vælges formand og næst-
formand, og der skal besluttes, hvilke 
tre medlemmer, der sidder for 1 år og 
hvilke fire for 2 år, og så er der valg 
om et år igen.  
 
Tak til den gamle bestyrelse 
Den skolebestyrelse, som stopper nu, 
har siddet i fire år, og to af medlem-
merne har været med i otte år. I den 
tid er der sket rigtig meget på Mårslet 
Skole. Skolebestyrelsen har haft stor 
indflydelse på de initiativer, der er 
sket på skolen, som f.eks. hele det 
nye byggeri, omlægning af kantine-
driften, ansættelse af lærere og lede-
re, vedtagelse af antimobbestrategien 
og været medvirkende til en god og 
sund økonomi, som bl.a. har gjort, at 
vi har kunnet bevare skolens mange 

traditioner. Det har også været en be-
styrelse, som har taget sin tilsynsfor-
pligtigelse alvorligt og været en god og 
værdifuld sparringspartner for skolens 
ledelse. Det er et frivilligt arbejde, som 
skolen siger mange tak for. 
 
Indvielsen 
Torsdag den 28. oktober indvier (efter 
deadline) rådmand Jacob Bundsgaard 
Johansen den nye bygning med fire 
fælleslokaler og det pædagogiske læ-
ringscenter. Det bliver en stor dag for 
skolen. Desværre kan alle elever ikke 
være tilstede i bygningen, så udover de 
fem 3.klasser, som skal holde til i fæl-
leslokalerne, må de øvrige nøjes med 
sammen med deres lærer, at gå gennem 
bygningen og tage den i øjesyn, hvor-
efter de går i klassen medbringende et 
kagehus og en kasse sodavand. Vi vil 
meget gerne vise vores nye bygning, 
de nye håndarbejds- og hjemkunds-
skablokaler frem til forældre og byens 
borgere lørdag den 27. november 
mellem 10.00 og 12.00. Vi tror, det 
bliver et tilløbsstykke, så derfor siger 
vi, at det er et besøg uden børn, hvor 
de voksne får mulighed for at se loka-
lerne. 
 
Informationsmøde for forældre til 
kommende børnehaveklasseelever 
Der afholdes informationsmøde i sko-
lens kantine torsdag den 18. novem-
ber, hvor vi fortæller om dagliglivet i 
en børnehaveklasse og SFO, og hvor 
det videre forløb frem mod første sko-
ledag præsenteres.  
 
Rådmandsbesøg 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Som omtalt i sidste nummer af Mår-
sletbladet var rådmanden på besøg i 
Mårslet den 21. september. På skolen 
så han minibib og hørte om vores læ-
seindlæring. Han besøgte 3.d, som er 
den eneste klasse, hvor vi har 4 ele-
ver, der kommer med bussen fra Bra-
brand. Derefter var han i 4.a, hvor 
klassen er indrettet for få midler, så 
den i høj grad tilgodeser elevernes 
læringsstile. Til slut fik han en hurtig 
rundvisning i de ikke færdige lokaler 
og det nye hjemkundskabslokale. På 
samme tid havde skolen besøg af 62 
elever fra Lessing Gymnasium i Win-
nennden, så han hørte lidt om vores 
udveksling gennem 29 år. Han love-
de i øvrigt at deltage i 30 års jubilæet 
næste år. 
 
Store Trivselsdag 
8. oktober i første lektion deltager al-
le elever i Århus i en trivselsundersø-
gelse, hvor resultatet for den enkelte 
klasse allerede er til rådighed den føl-
gende mandag. Resultatet bruges af 
den enkelte klasses lærere til at se, 
hvor det sociale lykkes, og hvor der 
skal sættes ind. Ledelsen bruger re-
sultatet ved teamsamtaler med klas-
sens lærere. 
 
Vinder af fodboldturneringen for 
piger 
For andet år i træk vandt pigerne fi-
nalen i Århus Stiftstidendes fodbold-
turnering med en 1-0 sejr over Sa-
broe-Korsvejskolen. Rigtig flot kla-
ret! De blev på behørig vis bakket op 
på stadion af de øvrige elever fra 7.-
9.kl. 
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Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 
Bredballegaard 
I september måned var 1. klasses-
gruppen på besøg på Bredballegaard 
klassevis. Vi blev vist rundt af for-
skellige dyrepasserstuderende og op-
levede blandt andet en nyfødt kalv, 
slanger og høns der kunne spille døde 
og derudover prøvede nogle børn at 
have en rotte på hovedet.. To af klas-
serne var oven i købet så heldige at 
have rigtig dejligt vejr på deres ture, 
så der blev der også leget på livet løs 
på deres store græsplæne.  
Det var nogle rigtig gode ture, hvor 
børnene stillede mange spørgsmål til 
livets gang på en bondegård, så alt i 
alt blev der for manges vedkommen-
de skabt en stor interesse i at komme 
på besøg der igen.  
 
Skrotkunstsfernisering 
2. klasserne havde udeuger i det me-
ste af september måned. De lavede 

blandt andet en uge, hvor de skulle 
finde ting og sager rundt om i Mårslet 
by til at lave skulpturer ud af. Det var 
dog lettere sagt end gjort, da det var 
meget svært at finde skrald her i byen, 
det vanskeliggjorde projektet en smu-
le, men stor ros til alle I beboere i 
Mårslet, fantastisk at I husker at ryd-
de op efter jer!  
Der blev dog fundet lidt skrald hist og 
pist, blandt andet slikpapir, lottobille-
ter, og sodavandsdåser og det blev der 
produceret fine kunstværker ud af. Til 
sidst blev der afholdt fernisering/
forældrekaffe, hvor der kom rigtig 
mange forældre og de havde en hyg-
gelig eftermiddag. 
 
Fed fredag 
Fredag d. 24. september havde 4. 
klasserne ”fed fredag”, hvor temaet 
var musik. Der er en del børn, der 
øver musik sammen med Henrik 

(pædagog), og denne fredag kunne de 
så vise frem, hvad de kan, der var 
nemlig blevet oprettet en scene lige 
foran hytten på Trekantens legeplads. 
Der var mange forskellige bands, der 
gav den fuld gas foran en hel del be-
gejstrede publikummer, nogle oven i 
købet med selvskrevne sange. De fik 
frugt og saftevand og var derudover 
så heldige at kunne købe pølser med 
brød i baren denne dag.  
 
Formel 1 
Fredag d. 1. oktober afholdte 4. klas-
serne deres årlige Formel 1 løb i 
mooncars. Det foregik på grusbaner-
ne, og der var rigtig meget gang i den, 
med rigtig Formel 1-lyd over anlæg-
get, popcornsuddeling og mange til-
skuere fra alle afdelinger af SFO. 
Vinderne blev to lynhurtige drenge, 
Asger og Magnus fra 4.A., stort til-
lykke til dem herfra. 
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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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REMA 1000 i Mårslet gør ekstra 
meget ud af den friske frugt og grønt. 
Bu t ikken  t i lbyder  kunderne 
’tilfriskhedsgaranti’ på al frugt og 
grønt. Så er salaten blevet en smule 
trist at se til, kan kunden bytte til en 
ny og frisk. 
 
Mens andre butikker tilbyder til-
fredsgaranti eller prisgaranti, kan 
kunderne i REMA 1000 regne med 
’tilfriskhedsgaranti’. Garantien bety-
der, at kunderne kan bytte frugt- eller 
grøntsagsvarer, hvis varen mod for-
ventning ikke er frisk nok. Frisk 
frugt og grønt er nemlig et område, 
som REMA 1000 ikke går på kom-
promis med, ligesom kæden heller 
ikke går på kompromis med kvalite-
ten – trods de lave priser. 
 
Det siger købmand Christian Møller 
fra REMA 1000 i Mårslet: 

- Frisk frugt og grønt er et område, vi 
prioriterer meget højt i REMA 1000. 
Når varerne er helt friske, er de mere 
indbydende og smager bedre. Hvis 
kunden får en vare med hjem, som 
ikke viser sig at være helt frisk, ja så 
bytter vi den til en ny og frisk. Det 
ligger i vores tilfriskhedsgaranti. 
Men det sker heldigvis meget sjæl-
dent, at vi må bytte varerne, siger 
Christian. 
 
 
Ingen fordyrende mellemled 
REMA 1000 får bl.a. frisk frugt og 
grønt leveret direkte fra gartnerierne, 
og der er derfor ingen fordyrende 
mellemled.  
 
 
- Når vi sælger frugt og grønt til dis-
countpriser, er det ikke fordi, vi 
slækker på kvaliteten. Det skyldes, at 

vi ikke har nogen fordyrende mel-
lemled og generelt holder en lav 
avance for til gengæld at kunne sæl-
ge flere varer. Det kommer kunderne 
til gode, siger købmand Christian 
Møller. 
 
 
Håndplukkede leverandører 
REMA 1000 har håndplukket sine 
frugt- og grønt-leverandører blandt 
de forskellige gartnerier i Danmark. 
De danske gartnerier leverer friske 
og aktuelle varer med fokus på øko-
logi og nordiske grøntsager, så kun-
derne altid kan være sikker på at få 
en god og frisk smagsoplevelse med 
hjem i indkøbsposen. 
 
 
Et udvalg af REMA 1000s frugt- og 
grønt-leverandører: 
 

Tilfriskhedsgaranti på frugt og grønt REMA 1000 
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• Rodfrugter fra Tange Fri-
landsgartneri 
REMA 1000 får friske, nordi-
ske rodfrugter leveret fra 
Tange Frilandsgartneri. Sorti-
mentet består af gulerødder, 
pastinakker, rodpersille og 
rødbeder. De lette sandjorde 
ved Tange sø giver rodfrug-
terne optimale betingelser for 
vækst og modning. Det kan 
smages.   

 
• Sprøde salater fra Yding 

Grønt 
En skål grøn salat giver et-
hvert middagsbord kulør og 
vitaminer. Ikke nok med at 
grønt er godt for øjnene; de 
grønne salater letter måltidet 
og giver velsmag til måltidets 
øvrige bestanddele. REMA 
1000 får frisk rucolasalat og 
baby salatmix fra Yding 
Grønt. To populære salater, 
som de fleste kender, og som 
smager fantastisk i en hvilken 
som helst grøn salat. 

 
 
• Tomater i særklasse 

Blommetomater er små blom-
meformede tomater med en 
helt speciel aroma og et højt 
sukkerindhold. De har tynde-
re skind end andre tomater og 

en god, kraftig smag. De er 
lækre og dekorative som pynt 
i salater og har den rette stør-
relse som snacks eller i bør-
nenes madpakke. REMA 
1000 får blommetomaterne 
leveret af Erik Eriksen, en 
erfaren og dygtig tomatgart-
ner på Fyn, som sætter kvali-
tet, natur og sundhed højt på 
dagsordenen. Erik har drevet 
gartneriet siden 60’erne, men 
det var først efter 1986, at de 
mange nye sorter kom til og 
satte den almindelige runde 
tomat lidt i baggrunden. 

 
• Kvalitetsløg fra Gyl-

densteen 
REMA 1000s udvalg af løg 
stammer fra Gyldensteen; en 
herregård, hvis tidligere ejer 
energisk påstod, at han kunne 
forvandle sten til guld. Og 
som i dag er den største løg-
producent nord for Hamborg. 
Det er dog ikke magi, men et 
stædigt fokus på velsmag, der 
har skabt Gyldensteens suc-
ces. Her dyrkes løg af høj 
kvalitet, som er en del af det 
danske hverdagskøkken, og 
som kunderne finder hos RE-
MA 1000 til hverdagspris. 

 
 

• Champignon med omtanke 
For REMA 1000 er omtanke 
og sundhed meget mere end 
blot ord. Derfor sælger vi 
champignon fra Egehøj 
Champignon. På det idylliske 
Nordfyn har familien Sten-
vang i et halvt århundrede 
dyrket champignon på natu-
rens betingelser med respekt 
for klima, arbejdsmiljø og det 
omgivende miljø. Omhu gør 
også, at kvaliteten og smagen 
hver dag sættes i fokus hos 
medarbejderne, der håndpluk-
ker hver enkelt champignon 
direkte fra jorden ned i bak-
ken. 

 
Champignon er en kaloriefat-
tig grøntsag – rig på værdiful-
de vitaminer og mineraler. De 
mætter og smager godt uden 
at give problemer med væg-
ten. Et stigende antal forsk-
ningsstudier viser, at cham-
pignoner er sunde, både når 
det gælder immunforsvar, 
fedme, kræft og andre livs-
stilssygdomme. 

 
For mere information kontakt ven-
ligst: 
 

Christian Møller 
Rema 1000, Mårslet 
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 Mårslet Egnsarkivs hjemmeside er et besøg værd.     Klik ind på http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/ 

Herskabs- og arbejdslivet på Moesgård 
 

Lokalhistorisk aften i Sognehuset 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening indbyder til en lokalhistorisk 
aften i Sognehuset hvor redaktør og 
arkæolog Jesper Laursen fortæller om 
herskabs- og arbejdslivet på Moesgård 
i tidligere tider. 
 

Jesper Laursen er ansat ved Moesgård 
Museum og har skrevet flere bøger 
bl.a. om skove, jagt og senest har han 
redigeret bogen ”Dronningen og ar-
kæologien”. 
 

I øjeblikket er han ved at færdiggøre 

bogen ”Herregårdsbilleder – fotogra-
fier fra Moesgård 1900-1950”.  
Vi håber, bogen når at blive færdig til 
denne aften. Under foredraget vil der 
blive vist billeder fra bogen og fortalt 
om arbejderboligerne omkring Moes-
gård og om folkene, der boede her. 
Alle er velkomne og der er gratis ad-
gang. Kaffe/te med brød, 20 kr., og 
der vil desuden være salg af lokalhi-
storiske hefter. 
Sognehuset, Obstrupvej 4, 
tirsdag d. 16. november kl. 19:30 Foto: Jesper Christensen  Ravn 
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Mårslet 650 år 
 

Første gang vi ser navnet Mårslet 
på skrift er den 12/11 1360 og altså 
her i november præcis 650 år si-
den. 
 

Byen er endnu ældre og navnet sik-
kert også. Navnet Mårslet er blevet til 
af stavelsen Marth, der er et gammel-
svensk ord for skovbevoksning, og 
slet som er afledt af slå, som man kan 
oversætte til skovrydning, altså er 
Mårslet ”en rydning i skoven”. 
 

Mårslet er både sognenavn og navn 
på byen, der fra 1766 har været delt i 
to landsbyer, Neder Mårslet og Over 
Mårslet. I 1100-tallet blev Mårslet 
Kirke bygget. Kalkmalerierne i kir-
ken er dateret til ca. 1180, men vore 
forfædre boede naturligvis her i sog-
net længe før, hvad f.eks. fortidsmin-
derne i Hørret Skov vidner om.  
 

Lad os vende tilbage til 1360. I det 
store opslagsværk ”Trap Danmark” 
er anført, at Mårslet første gang næv-
nes 1360 og blev da skrevet 
Mordslet.  
 

I Lokalhistorisk Forening har vi nu 
fået syn for sagn, idet vi i samarbejde 
med Egnsarkivet har indkøbt en kopi 
fra Det Kongelige Bibliotek af det 
skrift, hvor Mårslet første gang er 
nævnt. 

 

Testamentet 1360 
Det drejer sig om Knud Jensens te-
stamente, hvori der står, at han testa-
menterer 1 mark sølv til Mårslet Kir-
ke, og derved bliver Mårslet første 
gang nævnt i de skriftlige kilder. 
Denne Knud Jensen må have været 
en lokal mand, idet han ønsker at 
blive begravet i Skt. Clemens Kirke i 
Århus (Domkirken) og til afholdelse 
af begravelsesgilde testamenterer han 
kirken sin gård i Fulden, hvor han 
måske selv har boet. Desuden betæn-
kes alle kirkerne i Århus samt alle 
kirkerne i Ning Herred, som er det 
herred, hvor Mårslet og omkringlig-
gende sogne hører under. På den må-
de får vi flere lokale stednavne præ-
senteret gennem dette testamente. 
Knud Jensen må også have været på 
god fod med de gejstlige, eftersom 
både den elskede herre bispen, bis-
pens søster samt ærkedegnen betæn-
kes i form af guldringe og sølvbeslå-
ede bælter. Han må således også ha-
ve været en velhavende krigsmand, 

da både våben, panser, skjold samt 
heste er anført i testamentet. 
  

I 1360 var det Valdemar Atterdag, 
der regerede, og der var uro og lov-
løshed i landet, hvor bl.a. de jyske 
stormænd havde gjort oprør mod 
kongen; men netop i 1360 opgav de 
deres kamp ved Landefreden, og der 
blev atter ro indenlands.                
  

Øverst et udsnit af afskriften fra det ori-
ginale testamente og herunder et udsnit 
af den latinske udskrift. Hele testamentet ”oversat” i et nutidigt og lettere forståeligt sprogbrug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valdemar Atterdag var konge i Dan-
mark fra 1340 til 1375. Her i Jørgen 
Kraglunds streg efter kalkmaleri ud-
ført  omkring 1375 i Sankt Peders 
Kirke i Næstved. 
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Originaltestamentet eksisterer ikke 
mere, men heldigvis har man en af-
skrift i ”Århusbogen” eller ”Liber 
Capituli Arhusiensis”. Det er faktisk 
ikke en egentlig bog, nærmest en 
samling håndskrifter af vidt forskellig 
art, forfattet for domkapitlet ved År-
hus Domkirke. Knud Jensens testa-
mente er afskrevet i midten af 1400-
tallet. Skriften hører til ældre gotisk 
kursiv fra den periode, hvor kursiven 
endnu ikke var blevet til en skråskrift. 
Skriften er ikke så pæn, men det har 
været vigtigst at få kopieret en hel 
masse dokumenter hurtigt. Ophavs-
manden var skriver og ikke kalligraf. 
 

Danmarks Riges breve 
Testamentets latinske grundtekst er 
medtaget i Diplomatarium Danicum, 
som er en samling dokumenter med 
retsligt indhold som indtil videre 
spænder fra år 789 til 1412. Denne 

samling danner grundlag for Dan-
marks Riges Breve, hvori der findes 
den nudanske oversættelse af testa-
mentet, som er afbildet på forrige 
side. 
 

Stavemåden Mårslet 
Mårslet er blevet stavet på mange 
forskellige måder gennem tiden, lige-
som andre byer er det. I flæng kan 
nævnes Mordslet, Morsleth, Maarslet 
og nu Mårslet.  
I denne tid hvor der ivrigt diskuteres, 
om man skal skrive Århus eller Aar-
hus, kan som et lille kuriosum fortæl-
les, hvorfor Mårslet nu skrives med 
bolle-å. I 1948 kom der nye retskriv-
ningsregler, hvor dobbelt-aa blev ud-
skiftet med bolle-å, dog var der frit 
valg med hensyn til stednavne. Her 
var Århus moderne og valgte sin nu-
værende stavemåde.  
Da man begyndte at lufte tankerne om 

kommunesammen lægningen  i 
1960erne og der samtidig stadig var 
megen debat om bolle-å i bynavne, 
besluttede Maarslet Sogneråd på et 
ordinært møde, at vores by skulle be-
holde sit navn, Maarslet, hvilket blev 
ført til protokols og underskrevet af 
det samlede sogneråd. Århus Kom-
mune har ved kommunesammenlæg-
ningen 1970 ikke opdaget denne pro-
tokol og bare trumfet bolle-ået igen-
nem. 

 Navnet, Mordslet  er på pergamentet 
blevet utydelig med årene.  
Tegner Jørgen Kraglund har optruk-
ket skriften, så vi nu tydeligt kan se, 
hvordan det står skrevet. 

   Efter renoveringen af skolefløjen forventes det at Egnsarkivet igen vil være åbent for besøg den 10. november  
   fra kl. 16:00 - 17:30.  Information herom kan ses på hjemmesiden http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/maarslet/ 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - NOVEMBer 2010 

Præst i 25 år 

Den 1. september i år kunne jeg fejre 
mit 25-årsjubilæum som præst i Den 
Danske Folkekirke. Tænk engang 
som tiden går! Den 1. februar 1993 
blev jeg ansat i Mårslet, altså for nu 
17 år siden. Men det begyndte på 
Fyn. 
 

Langå-Øksendrup-Svindinge 
Efter mange år på Århus Universitet, 
et par vikariater som gymnasielærer, 
et halvt år på pastoralseminariet be-
gyndte jeg at søge præsteembede på 
Fyn. Ole, min mand havde nemlig 
fået arbejde på Odense Universitet, så 
derfor var det naturligt at søge på 
Fyn. Men det var lidt besværligt for 
vi havde to små børn, Mirka på ½ år 
og Markus på 4½ og ingen bil! Men 
min søster Birthe, der boede i Gum-
merup tilbød at være vores chauffør.  
Jeg husker tydeligt min første prøve-
prædiken i Refsvindinge Kirke (i den 
by, hvor de har det berømte lille bryg-
geri med meget velsmagende øl). Det 
var præsten i Ørbæk, der skulle hjæl-
pe mig tilrette, så vi mødtes først i 
hans præstegård. Til min store forun-
dring og forargelse havde han - i fuld 
ornat - knaldgule (!!!) strømper på. 

Nå, men han var nu meget flink, og 
det hele gik skam også fint. Efter 
gudstjenesten mødtes jeg med de tre 
menighedsråd på Ørbæk Kro til kaffe-
bord og samtale. Det var lidt overvæl-
dende sådant at sidde der overfor en 
så stor flok, men de var heldigvis 
godt tilfredse med prædikenen og 
syntes jeg var  sød, så jeg fik embedet 
(det skal retfærdigvis siges, at der kun 
var 12 ansøgere – det var jo ret langt 
ude på landet!).  
 

Hus og hjem 
Til at begynde med boede vi i Svin-
dinge i en faldefærdig rønne. Huset lå 
lige i et skarpt sving, så om vinteren 
var der flere, der kørte ind i huset, når 
de kom susende i for høj fart. I huset, 
der havde stået tomt et stykke tid, 
vrimlede der med mus. Men dem fik 
da efterhånden gjort det af med. Efter 
et år kunne vi flytte ned til Langå, 
hvor den gamle præstegård, en pragt-

bolig, var blevet renoveret til os. Det 
var helt fantastisk, men vi måtte på 
loppemarked for at finde møbler til at 
fylde den store smukke bolig ud. Og 
så var det frem med malerpenslerne! 
Det blev til 8 meget gode år på landet. 
Som rigtig landpræst: Dårlig kirke-
gang, mand af hus ved begravelser, 
sommerfest på sportspladsen, jule-
træsfest, fastelavnsfest og høstfest i 
forsamlingshuset og husbesøg. Altså 

et præsteliv uden træffetid, for man er 
bare altid til rådighed. Som vores for-
pagter sagde (for sådan en havde vi; 
de boede som nabo til os): ”Vi er 
mest trygge, når der er lys i præste-
gården.”  
 

Læretiden 
Jeg var en meget synlig præst og del-
tog aktivt i alt, hvad der rørte sig i 
lokalsamfundet. Skolen blev desværre 
nedlagt, men så stod man sammen om 
at starte en friskole. For det var skole, 
kirke, forsamlingshus og fællesråd, 
der gav liv til området. Jeg arbejdede 
meget for at de tre sognes menigheds-
råd skulle slås sammen. Det skete 
også til sidst. Ligesom planer om at 
bygge konfirmandstue i Langå var på 
plads, da jeg rejste. Det var en meget 
aktiv og travl tid. En fremragende 
læretid for en ung præst. 
Men så fik Ole arbejde i Århus, og vi 
måtte vende blikket væk fra Fyn. Jeg 
trængte også til nye udfordringer. 
 

Overgangen 
Jeg mente nok, at jeg ret hurtigt ville 
få et embede i Jylland. Men helt så let 
gik det nu ikke. Først søgte jeg en del 
landsogne, for det var jeg jo kendt 
med, men der ville man hellere have 
unge nyuddannede. Så kom Mårslet. 
Et stort sogn, hvor man gerne ville 
have et ungt menneske, men også en 
med erfaring. Det passede jo godt til 
min profil. Så jeg blev indkaldt til 
prøveprædiken og samtale, og alt gik 
godt. Der var en rigtig god stemning 
lige med det samme. (Ole påstod ved 
kaffen, at han var god til at lave lag-
kager – det fik han så også lov til at 
bevise senere!)  
Her var der omkring 40 ansøgere, så 
konkurrencen var stor. Men jeg blev 
den heldige.  
 

Mårslet 
I Mårslet begyndte en ny og anderle-
des tid for mig som præst. Her var der 

Sognepræst Hanne Davidsen 

Ung og nyuddannet præst sammen 
med sin erfarne far, september 1985. 
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KIRKETIDER  
I NOVEMBER 

 
 
 

 
 
TIRSDAG d. 2. nov. kl. 17:00 
Børnegudstjeneste 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 7. nov. kl. 10:00 
Alle helgens dag 
Matt 5,1-12 
Hanne Davidsen 
 

SØNDAG d. 14. nov. kl. 10:00 
24. søndag efter trinitatis 
Joh 5,17-29 
Kl. 16:00 Ungdomsgudstjeneste 
Hanne Davidsen 
 

SØNDAG d. 21. nov. kl. 10:00 
25. søndag efter trinitatis 
Familiegudstjeneste 
Mette Maria Kristensen 
 

SØNDAG d. 28.nov. kl. 10:00 
1. søndag i advent 
Matt 21,1-9 
Ole Davidsen 
 

Indsamlinger: 
Søndag d. 7. nov. til Danske Sø-
mands- og Udlandskirker (DSU) og 
Søndag d. 28. nov. til Kirkens Kors-
hær 
 
 

KIRKETIDER I DECEMBER 
 

Søn. d.   5. kl. 10:00              MMK 
Søn. d. 12. kl. 16:00              HD 
Søn. d. 19. kl. 10:00              HD 
Fre.  d. 24. kl. 13-14-15-16   HD 
Lør. d. 25. kl. 10:00               OD 
Søn. d. 26. kl. 10:00              MMK 

mange flere og større opgaver - og 
mange spændende muligheder. Det 
første jeg glædede mig over var, at 
kirkegangen her var rigtig god. Det 
er skønt med de mange dåb og den 
tvangfri nadverdeltagelse. På Fyn var 
der sjældent dåb, og man gik kun til 
alters en eller to gange om året – en 
gammel landlig tradition – men i 
Mårslet er gudstjenesten næsten hver 
søndag en fest! Jeg begyndte med at 
forny familiegudstjenesten og ekspe-
rimentere med ungdomsgudstjene-
sterne.  Så kom initiativet med fri-
luftsgudstjenesten. Undervisningen 
af minikonfirmander blev igangsat, 
og en sognemedhjælper blev ansat. 
Konfirmandundervisningen blev også 
fornyet bl.a. med dramaundervisning 
og udflugter ud af huset – og ikke 
mindst det store fælles provstiprojekt 
i 2008, ”Guds Folk på Moesgård”, 
hvor 1000 konfirmander deltog i et 
udendørs undervisningsforløb.  
 

Kirkespil og messehageler 
Så kom kirkespillene. Det første i 
1996 og så igen i 1998, 2000, 
2002/2003 og 2009. De sidste godt 
fem år - fra 2003-2009 år - arbejdede 
designere, brodøser, kunstkyndige og 
skræddere på at skabe 4 smukke mes-
sehageler til Mårslet Kirke. Den sid-
ste blev taget i brug pinsedag 2009. 
Arbejdet kronedes med Dronning 
Margrethes besøg i kirken tirsdag 
den 13. juli 2010.  
Så ved siden af det almindelige præ-
stearbejde har der været mulighed for 
at møde, engagere og aktivere menig-
heden på mange forskellige måder. 
Det har været utroligt berigende. Jeg 

er meget taknemmelig over den tillid, 
som folk har mødt mig med. 
 

Befolkningstilvæksten 
Langsomt er antallet af beboere og 
dermed også folkekirkemedlemmer 
steget i Mårslet. Da jeg kom i 1993 
blev der holdt 2 gudstjenester juleaf-
ten, nu holder vi 4. Skolens juleaf-
slutning var fordelt over 3 gudstjene-
ster, nu holder vi 5. Der var i 1993 2 
konfirmandhold, nu har vi 4. Vi be-
gyndte med 1 hold minikonfirman-
der, nu har vi 5. Så derfor er der også 
flere familiegudstjenester og andre 
særgudstjenester nu. Mange hyggeli-
ge og indholdsrige dåbsbesøg tager 
jeg ud til, såvel som til alvorlige be-
gravesesamtaler. Mange benytter mig 
også som samtalepartner, når man får 
ondt i sjælen af en eller anden grund. 
Jo, det er dejligt, meningsfyldt og 
meget givende at være præst i Mår-
slet. Både fordi jeg bruges, og fordi 
der er stor opbakning til de initiativer 
som jeg og menighedsrådet har taget. 
Tak for 17 gode år i Mårslet! 
Og så ser jeg frem til endnu mange 
skønne år her – nu med min nye kol-
lega Mette Maria Kristensen ved min 
side! 

Hanne Davidsen 

Den unge præstefamilie, februar 1993. 

KILDEVANG 
 

Onsdag d. 3. november kl. 14:30  
 

afholdes der Alle helgen gudstjeneste 
i dagligstuen. 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 d. 8. november 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!  

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. 
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 Mårslet  Kirke  
er åben for besøgende alle hverda-
ge fra kl. 9 - 16 dog undtaget dage 
med kirkelige handlinger (vielse 
eller begravelse / bisættelse). 
Alle er velkomne til at slappe lidt 
af fra dagens stress og jag og nyde 
freden og stilheden i det smukke 
kirkerum. 

Har du spørgsmål med kirkelige relationer?  -  Søg svaret på kirkens hjemmeside på  http://maarslet-kirke.dk 

ALLE HELGEN 
Gudstjeneste med efterfølgende sup-
pe i Sognehuset. 
 

Søndag den 7. november kl. 10:00 
 

fejrer vi Alle helgen i kirken.  
 

Ved gudstjenesten læses navnene op 
på alle, der er begravet eller bisat fra 
Mårslet kirke siden sidste Alle Hel-
gen (1. november 2009). Denne søn-
dag er der ikke barnedåb. Ved guds-
tjenestens begyndelse tænder vi lys 
og mindes i stilhed de kære, vi har 
måttet taget afsked med.  

Gudstjenesten er således en minde-
gudstjeneste, hvor vi tænker tilbage 
på det liv, vi har haft med den, der nu 
er død. Vi tænker også på glæden og 
trygheden i, at den døde nu er hos 
Gud. Vi får tid og rum til at lægge 
vore bekymringer og sorger frem for 
Gud i håbet om at finde trøst og styr-
ke til at leve videre med tabet.  
Efter gudstjenesten inviteres alle 
over i Sognehuset, hvor der serveres 
en dejlig varm suppe. Vi vil synge et 
par sange og sognepræst Hanne Da-
vidsen vil sige et par ord. 

UNGDOMSGUDSTJENESTE 
 

søndag d. 14. november kl. 16:00  
 

for konfirmander, deres forældre og 
unge i byen – og alle andre, der godt 
kan lide rytmisk musik og sang i 
gudstjenesten. Gudstjenestens tema 
er: Guds Lys! 
Musikken leveres af et ungdoms-
band, der selv kalder sig et lovsangs-
band. Bandet består af Lea (sang), 
Peter (bas), Frederik, (trommer), 
Nikolaj, (klaver) og Benjamin 

(guitar/sang).  
Det drejer sig altså om rytmisk mu-
sik sunget og spillet af unge her fra 
Mårslet. Konfirmanderne kommer 
også til at deltage i gudstjenesten, der 
tilrettelægges i et samarbejde mellem 
bandet, Olivia Bjerre og sognepræ-
sterne Hanne Davidsen og Mette Ma-
ria Kristensen. Så kom og oplev en 
anderledes fri og let gudstjeneste. 
Denne gang med lystænding, ro, bøn 
og refleksion.                                HD 

Søndag d. 21. november kl. 10:00 
inviteres der til afslutning for 
efterårets minikonfirmander og deres 
søskende og forældre. 
Arrangementet begynder kl. 10:00 
med en familiegudstjeneste i kirken. 
Efter gudstjenesten er der afslutning 
for minikonfirmanderne i Sogne-
huset, her  vil vi drikke kaffe/te/juice 
og spise lidt sammen. 
Derefter  vil der blive udleveret dip-

lomer og en lille gave til alle minik-
onfirmanderne. 
Dette er afslutningen for denne 
sæsons minikonfirmander, men de 
minikonfirmander, der ønsker at 
medvirke i årets krybbespil skal fort-
sat komme til undervisning, som de 
plejer. 
3.a tirsdage kl.14-15:30 og  
3.b onsdage kl. 12-13:30  
fra uge 47 og frem til jul.         MMK 

FAMILIEGUDSTJENESTE OG AFSLUTNING FOR MINIKON-
FIRMANDERNE 

BØRNE-BAMSE-
GUDSTJENESTE  

 

med efterfølgende fællesspisning. 
 

Mårslet Kirke tilbyder børnefamilier 
at komme i kirke til gudstjeneste og 
efterfølgende spisning i Sognehuset. 
 

Meningen er at give både børn og 
voksne en hyggelig stund i kirken og 
give forældrene en friaften, hvor der 
ikke skal laves mad. 
 

Der vil først være en kortere børne-
gudstjeneste under meget frie former, 
hvor præst og organist samt Kirkens 
korskole medvirker. 
  
I kirken vil være sange, bibelhistorie 
frit fortolket og fortalt med børnenes 
medbragte bamser. 
  
Efter gudstjenesten bliver der serve-
ret et måltid mad til alle, hvorefter 
alle kan gå hjem til en rolig hygge-
time inden børnene skal i seng. 
 

Tag din bamse eller dukke med og 
lad den være med i skabelsesfortæl-
lingen. 
  
Måske er din dukke det første men-
neske, som Gud skaber.  
Måske er det din slange, der driller 
de andre dyr.  
Måske er din kæmpe bamse den store 
bjørn, der rider rundt med Adam og 
Eva på ryggen eller hvad nu præsten 
kan finde på. 
 

Tilrettelæggelse og prædikant:  
Sognepræst Mette Maria Kristensen 
 

Mårslet Kirke 
tirsdag den 2. november kl. 17.00  

 

Alle er velkomne. 
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MÅRSLET HYGGE-
KLUB 

 
Fra Jaques Costeau  

   til det 21. århundrede 
 

Lars-Bo Bendixen vil fortælle og 
vise undervands-lysbilleder fra  Nor-
ge med flotte vrag, fra Rødehavet 
med farvestrålende fisk, lidt fra Mal-
ta med huler og grotter og ikke 
mindst fra Danmark, som har mange 
flotte steder: Lillebælt, Samsø og 
Århus Bugten, som byder på spæn-
dende overraskelser. 

Sognehuset, Obstrupvej 4, 
torsdag d. 11. november kl. 14.00 
 
Mårslet Hyggeklub henvender sig 
primært til pensionister og efterløn-
nere bosat i Mårslet Sogn. Der er 
intet kontingent, arrangementerne er 
gratis (udflugter undtaget) og eneste 
udgift er 20 kr. til kaffe og hjemme-
bag.  
Hyggeklubben er lukket i juli, august 
og december 

11 

Foto: Lars-Bo Bendixen 

Åbent menighedsmøde om 
udvidelse af Sognehuset 

 

Tirsdag den 18. november kl. 19:00 

Menighedsrådet i Mårslet har længe 
ønsket en udvidelse af Sognehuset, 
da befolkningstallet er steget meget 
de sidste år.  
Det kniber efterhånden meget med at 
få plads til de mange aktiviteter, der 
foregår der.  
Provstiudvalget, der er den be-
vilgende myndighed, har nu åbnet 
mulighed for, at en udvidelse kan 

ske engang i den nærmeste fremtid. 
Menighedsrådet indbyder derfor til 
en åben drøftelse, hvor alle i 
menigheden inviteres til at komme 
med ideer og tanker om formålet 
med et sognehus, dets brug og in-
dretning.  
På samme møde orienteres kort om 
kirkens regnskab 2009 og budget 
2011.  

Aftenens forløb: 
• Velkomst ved menighedsrådets formand, Erik Sørensen 

• Erik Sørensen fortæller kort om menighedsrådets arbejde det sid‐
ste år 

• Kassereren, Anders Christoffersen, beretter kort om kirkens regn‐
skab 2009 og budget 2011 

• Formanden for byggeudvalget, Knud Lunderskov, orienterer om 
baggrund og muligheder for sognehusudvidelsen 

Vi håber, at mange vil møde op og 
give deres besyv med, så vi kan få 
afdækket hvilke behov og ønsker, der 
er.  
Derefter må vi så se hvor meget, der 
kan realiseres. Men først skal vi have 

visionerne og drømmene på bordet. 
Alle er hjerteligt velkomne. 
 

Sognehuset, Obstrupvej 4, 
tirsdag den 18. november kl. 19:00  
 

 Mårslet Menighedsråd 

 

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. 
 

Henvendelse til   

Sognepræst Hanne Davidsen, 
Obstrupvej 4,  
8320 Mårslet.  

Tlf.: 8629 0234  
eller mail: hd@maarslet-kirke.dk 

 

MÅRSLET MENIGHEDSRÅD 

Foto: Lars-Bo Bendixen  

Foto: Jørgen Lauritsen 

Høstgudstjenesten søndag den 3. oktober var velbesøgt. 
Minikonfirmanderne bar ”årets høst” fra kirken til Sognehu-
set, hvor den blev solgt ved en festlig auktion, der indbragte 
2.011 kr. til Folkekirkens Nødhjælp Foto: Jørgen Lauritsen 
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INDRE MISSION 
 

Der er i november 2 møder. 
 

Torsdag den 4. nov. kl. 19.30: 
 

Hospicepræst Kirsten Dalager Buur 
fortæller om mødet med det døende 
menneskes eksistentielle spørgsmål 
og tanker. 
Den sjælesørgeriske samtale i mødet 
med afmagten - om modet til at væ-
re, hvor der intet håb og ingen frem-
tid er. 
 

Kirsten Dalager Buur (49), Århus, er 
student fra Kolding og blev teologisk 
kandidat fra Aarhus Universitet i 
1992. Siden 1994 har hun været 
hjælpepræst ved Langenæskirken og 
præst ved Marselisborg Hospital og 
Århus Amtssygehus. 
 

 
 

Onsdag den 17. nov. kl. 19.30: 
 

Landssekretær Nils Andersen, Me-
nighedsfakultetet. 
 

Emnet er ”Nedtur”, med udgangs-
punkt i Markus-evangeliet kap. 9 v. 
1-29. 
 

Alle kan vi komme ud for en nedtur, 
hvor tingene kører skævt, og vi ople-
ver problemer, afmagt og skuffelser. 
 

Det er en alment menneskelig erfa-
ring. Derfor kan vi forstå disciplene, 
der gerne ville være blevet på forkla-
relsens bjerg, hvor de så deres Me-
ster i guddomsskikkelse og fik en 
forsmag på himmelen. Men de kom 
ned til dalen, hvor sygdom, afmagt 
og vantro huserede.  
 

Også Jesus oplevede kontrasten mel-
lem nærkontakten med sin Far på 
bjerget og nærkontakten med de pro-
blematiske mennesker i dalen. Kon-
trasten var så stor, at Jesus udtrykker 
et bemærkelsesværdigt suk, før han 
smøger ærmerne op og skrider til 
handling.  
 

Beretningen kan læst rigtigt formidle 
håb til alle, der lever i en problem-
fyldt dal.  
 

Alle er hjerteligt 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 november 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. 

KIRKELIGE HANDLINGER 
 

Alle aftaler træffes med sogne-
præst Hanne Davidsen i præste-
gården, Obstrupvej 4,  
tlf. 8629 0234 eller mail  
hd@maarslet-kirke.dk 
 

Træffes bedst tirsdag, onsdag og 
fredag mellem kl. 12:00 og 13:00 
samt torsdag mellem kl. 16:00 og 
17:00.  Mandag er fridag. 
 

Desuden kan præstesekretæren 
kontaktes tirsdag og onsdag mel-
lem 9:00 og 13:00 i forbindelse 
med fødsel, dåb, vielse og navne-
ændring. Tlf.: 8629 3440 eller mail 
maarslet-kirke@maarslet-kirke.dk 
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Revyen hittede – ”højrebenet” sendte bolden i mål 

Efter 5 dage på scenen i Borgerhuset må 
revyholdet konstatere, at sæson 29 har 
givet et fantastisk godt afsæt til jubilæ-
umsåret i 2011. 
Adskillige af de faktorer, der bestemmer 
om den årlige forestilling har haft succes, 
viste sig at være bedre end sidste års – 
selvom et af numrene fra sidste års revy 
bragte foreningens anstrengelser direkte i 
finalen for en konkurrence mellem Dan-
marks amatørrevyer. 
Måske er det bedste ved det hele, at det 
rent faktisk lykkedes at få mange af Mår-
slets borgere – bosat i de nye kvarterer – 
med til revyen i Borgerhuset. Det gene-
relle svar var, at man ikke havde forestil-
let sig at så god morskab kunne findes i 
det gamle Borgerhus. Der var da også 
flere af numrene som ret klart belyste 
forskelle i mårsletternes meninger og 
holdninger på en lystig måde - med lige 
fordeling af ”palmerne” – ja man blev 
faktisk klogere på sin by af at komme 
derhen. 
Teksterne i årets revy levede helt op til de 
højeste forventninger – og selvom revyen 
overvejende må betegnes som lokalt ori-
enteret, så havde den et ”svæv”, der gjor-
de de lokale udfordringer og deres løs-
ningsforslag til noget, man vel kan nikke 
genkendende til i de fleste af Danmarks 
lokalsamfund. Der var også behandlet 
emner af landsdækkende art – endda det 
royale niveau, som jo på flere punkter har 
udløbere til det mårsletske. 

En nyhed er også en begyndelse på noget 
fremtidigt. Revyplatterne produceret af 
Super-Brugsen v. Jesper og hans dygtige 
slagter til rimelig pris. Næsten alle de 
udbudte spisebilletter til spisning fredag 
og lørdag (150) blev afhændet - og hyg-
gen steg til uanede højder allerede inden 
revyen rullede over brædderne – det initi-
ativ er kommet for at blive. 
PR-kampagnen viste sig også at virke 
efter hensigten, selv om den forløb noget 
utraditionelt. Det store højreben på byens 
nordlige ”pyntesten” i rundkørslen var det 
gennemgående motiv/logo - helt ind i det 

nydesignede programhefte, som i kvalitet 
kun overgås af den jyske operas ditto. 
Også var det nyt, at alle de små plakater 
(i alt 30) var fordelt rundt om i de nye 
kvarterer; mest satsende på at blive obser-
veret af gående og cyklende medborgere. 
Til næste år bliver 30 års jubilæet fejret 
efter alle kunstens regler – husk at alle 
kan melde sig ind i foreningen ”105 gr. 
Blandet” (find foreningens hjemmeside 
under KULTUR på ”maarslet.net”) – og 
give sit besyv med i det velfungerende 
revyteam. 
PR-gruppens sidelinieobservatør. 

Højrebenet-sidste: Højrebenet som var 
det gennemgående logo i Revyens aktivi-
teter, blev kendt af enhver  

Fire Dronninger: Karikaturer af fire som ”bejler” om magten i Danmark. 

Blomster: Efter sidste forestilling for helt udsolgte huse uddeltes blomster til alle. 
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Hus i Italien udlejes hele året 
 

Havudsigt og gode strande 
www.villacichetti.dk 

SOULHAIR open by night 
Som en ekstra service for de travle 
kunder holder vi nu åben om aftenen 
torsdage til kl. ca. 22.00. 
Mette Buchave vil være med til at 
betjene kunderne om aftenen. Hun 
arbejder nu som faglærer på Aarhus 
Tech (frisørskole). Hun er en kanon 
dygtig frisør, som underviser både 
elever samt underviser hold 
på efteruddannelse. 
Vi har kendt hinanden i mange år, ja 
faktisk helt siden skoletiden. Vi er 
begge uddannet ved salon HAIR på 
Åboulevarden. Mette har tidligere 
arbejdet for Soulhair i Århus. 
Vi byder hende hjertelig velkom-
men... 

  
Med venlig hilsen  
Dorte Falengreen Mette Buchave  Dorte Falengreen 
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TMG - Nyt 

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

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

Kasserer  Gerda Svendsen 86 72 25 80 gjs@tdc.dk 
Sekretær Anne Lund 23 34 21 87  anne.lund@oake.dk 
Afdelingsrepræsentanter:  
Badminton  Steen B. Hansen 20 32 12 28 steen@steenbhansen.dk 
Basketball Claus Holm 86 29 86 16 lundgaardholm@webspeed.dk 
Cykelmotion  Hans Jørgen Jørgensen 86 29 74 24 w.jorgensen@get2net.dk 
Fodbold Jan Henriksen  86 29 74 05  reintoft@henriksen.mail.dk  
Gymnastik  Britt Skytte 86 72 19 19  Britt@tmggymnastik.com 
Håndbold  Tino Hvid 89 38 11 41  tino.hvid@webspeed.dk 
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 

Et stort tillykke med den fuldt fortjen-
te guldmedalje til TMG U10-drenge i 
Tivolicup Friheden 2010. Efter de 

suveræne sejre på 16-4, 22-6, 10-4 og 
16-4, gik holdet direkte i A-finalen. 
Der var nerver på i starten, så TMG 

var bagud 1-4, men de vandt dog for-
tjent 9-5. 

Håndbold 
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STOP-OP-OG-HOP-DAG 
TMG gymnastik  

inviterer alle i Mårslet indenfor  
i Mårslet hallen klokken 14 - 17 

LØRDAG DEN 13. NOVEMBER. 
 

 DAGENS PROGRAM: 
 Kl. 13:45 Dørene åbnes 
 Kl 14-15 Aktiviteter rettet mod de 2 til 6 årige 
 Kl 15-17 Springbaner og aktiviteter  
   rettet mod de 7-12 årige 
 Kl 17 Farvel og tak for denne gang 
 
Hele hallen vil blive fyldt med redskabsbaner, faldskærm, rullebræd-
der, stafetter og mange sjove lege og aktiviteter.  
Dygtige instruktører fra TMG  kører dagens program 
Aktiviteterne er alders-inddelte, men man bliver i hallen så længe man 
har lyst til det.  
Halhusets kiosken vil være åben for salg af is, frugt og kaffe. 
 

Vi glæder os til at se jer til en aktiv dag for hele familien 
 

Venlig hilsen instruktører & bestyrelse 

Gymnastik 
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Trods en mindre forhindringsbane på 
parkeringspladsen, gennem afhegning 
og omkring diverse byggematerialer 
og kranmaskiner lykkes det endelig 
for TMG´s gymnaster at komme i 
sving i salen. 2010/11 bliver sæsonen, 
hvor vi oplever en stor stigning i af-
delingens medlemstal. Det er dejligt 
at kunne tilbyde god gymnastik & 
bevægelse til så mange i løbet af vin-
tersæsonen. 
Dans er ”hot” i Mårslet, så heldigvis 
lod det sig gøre at oprette 2 dansehold 
for voksne hver onsdag frem til jul. 
Det ene hold når 12 danse aftner, det 
andet 10 gange. Og Paulo har allerede 
meldt ud, at han gerne vil fortsætte 
efter jul også ….. 
De yngre generationer har gang i 
Street-dance (6-9 kl) og Break-
dance (3-6 kl) sammen med Anders 
Fisker. Der er stadig plads til flere på 
holdene, så kig forbi mandag eller 

tirsdag og se hvad de laver, inden du 
melder dig endeligt til. Tilmelding på 
www.tmggymnastik.com 
På trods af meget stor aktivitet og nye 
bevægelsestilbud har vi stadig vente-
lister – specielt for børn fra 2-6 år. 
De ventelister vil vi gerne af med hur-
tigst muligt. Derfor en opfordring fra 
bestyrelsen til at kontakte Britt på 50 
987 996 / 86721919 , hvis du vil være 
med til at gøre noget for at afskaffe 
ventelister. Helt konkret handler det 
om at starte endnu et forælder /barn 
hold (2-5år) samt endnu et pusling-
hold (5-6 år) - evt. forældre med i 
salen? Vi har ledig tid i salen fredag 
fra kl. 16, lørdag efter kl. 11 samt 
søndage. Måske har du lyst til at dele 
opgaven med nogle andre – snak sam-
men og lad os se, hvad vi kan finde 
ud af i fællesskab. Bestyrelsen lover 
god opbakning og tilbud om DGI in-
spirationskurser. De øvrige instruktø-

rer vil også gerne give erfaring vide-
re. Du /I er altså ikke ladt alene, men 
bliver en del af en velfungerende af-
deling i TMG. 
I weekenden op til bladets deadline 
drager vi 8 af sted på Inspirationstur 
til Herning. Her er hallerne fyldt med 
workshops med ALT inden for gym-
nastik. Hen over weekenden er der 
mulighed for at nå 6 workshops af 1½ 
times varighed, så der bliver fyldt 
godt på med idéer, som kan benyttes 
med det samme eller give lyst til at 
lære mere på senere kurser. Der er 
også workshops for bestyrelses med-
lemmer – et par af os har valgt det om 
REKRUTTERING! ;-.) 
Stop-op-og-hop-dagen er i år den 13. 
november. Vi glæder os til at se rigtig 
mange Mårslettere i hallen fra kl 14-
17 den dag. Se program andetsteds i 
bladet 

Hilsen Gymnastik afdelingen 

Et fyldt redskabsrum venter TMG´s gymnaster  

GYMNASTIKKEN KØRER FOR FULDT BLUS  

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 
byde velkommen til flere nye instruk-
tører, som har mod på at prøve kræf-
ter 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 heldige 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 bli-
ver muligt at kommunikere med gym-
nasterne 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 udfor-
dres til flik flak og saltoer eller skal 
prøve deres personlige grænserne 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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Fodbold 

Cykelmotion 

Så er MTB sæsonen i gang 

Vi kører hver Søndag fra hjørnet af 
Bedervej og Tandervej kl. 09.00.  
Kom og vær med. Vi kører en tur på 
ca. 2,5-3 timer. 
Se nærmere på hjemmesiden. 
http://www.maarslet.com/ 

U-18 piger puljevindere 
Torsdag d. 14. okt. spillede U-18 pi-
ger sidste kamp i puljen. På forhånd 
var vi puljevindere, da vores nærme-
ste konkurrenter fra Lyseng onsdag 
måtte nøjes med uafgjort 1 – 1 mod 
Brabrand. Kampen blev vundet 5 – 1, 
og der var aldrig tvivl om resultatet. 
Vi førte 2 – 0 ved pausen på mål af 
Liv og Sofie, begge efter flot indlæg 
fra Christina M. Efter pausen scorede 
Zenia flot på hovedstød efter hjørne-
spark, Stine på langskud efter et flot 
pres og Liv gik igennem hele forsva-
ret og sparkede flot bolden ind bag 
målmanden. På det tidspunkt var der 
kun gået 57 minutter, så der var lagt 
op til en stor sejr. ASA reducerede 
dog på straffe (tvivlsomt), og da vi 
resten af kampen ikke lige havde 
marginalerne med os, endte kampen 
med en 5 – 1 sejr. Det kunne have 
været meget større, men vi var ikke 
helt oppe i gear, og fik aldrig for al-
vor spillet til at flyde. 
Samlet fik vi en målscorer på 33 – 7, 
og kun et nederlag. Pigerne rykker 
derfor op, og skal efter vinterferien 
spille mod nedrykkerne fra mester-

rækken. Det er 2. år i træk, at pigerne 
vinder A-rækken i efteråret. Sidste år 
vandt de U-15 og i år altså U-18. For 
nogle af pigerne er det 3. puljesejr på 
3 år, da de som U-13 piger vandt pul-
j e n  i  e f t e r å r e t  2 0 0 8 . 
Vi har i 2010 løbende set en god ud-
vikling for dels de enkelte spillere, 
men også for spillet som hold. Spil-
forståelsen, viljen og specielt fysik-
ken har fået et pænt løft. Efteråret var 
oprindeligt ment som et lærings halv-

år, men pigerne har vist, at med den 
rigtige indsats og vilje både til træ-
ning og i kampene kan de nå rigtig 
langt, og det meget fortjent at de vin-
der puljen. 
Fra trænerteamet skal der lyde stor 
ros til pigerne for deres rigtige flotte 
indstilling og vilje, og samtidig en 
stor tak til alle de fremmødte tilskue-
re. 

På trænerteamets vegne. 
Jørgen Bertelsen 
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Fitnessinstruktører former motionscenter 

Mårslet Motionscenter tager form 
med de 25 instruktører som arkitek-
ter. Det er de fordi de sammen med 
dem fem bestyrelsesmedlemmer over 
tre aftener sammen formulerer ram-
men om centrets liv. 
 
Den anden af tre workshops er over-
stået som et forum, hvor de arbejder 
sig frem til de konkrete vilkår for 
centret. 
 
Det handler om husets ordensregler, 
åbningstider, instruktørtider, PR, 
driftsforhold, sponsorarbejde, træ-
ningsprogrammer osv. 
 
Alt det skal være på plads, når centret 
åbner døren efter planen inden nytår. 
Den tredje workshop skal først over-
stås inden det kan ske og den finder 
sted midt i november. 

Men instruktører fører den gejst, de 
bar med sig fra de to uddannelses-
weekender, med ind i de fire timer 
lange workshops. Mange forslag 
kommer på bordet, drøftes intenst og 
formuleres før de præsenteres for hin-
anden i den sidste time af samlingen. 
 
Hjemmeopgaver tager de også gerne 
på sig, både alene og i mindre grup-
per. Hjemmeopgaver som det at skri-
ve de endelige regler op på liste, lave 
en udførlig indkøbsliste og lave en 
forslag til den endelige maskinpark. 
 
Efter hvert indlæg gav Lars Kjær Jo-
hansen, konsulent ved Foreningsfit-
ness, sine input og gav nogle ekstra 
idéer at tilføje de næstsidste forslag. 
Det gør han ud fra sit kendskab til 
andre foreningsbaserede motionscent-
re rundt i det jyske. 

Spinninginstruktører klar 
De sidste otte spinninginstruktører er 
netop færdige med deres 40 timers 
uddannelse. Den har været fordelt 
over to weekender, hvor instruktører-
ne har knoklet i timer på deres cykler 
for at lære at instruere hinanden. 
 
De supplerer dermed en allerede ud-
dannet kollega og de 16 uddannede 
fitnessinstruktører, der danner et hold, 
der spænder over et stort alders-
spænd. Det ser vi som en fordel, da 
de på den måde spejler de medlem-
mer, vi forventer vil melde sig ind i 
TMG motion og bruge motionscent-
ret. 
 
Vedtægter på plads 
Desuden har TMG og TMG motion 
netop fået vedtaget en tilføjelse til 
vedtægterne, der sikrer afdelingens 
økonomiske uafhængighed. Vedtagel-
sen skete på en ekstraordinær general-
forsamling. 
 
Anledningen var et krav fra For-
eningsfitness, der kræver en absolut 
grad af selvstændighed for at udbetale 
det bevilgede rentefrie lån på 400.000 
kr. 
 
Nu er den side også på plads og for-
beredelserne til at åbne centret fort-
sætter fort fuld kraft. 

 
 

Steen Bille, formand TMG motion 
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Caféen på Kildevang har et godt FREDAGS tilbud til dig  
Frisklavet varm mad, som du selv kan 
lave på én time - og uden opvask! 
 
Maden tilberedes af lækkert kød og 
årstidens friske grøntsager - lige til at 
sætte i ovn. Der følger instruktion 
med den festlige fredagsmenu. 
 
Maden bestilles ved at udfylde en 
bestillingsseddel i caféen - senest tre 
dage før - du henter maden selv i ca-
féen om fredagen mellem kl. 12.30-
14.00. 
 
Ring til køkkenet på tlf.: 8693 8033 

mellem kl. 13.00-14.00, såfremt du 
har nogle spørgsmål. 
 
• Festlig fredagsmenu -  

laves til 4 personer. Pris: 250 kr. 
• Fredagsmenu - en lun fredagsme-

nu til 1, 2, eller 4 personer.  
Pris: 35 kr. - 65 kr. - 135 kr. 

• Fredagens kolde anretning - bestil-
les til én person. Pris: 35 kr. 

• OBS! Caféen tilbyder også en 
TIRSDAGSSUPPE: Pris 35 kr. 
per pers. (½ liter).  
135 kr. for 4 pers.  

 

Velbekomme!! 
 
Med venlig hilsen 
 
Pia Koller / Frivilligkoordinator 
Lokalcentrene SYD 
Tranbjerg, Solbjerg, Beder, Malling, 
Mårslet 
 
Arbejdsmobil: 5157 6054 
 
E-mail: pkol@aarhus.dk 

En lille meddelse fra Juletræslauget 
  

Når det er ved at blive mørkt lørdag 27 nov. så tænder vi 
byens juletræ. Alle er velkomne, - også julemanden 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
 

Tirsdag d. 2. nov.: 
Indkøbstur kl.13.30  
(husk tilmelding) 
 
Onsdag d. 3. nov.: 
Gudstjeneste kl. 14.00 
 
Torsdag d. 4. nov: 
”Tag selv bord” kl. 11.30 
Tema: Hjertevenlig kost. 
Pris 50 kr.  
 
Fredag d. 12. nov. kl.14.00: 
Julehistorier ved Pia Koller 
 
Søndag d.14. nov. kl. 14.00: 
Store Banko med ænder 

Fredag d.19. nov. kl.14.00: 
Billeder fra Chile, Peru, Bolivia ved Irene Hellvik 
 
Lørdag d.27.nov. kl.13.30-15.30: 
Julemarked på Kildevang 
 
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 NOVEMBER 2010 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen 
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 86 76 29 00 
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Julemarked på Kildevang 
 

Endnu engang i år, bydes der  
velkommen til julemarked på  
Kildevang. 
 
Dato: lørdag den 27. november 
Tid: kl. 13.30 – 15.30 
 
 
Julemarked i kælderen 
I kælderen vil der være salg af;  
Nisser, engle, julekort, dekorationer. 
 
Du vil også kunne købe hjemmelavet 
marmelade, småkager m.m. 
 
Julestue i aktivitetscentret 
I aktivitetscentret holdes der stort amerikansk lot-
teri og man vil kunne købe gløgg, kaffe og æble-
skiver. 

 
 
 

Der er masser af hygge  
og traditioner. 

 
Alle er velkomne. 
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Solbjerg – Mårslet 

Inviterer til OFFENTLIGT MØDE i caféen på Lokalcenter ”Kildevang”  
Langballevej 3, 8320 Mårslet, onsdag den 3. november kl. 19,00 

Kom og mød formanden for Folketingets Europaudvalg: Anne Marie Meldgaard.  
Europaudvalget er et af de tungeste og mest indflydelsesrige udvalg. 
Anne-Marie Meldgaard er en af Socialdemokraternes mest erfarne folketingspolitikere, så 
der vil naturligvis også være mulighed for at drøfte andre aktuelle problemstillinger  

På mødet vil partiforeningens nye Byrådskandidat få lejlighed til at præsentere sig. Og 
fortælle om baggrunden for at stille op til det næste kommunalvalg. 

På indgangsbilletten (som er gratis) trækkes der lod om 1 flaske Dr. Nielsen. 

Der serveres kaffe/the og hjemmebag – vores byrådskandidat har kreeret en 
”kandidatkage”, som skal vederfares fuld retfærdighed.. 
Alle er velkomne – uanset partifarve. 

Vedr. evt. fællestransport fra Solbjerg og retur: kontakt Poul Smed tlf.: 29 63 86 29  

Åbent hus i dagplejen i Mårslet 
Den 10. november kl.9.30 til kl. 10.30 

  

Kom og besøg os i vores legestue i Skovbørnehaven på Testrupvej 8 (på parkeringspladsen ved hallen og 
skolen) 
  
Mød de lokale dagplejere og stil spørgsmål om vores pædagogiske tilsyn og vores daglige pædagogiske 
arbejde. 
  
Vi glæder os til at se dig/jer og jeres barn 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

Forbedring af stien ved Stationen  

Stien langs nordsiden af Stationen 
har i længere tid trængt til en opgra-
dering. Det er sådan at stien ligger på 
Midtjyske Jernbaners arealer, så 
Kommunen vil ikke gøre noget ved 
arealet, og Midtjyske Jernbaner vil ej 
heller tage sig af det.  
Flællesrådet fik dog for et år siden 
Kommunen til at levere noget stabilt 

grus til stien, men Midtjyske Jernba-
ner kom desværre til at bruge gruset 
til noget andet. Det har de dog rådet 
bod på, idet de har lovet at betale for 
et nyt læs grus eller stenmel. Dette 
fik vi leveret midt i september og en 
flok frivillige borgere fra Langballe-
vej var behjælpelig med at få dette 
spredt ud over stien og vibreret.  

Så nu er der igen en god farbar sti fra 
stisystemet fra Langballevej og 
Langballevænget via Stationen og til 
det centrale Mårslet som benyttes 
dagligt af rigtig mange og især af 
skolebørn. Glædeligt at så mange 
frivillige mødte op og gav et nap 
med. 
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Mårsletborger som keglekonge 
Idrætsforeningen ”Old Boys”, Aar-
hus har også sociale arrangementer 
på programmet. Således afholdt for-
eningen sin årlige kegleaften 5. okto-
ber 2010 på Hotel Mercur i Viby.  
 
Blandt vore medlemmer har vi en del 
fra Mårslet; men totalt at dominere 
som præmietagere var ret eneståen-
de. En enkelt havde endog aldrig 
tidligere deltaget i det noget efter-
hånden nostalgiske spil. 
 
Keglekonge blev Niels Chr. Chri-
stensen, der blev hædret med iklæd-
ning af foreningens bandoliere med 

sølvplader for vinderne. Anden og 
tredjepladsen blev besat af Niels Juul 
Christensen og Steen Fogh med gode 
flasker som præmie. 
 
Skulle andre potentielle Oldboys 
borgere fra Mårslet og omegn have 
interesse i at høre mere om vore 
idrætsaktiviteter og sociale arrange-
menter, kan man finde os på hjem-
mesiden www.oldboysaarhus.dk. 

 
 

-sej 
Niels Chr. Christensen, Niels Juul 
Christensen og Steen Fogh 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

Endnu en ny bro over Giberen  

I april måned blev der bygget 2 nye 
broer over Giberen ved trampestien 
fra Langballevænget til Vilhelms-
borg. Den ene en mindre bro som 
bestod af 2 store stykker limtræ. Men 
her sidst på sommeren hvor der kom 
så meget regn, gjorde at vandstanden 
i bækken steg voldsom meget, og 

den lille bro af limtræsbjælker sejle-
de væk. Dette er der nu rådet bod på, 
idet der igen er opført en ny bro, så 
motionsglade løbere, vandrere og 

andre naturelskere igen kan komme 
tørskoet over bækken.  

 
Jacob Lind 
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Motivet til Mårslet julemærket 
2010 er Mårslet kirke tegnet fra 
parkeringspladsen foran kapellet. 
Kaj Christensen har tegnet moti-
vet. 
 
Julemærket udgives af de Grønne 
Pigespejdere og KFUM spejderne 
i Mårslet. 
 
Julemærket udkommer lørdag d. 
6. november kl. 10 i Super Brug-
sen og spejderne kommer rundt i 

byen søndag d.7 november med 
mærkerne. Herefter kan Mårslet 
Julemærket købes i butikkerne 
eller bestilles på mail :       
 
nealbaek@familie.tele.dk , ved 
forsendelse tillægges porto. 
 
Overskuddet fra julemærket bru-
ges til tilskud til lejre og udstyr. 
Prisen er igen i år kun 25 kr. pr. 
ark 

Giv en                   til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 

Mårslet Julemærket 2010  

En lille meddelse fra Juletræslauget 
  

Når det er ved at blive mørkt lørdag 27 nov. så tænder vi 
byens juletræ. Alle er velkomne, - også julemanden 
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Lørdag d. 27. og søndag d. 28. november 2010 
 

Borgerhusets Julestue afvikles som traditionerne foreskriver - lørdag og søndag. 
 

I teltet i Borgerhusets have sælges gløgg og æbleskiver, the og kaffe, øl, vand og  
pølser. Og lørdag kl. 14 lanceres den helt nye Mårslet Julebryg 2010 

 

MEN! 
Vi kan naturligvis ikke holde julestue uden stadepladsholderne. 

 
Så alle I der kan lave ting og sager, strik og remedier, nisser og marmelade, pynt og  

sjov, historier og billeder – kort sagt alle julens parafenalier (tilbehør). 
 

Der er stadig nogle stadepladser til leje – ring for oplysninger 
 og meld til via E-mail til  

 Peter Laursen 20453166 – E-mail: engleddet2@8320.dk    
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Annoncer sendes til en af nedenstående.  

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

Hanne Salling Jensen 
Tlf: 86 72 20 00 

E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk  

Jacob Lind  
Tlf: 21 79 89 95 

E-mail: jacoblind@profibermail.dk 

6,00 x   2,5 cm kr. 1.350 
6,00 x   5,5 cm kr. 2.000 
6,00 x   8,5 cm kr. 2.450 
6,00 x  11,5 cm kr. 3.000 
6,00 x 14,5 cm kr. 3.500 
9,25 x   2,5 cm kr. 1.800 

9,25 x   5,5 cm kr. 2.450 
12,5 x   2,5 cm kr. 2.000 
12,5 x   5,5 cm kr. 3.100 
12,5 x   8,5 cm kr. 4.000 
12,5 x  11,5 cm  kr. 4.750 
12,5 x 14,5 cm kr. 5.300 

19,00 x   2,5 cm kr. 2.400 
19,00 x   5,5 cm kr. 4.000 
19,00 x   8,5 cm kr. 4.900 
19,00 x  11,5 cm kr. 5.825 
19,00 x 14,5 cm kr. 7.200 
19,00 x 27,0 cm kr.12.850 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 



 MÅRSLET-bladet  NOVEMBER 2010 45 

 

Jul i Waldos Julestald 

I  e f t e r å r s f e r i e n  ( u g e  4 2 ) 
slår butikwaldo dørene op og invite-
rer indenfor til en eventyrlig jul!  
  
Den gamle kostald er bevaret intakt 
med slidte træbåse som danner ru-
stikke og helt unikke rammer om-
kring den skønneste julepynt, spæn-
dende gaver, tøj, asseccories, bolig-

interiør og lækre delikatesser. Alt 
sammen til den kvalitetsbevidste! Rå 
og trendy mærker forenes på bedste 
vis med den hyggelige franske stil, 
og levende lys, duft og musik gør 
stemningen utrolig afslappet. Her er 
ingen P-problemer og stress - 
kun salig julefred. Men du må passe 
på hvor du træder ;o)  Det gamle 
blankslidte brostensgulv er slidt 
ujævnt af køernes klove, hvilket gør 
oplevelsen autentisk, og greblingen 
glitrer som tusinde stjerner, som går 
du på mælkevejens stjernestøv. 
I butikwaldo får du en juleoplevelse 
ud over det sædvanlige! 
  
Vær velkommen! 
butikwaldo er din lokale gårdbutik 
og du kan shoppe, når det passer ind 
i din travle hverdag - blot du ringer i 
forvejen.  
Eller inviter veninder/familie/
kolleger med til en herlig aften i jule-
stalden! Vi hygger om jer og byder 
på lidt godt, og I får hele butikken 
for jer selv!  
  

Åbningstider: 
Torsdage og fredage 14-18, weekend 
10-17 
(Efterårsferien alle hverdage 12-18) 
  
butikwaldo 
Nordlige Bjergevej 22, Højbjerg / 
Tlf. 2250 8492  
www.waldo.dk 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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