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Mårzzzlet? 
 
Da min kæreste og jeg for et år siden underskrev købsaftalen på et hus i Mår-
slet, blev vi blandt venner og familie mødt med spørgsmål som: hvad vil I 
dog i den soveby? 
At huset lå i byen Mårslet var ikke noget vi havde tænkt videre over. Place-
ringen mellem Aarhus og Odder, selve huset og økonomien var det der af-
gjorde, at vi kom til Mårslet. 
Da vi flyttede ind i November 2010, havde vi haft mulighed for at se byen 
lidt an. Rygtet som en soveby lå stadig i baghovedet, men det jeg bemærkede 
var hovedsagelig byplanlægningen, eller mangel på samme. Først da vi fik 
vores hund opdagede vi alle de skønne grønne arealer, de var dog lagt ind i 
planlægningen. 
Mårslet er en gammel by, med mange flotte gamle huse. Blandt disse ligger 
store  mængder 70ér huse,  80ér huse og så videre, alle med deres karakteri-
stika, helt uden hensyn til byens øvrige arkitektur og historie. 
Jeg troede ikke at byen havde et torv, alt hvad jeg havde set var en parke-
ringsplads ved Brugsen. En forretning der i sig selv ser ud til at ville gemme 
sig, med sit indgangsparti vendt mod en lukket bank, ikke ud mod den plads, 
hvorfra de kørende kunder kommer. 
En bager er vigtig, derfor ligger den godt skjult, så ingen stjæler den, det 
syntes at være idéen ved dennes placering. 
Jeg har sidenhen lært at bageren ER vigtig, med sin placering på byens torv, 
udgør den jo et samlingspunkt for borgerne. Men, hvis bagerens facade er 
det der tegner Mårslet torv, så er jeg i sandhed kommet til en soveby. 
Den manglende byplanlægning gjorde, at jeg efter kun 13 dage i byen, del-
tog i visions mødet på Testrup Højskole, jeg måtte vide om der var nogle vi-
sioner for byen. Jeg blev meget klogere på byens højt besungne foreningsliv 
og konstaterede, at jeg ikke var den eneste der savnede et rigtigt torv. Sådan 
et sted man går hen, bare for at se hvad der sker og for at hilse på hinanden. 
Et samlingssted, et midtpunkt i byen. 
Torvet har ikke ændret sig. Opslagene er blevet udskiftet, nogle af dem er 
endda stadig aktuelle. 
Men skal byen ændre stavemåde, i lighed med Aarhus, så s bliver til zzz? 
Nej, Mårslet er mere end en soveby, det har jeg oplevet ved den varme vel-
komst vi har fået af vores naboer, genboer og nærboer. Mårslet er den by vi 
gør den til. Hvis vi vælger at blive bag ligusterhækken, så kan vi få ro og 
fred til at sove og passe os selv, men vi har med stor glæde konstateret at der 
ikke skal mere end lidt åbenhed til, for at blive lukket ind i et nabolag, hvor 
man klarer verdenssituationen over hækken, og mødes til hygge og fest hos 
hinanden. 
En stor tak til dem omkring os, fordi I gør Mårslet til mere end en soveby. 
 

Søren Gammelmark 
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Nybyggeri på Nymarks Alle  
Østjysk Bolig Selskab vil opføre 65 
boliger i et tæt-lavt byggeri på Ny-
marks Alle – nærmere betegnet mel-
lem bybussens vendeplads og Ny-
marks Alles udmunding i Nymarks-
vej. 
Der er for længe siden vedtaget en lo-
kalplan som gør det nye byggeri mu-
ligt. Men boligselskabet har nu ansøgt 
Aarhus Kommune om fire dispensati-
oner fra lokalplanen. 
Hvis ansøgningen kommer igennem, 
vil det betyde at: 
- 10 af lejlighederne kan opføres med 
 vandret skel (en bolig på hver eta
 ge) 
- stikveje og stier anlægges lidt ander
 ledes end forudset i lokalplanen 
- lejlighederne skal opvarmes med 
 varmepumpe i stedet for fjernvarme 
- bebyggelsen, som består af 10 blok
 ke, skal placeres så den i højere 

 grad følger linjerne i terrænet, end 
 det er skitseret i lokalplanen. 
Kommunen har spurgt Fællesrådets 
forretningsudvalg (FU) om det har 
nogen kommentarer til ansøgningen. 
Det har FU ikke. 
Brevet fra kommunen med tegninger 
af det kommende byggeri kan ses på 
www.maarslet.net. 
 
Vandhul ved Hørret  
Ejeren af ejendommen Hørretvej 10, 
Hans Henrik Kjølby, har søgt kom-
munen om tilladelse til at udgrave et 
vandhul på op til 1500 kvadratmeter. 
Vandhullet skal ligge umiddelbart syd 
for Hørretvej hvor der er en naturlig 
lavning i terrænet.  
Kommunen har spurgt Mårslet Fæl-
lesråd om fællesrådet har nogen kom-
mentarer til ansøgningen. Sagen har 
været oppe i fællesrådets forretnings-
udvalg (FU)der ikke har nogen ind-

vendinger. 
 
Møde med byrådsmedlem  
FU har holdt møde med byrådsmed-
lem Steen B. Andersen (S) der privat 
bor i Beder. 
Der blev blandt andet talt om Beder-
Bering vejen. Vi venter fortsat på et 
udspil fra kommunen om linjeføring 
og VVM-redegørelse. 
Referat fra mødet ligger på 
www.maarslet.net. Klik på Bag om 
8320 > Referater fra FU møder.  

PerH. 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 
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Mårslet Gamle Bydels Beboerfor-
ening holdt generalforsamling i Hal-
Huset torsdag 28. april. Et uddrag af 
referatet lyder: “Under debatten blev 
der talt om foreningens initiativ til 
forskønnelse af butikstorvet. Der var 
bred enighed om at det er et godt ini-
tiativ. Der var også enighed om at 
dele projektet op i to – dels en mindre 

forskønnelse med bænke og blomster-
kummer, som forhåbentlig kan gen-
nemføres relativt hurtigt og for for-
holdsvis få penge – og dels en mere 
langsigtet og omfattende renovering 
med ny belægning og opsætning af 
s k u l p t u r  e l l e r  v a n d k u n s t . ” 
På generalforsamlingen blev der valgt 
en ny bestyrelse, bestående af Su-

sanne Aaby Andresen (sekretær), Ole 
Flytkjær (kasserer) og Per Henrik 
Hansen (formand). Steffen Skovfoged 
og Mikael Schlütter valgtes som sup-
pleanter. 
Foreningens medlemmer kan læse 
hele referatet på www.gamlebydel.dk.  

 
PerH. 

Forskønnelse deles i to etaper 

Igen i år informerer hestefolket om, 
hvordan vi andre bedst gebærder os, 
når vi møder de statelige dyr på vores 
vej. Det er nyttig og kærkommen vi-
den, så vi alle kan tage hensyn til de 
flotte dyr og deres ryttere. 
 
Nu spørger jeg så: Vil hestefolket 
også vise hensyn til gengæld? 
 
Der siges og skrives meget om hun-
des efterladenskaber, hvor udelikate 
de er og hvor rimeligt det er, at ejerne 
samler op. Hvad der til gengæld al-
drig tales/skrives om, og som er 
mindst lige så ækelt og frastødende, 
er hestes ditto.  
 
Jeg synes bestemt, at heste er smukke 
dyr, men der er intet som helst smukt 

ved de kæmpemæssige bunker de ef-
terlader på gaderne i byen og på cykel
-/gangstierne i området. Det er hver-
ken ædelt eller elegant at få cyklen 
smurt ind i hestepærer ad libitum og 
hestemøg i rillerne på løbeskoene er 
ikke forlenet med større nydelse end 
hvis det var hunde-ditto.  
 
Hvorfor er det i orden, at hestene ef-
terlader bjerge af ekskrementer, som 
vi andre kan skøjte rundt i, men hun-
dene må ikke? 
 
Som hundeejerne forventes at med-
bringe ”hunde-poser” på deres lufte-
ture, må man vel også kunne forvente, 
at hesteejerne medbringer ”heste-
poser”. Når man lufter sin hest på 
almindelig offentlig vej, bør man vise 

så meget hensyn til den øvrige trafik, 
at man ifører sin hest den særlige po-
se bagtil, som netop er opfundet til 
formålet. De bruges i stor stil, når 
heste optræder i større antal inde i 
byerne ved officielle arrangementer 
og virker her efter hensigten. Til for-
skel fra hundeejerne er det endda me-
get smartere. Så slipper I nemlig for 
at samle op bagefter!  
 
Jeg har hverken hund eller hest, men 
jeg føler mig ærlig talt provokeret af 
opråb om at vise hensyn fra folk, der 
bogstavelig talt vil skide mig et styk-
ke. 
 

Hanni Hjortsbjerg 
 

Når hesten og hunden gør 
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”Mor, du banker på”, siger min datter 
på 2½ år. Der står forårsblomster i 
krukker foran døren. Vi banker på, 
åbner døren og går ind i den snævre 
baggang. Her kommer straks 2 mor-
genfriske børn løbende os i møde og 
ønsker ivrigt at hjælpe sidstkommen-
de barn af tøjet. Den yngste kommer 
lidt efter, kravlende afsted –”jeg skal 
da også være med”. Vores elskede 
dagplejemor møder os som vanligt 
med største ro og rummelighed. ”God 
morgen. Børn, gå lige lidt tilbage så 
hun kan få lov at komme ind af dø-
ren”. Som hun plejer, læser hun lyn-
hurtigt af hvordan hvert enkelt barn 
har det fra morgenen af. Er dette en 
dag med gåpåmod, kort lunte, træt-
hed, en svær afsked eller krudt i num-
sen. Der er plads og hjerterum til det 
hele. 
 
Mens vi får tøjet af og hjemmeskoene 
på, bliver den lille gang måske for 
trang til al krudtet, og skærmydsler 
opstår. ”Hov hov, kunne I ikke lige gå 
ind og finde bøgerne frem, så sætter 
vi os ved bordet og får lidt mad” –
gråd og skub forsvinder som dug for 
solen, og 4 glade rollinger løber ind i 
køkkenet. Og jeg nåede ikke engang 

at få et farvelknus, øv. Vi griner til 
hinanden, dagplejemoren og jeg, og 
så farvel og hav god dag. 
 
Da jeg kommer tilbage sidst på efter-
middagen er haven godt tilrodet med 
køretøjer, sand og sager og i vinduet 
titter et par tøsehoveder op og får øje 
på mig. Begge lyser helt op og jeg 
ved at når jeg åbner døren, kommer 
de drønende rundt om hjørnet i køk-
kenet og nærmest falder over hinan-
den for at sige hej til lillebror i auto-
stolen. De har tasker om halsen med 
spændende sager i, og fortæller at de 
er ved at handle. I huset dufter der af 
hjemmebag, Kim Larsens børnesange 
lyder i højtaleren og på køkkengulvet 
viser de to piger nu hvordan man dan-
ser ”Lotte gik”. I baggrunden er man-
den i huset ved at sætte kaffe over. 
Vores dagplejemor kommer mig ro-
ligt i møde og hjælper min datter med 
at fortælle hvad de har lavet i dag. De 
har været på gåtur ned i Brugsen for 
at købe porrer og mælk og så har de 
leget i haven. Hun fortæller hvor me-
get eller hvor lidt hun har sovet og 
hvordan de har løst eventuelle kon-
flikter. Det er de tryggeste rammer 
jeg kunne forestille mig for en kan-

selv-vil-selv-pige, der skal prøve 
kræfter med livet. 
 
Vi siger farvel og tak for i dag, i mor-
gen skal de i legestue. ”Ses i morgen” 
er det faste farvel-ritual. Her er ingen 
overstrømmende ord, dikke-dikke 
eller krav om krammere, men en dej-
lig, rolig, tillidsvækkende og mig-kan
-du-regne-med attitude. Er der skram-
mer der skal pustes på, en dag der 
bare er træls, en gæst man er lidt ban-
ge for eller en mor/far der savnes, så 
er der en favnfuld af omsorg hos vo-
res dagplejemor. Og når hun fortæller 
mig at det der giver hende energi til at 
fortsætte på 28. år som dagplejemor 
er at se 4 små rumper stikke i vejret, 
når 4 små næser snuser til blomster-
krukken i haven, så ved jeg at her er 
rart at være! 
 
Du kan også læse mere om dagplejen 
på nettet på  
www.en-god-start.dk/  
eller på Facebook via adressen  
www.facebook.com/En.god.start  
 

Hanne Hedegaard Mikkelsen 

En dag i dagplejen 

 
Vidste du at… 
 
- dagplejepædagogen fører tilsyn og yder faglig sparring til dagplejerne 
- dagplejen arbejder efter pædagogiske læreplaner på linje med andre daginstitutioner 
- dagplejen topper i Århus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelser år efter år 
- dagplejerne mødes ugentlig i den fælles legestue, hvor der bl.a. er gymnastik, sanglege og hvor alle børn og voksne 
 kender hinanden godt 
- dagplejen arbejder med faste vikarer til børn, der skal i gæstedagpleje 
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Mårslets borgere behøver ikke længe-
re at køre udenbys, når de vil se på et 
større udvalg af blomster og planter. 
De kan få dem i banken. 
 
Jesper Stevn, 32 år har åbnet butik 
med blomster, planter og krukker i de 
lokaler, hvor Nordea i mange år drev 
bank. Nu hedder det Byens Torv. 
 
Indtil videre ser det ud til at være no-
get, der har været brug for. Butikken 
har fået en flyvende start. Jesper 
Stevn er gift med en Storhøj- og Mår-
slet-pige. 34-årige Karina Stevn Las-

sen er vokset op på Storhøj og har 
boet i Mårslet i en årrække. Hun er 
ansat som Classic Manager hos Pil-
grim i Skanderborg, hvor hun har væ-
ret siden 2003. Dog vil hun også være 
i butikken indimellem, når der f.eks. 
er mærkedage. 
 
Jesper er godt kendt med den bran-
che, han nu igen er gået ind i. Han er 
uddannet i Favorit med speciale i 
frugt, grønt og blomster, og 2004-
2007 ejede og drev han Gartnergår-
den i Åbyhøj. 
 
Det var han glad for. ”Men det blev 
alt for voldsomt. Kunderne ville godt 
se ejeren selv i butikken, så jeg arbej-
dede stort set hver dag året rundt. 
Derfor solgte jeg Gartnergården, 
mens det stadig gik godt, ” siger Je-
sper. Han blev salgschef i firmaet 
Frugtimporten og flyttede til Mårslet i 
2009, hvor ægteparret bor i den gamle 
bodega i midtbyen med deres søn 

William på to år. 
 
”Jeg havde lyst til at vende tilbage og 
få egen butik igen, så da Nordea luk-
kede på torvet i Mårslet, så jeg en 
mulighed i lokalerne der. Mit ønske 
er at betjene Mårslets borgere med 
kvalitetsvarer til rimelige priser. Sam-
tidig er det rart at få liv i de tomme 
lokaler,” siger Jesper. 
 
Han vil også forhandle mange for-
skellige krukker og har mange ideer 
til at supplere det nuværende 
sortiment. 
 
”Det er vigtigt, at varerne bliver solgt 
til en overkommelig pris,” siger han, 
der håber at det er muligt at skabe en 
va r ig  fo r r e tn ing  i  Mårs l e t . 
”Modtagelsen har været overvælden-
de,” siger han efter den første tid i 
den nye butik, der åbnede i begyndel-
sen af maj. 

Nu kan du få blomster i banken 
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Vilhelmsborg Festspil 
Eliza er fundet! – og rollerne er besat til My Fair Lady 

Billetsalget kan begynde 

Rollerne er blevet besat, og vi kan 
byde velkommen til 45 modige ama-
tørskuespillere. Nogle er nye og 
uprøvede, mens andre er garvede med 
meget erfaring. Prøverne er godt i 
gang, så vi skal nok nå det inden 
premieren. Spilleperioden 27. juli – 
13. august 2011. 
 
Rollerne: 
Bente Christensen, der til daglig stu-
derer dramaturgi på Aarhus Universi-
tet, er blevet valgt til at 
personificere Eliza. Det er Bentes 
første hovedrolle hos os, men hun har 
tidligere danset sig igennem West 
Side Story og Cabaret på festspillets 
scene. 
 
Henry Higgins’ krop og ikke mindst 
sprog er lagt i hænderne på Robert 
Gellin. Han er en skattet skuespiller 
på Vilhelmsborg Festspil, senest som 
den jødiske frugthandler, Herr 
Schultz i Cabaret. 
 
Søren K. Nielsen skal prøve kræfter 
med Obert Pickering. Søren er uddan-
net klejnsmed, men faldt i 2003 for 
skuespillets kunst som fritidsbeskæf-
tigelse og har været at finde på Vil-
helmsborg de sidste par år, bl.a. som 
malersvenden Manse i Midt om nat-
ten og Ernst Ludvig i Cabaret. 
 

Alfred Doolittle spilles af Torben 
Greffel, som hvert år siden 1994 har 
boltret sig på Vilhelmsborg. Hvem 
husker ikke komponisten Berger i 
Cassiopeia, buksefabrikant Møller i 
Sommer i Tyrol eller Konferencieren 
i Cabaret? Sidste år krøb Torben i det 
nussede tøj tilhørende bumsen Tu-
sindfryd i Midt om natten. Det er 
ikke sikkert, han i starten er mere ren 
i tøjet i år, men til gengæld synger 
han. 
 
Freddy, den unge, forelskede adels-
mand besættes af David Bové, som er 
debutant i Vilhelmsborg Festspil. I 
hverdagen er David studerende på 
Ingeniørskolen. 
 
Den fulde rolleliste forefindes på 
www.vbf.dk 
 
Historien: 
My Fair Lady er historien om den 
gæve blomstersælger, Eliza Doolittle, 
der bliver genstand for et væddemål 
mellem sprogprofessor Henry Hig-
gins og Oberst Pickering. De to herrer 
er begge meget interesseret i sprog 
og dialekter, og Higgins bedyrer, at 
han på ½ år kan forvandle Eliza til en 
fin og dannet dame med et perfekt 
engelsk. Han vil fuldbyrde væddemå-
let ved at tage Eliza med til det tradi-
tionsrige ambassadebal. 

Sideløbende hermed har vi Elizas far, 
skraldemanden Alfred Doolittle og 
hans bramfrie omgangskreds. 
Omkring dette scenarie har vi masser 
af tjenestefolk, stoute arbejdere, fine 
adelsfruer, en ung, forelsket 
mand og kongeligt selskab. 
 
Alle bevæger de sig i stemningsfulde 
kulisser, der illuderer London anno 
1912. 
Det hele er krydret med flotte danse 
og en masse kendte, dejlige og iøre-
faldende melodier. Nyn med på 
Elizas ”I Could Have Dansed All 
Night” eller Higgins ” Jeg er en helt 
almind’lig mand” eller løft stemmen 
til 
Doolittles ”Alfred ska’ giftes nu til 
morgen”. 
Eksperimentet kan begynde! Om alt 
forløber, som det plejer, kan ses på 
Vilhelmsborg til sommer! 
 
Billetsalget: 
Starter 1. april via BILLETnet. 
Tlf. 7015 6565, www.billetnet.dk 
samt udvalgte posthuse, turistbureau-
er og andre salgssteder for 
BILLETnet. 
 
Spørgsmål, aftaler eller yderlig infor-
mation – henvendelse til Lone Niels-
son i Sekretariatet, mob. 2169 0213, 
vilhelmsborgfestspil@hotmail.com 



 MÅRSLET-bladet  JUNI  2011 12 

 

MÅRSLET VANDVÆRK 
a.m.b.a. 

Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 
 

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

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

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

 
SKJULTE RØRSKADER: 

For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at  
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollerer, at  
vandmåleren står stille, når der ikke er forbrug. 

 
Afprøv også stophane og ventiler ved vandmåler. 

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

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

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

www.maarslet-bladet.dk 

 

* Massage til gravide 
* Coaching 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 
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Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Besparelser  
Vi er nu ved at være færdige med 
planlægningen af næste skoleår. Den 
rammebesparelse, som har påvirket 
alle kommunale institutioner, har på 
skoleområdet været påvirket af, at 
besparelsen primært skal findes fra 
sommerferien og frem til jul, da time-
tal mv. er planlagte, så det er svært at 
ændre før ved starten af et nyt skole-
år. Vi har fundet besparelsen ved at 
undlade at øge kapaciteten, selv om vi 
i følge prognosen får 20 elever mere 
efter sommerferien, hvilket svarer til 
ca. 600.000 kr. Vi har desuden på 
grund af dalende elevtal på 4. og 9. 
årgang næste år været nødt til at læg-
ge klasserne på årgangene sammen, 
så vi ikke fik yderligere udgifter, 
samtidig med at der ligger en mindre 
besparelse her. 
Det har været et ønske fra både skole-
bestyrelse og medarbejdere, at vi for-
søgte at undgå nedgang i elevernes 
timetal og en væsentlig sænkning af 
aktiviteterne på skolen, hvilket stort 
set er lykkedes. Desværre ser det i 
skrivende stund ud til, at der kommer 
et krav om yderligere besparelse, dog 
er omfanget endnu ukendt. 
 
Klassesammenlægninger 
Det er altid belastende for elever, for-
ældre og lærere, når der skal ske en 
klassesammenlægning. Vi har igen-
nem de senere år prøvet at oprette en 
ekstra klasse på flere årgange, fordi 
klassekoefficienten var blevet for høj, 
og de to sidste år har vi lagt klasser 
sammen. Vi prøver at udnytte de erfa-
ringer, vi får omkring kommunikati-

on, elevsammensætning og opstart i 
den nye klasse. 
Uanset hvad vi gør, kan vi dog ikke 
fjerne den bekymring, som opstår hos 
elever og forældre, når der sker en 
ændring af klassens sammensætning. 
Desværre vil det nok forekomme af 
og til fremover, da det er alt for dyrt 
at have for små klasser. 
 
Morgensang i B-huset 
Som et forsøg er der morgensang i B- 
huset fire fredage i træk for 5. og 
6.klasserne. Der vil udover en fælles-
sang også være mulighed for, at en 
klasse kan have en mindre optræden 
eller fremlæggelse. Foreløbig har ele-
verne givet udtryk for, at det var dej-
ligt igen at have morgensang, og efter 
en evaluering hos elever og lærere vil 
vi overveje, om det skal gøres perma-
nent. 
 
Ny tænkning i støtte til enkelt-
elever 
I indeværende skoleår er der afsat 64 
lektioner til at støtte elever i klasser-
ne. De er fordelt på mellem 1 og 6 
timer pr. elev pr. uge. Langt de fleste 
får 1-2 lektioner om ugen, og det vir-
ker ofte utilstrækkeligt. I et forsøg på 
at forbedre støtten uden at øge res-
sourcen vil vi i det kommende skoleår 
afprøve en ny model. To af skolens 
erfarne lærer har fået tildelt timer, så 
de i længere perioder kan være i en 
klasse, hvor de i samarbejde med 
klassens lærere laver en målrettet pæ-
dagogik, der tilgodeser elever med 
særlige behov. 
Der er desuden afsat 13 timer, som 

ligger som en fast ugentlig lektion, 
hos elever, der har brug for at blive 
guidet i forhold til, hvad der skal ske i 
den kommende uge. Disse timer lig-
ger stadig hos klassens egne lærere. 
I år har vi haft et minihold på 10 ti-
mer i børnehaveklassen, hvor en min-
dre gruppe elever har fået ekstra støtte 
uden for klassen. Denne støtte fort-
sætter også i 1.klasse, hvor støttelære-
ren følger de samme børn. Dette har 
været utrolig givtigt for de berørte 
elever, og vi opretter derfor et nyt 
hold for de kommende børnehave-
klasser. Planen er dog, at denne ord-
ning kun dækker 0. og 1. klasse for at 
sikre en tidlig indsats. 
I forbindelse med de udlagte kompe-
tencemidler fra Børn og Unge har vi 
fået bevilget ressourcer til at sende 25 
lærere på et ugekursus i inklusion 
(rummelighed), og vi får to lærere 
uddannet til inklusionsvejledere. Alt i 
alt skulle det gerne opkvalificere sko-
len til bedre at støtte og rumme elever 
med særlige behov. 
 
Forårskoncert og sidste skoledag 
for 9. klasserne 
Fredag den 27. maj er sidste alminde-
lige skoledag for 9. klasserne, som 
plejer at være en festlig dag for hele 
skolen. Aftenen før er der forårskon-
cert, hvor musiklærerne har sammen-
sat et afvekslende program, og hvor 
eleverne får lejlighed til at optræde 
foran et stort publikum. 
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Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet  
 

indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 
Cirkus 
Torsdag efter påske var der STUHR 
STUHR cirkusforestilling i A – Huset 
for 1.klassernes forældre. Der var ble-
vet øvet på livet løs i ugerne op til 
ferien, så det var en flok spændte 
børn, der skulle optræde. Forestillin-
gen bød blandt andet på yndefulde 
linedansere, fingernemme jonglører 
og fjollede klovne. Alle gjorde det 
fantastisk godt, også de to cirkusdi-
rektører Dicte og Alfred. Bagefter var 
A-huset fuld af stolte børn og foræl-
dre, flere kunne tilmed godt se fremti-
dige stillinger i Cirkus Benneweis 
besat.. 
 
Rekorduge 
I starten af maj lavede 3.- og 
4.klasserne fælles rekorduge. De skul-
le blandt andet dyste i højeste korthus 
af knækbrød, højeste stabel af Marie-
kiks, baglæns sjipning og meget me-

re. De sluttede ugen af med at teste, 
hvor mange børn der kan være i 
SFO’ens blå bus, og endte med 47 
børn i en ni-personers bus! Det har 
nok været noget trængt derinde, så det 
var heldigt, at ugen blev sluttet af 
med en dejlig stor is. 
 
Mariendal 
Onsdag d. 4. maj havde 2.klasserne 
byttet institution med Skovbørneha-
ven. De var derfor i Mariendal hele 
dagen, med både lærere og pædago-
ger. De havde en rigtig god dag, hvor 
børnene fik udforsket og leget i de 
skønne omgivelser. Der blev også 
gået tur ved stranden, fisket haletud-
ser og lavet bål. Flere børn fik helt 
lyst til at gå i skovbørnehave igen. 
 
Kanotur 
Lørdag d. 7. maj var SFO’ens perso-
nale på kanotur, ledelsen havde arran-

geret en trivselsdag på bølgen blå på 
Gudenåen. Det var en tur, hvor flere 
fik testet deres pædagogiske evner 
kaptajn, matros og dæksdreng imel-
lem..  Der var til tider mange bølger, 
så det var ikke bare lige en lille hyg-
getur ned af åen.. Solen skinnede dog 
heldigvis, så det var en festlig tur med 
højt humør. 
 
Afsked 
Tirsdag d. 10. maj måtte vi desværre 
sige farvel til Bente Riis, en kollega, 
der har arbejdet på Mårslet Skole de 
sidste 23 år. Hun gjorde rent de første 
mange år, hvor hun dog også havde 
meget kontakt med SFO-børnene, 
specielt til morgenåbningen.  SFO’en 
har haft glæde af hende fuldtids de 
sidste par år. Både børn og personale 
har været meget glade for hendes om-
sorg og nærvær,  vi kommer til at sav-
ne hende  meget. 
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Mårslet Skole Iskold modtagelse af de nye skolebørn 
Hvert år møder de kommende børne-
haveklasse-elever op til åbent hus på 
skolen i starten af juni for at se deres 
kommende børnehaveklasseleder og 
ikke mindst klassekammeraterne an. 
Mor og far bliver bænket i personale-
rummet, mens børnene går over i de-
res klasse.  
Igen i år vil Mårslet Skoles Venner 
sørge for at der er is til børnene –
sponsoreret af Super Brugsen -til at 
dulme nerverne, mens de hører om alt 
det nye de skal efter sommerferien. 
 
Introduktion til MSV for nye foræl-
dre 
Forældrene har i mellemtiden fornø-
jelsen af at høre Bodil Hvid, en re-
præsentant fra skolebestyrelsen og en 
repræsentant fra Mårslet Skoles Ven-
ner fortælle lidt om det arbejde, de 
hver især udfører. For Mårslet Skoles 
Venners vedkommende er det selvføl-
gelig her, vi fortæller om, hvordan 
foreningen fungerer, giver eksempler 
på arrangementer vi har støttet det 
seneste år –og opfordrer til at melde 
sig ind. Jo flere medlemmer vi har, jo 
flere midler har vi at gøre godt med til 
glæde for børnene. 
 
7. klasse svansede, hoppede og dan-
sede 
Som eksempel på noget af det vi har 
givet støtte til i skoleåret 10/11, kan 
vi fortælle forældrene om STOMP-
arrangementet for 7. Klasserne i slut-
ningen af marts. Det har –med få und-
tagelser- været en tradition i en del år. 
Det har altid været en stor succes, og i 
år var, at dømme efter Annika Vil-
lumsen Krogs lille digt, ikke nogen 
undtagelse. 

Vi svansede 
Og hoppede 
Vi dansede 
Og spilloppede 
 
Alle mand 
Slog på en spand 
Vi klappede i hænderne 
Og rappede som ænderne 
 
Vi grinede og pjattede 
 
Vi spillede med fod 
Vi var rigtig glade 
Dagen var god. 
 
(Skrevet af Annika Villumsen Krog, 
7.C) 
 
Lærerigt foredrag for 8. klasse 
Vi kan også fortælle de nye forældre, 
at 8. Klasserne –igen i år- havde be-
søg af Søren Lynge fra Ungdomspro-
blemer.dk. I maj-nummeret af Mår-
sletbladet skrev Cecilie fra 8.B sin 
anmeldelse af foredraget. Hendes 
dom over arrangementet lød: "Alt i alt 
var foredraget godt og lærerigt. Og 
jeg håber, at de kommende ottende 
klasser får den mulighed at høre et 
foredrag med Søren Lynge, og at de 
vil få lige så meget ud af det som vi 
gjorde."  
-Det sidste kan vi jo nok ikke love, 
men Cecilie kan roligt regne med at 
Mårslet Skoles Venner også vil støtte 
foredraget fremover. 
 

Lone Thuesen,  
Formand  

Mårslet Skoles Venner 

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 
Formand: 
Mogens Sønderby 
 
Mårslet Skoles Venner 
Lone B. Thuesen 
Telefon: 86122398 
Lbthuesen@gmail.com 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Jacob Steen 
jacob.steen@hotmail.com 
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AKTIVITETER I JUNI 2011 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Brugerrådet  
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 87 13 43 38  
Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte) 

Onsdag d. 1. juni kl. 14.00: 
Gudstjeneste  
 
Mandag d. 6. juni kl. 14.00 
Damernes butik / modeopvisning 
 
Tirsdag d. 7. juni 
Indkøbstur (husk tilmelding) 
 
Onsdag d. 15. juni kl. 12.00: 
Kartoffeldag 
 
Onsdag d. 22. juni: 
Halvdagsudflugt fra Lokalcenter Kildevang. Turen går til 
Vestermølle ved Skanderborg, hvor kaffen serveres. Alle 
pensionister i området er velkomne. Vi starter fra Kilde-
vang kl. 13.00 og er hjemme igen ca. kl. 17.00. Turen ko-
ster 125 kroner og tilmelding er bindende. Tilmelding til 
Brugerrådet tlf.: 8713 4434 senest den 8. juni.  

Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl. 15.00 -
17.00.  
 
Indkøbstur 1. tirsdag i mdr. kl. 13.30 tilmelding nødven-
digt 
 
Så er der Brugerrådsvalg igen! 
Vi har opstillingsmøde d. 28.sept. kl. 14.00 og valget er 
torsdag d. 3. nov. kl. 9.00-17.00. Meget mere om det se-
nere. Sæt allerede X i kalenderen. Vi har brug for friske 
pensionister (som frivillige) eller til opstilling som kandi-
dat til valget. 
 
Mad du selv kan tilberede med friske råvarer: Ring til 
køkkenet på Eskegården for at høre nærmere tlf: 87 13 
44 81. Se de forskellige tilbud på vores hjemmeside 
www.aarhus.dk/lcsyd 

Hus i Italien  
udlejes hele året 

 
 

Havudsigt og gode strande 
www.villacichetti.dk 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - juni 2011 

Pinse og fødselsdag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinsen kalder man ofte kirkens fød-
selsdag, og hvorfor så egentlig det? 
Jo, for kirken blev til den dag Hellig-
ånden kom til jorden og ramte disci-
plene lige i hjertet. De blev revet ud 
af deres tvivl, fortvivlelse og sorg-
fuldhed. De fik troen, og det medførte 
en ubændig lyst til at fortælle andre 
om deres glæde. Kirkens fødselsdag 
er altså den dag, hvor den hjertelige 
samtale om Gud og Jesus opstår. En 
samtale som ikke bare er en debat 
eller en refleksion, men et trosanlig-
gende. Det er denne samtale, som tog 
sin begyndelse pinsedag.  
 
I begyndelsen 
I begyndelsen var kirken blot en sam-
ling af få mennesker, der mødtes og 
bekendte deres tro og bad sammen.  
Den kristne tro bredte sig hurtigt ind i 
det romerske rige og vandt stor tilslut-
ning – ikke mindst fordi den var spe-
ciel ved tre ting: dels fordi man kun 
troede på én Gud, dels ved den lige-
værdigheds-tænkning, som man både 

hyldede og praktiserede, f.eks. var 
både kvinder, slaver og fattige vel-
kommen i det kristne fællesskab, og 
dels fordi de første kristne havde om-
sorg for de svage og udstødte i sam-
fundet. Alle tre forhold var meget 
usædvanlige i det dengang meget bru-
tale og voldelige samfund. 
 
Senere 
Budskabet om den nye religion blev 
spredt udover hele Europa og kom 
også til Mårslet, hvor kirken blev 
bygget omkring år 1175.  Dengang 
var der altså også nogle i Mårslet, der 
var blevet grebet af det nye budskab 
om en kærlig Gud, der frelser i stedet 
for at fordømme. I pjecen Mårslet 
Kirke i serien Danske Kirker, kan 
man læse mere om Mårslet kirkes 
historie. Pjecen findes i våbenhuset 
og kan købes for 20 kr. 
 
I dag 
I dag 2011 fejrer vi igen pinse, for 
kirken er her midt i byen som vidnes-
byrd om, at der stadig er mange, der 
mødes dér i sorg og i glæde for at 
modtage trøst og styrke eller for at få 
placeret en stor taknemmelighed. I 
kirken modtager alle, der kommer, 
Guds velsignelse. Og budskabet om 
ligeværdighed for Gud og mellem 
mennesker lyder stadig, ligesom for-
dringen om at tage vare på de svage 
stadig er en kristen forpligtelse. 
 
Fødselsdag 
Man fejrer fødselsdag uanset, hvor 
gammel man er. Og det er altid en 
glædens dag. Der råbes hurra eller i 
kirken ”Halleluja” – en hyldest til 
Gud og til livet. Ved en fødselsdag 
mødes man for at fejre en anden, men 
man er også selv en del af selskabet 
og nyder godt af samværet. Sådan 

også ved kirkens fødselsdag. Vi fejrer 
Den Anden, som definerer vort fæl-
lesskab. Pinsen er den højtid, hvor vi 
håber, at de fine ord bliver til virke-
lighed for os, at troen vil blive styr-
ket, så vi rigtig kan føle og bedre for-
stå, at vi hører til hos Gud. I pinsen 
vil vi ikke bare høre om glæden, vi vil 
mærke den, så vi beder til, at Hellig-
ånden, Guds kraft i verden, også vil 
tage bolig i os. 
 
Pinsens lethed 
Der er en dejlig lethed og livlighed i 
pinsen. En lethed, som vi kender fra 
den første sommertid, hvor lyset og 
varmen kommer, og skoven står let 
og fin endnu. Vi er på den anden side 
af påskens tunge drama. Nu er det ud 
af huset, ud i naturen, ud og være 
sammen med andre.  
 
Når vi synger pinsesalmen over alle: I 
al sin glans nu stråler solen, så føler 
man denne lethed i sjæl og krop. En 
lethed, der kommer af, at himmelen 
rører jorden og jorden letter en smule.  
 
Det ånder himmelsk over løvet, 
det vifter hjemligt gennem løvet, 
det lufter lifligt under sky, 
fra Paradis, opladt på ny, 
og yndig risler ved vor fod 
i engen bæk af livets flod. 
 
N.F.S. Grundtvig, vers 3. 
 
Glædelig Pinse!! 

 
 
 
 

Hanne Davidsen 
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 KIRKETIDER 
 
 

JUNI 2011 
 

 
 
SØNDAG d. 2. juni kl. 10.00 
Kr. himmelfartdag  
Mark 16,14-20 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 5. juni kl. 10.00 
6.s.e. påske 
Joh.10,26-16,4 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 12. juni kl. 10.00 
Pinsedag 
Joh. 14,22-31 
Hanne Davidsen 
 
MANDAG d. 13. juni kl. 11.00 
Anden pinsedag 
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven 
Se omtalen i bladet. 
 
SØNDAG d. 19. juni kl. 10.00 
Trinitatis søndag 
Joh. 3,1-15 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 26. juni kl. 11.30 
1.s.e. trinitatis 
Luk 16,19-31 
Jette Rosenberg Christiansen 
 
 

JULI 
 

 
SØNDAG d. 3. juli kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 10. juli kl. 11.30 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 17. juli  
INGEN GUDSTJENESTE  
 
SØNDAG d. 24. juli kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 31. juli kl. 9.00 
Anne Vejbæk 

 
MÅRSLET 

HYGGEKLUB 
 
 

 
holder sommerpause frem til 8. 
september. 
 
Programmet for efterår 2011 og 
forår 2012 er endnu ikke udarbej-
det, men vil  - så snart det forelig-
ger - komme på hjemmesiden og i 
Mårslet Bladets juli/
augustnummer.    

Salmesangsdag  
- i anledning af 
kirkens fødsels-

dag 
 
Alle 4. og 5. klasser indbydes til sal-
mesangsdag den 15. juni kl. 10.00 i 
Mårslet kirke. Vi vil fejre kirkens 
fødselsdag, som man netop har gjort 
det i pinsen. Derfor skal vi synge go-
de og milde pinsesalmer – nogle 
kendte og et par nye. Vores organist, 
Pia Labohn, spiller til. Efter en lille 
sangtime i kirken går vi over i præste-
gårdshaven og får en lille forfrisk-
ning. 
 

Hanne Davidsen og Mette Bugge 

 Messingblæsere, fuglesang og sal-
mesang 

-Kom til pinsegudstjeneste i Hørhaven! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For femte år i træk mødes Århus Søn-
dre Provsti til en fælles pinsefejring i 
Hørhaven, 2. pinsedag, d. 13. juni, 
2011, kl. 11.00. 
 
Vi håber, at rigtig mange fra sognene 
har lyst til at mødes under  
 

nyudsprungne bøge og en for-
håbentlig blå himmel – til salmesang 
akkompagneret af messingblæsere, et 
stort kirkekor sammensat af sangere 
fra hele provstiet og en fælles nad-
vergudstjeneste forestået af præster 
fra de deltagende sogne. I år prædiker 
sognepræst Carsten Assenholt fra 
Ravnsbjerg sogn. 
 
Pinsen kaldes som bekendt også kir-
kens fødselsdag – den dag, hvor pin-
seunderet muliggjorde, at evan-geliet 
kan nå ud til hele verden. Derfor giver 
det særlig stor mening at mødes i et 
større fællesskab end sognemenighe-
den netop i pinsen og opleve glæden 
ved, at vi er mange! 
 
Vi glæder os til en stor oplevelse og 
til en dejlig dag med mange menne-
sker i skoven. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
ansatte og præster i  
Århus Søndre Provsti 
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KILDEVANG 
Onsdag d. 1. juni kl. 14:30  

Pinsegudstjeneste på Kildevang. 
Der er gudstjeneste på Kildevang 
onsdag den 1. juni Vi begynder med 
en kop kaffe kl. 14.00, hvorefter der 
kl. ca. 14.30 er gudstjeneste med al-
tergang.  
Prædikant Hanne Davidsen. 

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

KIRKEN ER ÅBEN 
Mårslet Kirke er normalt åben i dagti-
merne mandag til fredag  
kl. 9.00 - 17.00. 
Alle er velkomne til at slappe af fra 
dagens stress og nyde roen i det smuk-
ke kirkerum. 
Er der herudover behov for at besøge 
kirken på andre tidspunkter, så kon-
takt sognepræst Hanne Davidsen i 
præstegården, Obstrupvej 4,  
8320 Mårslet.  

MENIGHEDSRÅDET 
 

Der afholdes menighedsrådsmøde i 
Sognehuset, Obstrupvej 4 A 

Budgetmøde torsdag d. 9. juni 
kl.19:00 

 

Ordinært møde onsdag d. 15. juni 
kl. 19:00 

 

Menighedsrådets møder er offentlige 
og alle er velkomne til møderne. 

Hvordan gør jeg, hvis   
Vinther skal ændres til Sommer? 

Dette og mange andre spørgsmål fin-
der du svar på Mårslet Kirkes hjem-
meside: 
 

http://maarslet-kirke.dk (Info) 

   

De nye brochurer over ”Vejkirker og 
andre åbne kirker” for 2011 er ud-
kommet. Der er i alt 394 kirker med i 
brochurerne fordelt udover hele lan-
det. 
Mårslet kirke er nr. 131 i folderen 
med fortegnelsen over Jylland. 
Folderen omhandlende Jylland ligger 

i våbenhuset og sognehuset, hvor de 
frit kan hentes. 
Hvis man ønsker at vide mere om 
vejkirker i Danmark eller ønsker 
folderen om øerne, er det muligt at 
gå ind på vejkirkernes egen hjem-
meside www.vejkirker.dk .    

Mette Bugge 

MANDAGSCAFÈEN 
holder sommerpause og åbner igen  
mandag den 12. september kl. 9:30 
med frisklavet kaffe, te og rund-
stykker i Sognehuset  fra kl. 9:30 til 
11:00. 
Og så er det helt gratis!  
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Festivalen, som går på skift mellem 
de nordiske lande, finder i år sted i 
Horsens. Ca. 500 korsangere fra Nor-
ge, Sverige, Island, Grønland og Dan-
mark deltager denne gang.  
 
Formålet med festivalen er, at børn og 
unge fra de nordiske lande mødes, 
lærer hinanden at kende og oplever et 
fællesskab med hinanden. En rigtig 
god måde at gøre det på, er at synge 
sammen 
 
Det store arrangement afvikles i dage-
ne 1. juni – 5. juni. Alle deltagende 
kor inddeles i workshops 
 

efter alder og erfaring. Mårslet Kirkes  
Kor deltager i workshoppen ”DUDES 
and DIVAS” under ledelse af den 
kendte vokalgruppe ”baSix”. Work-
shoppen handler om ”at turde”, turde 
udforske stemmen og også turde syn-
ge ”grimt”, turde udføre sangen – og-
så kropsligt –, turde mærke sangen og 
teksten inde i os selv. Turde spille 
rollen som den karakter, der fortæller 
historien i sangen, også selv om den 
rolle er anderledes, end dem vi er til 
daglig.  
 
På workshoppen arbejdes med klang, 
rytmik, saft, kraft og kropslighed. Der 
 

 skal synges, laves mundpercussion, 
og der skal gives ”gas” ☺ 
 
Udover deltagelse i workshop får 
hvert kor tilknyttet et venskabskor fra 
et land, der ikke er ens eget.  Mårslet 
Kirkes Kor har fået tildelt et skolekor 
fra Sverige. Vi skal lære noget af 
dem, og de skal lære noget af os. 
 
Til festivalen i Horsens har komponi-
sten og tidligere dirigent for DR Pige-
koret, Michael Bojesen, komponeret 
korværket ”Håbets Ø”, som handler 
om Vitus Bering, der var opdagelses-
rejsende og født i Horsens, 
 

Mårslet Kirkes Kor til  
nordisk korfestival i Horsens! 

 
For nu 12. gang deltager Mårslet Kirkes Kor i den nordiske korfestival  

- NORBUSANG - for børne- og ungdomskor 
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og som ledede ”Den store nordiske 
Ekspedition” i begyndelsen af 1700-
tallet. Michael Bojesen dirigerer selv 
 
sit korværk for 3 lige stemmer, 
trompet/flygelhorn, 2 klaverer og 
pauke. Alle 500 korsangere synger 
korværket. 
 
Den store afslutningskoncert, hvor 
man kan høre resultatet af de forskel-

lige workshops samt uropførelsen af 
Michael Bojesens korværk, finder 
sted i  
 

”Forum Horsens”  
lørdag den 4. juni kl. 19. 00 

 
Vi håber, at rigtig mange vil benytte 
sig af lejligheden til at komme og 
høre koncerten og få et indtryk af det 
kæmpestore arrangement,  

når det nu er så tæt på. 
 
Næste års festival finder sted i Rey-
kjavik, Island. 
 
Flere oplysninger findes på  
 
www.norbusang.org  

 
Pia Labohn 

 
Vand i kirken 

Vand i våbenhuset 
Etablering af vandindstallation i 
våbenhuset har været på tale i 
mange år.  
 
Allerede i marts 2009 havde et inge-
niørfirma en teknisk løsning, der 
kunne forhindre eventuelle vand-
skader ved installation, elektronisk 
sikrings, afspærrings– og alarm-
system. 

Nu er der kommet skred i sagen. 
Arkitekten har fremsendt tegninger 
over skab og bænk med mere i vå-
benhuset til orientering for menig-
hedsrådet. 
 
Så snart  de sidste aftaler med 
håndværkere er i orden, påbegyn-
des projektet. 
 
Vand i kirken vil bl.a. lette arbejdet  
betydeligt for kirketjener og med-

hjælper, da de så ikke længere skal 
bære vand til rengøring frem og 
tilbage fra kapellet. 
 
Derudover er det naturligvis prak-
tisk at have vand ved hånden i for-
bindelse med div. arrangementer i 
kirken. 

 
Menighedsrådet 
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ØVRIGE ADRESSER: 
 
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 
 
SOGNEMEDHJÆLPER  
Mette Grøn Bugge (MB) 
Tlf. 2216 6792 
mb@maarslet-kirke.dk 
Mandag er fridag 
 
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 

BØRNEKLUBBERNE 
 

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

 
 

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

 
 

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. 

Kirkesiderne for juni redigeres  
 

af Hanne Davidsen, 
Mette Grøn Bugge 

KIRKELIGE HANDLINGER 
 

Aftaler træffes med sognepræst Han-
ne Davidsen i præstegården, Obstrup-
vej 4,  
tlf. 8629 0234 eller mail  
hd@maarslet-kirke.dk 
 
Eller med sognepræst Mette Maria 
Kristensen tlf. 2446 4882 eller mail  
mmk@maarslet-kirke.dk 
 
 

Desuden kan præstesekretæren kon-
taktes tirsdag og onsdag mellem 9:00 
og 13:00 i forbindelse med fødsel, 
dåb, vielse og navneændring. Tlf.: 
8629 3440 eller mail 
maarslet-kirke@maarslet-kirke.dk 

SOGNEPRÆSTERNE 
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. 
 

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 

INDREMISSION 

Juni 2011 

Onsdag den 8. juni kl. 19:30 

Ved mødet onsdag den 8. juni, taler 
sognepræst Mette Maria Kristensen. 

Efter et kort oplæg om ”Ritualer - 
deres betydning og virkning” vil 
Mette Maria Kristensen komme med 
et bud på, hvorfor hun mener, at vi 
har brug for ritualer i Folkekirken og 
i vores hverdag. 

Alle er hjerteligt velkomne. 

Mødet foregår i Sognehuset, 
Obstrupvej 4 A 

Foto: Jørgen Lauritsen 
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Så er det revyens tur til at fylde 30 år 
”105gr. Blandets” Mårslet-revy er en 
institution i vores fælles bevidsthed.  
Revyforeningen 105 gr. Blandet nu 
står nu overfor at gennemføre den 30. 
årlige forestilling – og det skal gøres 
med stil – helst for alle mårsletter in-
volveret. Så udover det normale spil-
lested i Borgerhuset i uge 40 omfatter 
planerne for jubilæumsforestillingen 
også en stor fest – under tag hos TMG 
og Multihalsprojektet. Intet mindre 
end et veritabelt halbal alt inklusive 
bliver det til og det er som bekendt 8 
år siden vi sidst havde en sådan begi-
venhed her i det fordoblede Mårslet. 
Revyen er ikke noget, der kommer af 
sig selv.  
For det første skal der være en sam-
hørighed i det lokale samfund, der gør 
at man kan tåle lidt venligtsindet grin 

med hinanden om dette og hint.  
For det andet skal man have nogen 
som kan se brudfladerne i det lokale 
og det nationale – og på en medriven-
de måde kan beskrive tingene i sang 
og prosa – så vi kan få et godt grin og 
en eftertanke, som gavner. 
For det tredje er der skuespillerne, 
instruktøren og alle hjælperne, som 
fører tingene ud i livet – og så sidst 
men ikke mindst er der lokalet, som 
sørger for plads til begivenhederne – 
både til øvning og gennemførelse.  
 
At alt i 30 år er gået op i en højere 
enhed, er tegn på at der netop i Mår-
slet har været en samhørighed, der har 
frembragt alt dette – igennem årene 
holdt ved lige af mange forskellige 
ildsjæle og dygtige folk på hver sit 

felt.  
Alle dem vil vi gerne fejre – også 
gennem en forestilling, der på passen-
de vis præsenterer det bedste i revy-
ens tanke. 
De mange ildsjæle vil gerne have ef-
terfølgere fra hele Mårslet  – så kom 
allerede nu med en hjælpende hånd – 
der er plads endnu på alle hylder. 
 
Velkommen til årets revy – enten det 
nu er som deltager i den store fælles 
fest i Hallen eller de intime forestil-
linger i Borgerhuset. 
Revyen spiller d. 5, 6 og 7. oktober i 
Borgerhuset kl.20 
lørdag d.8 oktober halfest med spis-
ning, revy og dans 
 
 

Fra fodboldfans til svømmefødder og 
fine damer 
 
 

Bestyrelsen 
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Børnekunst i fællesskab  
i den integrerede institution Valhalla Bedervej 86  

Postevand med vindruer erstatter 
hvidvin og pindemadder, men ellers 
lader ferniseringen i Valhalla lige 
før påske intet tilbage at ønske. Alle 
de små kunstnere viser stolt de fæl-
les værker frem til forældrene med 
et "Se hvad VI har lavet." 
 
"Jeg har lavet C for cykel og R for 
rose. Jeg har også lavet Ø for palme 
ø. –Nej, øde ø," fortæller Clara K, en 
af pigerne fra storbørnsgruppen og 
peger på sine bidrag til den store flot-
te alfabet-udstilling. Alle hendes bog-
staver er vigtige brikker, for alle 28 
bogstaver skal jo med for at kunst-
værket er komplet. 
En brik i en helhed 
Og sådan er det med alle udstillingens 
elementer – de er blevet til i et fælles-
skab mellem børnene – eller som en 
vigtig brik i en større helhed.  
 
"Som institution i Aarhus Kommune 
skal vi have et fokusområde hvert år 
indenfor de seks læreplanstemaer. I år 
har vi i Valhalla fokus på sociale 
kompetencer, så det tænker vi ind i 
vores aktiviteter med børnene – og 
altså også i det her kreative forløb," 
forklarer pædagog Jette Elkjær Lau-
ridsen, som har været tovholder på 
projektet. Perioden hvor kunstværker-
ne bliver til, strækker sig over 2 må-
neder med forberedelse og udfærdi-

gelse og huset emmer af aktivet og 
spænding.  
 
Skulder ved skulder 
De sociale kompetencer har været i 
spil på mange måder i kunst-
projektets forløb. En dag lå alle bør-
nehavebørnene på maven på én lang 
række, skulder ved skulder, og skulle 
tegne hvert sit menneske på en lang 
stribe papir. Det gav udfordringer for 
nogle at skulle være så tæt på naboen. 
 
I et andet projekt fik tre børn hvert sit 
lærred på 30x30 cm. Den ene skulle 
tegne hovedet, den anden kroppen og 
den tredje benene. Hver for sig giver 
billederne ikke rigtigt nogen mening, 
men når de sættes sammen, bliver det 
et flot kunstværk. 
 
Alle er med i vennebyen 
"Vi har kunnet mærke på børnene, at 
det er noget, de har været fælles om. 
Det har været helt frivilligt om de 
havde lyst til at være med, men de har 
alle sammen været med i år. De har 
haft en fornemmelse af, at det for ek-
sempel ikke er til at lave en venneby 
over Quarkerne, hvis de ikke er med 
alle sammen," fortæller Jette Elkjær 
Lauridsen. 
Vennebyen er små huse – lavet i en 

udhulet bog - hvor der er et billede af 
hvert barn – og en liste hvorpå der 
står hvad de er gode til eks. at være en 
god kammerat, god til at hjælpe osv. 
Denne liste er blevet til mens, de har 
siddet i den ”varme stol” under sam-
ling før spisning.  
 
Sjovt at være sammen med nogen 
Clara viser stadig rundt på udstillin-
gen og er nået til nogle tegninger, 
hvor man først skulle tegne hovedet 
på et menneske, så skulle man rykke 
en tak hen til den næste tegning, hvor 
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man så skulle tegne kroppen, for til 
sidst at tegne ben på en helt tredje 
tegning. 
 
"Jeg har tegnet hovedet på den der, 
men det er nogen andre der har malet 
den grøn i hovedet. Den dér har jeg 
tegnet krop på, men det er ikke mig, 
der har tegnet fødderne," peger og 
forklarer Clara. Hun synes helt klart 
det her var det sjoveste projekt. 
 
"Det var sjovest fordi man skulle skif-

te til nogen andres tegning og så blev 
det til noget helt forskelligt. Det var 
sjovt at være sammen med nogen," 
fortæller hun.  
 
'Vi' i stedet for 'jeg' 
Pædagogisk leder Gerda Hyldborg er 
imponeret over det resultat, pædago-
ger og børn præsenterer på udstillin-
gen, som i øvrigt skal blive hængende 
det meste af et år som udsmykning i 
husets fællesrum. 
 
Pædagogerne har lavet fantastisk do-
kumentation i form af beskrivelser, og 
der er taget fotos som er sat på  kar-
ton, hvor der kan læses om hele pro-
cessen.  
 
"Det har været helt fantastisk at høre 
børnenes oplevelse af deres eget ar-
bejde, da de kom ind og så det første 
gang i sin helhed. De var så stolte af 
at se deres egen andel i en større sam-
menhæng," fortæller hun. 
 
Hun har noteret sig, at rigtig mange 
børn har fortalt forældrene om, hvad 
'vi' har lavet, istedet for –som de ple-
jer- at fortælle om hvad 'jeg' har lavet. 
 
Ved nogle af kunstværkerne er der til 

fernisering stillet bænke og skamler 
foran, så børnene kan komme op og 
se nærmere på tingene, som ikke alle 
er i børnehøjde. Det havde selvfølge-
lig været ønskeligt, hvis alt havde 
været i børnehøjde siger Gerda Hyld-
borg, men tingene er nødt til at være 
udenfor rækkevidde for små nysgerri-
ge fingre, så børn og voksne kan have 
glæde af de fælles kunstværker helt 
frem til næste påske. 
Udstillingen kan ses på vores hjem-
meside.  
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Annoncer sendes til en af nedenstående.  

Annoncepriser og størrelser  for  år 2011, 
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. 1.1.2011 udgør ca. 2.100 husstande 

Hanne Salling Jensen 
Tlf: 86 72 20 00 

E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk  

Jacob Lind  
Tlf: 21 79 89 95 

E-mail: jacoblind@profibermail.dk 

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

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

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

MÅRSLET FÆLLESRÅD 
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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 
Afdelingsrepræsentanter:  
Badminton  Steen B. Hansen 20 32 12 28 steen@steenbhansen.dk 
Basketball Rikke Lysholm 86 13 53 78 rikke.lysholm@mail.dk 
Cykelmotion  Stefan Brenstrup 22 83 20 24 formand@maarslet.com 
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  Knud Rasmussen 86 29 31 13  knud.else@live.dk 
Tennis  Henrik Breyen  86 29 83 22  hb@melindascandinavia.dk 
Volleyball  Claus Jacobsen  86 72 17 28  krusejacobsen@gmail.com 

Gymnastik 

TMG gymnastik har i foråret tilbudt  
4 Zumba events, som alle har været 
godt besøgte. Vi havde hyret Vibeke 

fra Tranbjerg, da zumba undervis-
ning kræver en certificeret undervi-
ser. Sådan én har TMG gymnastik nu 
selv fået. 
I april måned drog Anna Bak, som i 
flere år har stået for aerobic og effekt 
i TMG gymnastik, afsted på et 2 da-
ges certificerings kursus. Anna har 
allerede  krydret sin undervisning i 
vinter med zumba-lignende bevægel-
ser, så hun var godt klædt på forud 
for kurset. Som altid bød DGI´s kur-
ser på grundig undervisning, og hun 

er nu retur med nye ideer og serier, 
som bliver prøvet lidt af om tirsda-
gen i gymnastiksalen fra kl 19:30-21. 
Har du lyst til at være med, er der 
endnu få ledige pladser, og holdet 
fortsætter frem til vintersæsonen star-
ter op i uge 37 – dog med pause i 
skolernes sommerferie. Tilmelding 
via tilmelding@tmggymnastik.com. 
Ellers kan du glæde dig til der kom-
mer zumba-hold på fast hver tirsdag i 
vintersæsonen. 

TMG gymnastik 
Nu med egen instruktør 

GYMNASTIK KALENDER JUNI: 
Mandage 17-18: FORÅRS-ZUMBA v/Vibeke 
Tirsdage 19:30-21: FORÅRS AEROBIC OG EFFEKT v/Anna 
Onsdage 19-20:20: DANS FOR ØVEDE VOKSNE v/ Paulo 

Alle hold har sidste træning i uge 25 
 
Vi arbejder på at få programmet for vintersæsonen på plads, så det bliver præsenteret i juli/aug bladet.  
Følg også med på www.tmggymnastik.com 
Hilsen Bestyrelsen 

Anna som vi kender hende - fuld af energi  
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
 

* Hønsene går i bure, hvor de har 600 
cm² pr. høne. Det svarer til et 
A4-ark. Burene har et hældende net-
gulv samt sider og lofter af net 
eller metaltremmer, og de står typisk i 
rækker i op til tre etager. Hønsene 
har ikke adgang til en hønsegård. De 
får trimmet deres næb for 
ikke at hakke hinanden. De har ikke 

plads til at gå, løbe eller strække 
vingerne, og de kan ikke udføre deres 
naturlige fødesøgningsadfærd 
med at skrabe eller hakke i underla-
get. (kilde: 
www.dyrenesbeskyttelse.dk) 
 
** Der går op til seks høns pr. m² i 
hønsehuset, hvor 

de har adgang til redekasser og sidde-
pind samt strøelse på mindst 
en tredjedel af gulvarealet. De har 
også adgang til udendørsareal på 
mindst fire m² pr. høne. Det er for-
budt at trimme næb på økologiske 
høns. Foderet er økologisk. (kilde: 
www.dyrenesbeskyttelse.dk)  

Du kan roligt spise æg. Mange æg. 
Æg er sunde – især hvis de tilberedes 
korrekt.   
Æg indeholder kun få kalorier og gi-
ver en god mæthedsfølelse. Jeg vil 
anbefale dig at spise et blødkogt æg 
hver morgen, hvis du vil have en god 
start på dagen med masser af energi 
og mange næringsstoffer. 
Æg indeholder bl.a. følgende gode 
stoffer: 
• Protein, som er vigtigt for kroppens 

opbygning af bl.a. muskler og sig-
nalstoffer. Protein mætter og er med 

til at holde dig slank. Æg indeholder 
12 gram protein pr. 100 gram æg. 
Det findes primært i æggehviden. 

• B12-vitamin, som bl.a. er vigtigt 
for nervesystemet. Vegetarer har 
ofte mangel på B12-vitamin. 

• D-vitamin, som er vigrigt for knog-
lerne og immunsystemet.  

• Selen, som er vigtigt for immunsy-
stemet og stofskiftet. 

• Lutein, som er det gule farvestof i 
æggeblommen. Det er en vigtig an-
tioxidant og beskytter bl.a. mod 
aldersbetinget blindhed og grå stær. 

• Umættede fedtsyrer, E-vitamin, A
-vitamin og jod 

Der har i mange år været en stor 
”æggeforskrækkelse” på grund af ægs 
indhold af kolesterol. Men faktisk er 
kolesterol vigtigt for vores sundhed. 
Kolesterol indgår i opbygningen af 
vores celler, hormoner og i dannelsen 
af D-vitamin. Kroppen danner selv 
80% af den mængde kolesterol vi har 
rug for – resten kommer fra kosten. 

Kolesterolet (LDL) bliver først far-
ligt, hvis det udsættes for frie radika-
ler. Man taler da om oxideret koleste-
rol, som kan aflejres i karvæggene og 
medføre kredsløbssygdomme. Du kan 
undgå oxidation af kolesterolet ved at 
spise masser af antioxidanter fra bl.a. 
frugt og grønt (og æg J) samt undgå 
transfedtsyrer, stegte fødevarer og 
rygning. Du kan sagtens spise æg 
selvom dit kolesteroltal er højt – blot 
du tilbereder dem korrekt.  
Så længe blommen er rå, som i f.eks. 
blødkogte æg og spejlæg, kan du spi-
se alle de æg du har lyst til med god 
samvittighed. Endnu bedre er det, 
hvis æggene kommer fra sunde høns, 
der har haft et godt liv med masser af 
plads, lys, luft og godt foder. Bedst er 
de økologiske æg, men også friland-
sægs kan bruges. Nedenfor kan du se 
en liste over forholdene for vores æg-
læggende venner: 

Spis æg med god samvittighed 

Æg type Adgang til 
udeareal 

Strøelse Adgang til 
reder 

Adgang til 
siddepinde 

Krav om dags-
lys i stald 

Andet 

Buræg Nej Nej Nej Nej Nej 4-6 høns pr. bur* 

Skrabeæg Nej Ja Ja Ja Nej 9 høns pr. m² 
Frilandsæg Ja Ja Ja Ja Nej Høns får trimmet 

næbbet. 
Økologiske æg Ja Ja Ja Ja Ja Høns får ikke trim-

met næbbet** 
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Motion 

Motionscentret har 255 medlemmer 
Anja Elisabeth Skjoldborg var med 
på at møde op i motionscentret en 
onsdag midt-eftermiddag, da jeg rin-
gede til hende for at udnævne hende 
til medlem nummer 250 af TMG mo-
tion. 

Inde i fitnesslokalet fik hun overrakt 
en cellofanindpakket gave med en 
langhalset flaske rødvin, en flaske 
Ølgod øl samt lidt lækkert sødt, lidt 

syrligt og kiks at komme det på. 
"Hvorfor jeg meldte mig ind? Jeg 
tænkte, at det ville være en god måde 
at møde andre mennesker fra Mårslet 
på. Møde andre forældre fra Mårslet, 
man ellers ikke lige løber ind til 
hverdag", begrunder hun sit medlem-
skab. 
 
Anja Elisabeth Skjoldborg fortæller, 
at hun aldrig var begyndt at træne i et 
motionscenter, hvis det lå på f.eks. 
Oddervej eller længere væk. 
 
"Men ellers er en af de nok mange, 
der truer med at begynde at løbe, 
men aldrig kommer så langt", siger 
hun og tilføjer: 
 
"Her ligger centret lige, hvor jeg bor, 
og så kan det være hyggeligt at mø-
des til træning og motivere hinanden. 
Og at holde hinanden fast i at træne". 
 
Nye idéer 
Anjas medlemskab bringer os forbi 
den første, vigtig milepæl siden åb-
ningen 12. marts, nemlig 250 aktive 
motionister. I skrivende stund har vi 
255 medlemmer. 
 
Den succes har fået bestyrelsen til at 
gøre det næste sæt adgangsbrikker 
klar. Trods forårsvejret er der stadig 
8320'ere, der ønsker at træne fitness 
og indoor cykling. 

De mange medlemmer ønsker ikke 
bare at træne, de er også ivrige for at 
give gode idéer videre til bestyrelsen 
om at skabe nye tilbud. Det kan være 
nye træningstilbud, foredragsrække 
om motion set fra mange vinkler, 
slankehold osv. 
 
Næste milepæle 
Bestyrelsen har da også besluttet in-
den sommerferien at drøfte nye initi-
ativer for efteråret og foråret 2012. 
Den lægger også en plan for den vi-
dere renovering af bygningen nu da 
motionscentret er kommet i alminde-
lig drift. 
 
Til at løse de opgaver vil vi invitere 
både bestyrelse, instruktører, med-
lemmer og borgere i 8320 med ind i 
fællesskabet. Et fællesskab hvor flere 
allerede har opdaget, at frivilligt ar-
bejde kan give nye bekendte i byen 
og dermed hjælpe til at udbygge ens 
personlige netværk. 
 
Følg med på vores blog tmg-
fitness.blogspot.com og på vores Fa-
cebook-side under navnet TMG fit-
ness. 
 
Eller skriv til mig via 
 bille1113@hotmail.com 
 
Steen Bille, formand TMG motion 

Mårslet Motionscenter rundede sit med-
lem nummer 250 i skikkelse af Anja Eli-
sabeth Skjoldborg, der blev overrasket 
med en gavefor sin træningslyst.  
(Foto: Steen Bille) 
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Trafikvagter søges til Mårslet Run & Walk 2011 
Trafikvagter hjalp sidste år ca.400 
deltagere i Mårslet Run & Walk over 
byens veje i forbindelse med moti-
onsarrangementet lørdag eftermiddag 
under Mårslet Byfest. 
Arrangørgruppen bag Mårslet Run & 
Walk vil med yderste  taknemmelig-

hed gerne tage imod hjælp fra enkel-
te eller grupper blandt vore medbor-
gere i Mårslet. 
Hvis ikke du/I selv skal løbe eller gå 
med på motionsruten, og gerne vil 
være en del af arrangementet, er det-
te en god  mulighed og en stor hjælp 

for os alle. 
Der skal bruges ca. 25 trafikvagter 
lørdag eftermiddag den 20. august fra 
14.30 til 16.30, og har du/I overskud 
til at hjælpe os, så hører vi meget 
gerne fra dig/Jer. 

Til alle jer som hjalp til sidste år: 
Giv mig lige et ring eller en mail hvis I vil give en hånd igen J 

Med venlig hilsen - John Johansen 86 29 88 88 – johnjohansen@youmail.dk 
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         Afskedsreception hos tandlægerne 
Da efterhånden en del patienter har spurgt efter det, må vi vel til det! 
Efter godt 20 gode år i Mårslet må det være tiden at trække sig tilbage, og overlade fremtiden til yngre kræfter (inden 
alt for mange mennesker begynder at sige, at det skulle han da have gjort for mange år siden!).  
 
For at markere denne overgang, og for at give lejlighed til at hilse ordentligt på min efterfølger, Martin Holze, afhol-
der vi en lille afskeds/velkomstreception på klinikken for venner af huset (dem har en tandlæge nok ikke så mange 
af...) 
 

fredag den 17/6 2011 kl. 13-15. 
 

John Grege Andersen 
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  8. OKTOBER  
 
    18.00 - 02.00 

OLE ”BYKOK” OG HANS CREW LAVER  
EN LÆKKER 3-RETTERS MENU 
MED FORRET, BUFFET OG DESSERT. 
 
ØL OG VIN KØBES I HALLEN. 
(MÅ IKKE MEDBRINGES) 

105 GRAM BLANDET 
(DEN LOKALE REVYFORENING) 
VISER DERES 30 ÅRS 
JUBILÆUMSFORESTILLING 

 
 

17.00 : DØRENE ÅBNES 
18.00 : MADEN SERVERES 
19.30 : REVY 
22.00 : CHARLIE DEE & 
             THE TWISTERS 
02.00 : TAK FOR I AFTEN 

BILLETSALG : 
Kim Rasmussen : Tlf 28101055   Mail : kimogmyrna@profibermail.dk 
Kent Pedersen    : Tlf 20307350   Mail : makpedersen@mail.dk 
Rolf Schmidt Nielsen: Tlf 20204533  Mail : rsn@sminipac.dk 
Billetter kan også købes til Loppemarkedet d. 28. maj ved OK-tanken 
og Sct. Hans-aften (23-6) på grusbanen ved Mårslet Hallen 
Man kan også indbetale på konto 1917 8972160866 (Husk navn og tlf) 
(I tilfælde af aflysning refunderes billetprisen) 

                    H E L E   O V E R S K U D D E T   G Å R   T I L   M Å R S L E T   M U L T I H A L  

CHARLIE DEE & THE TWISTERS 
SPILLER GLAD DANSEMUSIK 
FRA 60’ERNE. 

DET VIL VÆRE MULIGT AT 
RESERVERE BORDE, 
SÅ HVIS I VIL HOLDE  
EN VEJFEST/FIRMAFEST  
ELLER LIGNENDE, 
ER DER MULIGHED FOR DET. 
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Nyt fra de blå spejdere i Giber Å gruppe   
Fra den spæde start i februar 2007 er 
de blå spejdere i Mårslet nu vokset til 
en gruppe på 64 spejdere i alders-
gruppen 6 til 13 år fordelt på 4 grene: 
mikro, mini, junior og tropsspejder. 
Hidtil har gruppen holdt til i Borger-
huset hver torsdag, men med grup-
pens nuværende størrelse og alders-
forskellene mellem grenene er ram-
merne ved at være spændt til briste-
punktet.  

I de seneste år har vi derfor haft en 
aktiv dialog med fællesrådet, rendt 
kommunen på dørene og ledt med lys 
og lygte efter et andet tilholdssted 

hvor vi bedre kan udfolde vores akti-
viteter. Dette arbejde har nu medført 
at magistraten for sport og fritid har 
modtaget en ansøgning, hvor vi søger 
om at leje et stykke af marken langs 
trampestien, der fører ud til Wil-
helmsborg. Stedet er ideelt til fritids-
aktiviteter, idet det er både er tæt på 
byen og skoven, samt at det ligger i 
cykel/ gåafstand for de fleste i byen. 
Landmanden, der i forvejen forpagter 
jorden har indvilliget i at afstå et 
stykke til os, og hvis vi får tilladelse 
fra kommunen, vil søge at få opført 
en hytte på stedet. Normalt kan man 
søge kommunalt tilskud til opførsel 
og drift af dette, men som følge af 
kommunens dårlige økonomi vil en 
eventuel tilladelse være betinget af at 
der er andre der vil kunne drage nytte 
af stedet, så som f.eks en skovbørne-
have. Da sagsarbejdet i det kommu-
nale system tager sin tid, har vi som 
en midlertidig løsning valgt at leje 
engarealet bag institutionerne Græs-
bakken og Solhuset. Dette vildnis vil 

vi nu tæmme og tage det i brug til 
udendørs spejder aktiviteter. Vil 
blandt andet etablere en bålhytte som 
skal bruges som mødested for nogle 
af grenene. 
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Søgeordet ”Gunnar Nu” gav dette billede fra en klapjagt på Vilhelmsborg. 
Årstallet er ikke angivet, men mon ikke det er engang  i 1960’erne? 
Billedtekst:  
Godsejer Knud Gustav Hvid øverst til venstre, derefter gartner Ejnar Morten-
sen, Mårslet. Øverst til højre sadelmager Gøtke, Århus. Gøtke havde sommeti-
der sin ridehest opstaldet på Sofienbjerg. Gunnar Nu Hansen sidder på trap-
pen. Han havde lommerne fulde af flødekarameller, som han smed ud til dren-
gene, der var klappere. 

Søgeordet ”Rengøring” gav dette:  
Husmandsforeningens dilettant-
forestilling, 1953.  
Gunnar Christiansen og Ingerlise 
Vonsild. Gunnar spillede fabrikant 
(noget med maskiner), og Ingerlise 
var rengøringskone, en ret rapkæftet 
én af slagsen. 

ARKIBAS er et landsdækkende regi-
streringsprogram, der er udviklet til at 
gemme oplysninger om arkivalier på 
de lokalhistoriske arkiver rundt om i 
landet. Der er indbygget en unik sø-
gefunktion, som gør det let at finde 
frem til de beretninger, billeder, do-
kumenter eller andre oplysninger, 
man leder efter.  
Mårslet Egnsarkiv er sammen med 
størstedelen af landets arkiver koblet 
på dette program, der oprindeligt er 

udviklet for at give arkiverne et pro-
fessionelt funderet arbejds-redskab. 
Der har længe været et udbredt ønske 
om at kunne søge i  lokalhistoriske 
samlinger på Inter-nettet, ikke bare i 
nærområdet, men også i andre af lan-
dets lokal-historiske arkiver, og det er 
der nu kommet en løsning på. 
Løsningen hedder Mini-Arkibas, og 
den er netop blevet koblet på Mårslet 
Egnsarkivs hjemmeside. For at det 
kunne lade sig gøre, har det været 

nødvendigt at skifte udbyder, så 
hjemmesiden har fået en ny adresse,  
 

http://maarsletegnsarkiv.dk 
 

Du kan altså nu gå ind på Egnsarki-
vets hjemmeside og søge i de fleste af 
vore registreringer. Der er både bille-
der, avisudklip, artikler, foreningsar-
kiver og meget, meget mere. 
Tag en prøvetur, det er bestemt ikke 
uinteressant! 

Gunnar Nu, Ingerlise, krigsfange 
Egnsarkivets database på Internettet gør det nu muligt at se, hvad der gemmer sig på 

Mårslet Egnsarkiv 
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Og hedder søgeordet ”Krigsfange” 
dukker dette billede frem på skær-
men med følgende tekst: 
 
1940—1944 
Vilhelmsborg. 
Tysk rytteri bevogter russiske krigs-
fanger på Vilhelmsborg under 2. 
verdenskrig. 
 
Billedet er taget af Peter Olsen,  
tidligere Langballevej 13. 

 Mårslet Egnsarkivs hjemmeside,  endnu mere interessant!   -   Klik ind på http://maarsletegnsarkiv.dk 

Mange nye tilflyttere ville kunne få 
stor glæde af at vide mere om den 
fortid, der danner baggrund for den 
nutid - og ikke mindst den fremtid, de 
nu er en del af. 
   
Så bliv medlem af 
Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening.  
Kontingentet er nærmest symbolsk: 
Kun 50 kr. for et personligt, og 80 kr. 
for et husstandsmedlemskab - om 

året!  -   Ring til Ingerlise Wendland, 
tlf. 8629 2680 eller e-mail: 
wendland@mail.dk  eller kig ned i 
Egnsarkivet.  
Der er åbent 
onsdag d.  8. og onsdag d. 22.  juni  

begge dage fra kl. 16:00 - 17:30. 
 

(Der er indgang fra skolens lille par-
keringsplads på Obstrupvej). 

   
Her vil medlemmer af Mårslet Sogns 

Lokalhistoriske Forening være til ste-
de for en snak, tegning af medlem-
skab, salg af hæfter og evt. modtagel-
se af arkivmateriale eller andet.  
Egnsarkivet er normalt åbent den 
anden og fjerde onsdag i hver måned 
fra kl. 16 til 17:30 (juli undt.). Uden 
for åbningstid er man velkommen til 
at kontakte Ingerlise Wendland, tlf. 
8629 2680, eller Hans Møller, tlf. 
8629 0295. 
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Sponsorerne driver værket 
Selvom det naturligvis er initiativtage
-ren og hans eller hendes ligesindede, 
der starter op og gennemfører en akti-
vitet i lokalsamfundet – det være sig 
lige fra minihåndbold til brændevins-
tilsmagning, fra messehagelbrodering 
til Grundlovstaler og dertil hørende 
festarrangement så har alle brug for 
lidt økonomisk støtte. Derfor glem-
mer vi ikke vore sponsorer. Selvom 
de alle gør det for at støtte de lokale 
initiativer så fortjener de at blive 
nævnt, så mange steder som muligt. 
Vi er derfor stolte af at kunne præsen-
tere sponsorerne til dette års grund-
lovsarrangement billede og mini in-
terveiw: 
 
Jesper - SuperBrugsen:  
Det er et godt initiativ at skabe aktivi-
tet gennem udlodninger ved Grund-
lovsfesten. Som Super-Brugs giver vi 
mange penge hvert år til TMG gen-

nem OK, som princip kun på topplan. 
TMG står så for fordelingen mellem 
enkeltforeningerne, men vi giver ger-
ne til enkeltinitiativer som grundlovs-
fest og Borgerhus initiativer – til styr-
kelse af det lokale aktiviteter – i dette 
tilfælde nøglepremiekonkurrence om 
ti kasser øl faktisk også i samarbejde 
med de to andre dagligvarebutikker 
her i Mårslet. Jo bedre vi er tilsam-
men, jo flere af mårsletterne vil hand-
le lokalt og spare penge ved ikke at 
køre til andre byer og handle.  
 
Pia - Fakta: 
Som relativ ny her i Mårslet er det 
dejligt at mærke, hvor godt det frivil-
lige arbejde og initiativ fungerer. 
Selvom det ikke er Faktas politik at 
give større beløb til støtte for lokale 
forslag, er det dog muligt her og der 
at komme ønsker i møde når et initia-
tiv, som gavner det lokale samarbej-

de, lige her og nu står og mangler et 
lille skub mod succes. Det er en 
Grundlovsfest i Borgerhuset det rette 
eksempel på og jeg ønsker held og 
lykke med det gode initiativ.  
 
Christian - Rema 1000: 
Som den nyeste blandt samlingen af 
dagligvarebutikker er det vigtigt for 
mig at støtte så forskellige lokale akti-
viteter som muligt og gerne i samar-
bejde med andre.  
Det har været en god oplevelse at 
komme til Mårslet og her mærke dem 
store grad af frivilligt samarbejde in-
den for snart sagt alle områder. Så jeg 
støtter gerne seriøse initiativer og ak-
tiviteter – som for eksempel Grund-
lovsfesten i Borgerhuset.  
 

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

STIPLETs JUBILÆUMSUDSTILLING  

1½ mm stiplet har her fornyelig skif-
tet navn til bare at kalde os Stiplet, 
men medlemmerne og deres 
kreative gøremål er det samme, som 
det altid har været. 
I 1986 blev stiplet løbet i gang med 
en udstilling i kælderen under Mårslet 
Plejehjem (Kildevang). I år 
var vor udstilling på Testrup Højskole 
vor jubilæumsudstilling, hvor årets 

tema naturligvis var 25 år.    
Udstillingen i påskehelligdagene blev 
en rigtig flot og se-værdig ophæng-
ning, bare synd at vort normalt 
trofaste publikum, svigtede os lidt i 
år. 
Omkring 220 gæster fik set udstillin-
gen, - en udstilling som vi selv var 
stolte af. Det rigtig flotte påskevejr 
holdt sikkert mange hjemme i haver-

ne, men også en lidt kikset markeds-
føring fra vor side, kan måske 
give en slags forklaring på det lave 
besøgstal. 
Alt det er nu fortid, nu stiler Stiplet 
mod vort 25 år jubilæum , som vi 
festligholder i midten af september 
i Mårslet Borgerhus. 
 

Kaj / formand for Stiplet. 
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Giv en                     til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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