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Hvor er det et trist syn 
På en gåtur gennem det centrale Mårslet græmmes jeg ofte over hvor grim 
vores by egentlig er. Jeg synes ikke det er noget man bare kan vænne sig 
til – at midtbyen ganske langsomt kommer til at ligne fattigt slum. 

Fliserne på fortovene ligger og vipper – mange er gået i stykker – og 
ukrudtet mellem dem bliver der ikke rigtigt gjort noget ved. 

Man kan godt undres over at kommunen har råd til diverse nyetableringer 
i form af nye stier i Mårslet området, når der ikke engang er råd til at det 
mest elementære såsom at fliser og grønne offentlige arealer bliver vedli-
geholdt. 

Jeg slår lige et smut forbi vores lokale butikstorv med div. parkeringsare-
aler og grøn bevoksning. Den grønne bevoksning består for det meste af 
ukrudt som ikke bliver holdt nede i tide. 

Vi har fået en blomsterforretning (jeg vil nu kalde det et plantecenter) i 
den gamle bankbygning. Blomster er smukke; men det er den opstilling 
af div. grimme metalvogne som står overalt omkring bygningen ikke, 
man kan knap finde vej til hverken bageren eller Brugsen. Hvor er hyg-
gen blevet af. 

I det mest centrale ældste Mårslet – der hvor vejen slynger sig fra Gibe-
ren på vej ud mod rundkørslen ligger den gamle kiosk – nu på vistnok 3. 
år og ligner det værste slum. Der var nogle som havde nogle spændende 
ideer engang – de blev bremset – hvorfor??? – nogle få Mårslettere satte 
en kæp i hjulet for et meget spændende projekt som bestemt ikke ville 
skæmme byen på samme måde som den nu forfaldne kioskbygning og 
dens beskidte parkeringsareal og ukrudtsbede nu gør det. 

Går man lidt videre, så støder man ind i en STOR blå container lige uden-
for et af byens ældste huse – den gamle smedie!! Det kan da godt være at 
matriklen går næsten ud til vejen; men denne STORE blå container 
skæmmer i høj grad gadebilledet – hvor ærgerligt! 

Pu-ha jeg måtte bare af med det – det hjælper nok ikke på problemerne – 
men jeg fik da luft. 
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.Kommunen rykket for trafikløs-
ninger 
Hvad sker der egentlig med de trafik-
dæmpende foranstaltninger som kom-
munen har lovet at gennemføre på 
Tandervej? 
Og hvordan vil kommunen gøre det 
mere sikkert for gående og cyklister 
at krydse Hørretvej ved jernbanen? 
Det er i sammenfattet form et par af 
de spørgsmål som Fællesrådets forret-
ningsudvalg og trafikudvalg har stillet 
i et brev til Aarhus Kommunes afde-
ling for trafik og veje. 
Andre emner i brevet er: 
• Fodgængerfeltets dårlige tilstand. 
• Det manglende fortov på Mustrup-

vej. 
• Den dårlige oversigt ved udkørslen 

fra Ovesdal. 
• De dårlige vejkanter på Jelshøjvej. 
• Behovet for nye trafiktællinger. 
Brevet kan ses i sin helhed på 
maarslet.net. Klik på linket ved nyhe-
den med overskriften Trafik-
projekter. 
 
Brug for nye kræfter til trafikkam-
pagner  
Du har nu chancen for at hjælpe bør-
nene i Mårslet til en mere sikker sko-
levej.  
Efter mange års deltagelse har to af 
Trafikkampagnegruppens medlemmer 
valgt at træde ud af dette arbejde. Der 
er derfor behov for nye kræfter. 
Arbejdet giver mulighed for nogle 
hyggelige timer som bruges på at få 
planlagt kommende kampagner, efter-
fulgt af noget praktisk arbejde med at 
udforme materiale eller være til stede 
under kampagner.  
Kontakt Emma Søe på mail-adressen 
emma.soe@gmail.com. 

Fællesrådets udvalg 
Fællesrådets udvalg er aktuelt beman-
det på denne måde: 
• Blad: Jacob Lind (ansvarshavende), 

Hanne og Poul Erik Jensen. 
• Børn og unge: Morten Overgaard 

(formand), Lars Munk. 
• Natur og miljø: Emma Søe 

(formand), Jørgen Brandt, Poul Ha-
kon Poulsen, Marianne Rasmussen, 
Jens Thomsen. 

• RASK (RolleAfklaring, Strategi og 
Kommunikation):  John En-
gelbrechtsen, Per Henrik Hansen. 

• Trafik: John Engelbrechtsen 
(kontaktperson), Morten Over-
gaard, Jens Thomsen, Margrethe 
Bogner, Lars Munk. 

• Trafikkampagne: Emma Søe, Hans 
Ishøy. 

• Trampesti: Jacob Lind (formand), 
Poul Hakon Poulsen. 

• Web: Kurt Søe, Hans Ole Kaae, Pia 
Eskildsen. 

Se også medlemmerne af Forretnings-
udvalget (FU) på side 3. 
 
Indsigelse mod vejplan 
FU har i et brev til kommunen gjort 
indsigelse mod en ændring af Sletvej. 
Kommunen vil flytte Sletvejs udmun-
ding i Chr. X's Vej ned syd for Elle-
mosevejs udmunding i Chr. X's Vej 
og samtidig forbyde venstresving fra 
Ellemosevej. 
Dermed vil forbindelsen fra Mårslet 
til Genvejen/Motorvejen, via Ellemo-
sevej blive besværliggjort, hedder det 
i FU's indsigelse. 
FU har flere forslag til hvordan pro-
blemet kan løses. 
Se hele indsigelsen på maarslet.net. 
Klik på link under Aktuelle links > 
Indsigelse mod vejplan. 

Indflydelse på den nye busplan  
Midttrafik har offentliggjort den nye 
busplan som træder i kraft d. 8. au-
gust 2011. 
I forbindelse med høringen om den 
nye trafikplan forsøgte Fællesrådets 
forretningsudvalg (FU) at få hyppige-
re busafgange. Hvis dette ønske ikke 
kunne imødekommes, forslog FU at 
der i stedet blev tilstræbt forskudte af-
gange for bus og tog. Dette forslag 
blev heldigvis skrevet ind i bemærk-
ningerne til den nye trafikplan som 
byrådet har vedtaget. 
Derved var vejen banet for at få for-
skudte afgange på bus og tog således 
at betjeningen af Mårslets borgere 
med offentlig transport bliver forbed-
ret når den nye trafikplan træder i 
kraft 8. august. 
På vort borgermøde 15. april 2010 
blev det fremført at det er meget 
uhensigtsmæssigt at busafgange fra 
Park Allé ligger tæt på kulturelle ar-
rangementers afslutning på hele time-
slag. Hvor er det godt at få sådanne 
synspunkter med i en indsigelse. Mi-
nuttallet for afgange fra Park Allé er 
nu 47 på hverdagsaftener. Og så be-
varer vi også vor natbus, heldigvis. 
Den nye køreplan for bussen til Mår-
slet, som fra 8. august hedder rute 19, 
kan ses på maarslet.net. Klik på nyhe-
den med overskriften Den nye 
busplan. 

JE og PerH. 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 

Har du lyst til at skrive i Mårslet-Bladet  
 

indlaeg@maarslet-bladet.dk 



 MÅRSLET-bladet  JULI –AUGUST 2011 5 

 

Onsdag 17. august. 
 
Kl. 14.00 TYVSTARTEN. 
 
Mårslet seniorernes eget byfestar-
rangement. 
Cykeltur på ca. 7 km for byens raske 
seniorer over 60 år. Med start og slut i 
Bomgårdshaven. 
Koldt øl/vand, varme pølser og kaffe, 
når cykelturen er slut. Ingen startpen-
ge. 
Sponseret af Juletræslauget. 
 

Torsdag 18. august. 
 
Kl. 14. Start i Mårslet Kirke 
 
Sommerfest for seniorer 
Der afholdes en hyggelig sommerfest 
for seniorer. 
Vi begynder med en gudstjeneste kl. 
14.00 i Mårslet Kirke. Herefter invite-
res der til et festligt og smukt pyntet 
kaffebord i sognehuset.  
Ved kaffen underholder Jørgen 
Kraglund (klarinet), Preben Ulvskov 

(klaver/harmonika) og Anders Errboe 
(kontrabas) med munter og glad mu-
sik, ligesom vi også sammen skal 
synge nogle af vore skønne sommer-
sange fra Højskolesangbogen. Arran-
gementet slutter ca. kl. 16.00. Alle er 
hjertelig velkomne. 
Arrangør: Mårslet Menighedsråd 
 
Kl. 18.00 Børne- og ungdomscykel-
løb. 9 - 15 år. 

Tilmelding/indskrivning til cykelløbet 
foregår ved startstedet, som er ved 
Lokalcenter 
Kildevang - fra kl. 17.30. 
 
Arrangør: Odder Cykelklub og 
Mårslet Cykel Motion. 
Cykelhjelm er absolut påkrævet 

Kl. 19.30 Stort BANKOSPIL i sko-
lens kantine. 
 
Masser af flotte præmier. 
Mange spil og lotterier. 
Kom i god tid. 
Arrangør: TMG Fodbolds venner. 

Fredag 19. august. 
 
Kl. 19.00 Byfestens store motions-
cykelløb for hele familien med start 
fra Hal Huset. 

Der er masser af præmier til uddeling 
umiddelbart efter mål og afslutning. 
Pris for deltagelse: 
Børn 10 kr. - Voksne 20 kr. 
Arrangør: Mårslet Cykel Motion. 
 

AKTØRERNE I BYFESTEN 2011. 
Mårslet Cykelmotion - Mårslet Juletræslaug - Cirkus Krone – 

TMG Fodboldens Venner / Event-Promotion 
 Mårslet Kirke – Mårslet Sogns Lokalhistorisk forening –  

TMG og Mårslet Run & Walk. 

17. – 21. august 2011 
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Kl. 19.00 Byvandring i Mårslets By 
syd for Giber Å. 
Mødested: Tandervej ved broen 
over Giber Å 

Vi er så heldige, at vores guide Hans 
Møller vil fortsætte byvandringen 
hvor sidste år vandring blev afbrudt, 
på grund af kraftig regnvejr. 
 
Vi bevæger os denne aften fra Giber 
Å og syd på ad 
Tandervej, Lindegårdsvej, Gl. Beder-
vej, Hulvej og Eskegårdsvej.  
Undervejs ser vi og hører om husene - 
bl.a. Mårslets ældste hus fra 1778 - og 
hører om de 5 bøndergårde, der en-
gang har ligget her i bymidten. 
Efter byvandringen byder foreningen 
traditionsbevidst på en dram fra Mår-
slet Brændevinslaug. 
Der er gratis adgang og alle er meget 
velkomne! 
Mange nye tilflyttere ville også kunne 
få stor glæde af at vide mere om den 
fortid, der danner baggrund for den 
nutid - og dermed også den fremtid, 
de 
nu er en del af, så bare mød op på ved 
broen og gå med på turen. 
 
Arrangør: Mårslet Sogns Lokalhi-
storiske Forening. 
 
Kl. 21.00 – 01.30. Junior Byfest i 
Gymnastiksalen. 
Fest for de unge 14-17 årige i Mårslet 
og omegn. 
Der spilles op til dans og fest med 
professionel DJ og festen krydres 
med lidt overraskelser. 
Festen holdes i Mårslet Skoles Gym-
nastiksal og der serveres ingen alko-
hol. Medbring venligst sygesikring og 
billede ID. 
Arrangør: TMG Fodboldens Ven-
ner / Event-Promotion 
 

Lørdag 20. august. 
 
Kl. 09.00 - 15.00 Kræmmermarked 
i Bomgårdshaven. 

Her er stedet hvor mårsletterne mø-
des. 
Morgenkaffebord med rundstykker og 
kaffe til rimelige priser, og så en by-
festdram til at 
vågne op på. 
Kræmmermarkedet for os alle. Børn, 
voksne, naboer og venner. Vi bør alle 
møde op i 
Bomgårdshaven denne sensommer 
lørdag. 
Mød de mange børn der sælger ud af 
overskuddet og mød Kajs Billedskole 
og  
byens spejdere, piger og drenge, 
grønne eller blå, de er der alle sam-
men. 
Go´ Byfest. 
Arr. Juletræslauget 

 
Kl. 15.00 Mårslet Run & Walk  

Ruter på 5,3 og 10,6 kilometer. 
(Samme rute to gange) 
Start og mål ved Hal Huset. 
Tilmelding i Bomgårdshaven under 
Kræmmermarkedet mellem 
kl. 9.00 – 11.00 samt ved Hal Huset 

fra kl.13.30 til 14.30. 
Pris: Gratis for børn 0-14 år, inkl. 
Medaljer til de første 200 børn over 
målstregen 

Vi lægger vægt på at børn kan løbe 
gratis, for at fremme motion i denne 
aldersgruppe. 
Voksne mellem 15 og 100 år - 50 kr. 
(5 kr. går igen i år til Multihal-
projektet.) 
Gratis T-shirt til de første 300 til-
meldte, så længe størrelser haves. 
Der er væskedepoter i start/mål områ-
det og på ruten ved ca. 3,5 km 
(Mårslet Vandværk) 
I målområdet er der endvidere frugt 
til rådighed. 
Der vil i år være tidtagning af 
run2you og der blive udlagt en resul-
tatliste på nettet. 
På grund af dette er voksen løbsgeby-
ret blevet sat op. 
Der vil være diplomer, hvorpå lø-
berne selv kan skrive deres tid på. 
Vandrepokal til hurtigste mand og 
kvinde på 10,6 km. 
Mange sponsorpræmier udtrækkes 
på løbenumrene. 
Man løber på eget ansvar. 
Arrangør: Gruppen bag Mårslet 
Run & Walk 

 
Kl. 17.00 Taverna stemning i  
Byfesten. 
 
OK-tanken/Bomgårdshaven. Stedet 
hvor byens borgere spiser byfest-
menuen. 
Et helt nyt koncept ser i år dagens lys 
lørdag aften i byfesten. Vi holder fast 
i den sædvanlige hyggelige Taverna-
stemning, men i år har vores lokale 
Slagter Zacho lovet at sørge for be-

Vedr. Kræmmermarked i Bom-
gårdshaven. 
Dette er et marked hvor alle kan kom-
me med det de har lyst til at sælge, altså 
ikke kun for 
børn. 
Tilmelding til Maybritt Madsen tlf. 
86 29 75 82 (Efter først til mølle prin-
cippet) 
Pris: Kræmmer-markedsboder à 
20,00kr. 
 

Vedr. Run & Walk: 
Tilmelding til Run & Walk i Bom-
gårdshaven under Kræmmermarke-
det fra kl. 9.00 til 11.00,  
samt ved Hal Huset fra kl.13.30 til 
14.30 
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spisning og drikkevarer til fællesspis-
ningen lørdag aften. 
Slagter Zacho tager salater, kartofler, 
brød, kød og slagterpølser med, som 
du kan købe og selv grille på de op-
stillede grill i Bomgårdshaven. Det 
eneste du selv skal medbringe er be-
stik og service, samt penge til mad og 
drikkevarer. 
Vi glæder os til at se masser af By-
festglade mennesker i Bomgårdsha-
ven lørdag d. 20. august fra kl. 17.00.  
Arrangør: TMG Fodboldens Ven-
ner. 
 

Søndag 21. august. 
 
Kl.11.00 Friluftsgudstjeneste. 

I forbindelse med Mårslet Byfest fej-
rer vi en gudstjeneste i det fri søndag 
den 21. august kl. 11.00 i Bom-
gårdshaven. Gudstjenestens tema er: 
LIVSTRÆET. Vi kan igen glæde os 
til at høre Århus Brassband, der vil 
ledsage salmesangen. Korister fra 
Mårslet Kirkekor vil også medvirke 
sammen med kirkesanger Lisbeth 
Frandsen. Som læser medvirker Jens 
Jørgen Bech. Prædikant er sognepræst 
Hanne Davidsen. Alle indbydes til at 
deltage i nadveren, som er lidt ander-
ledes, idet vinen, der skænkes er rød-
vin og brødet, der uddeles, er lækkert 

groft landbrød. 
Efter gudstjenesten kan man købe 
frokosten ved Makaro's bod, ligesom 
også øl og vand kan købes. Der sæl-
ges kort af Mårslet by, Mårslet Kirke, 
de nye smukke messehagler og hæftet 
om dem - nu med billeder af Dron-
ning Margrethe II's besøg. Overskud-
det går til indkøb af inventar til sog-
nehuset, der bliver udbygget i 2012. 
Man sidder ned under hele gudstjene-
sten. Der sættes bænke frem, men det 
er også en god ide selv at medbringe 
et par campingstole eller et tæppe. 
Arrangør: Mårslet Menighedsråd 
 
Nyt initiativ – “MaxPuls” søndag kl. 
13-15 på Mårslet stadion. 
Kl. 13.00 Mårslet stadion. 
 
 A C T  f o r  b ø r n  o g  v o k s n e 
(højintensitets styrke- og motionstræ-
ning inspireret af CrossFit) á ½ time 
 Forhindringsbaner på tid 3-6 år og 7-
11 år 
 Spinning for begyndere -½time 
Zumba - både uden- og indendørs ½ 
time 
Petanque turnering 
Tilmelding foregår i Bomgårdshaven 
lørdag under børneloppemarkedet, 
eller direkte på stadion søndag (hvis 
der stadig er plads på holdene) 
Når alt er planlagt bliver der laget en 
oversigt på Mårsletwebben. 
Arrangør TMG 
 
Kl. 16.00 CIRKUS KRONE. Fami-
lieforestilling på grusbanen ved 
skolen. 
 
Cirkus Krones direktør Irene Thierry 
har i år været aktiv i manegen i 60 år 

og har derfor dette flotte jubilæum. 
Uden at nævne Irene Thierry`s alder, 
så startede hun som blot 4 årige. 
Vil du have en forsmag, så klik dig 
ind på denne hjemmeside: http://
www.cirkuskrone.dk 
Dette arrangement med CIRKUS 
KRONE er det sidste programsatte 
dette år. 
----------------------------------------------
-----------SLUT - tak for i år ----------
------------------------------------------—- 
 
Såfremt at der måtte være spørgs-
mål vedr. dette festugeprogram 
kontakt venligst: 
John Johansen 86 29 88 88 eller 
johnjohansen@youmail.dk 
 
Der er jo mange der hjælper til i Mår-
slet Byfest, en tak til alle herfra. 
Det gælder også de der sponserer de 
forskellige aktører i Festugen. 
 
SUPERBRUGSEN * MÅRSLET 
VANDVÆRK * ETK * ARLA * 
STEEN B. HANSEN *  KAAE`S 
FISK  KK VENTILATION * FRI-
SØRHUSET * MÅRSLET PIZZA 
BAR * SOUL ACTIVE  * NORDEA 
AARHUS BRYGHUS  * MAKA-
RO’S  *  MÅRSLET VANDVÆRK  
* MALLING BIO * BOELT.DK 
DJURSLANDS BANK * ETK 
ELEKTRONIK * BLAABJERG RA-
DIO * ØSTJYSK ENERGI * BYG-
MA  
HØJBJERG SPORT OG FITNESS 
SMINIPAC * TANDLÆGERNE I 
MÅRSLET * ODDERBANEN  
 Der er givetvis flere, men på dette 
tidspunkt er det idet ikke mig be-
kendt 

Færdsel og ophold ved byfesten ske på eget ansvar                Ret til ændring forbeholdes 
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Vi søger den, vi skriver om den, vi 
snakker om den og vi tror nogle gan-
ge at vi finder den – sandheden ! 
Din, min, vores og deres sandhed. 
Jo flere gange vi tænker på den – jo 
mere sand kan vi få den til at lyde. Jo 
flere gange vi bekræftes i den – jo 
mere sand må den da blive. Måske 
undgår vi helst alt for meget diskussi-
on om sandhedsværdien i den for at 
undgå at vores sandhed vakler lidt. Jo 
flere vi kan finde omkring os med 
samme sandhed, giver os en følelse af 
at den bliver lidt mere sand. 
Men desværre - sandheden har mange 
ansigter. 
Der findes ikke kun en sandhed. Vo-
res land er bygget op omkring et de-
mokrati, hvor der gerne skulle være 
plads til mange sandheder. Mårslet er 
derfor også en del af de mange sand-
heder, omend størrelsen og beliggen-
heden af byen gør at udvalget af sand-
heder måske er lidt egns artet, eller er 

de ? 
Uanset, så ændre det ikke på at vi er 
nødt til at acceptere de mange forskel-
lige sandheder. 
For hvem har patent på sandheden ? 
Jeg blev inspireret af en sandhed i 
sidste nummer af Mårslet bladet : 
Sandheden om hestepærer. 
Jeg er nemlig så ”mærkelig”, at jeg 
glædes over en hestepære – duften 
ved den og glæden ved at bo på landet 
møder mig når der ligger en på stien 
eller vejen. 
Min hundehvalp som er en ivrig, glad 
og nysgerrig lille fyr – ja han smager 
på den med logrende hale og det får 
han lov til eftersom det jo kun er en 
gang godt tygget vegetabilsk foder. 
Min nabo henter dem i sin trillebør og 
spreder dem ud i urtehaven, så de kan 
bidrage til velsmagende grøntsager på 
middagsbordet. 
Ja og hesteejerne glædes over at bo et 
sted, hvor der er mulighed for at ride 

rundt på de perifere stier og veje uden 
at der ligefrem behøves en pære-pose-
opsamler som når de kongelige kører 
gennem byerne. 
Og så er der den sandhed om heste-
pæren, at den er afføring på lige fod 
med en hundelort og derfor ikke bør 
forefindes på stier og veje ved Mår-
slet. 
Jamen er det ikke det der gør livet og 
sandhederne så mangfoldige, spæn-
dende og udviklende. Jeg håber ikke 
at jeg nogensinde bliver så låst i mine 
egne sandheder, at jeg ikke ønsker at 
høre om eller være nysgerrig på de 
mange sandheder som findes. Så lad 
os endelig få flere sandheder på bor-
det. Og inden jeg får bekræftet mig 
selv alt for meget i sandheden om 
sandheden, så må jeg vist slutte her. 
 

Linda Fogsgaard, Hørret 

Sandhedens mange ansigter 
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 En konfirmands undrende forældre  
Åbent brev fra maj 2011 

Status 1. maj 
Vi er en familie på 5, der har boet i 
Mårslet siden 2002. Vores yngste søn 
har fuldt ud (også bekræftet telefonisk 
af Sognepræst Mette Maria Kristen-
sen), fulgt Mårslet kirkes planlagte 
undervisning, som leder frem til den 
planlagte konfirmation d. 20. maj 
2011. 
Vores søn har derudover deltaget i 5 
gudstjenester i Mårslet kirke, som led 
i konfirmationsforberedelsen. 
 
Vi er vidende om, at der fra Mårslet 
kirkes side, udover den almindelige 
konfirmandundervisning, forventes 
deltagelse i 8 gudstjenester op til kon-
firmationen. Primo maj erkender vi, 
at vores søn formentlig ikke vil kunne 
deltage i de resterende 3 gudstjene-
ster uden en nøjere planlægning. 
Vores intention er, at vores søn selv-
følgelig skal deltage i minimum 8 
gudstjenester op til konfirmationen – 
nøjagtig på samme måde som alle 
øvrige konfirmander i Mårslet for-
mentlig har gjort og vil gøre.  
Så langt så godt. På dette tidspunkt er 
der stadig en afklaret stemning i det 
lille hjem i Mårslet og alle – inklusive 
konfirmanden – glæder sig til konfir-
mationen 20. maj. 
 
Først i maj måned kontakter Sogne-
præst i Mårslet Kirke Mette Maria 
Kristensen os telefonisk, formentlig 
for, på kirkens vegne, at sikre, at vo-
res søn vil deltage i det af den lokale 
kirke, udmeldte antal gudstjenester 
inden konfirmationen. Vi indgår i 
dialogen med positivt sind – og stadig 
med målet for øje; vores søn skal 
selvfølgelig deltage i de resterende 3 
gudstjenester inden konfirmationen – 
ligesom alle andre! 
Kommunikationen med sognepræst 
Mette Maria Kristensen udarter sig til 
en mail- og telefonkorrespondance 
der først får sin afslutning lørdag d. 
14. maj – 6 dage inden konfirmatio-
nen. 
I perioden indtil den 14. maj forsøger 
vi, at efterleve de forskellige forslag 

om deltagelse i gudstjenester fra Mår-
slet Kirkes side – dog uden held, da 
bl.a. alle lokale kirker i hele maj må-
ned afholder konfirmationer, hvor de 
”normale” kirkegængere ikke er invi-
teret til deltagelse – formentlig af 
pladshensyn.  
 
Den manglende tilgængelighed til en 
kirke i lokalområdet der er åben for 
normale kirkegængere i maj måned 
kombineret med misforståelser vedr. 
tidspunkt for afholdelse af en gudstje-
neste på lokalcenter Kildevang (både 
min kone og søn mødte op på Kilde-
vang på det af Mette Maria Kristen-
sen udmeldte tidspunkt), kombineret 
med et ikke planlagt skadestuebesøg i 
kirketiden og flere hændelser i samme 
kategori, medfører både en masse 
frustrerende oplevelser for os som 
familie - og, at vores søn og kommen-
de konfirmand ikke ville kunne efter-
leve de kirkelige forventninger. Alle 
disse hændelser og årsager meddeles 
loyalt sognepræst Mette Maria Kri-
stensen. 
 
Til sidst taber kirken åbenbart tålmo-
digheden med os, og det vi i starten 
opfattede som en frugtbar dialog mel-
lem sognepræsten og os, som med-
lemmer af folkekirken, udvikler sig til 
noget, som vi kun kan opfatte som et 
kirkeligt ultimatum. 
 
Tabet af kirkelig tålmodighed effektu-
eres d. 13. maj om aftenen i en mail 
fra Sognepræst Mette Maria Kristen-
sen, indeholdende følgende 3 valgmu-
ligheder: 
 
Valgmulighed nr. 1:  
XX deltager i gudstjeneste kl. 9.30 i 
Frederikskirken i Skåde og kl. 
17.00 i Domkirken.  
Begge er søndag d. 15/5. 
 
Valgmulighed nr. 2: 
XX deltager i en af ovennævnte guds-
tjenester og kommer i Mårslet sogne-
hus tirsdag den 17. maj kl. 14.30-
15.30. Her vil han og jeg gennemgå 

gudstjenestens opbygning og forløb. 
 
Valgmulighed nr. 3:  
I fravælger at XX bliver konfirmeret. 
 
På dette tidspunkt er den første positi-
ve oplevelse af kommunikationen 
med Mette Maria Kristensen, blevet 
afløst af undren og har nu udviklet sig 
til en begyndende hovedrysten over 
vores oplevelse af den lokale kirkes 
udtalte behov for demonstration af 
kirkelig magt. Grundet det nu frem-
skredne tidspunkt og de nu herskende 
forberedelser til selve konfirmationen, 
5 hverdage senere, er hverken valg-
mulighed 1 eller 2 en mulighed – og 
den 3. mulighed, at vi skulle fravælge 
vores søns konfirmation, kan da slet 
ikke komme på tale. 
 
Dette meddeler vi Mette Maria Kri-
stensen med kopi til provst Knud-Erik 
Bager. Efter en kort dialog med prov-
sten, modtager vi lørdag d. 14. maj en 
mail fra sognepræst Mette Maria Kri-
stensen, hvor hun ultra kort meddeler 
os, at vores mail er taget til efterret-
ning – og at hun vil konfirmere vores 
søn den følgende fredag. 
 
Vores søn blev konfirmeret St. Bede-
dag – og godt for det. Men i perioden 
op til konfirmationen, hvor de fra kir-
kens side fremsendte forslag virkelig 
blev forsøgt efterlevet fra vores side, 
blev der i en følelse af afmagt og fru-
stration både grædt og raset i vores 
hjem. Personligt har jeg det sådan, at 
jeg på dette tidspunkt – med baggrund 
i oplevelsen op til konfirmationen – 
alvorligt overvejer mit medlemskab af 
den danske folkekirke. Vores oplevel-
se af kommunikationen med Mårslet 
Kirke, repræsenteret ved Mette Maria 
Kristensen, har været præget af en til 
tider speciel kommunikation og ad-
færd. Vi har oplevet forløbet som bå-
de grænseoverskridende og stærkt 
manipulerende! Et forløb der har be-
væget sig hen over spektret ”sød og 
blidt manipulerende” til et forsøg på 
at praktisere rå kirkelig magt. Dette 
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sidste undrer os alvorligt, for vi tror 
ikke på noget tidspunkt, at Mårslet 
Kirke har haft belæg for – med bag-
grund i det passerede – at opfordre os 
til at fravælge vores søns konfirmati-
on - endsige undlade at konfirmere 
vores søn. 
 
Vi undres også over, at vores lokale 
kirke, så vedholdende, indgår i en så 
omfattende dialog med en familie i 
Mårslet på denne måde (Vi er et ægte-
par, 3 børn, heraf 2 større børn der 
for 4 og 6 år siden også er blevet kon-
firmeret i Mårslet Kirke, alle medlem-
mer af folkekirken, almindelige bru-
gere af samme kirke i forbindelse med 
dåb, bryllup, koncerter, begravelser 
og julegudstjenester m.m.). 
Vi skriver 2011 – og vi både ønsker 
og forventer, at Mårslet kirke vil tage 
sin tilknytning til os som medlemmer 

af folkekirken og den her skitserede 
kommunikation op til nærmere over-
vejelse. Vi vil gerne præsenteres for 
det lovmæssige grundlag og evt. rets-
mæssige praksis for både de obligato-
riske 48-56 lektioner i selve konfir-
mationsundervisningen, og specielt 
præsenteres for grundlaget, for kravet 
om de 8 åbenbart meget væsentlige 
deltagelser i gudstjenester op til kon-
firmationen. Jeg tror, mange andre 
forældre og kommende konfirmander 
i Mårslet vil læse et sådant med stor 
interesse. 
 
• - så venligst præsentér dette pr. 

mail eller brev – gerne kort, 
præcist og uden at ”sovse” det 
ind i internt kirkelige intentioner 
vedr. konfirmationsforberedel-
sen – tak! 

• - og giv samtidig os og vores 

søn, en skriftlig redegørelse og 
undskyldning for det passerede, 
som I, efter vores mening, rette-
lig skylder os. 

 
Sluttelig vil jeg gerne udtrykke – både 
for god ordens skyld, for at eliminere 
enhver tvivl og fordi jeg synes I skal 
vide det: Jeg er hamrende vred over 
den måde, vi som familie, er blevet 
behandlet på! 
 
Så kære lokale kirke – kom på banen 
og forklar Jer! 
 
Ser I Jer ikke i stand til dette, er alt 
håb for en dansk ”folkekirke” anno 
2011 da ude! 
 

Med venlig hilsen 
Knud Simonsen 

Ovesdal 33, Mårslet 

Om konfirmation generelt og lokalt 
Om adgang til konfirmation 
Der kan nogle gange opstå tvivl om 
hvilke krav, der egentlig gælder for 
konfirmation. Vi ridser derfor her kort 
de gældende regler op. Ifølge Kgl. 
Anordning om konfirmation af 1989 
står der, at ”Adgang til at blive kon-
firmeret har enhver, der er døbt med 
den kristne dåb, har modtaget forbe-
redelse til konfirmation og er fortro-
lig med den kristne børnelærdom og 
folkekirkens gudstjeneste.” Det er den 
lokale præsts opgave at påse, at kon-
firmanderne lever op til de nævnte 
vilkår. Det fremgår også af anordnin-
gen, at præsten kan afvise en konfir-
mand fra forberedelse og/eller konfir-
mation, hvis konfirmanden har for-
sømt forberedelsen uden gyldig grund 
eller tilsidesat de af præsten givne 
anvisninger. Biskoppen kan under 
særlige omstændigheder give tilladel-
se til mindre afvigelser fra de gælden-
de bestemmelser. Desuden præciseres 
det i kirkeministeriets Vejledning om 
konfirmation af 1990, at konfirmati-

onsforberedelsen skal omfatte mindst 
48 lektioner og så vidt muligt 56 lek-
tioner.  
 
Lokal praksis 
Ved Mårslet kirke har konfirmations-
forberedelsens timetal oversteget mi-
nimumstimetallet, da præsterne ud-
over den normale undervisning også 
jævnligt har arrangeret alternative 
undervisningsforløb og ture ud af hu-
set (byture/filmaftner/gospelwork-
shops/dramaaftner o. lign). Desuden 
har præsterne de sidste 17 år (altså i 
de år Hanne Davidsen har været præst 
her) krævet, at konfirmanderne ved 
siden af undervisningen skal deltage i 
otte gudstjenester i den tid, de går til 
præst. Det kan f.eks. være familie-
gudstjenester, ungdomsgudstjenester, 
ordinære søndagsgudstjenester eller 
juleaftensgudstjenesten. Man har ikke 
forlangt, at konfirmanden skulle kom-
me i lige netop Mårslet Kirke alle otte 
gange. At det er blevet otte gange og 
ikke 10 eller 12 gange beror på en 

beslutning, som præsten har taget ud 
fra hendes faglige skøn. Er det af for-
skellige grunde ikke lykkedes konfir-
manden at opfylde kravet om delta-
gelse i otte gudstjenester har vedkom-
mende fået ekstra undervisning i 
gudstjenestens form og indhold, såle-
des at kravet om fortrolighed med 
gudstjenesten er blevet honoreret. 
Denne praksis har været almindelig i 
Mårslet, og sådan vil det fortsætte. Vi 
har aldrig i Mårslet bortvist en konfir-
mand fra forberedelse eller konfirma-
tion. Hvert år fejrer vi festlige og 
skønne konfirmationer. Det ser vi 
som et tegn på et godt kirke-hjem-
samarbejde og en respektfuld opbak-
ning til kirkens arbejde. Det er en god 
tradition. 
 

 
Sognepræst Hanne Davidsen 

Sognepræst Mette Maria Kristensen 
Erik Lund Sørensen 

formand for menighedsrådet 
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Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Forårskoncert  
Årets forårskoncert blev indledt med 
en 5.kl. og tre 6.klasser, der viste det 
nummer, de havde optrådt med i Mu-
sikhuset. Eleverne har i foråret haft 
musikundervisning i samarbejde med 
World Music Center, som er den in-
ternationale afdeling af Århus Musik-
skole. Det var en festlig start på et 
rigtig godt arrangement, hvor flere 
hundrede børn optrådte på scenen for 
et engageret publikum. 
 
Sidste skoledag for 9.klasserne 
Igen i år havde vi en rigtig god og 
traditionsrig sidste skoledag. Der var 
uddeling af karameller i rigelige 
mængder, underholdning og fodbold-
kamp mod lærerne. Igen i år slap vi 
for hærværk og svineri omkring sko-
len, og 9.klasserne gav alle elever på 
skolen en god dag. For et par måneder 
siden kom en lille delegation af af-
gangselever ind på skolens kontor for 
at høre, hvad ledelsen sagde til, at de 
fik lov til at male på den grå beton-
mur ved grusbanen. De ville gerne 
starte en tradition, hvor 9.klasserne 
maler på den ene side af muren, og de 
kommende klasser næste år på den 

anden , så der står et minde i to år, 
inden det males over. De fik selvføl-
gelig et ja og stor ros for initiativet. 
Vi har rigtig mange traditioner på 
Mårslet Skole, og nu har vi fået en ny. 
 
Ny hovedindgang 
1. august regner vi med, at skolens 
nye hovedindgang står færdig. Man 
går ind fra parkeringspladsen ved hal-
len og kommer til en glasgang med 
skydedøre, hvor man kan gå hen-
holdsvis i A-huset og mod resten af 
skolen. Der vil komme en infotavle, 
så man kan se, hvor der f.eks. er for-
ældremøder m.v. Samtidig er der ny-
indrettet en atriumgård mellem den 
nye indgang og det nye D-hus, som 
kan benyttes i pauser. 
Pavillonerne forsvinder i sommerferi-
en og vi vil derfor få en vandreklasse 
på 6. årgang næste år. Når vi kan nø-
jes med det, skyldes det, at vi har ind-
rettet to undervisningslokaler i Asgår-
den, og at vi benytter tre basislokaler i 
SFO til klasseværelser for børnehave-
klasser. Vi skal som skole ”tåle” 4-5 
vandreklasser, da der er en byrådsbe-
slutning om, at skolen skal accepterer 
en vandreklasse pr. spor. 

Valg til skolebestyrelsen 
Der skal igen i år være valg til skole-
bestyrelsen, og tre af de nuværende 
medlemmer er på valg. Forældremø-
derne i klasserne skal derfor være 
afholdt inden 15. september, så vi kan 
få opstillingslisten klar inden valget. 
Teoretisk kan der dog ligesom sidste 
år blive fredsvalg, men det kunne væ-
re glædeligt, hvis der er så mange, der 
ønsker at træde ind i skolebestyrelsen, 
så vi skal afholde et valg. 
Afslutning på et skoleår og be-
gyndelsen på et nyt 
Elevernes sidste skoledag før ferien er 
fredag den 24. juni, hvor vi traditio-
nen tro synger feriesange i skolegår-
den under ledelse af lærerorkesteret. 
Første skoledag efter ferien er onsdag 
den 10. aug. , hvor der er skolegang 
fra 8.00-11.30. De nye børnehave-
klasser starter dagen efter den 11. 
aug. kl. 10.00. I år starter der 93 nye 
elever fordelt på fire 0.klasser. 
Alle elever, forældre, medarbejdere 
og samarbejdspartnere ønskes en 
god sommer med tak for godt sam-
arbejde i skoleåret 2010/2011. 
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Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 

Udemåned 
I maj måned havde 2.klasserne ude-
måned, med fokus på krop og bevæ-
gelse og derunder andre aktiviteter 
end det sædvanlige (men gode!) fod-
boldspil. De spillede blandt andet fris-
bee, rundbold, og kongespil. Derud-
over prøvede de at skyde med bue og 
pil, hoppeborgen var fremme og der 
blev sågar optegnet en tennisbane på 
den tidligere fodboldbane, den bliver 
flittigt brugt. 
 

Overnatning i Kompedal 
Fredag d. 13. maj tog 1.klasses-
gruppen på overnatning i Kompedal, 
en gammel militærnægterlejr i nærhe-
den af Karup. Det var en helt fanta-
stisk tur, hvor alle hyggede sig på 
livet løs. Det store udeområde invite-
rede til leg, og der blev derfor ikke 
spillet særlig meget fodbold, men der-
imod netop leget, hygget ved bålet, 

spillet levende stratego og andre sjove 
ting. Næste formiddag mente mange 
af børnene, at vi burde blive der i 
hvert fald én nat mere.. 
 

Overnatning i Skåde 
Fredag d. 27. maj drog 2.klasserne på 
overnatning i Skåde SFO. De valgte 
at gå derhen, hvilket er en tur på 6,8 
kilometer.. Heldigvis kom der kun få 
byger undervejs, og børnene klarede 
turen med maner. I Skåde nød de 
SFO’ens skønne udeområde, og der 
blev blandt andet leget i bakkerne, 
gået strandtur og udført stjerneløb. 
Her kunne der vindes ingredienser til 
at kreere lagkager, derved var desser-
ten heldigvis reddet. Da de skulle 
hjem næste dag, satte de fleste vist 
pris på at blive hentet fremfor at skul-
le vandre hjem også.. 
 

Åbent hus 
Mandag d. 6. og tirsdag d. 7. juni var 
der åbent hus for de kommende 
0.klasses børn og deres forældre. De 
var på besøg i Trekanten, som også i 
det kommende skoleår skal huse 
0.klassernes SFO. Der fik de hilst på 
de pædagoger og medhjælpere, der 
skal tage sig af dem de kommende år. 
Det var nogle hyggelige aftener, og vi 
glæder os meget til at lære både børn 
og forældre bedre at kende. 
 
Sculpture by the Sea 
På kunstudstillingen Sculpture by the 
Sea i Aarhus havde Børnekulturhuset 
arrangeret workshops, hvor børn i 
samarbejde med en kunstner fik mu-
lighed for at skabe unikke skulpturer. 
4.klassesgruppen fik chancen for at 
deltage og var derinde tirsdag d. 7. 
juni. Workshoppen tog afsæt i en af 
de udstillede skulpturer og det var 
med inspiration herfra og gennem leg 
med materialer og fantasien at deres 
egen skulptur blev skabt. De havde en 
rigtig god oplevelse og var meget til-
fredse med resultatet. 
 
God sommer 
Vi vil hermed gerne ønske jer alle en 
helt fantastisk sommer, vi håber, at I 
alle får nogle dejlige ferieoplevelser 
og glæder os til at se jer derefter. 
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En af de stærke ting ved Den Danske 
Folkeskole er samarbejdet mellem 
skole og hjem. På den ene side er det 
vigtigt, at skolens personale drager 
omsorg for eleverne og tager sig af 
eventuelle sociale og personlige pro-
blemer og på den anden side er det 
vigtigt, at forældrene bakker op om 
og deltager i skolens arbejde og ele-
vernes skolegang. 
Med sommerferien lige om hjørnet og 
Børnefestivalens musik stadigt hæn-
gende i ørerne, tænker jeg, at Mårslet 
må være et dejligt sted at være barn 
og vokse op i bl.a. fordi så mange er 
engagerede omkring elevernes hver-
dag både før og efter klokken har rin-
get. Der er rigtig mange, som gør et 
stort stykke arbejde for, at byens børn 
og unge har muligheder for at have 
det godt – både de ansatte som gør det 
via deres arbejde og ind imellem lige 
gør det ekstra, som gør den store for-
skel, men også andre, som på frivillig 
basis yder en engageret indsats både 
omkring børnenes og de unges skole-
gang og fritid. 
Mange møder allerede frivillige på 
vej til skole, hvor voksne og store 
børn er trafikvagter og andre har 
iværksat diverse kampagner for, at 
alle kan have en mere sikker skolevej. 
Dette arbejde er der rigtig mange an-
dre forældre, der er med til at bakke 
om, ved at minimere de farlige situa-
tioner i trafikken, f.eks. ved at lade 
børnene selv cykle i skole eller sætte 

dem af uden for skolen, så bilen ikke 
skal parkeres. 
I klasserådene er der ligeledes rigtig 
mange som gør et stykke arbejde, for 
at skolebørn og deres forældre kan 
være sammen på kryds og tværs. Ud-
fordringen er at finde et niveau for 
både antallet af arrangementer og ind-
hold, hvor alle har mulighed for at 
deltage. Jo flere deltagere, jo bedre 
kan man lære de øvrige forældre at 
kende og jo nemmere bliver det at 
snakke sammen om eventuelle kon-
flikter mellem børnene. 
Ud fra teorien om, at det er sværere at 
mobbe èn man har været hjemme os, 
har mange i de små klasser gode erfa-
ringer med spise- og legegrupper, 
hvor skolebørnene på skift er hjemme 
hos hinanden i små grupper. Ud over 
at børnene måske får øjnene op for 
nye legerelationer, får forældrene og-
så en god mulighed for at lære klasse-
kammeraterne lidt bedre at kende. 
Dette er nogle få eksempler på de 
ting, som måske i sig selv virker små, 
men som tilsammen gør en stor for-
skel på det engagement, der er på og 
omkring Mårslet Skole og som forhå-
bentlig kan give vores børn nogle go-
de erfaringer med skolelivet. Fra Sko-
lebestyrelsen håber vi selvfølgelig at 
dette engagement vil fortsætte og vil 
gerne give alle – både frivillige og 
ansatte - et skulderklap og ønske en 
god sommer. 

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

www.maarslet-bladet.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 
Formand: 
Mogens Sønderby 
 
Mårslet Skoles Venner 
Lone B. Thuesen 
Telefon: 86122398 
Lbthuesen@gmail.com 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Jacob Steen 
jacob.steen@hotmail.com 
 

Skolebestyrelsen 
Af RIKKE LYSHOLM 
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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  
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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Steen Bille Nielsen, Årets Mårslet Borger 2011  
Komiteen der bestod af tidligere års 
modtagere samt en fra Mårslet og 
Omegns Brugsforening havde valgt 
Steen Bille til en værdig modtager af 
æresprisen ”Årets Mårslet Borger 
2011”. 
 
I ordene bag ved de indstillede der 
var indkommet til komiteen stod der 
bl.a. dette om Steen Bille. 
 
Steen, har i gennem de sidste mange 
år utrætteligt blandet sig i byens liv i 
både ord (såvel talte som især skrevne 
ord) samt i konkrete handlinger. 
 
Steen, er heller ikke bange for en 
masse store udfordringer – selv om 
det også kan udvikle sig til nogle seje 
træk ind i mellem. 
 
Steens initiativer, engagement favner 
ganske bredt, det har alt sammen det 
specielle særpræg, der er med til at 
hylde sammenhængskraften i vores 
dejlige by Mårslet. 
 
Tidligere mangeårig formand for 
Mårslet Skoles Venner. - Aktiv foræl-
der i Skakklubben igennem mange år. 

Mårslet Bladet har også nydt godt af 
Steens aktivitet. 
 
Man må heller ikke glemme TMG, 
der kan man også sige, at Steen har 
sat et endda godt og stort aftryk. 
 
Vedr. det store og lange seje træk, 
tænkes der især på et kæmpe projekt. 

– Multihallen. 
 
Som om det ikke var nok, ja så kom 
Motionscenteret / MotionsHuset også 
lige på hans CV. 
 
Stort tillykke med æresprisen ”Årets 
Mårslet Borger 2011”. 

Første epoke startede egentlig op i 1982, af den lokale Sparekassen SDS, Mår-
slet afd. og forsatte som sådan indtil og med 1989. Dengang var det som Mår-
slet Aktiv Pokalen 
 
Anden epoke startede op i 2000, hvor UniBank og senere Nordea Bank Mårslet 
afd. stod udelingen af selve ”Æresprisen” som Årets Mårslet Borger. 
 
Tredje epoke starter i dag pinselørdag den 11. juni 2011, hvor Mårslet og Om-
egns Brugsforening nu er sponsor for uddelingen af ”Æresprisen” som Årets 
Mårslet Borger. 
 
I dag kan man holde et lille jubilæum – idet det er 20’ende gang at prisen udde-
les, men det kunne egentlig have været hele 30 gange der havde været uddeling 
og fejring af Årets Mårslet Borger. 
 
Komiteen til udvælgelse af Årets Mårslet Borger består af tidligere års vindere 
samt en fra Mårslet og Omegns Brugsforening 
 
 
Man kan også sige, at på sådan en dag, der kommer byens torv til at skinne. 

Lidt historie bag ”Årets Mårslet Borger” 
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Så oprandt dagen, hvor Mirabellens 
ombyggede og tilbyggede rammer 
samt den ny legeplads kunne indvies. 
Med solskin og blå himmel startede 
dagen med skattejagt for alle børnene, 
og en meget ked af det alf måtte have 
hjælp af børnene til at finde sit stjålne 
guld. Det lykkedes heldigvis efter 
mange forhindringer i form af kartof-
felløb, tovtrækning mm, og alle børn 
blev efter den ihærdige indsats beløn-
net med en guldmønt – af chokolade J 

Om eftermiddagen var der inviteret til 
åbent hus for alle, som havde lyst til 
at se de nye faciliteter inde og ude. 
Efter den obligatoriske tale og klip-
ning af de røde snore til vuggestuen 
og til legepladsen, var der kaffe og 
saftevand med hjemmebagt kage og 
kagemand til alle. 

Ønsket om en renovering af den 40 
årige børnehave har været aktuel i 
mange år hos både forældre og perso-
nale, og i foråret 2010 lykkedes det at 
få igangsat en ombygnings- og tilbyg-
ningsproces, som varede til august 
2010, hvor Mirabellens fysiske ram-
mer fremstod som ny integreret insti-
tution i Mårslet normeret til 12 vug-
gestuebørn og 40 børnehavebørn. 

I efteråret var heldet igen med Mira-
bellen, da der efter ansøgning blev 
tildelt en bevilling til en meget til-
trængt ny legeplads. Da vinteren blev 
meget lang, lod den dog vente på sig, 
så først til indvielsen kunne det færdi-
ge resultat tages i brug. Både de små 
fra vuggestuen og de større fra børne-
haven nyder de mange spændende 
udfordringer, som den nye legeplads 
byder på. 
 
Bedsteforældredag 
Siden indvielsen har der været bedste-
forældredag i Mirabellen, hvor børne-
ne igen fik muligheden for at vise 
deres daglige rammer frem. 
Nogle af børnenes ”bedster” blev ef-
ter en kop kaffe og en småkage sat i 
arbejde og producerede lækre sand-
wich til frokost til alle. Desuden blev 
der malet 3 nye årstidsmalerier til 
legepladsen. Det blev endnu en fest-
dag i Mirabellen. 

Nye rammer ude og inde i Mirabellen 
Indvielse d. 6. maj 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - juli /august 2011 

Kirkens magt og afmagt 
 

Hjemme i min entre står der en lille 
mørkerød Luther-figur (100 cm høj 
og 40 cm bred – så helt lille er den nu 
ikke...). Den viser Luther stående med 
en opslået Bibel i hånden. På den høj-
re side står der: ”Das Neue Testament 
– übersetzt von Doktor Martin Lu-
ther”.  Figuren har stået på torvet i 
Wittenberg sammen med 799 andre. 
Nu står den så i Mårslet præstegård 
og minder os om, at vi er lutheranere.  
Og hvad vil det så sige? 
 
Frihed 
Lutheranere hylder friheden. Det be-
gyndte med Luthers opgør med den 
romersk-katolske kirke. Som ganske 
almindelig munk formastede han sig 
til at tale paven midt imod. Han re-
spekterede ikke pavens myndighed og 
slet ikke dogmet om hans ufejlbarlig-
hed. Derimod hævdede han, at den 
eneste virkelige autoritet var Bibelen. 
Men det var ikke kun paven og præ-
steskabet, der skulle have lov til at 
læse den. Derfor oversatte han Det 
Nye Testamente til tysk, så alle kunne 
læse den hellige skrift på deres mo-
dersmål og således danne deres egen 
mening og argumentere for deres 
synspunkt, ligesom han selv havde 
gjort.  
 

Folket skulle rives ud af deres umyn-
diggørelse og uddannes, så de kunne 
læse, forstå og virkelig tilegne sig det 
gode budskab.  
 
Derfor står gode lutheranere vagt om 
friheden til at søge Gud uden om 
magtfulde institutioner, paver og præ-
steskab. Det er ikke præsten, men 
Gud, der tilgiver syndere. Det er ikke 
kirken eller paven, men Kristus, der 
frelser og trøster. Denne frihedstanke 
har altid været folkekirkens adels-
mærke. Folke-kirken er et frit fælles-
skab, hvor man frit kan komme og gå; 
hvor man frit alene eller i små for-
samlinger kan tænke over bibelens 
budskab uden en præstelig autoritets 
sanktion.  
 
Frihedstanken ligger også bag ideen 
om kirkens rummelighed. Den enkel-
tes tro er først og fremmest et person-
ligt anliggende mellem den enkelte og 
Gud. Menighedsråd og præst respek-
terer det enkelte medlems privathed. 
Så i den henseende har kirken ingen 
magt.  
 
Bundethed 
Lutheranere indrømmer at en vis bun-
dethed er nødvendig. Mennesker har 
brug for ordninger, så alt ikke flyder. 
Det var nødvendigt dengang på Lu-
thers tid, da der blev gjort op med den 
katolske kirke og alt ting var i bevæ-
gelse, men det er også nødvendigt 
med ordninger nu. Det vil sige, der 
skal være rammer og regler for den 
kristne religiøse praksis. Derfor fast-
lagde Luther også en række princip-
per for det nye kristne liv. I centrum 
stod dåb og nadver, og som noget nyt 
i gudstjenesten indførtes prædiken og 
salmesang – og så skulle alt selvføl-
gelig foregå på modersmålet og ikke 
på latin, som folket jo ikke forstod! 
Bundet var og er  alle af bibelens ord 

og bekendel-sesskrifterne. 
 
Også i dag er der faste rammer for 
folkekirkens liv. Alle har jo ikke tid 
til at sætte sig ind i de forskellige reli-
giøse og teologiske spørgsmål. Derfor 
er det praktisk at have en præst ansat, 
som man kan hente vejledning hos. 
Der er love, bekendtgørelser og cirku-
lærer som skal følges af alle medlem-
mer og ansatte. I den forstand udøves 
der en vis form for magt, for der må 
jo føres tilsyn med at love og regler 
overholdes. Præsten har forkyndel-
sesfrihed, men står under biskoppens 
tilsyn, der ser til at sakramenterne, 
undervisningen og sjælesorgen for-
valtes korrekt. 
 
Magt og afmagt 
Det er for mig at se vigtigt, at folke-
kirken indrømmer sin afmagt og hol-
der op med at beklage sig over ikke at 
kunne tale med én stemme og dermed 
markere sig skarpere i den offentlige 
debat som institution. Afmagten sik-
rer den enkeltes frihed i fællesskabet. 
Det er omvendt lige så vigtigt, at kir-
ken forbliver en institution, der er 
ordnet ved lov og derfor er forpligtet 
til at udøve den nødvendige magt, der 
skaber gode og trygge rammer for 
dens medlemmer. Magten består i, at 
man udformer og retter sig efter auto-
riserede alterbøger og ritualbøger, 
samt følger reglerne for undervisning, 
ansættelser af personale osv. Vi ved 
godt, at disse regler er menneskeskab-
te. De er ikke hellige, uforanderlige 
endsige uanfægtelige. Men det er nu 
engang sådan, at hvor mennesker er 
forsamlede, er det for vore synders 
skyld nødvendigt med love og regler 
– også i kirken. 

Sognepræst Hanne Davidsen 

Martin  Luther 
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Se, i dag sidder der jo en perlerække 
af dejlige unge mennesker her i kir-
kens midtergang. Til sammen udgør 
de en smuk kæde: Alle festklædte, 
elskelige, forvent-ningsfulde - og lidt 
nervøse. Ser vi dem enkeltvis, er de 
også hver for sig unikke og smukke 
perler; hver har de deres egen helt 
særlige historie, hver deres personlig-
hed og særpræg. Skønne, skinnende 
unge perler. 
  
Smukke perler 
Selv om vi nu i dag ser på jer på den 
måde, kan det da godt være, at I nogle 
gange - når I er alene med jer selv - 
synes, at I ikke er noget særligt. Må-
ske tænker du, at du bare er som et 
ubetydeligt sandkorn på en kæmpe 
strand. Hvilken betydning skulle et 
lille mennesker have i det kæmpe sto-
re menneskehav, der findes på jorden. 
Et menneske er da bare en lille bitte 
brik i et kæmpe puslespil, man ikke 
kan overskue eller styre. Man kan 
fristes til at synes, at det da er lige 
meget om man er her eller ikke er her. 
Men det er ikke sandt. Der er en me-
ning med alle menneskers liv, også 
med jeres. Hver især har I betydning 
for andre, hver især har I en opgave, 
som kun I kan løse, nemlig at leve 
lige netop jeres liv. Så det nytter ikke 
noget at gemme sig under dynen, for 
der er brug for jer.  
I er uundværlige. Budskabet til jer i 
dag er, at I i vore øjne og i Guds øjne 
er værdifulde og uerstattelig perler - 
sådan er det uanset hvad I selv måtte 
mene og uanset, hvordan det er gået  
og vil gå jer. 
  
Forventninger og blikke 
Men igennem livet hviler der jo man-
ge forskellige blikke på en. Nogles 
blikke gør en glad, andres blikke gør 
en ked af det. Nogle forventer noget 
af en, som man ikke bryder sig om at 
opfylde, f.eks. hvis kammerater vil 
presse en til noget, man ved er for-
kert. Andre forventer sig det, man 
gerne vil, men ikke kan, det kan være 
ens forældre eller lærere. Nogle pla-

cerer en i roller, man ikke selv har 
bedt om - rollen som den sjove, den 
forsigtige, den usynlige, den kloge, 
den stille, den musikalske, nørden, 
sportsidioten osv. Men der er også 
mennesker i ens nærhed, som ser alt 
det gode i en, alle de muligheder, der 
ligger gemt i en, og som man måske 
selv er blind for, mennesker, der for-
mår at elske det 
blidt og roligt frem. 
 
Skønhed gennem kamp 
Det er jo med os mennesker, som med 
rigtige, ægte og værdifulde perler, der 
skabes i en muslingeskal. Det begyn-
der med, at et lille sandkorn er kom-
met ind i muslingen. Sandkornet har 
ligget der og irriteret og genereret 
muslingen, og det har gjort ondt. 
Muslingen har så for at beskytte sig 
mod det ubekvemme og smertefulde 
lagt lag på lag af perlemor rundt om-
kring sandkornet. Der er så gået man-
ge år og mange lag perlemor er lagt 
på for at danne perlen. Den har ligget 
derinde i muslingen og rumlet rundt 
og er måske blevet lidt uregelmæssig 
i formen. Men den færdige perle er 
uanset formen skinnende hvid og 
smuk. 
Sådan bliver vi mennesker også til - 
vi formes efter de mange oplevelser 
vi får. Også det, der gør ondt er med 
til at gøre os til dem vi er og gøre os 
smukke. Problemer og sorger er med 
til sammen glæde og kærlighed at 
gøre os til hele mennesker i denne 
indviklede og foranderlige verden. 
  
Guds billede af os 
Men bag denne brogede virkelighed, 
bag ved alt det, der forandrer sig er 
Guds virkelighed, som vi også er en 
del af, og den er garanten for, at der 
er noget uforanderligt i os, en uforan-
derlig kerne, en lysende, smuk perle - 
og denne perle er Guds billede af os. 
Så dybt inde i os har Gud malet et 
billede, som gør os til dem vi er, et 
stabilt og uforanderligt smukt billede. 
  
 

Kristuskransen 
Netop det mærker vi, når vi er stille 
og beder til Gud. Det har vi gjort i 
konfirmationsforberedelse. Hvor vi 
har brugt en særlig perlekæde, som 
kaldes Kristuskransen, og som består 
af en række perler, der har hver deres 
betydning. Den største og vigtigste 
perle er Gudsperlen. Når vi har fat om 
den, kan vi sige: Gud, du er grænse-
løs, du er lys, du er nær og jeg er din. 
Så kommer der en lille aflang perle - 
dem er der 6 af. Det er en stilhedsper-
le. Når man holder om den, skal man 
ikke sige noget, men lade Gud få 
plads. Så kommer den lille hvide per-
le, det er jeg-perlen. Når vi holder om 
den, kan vi sige: Jeg er lille, men dog 
stor, for Gud i mit hjerte bor. 
 
Den blå perle er bekymrings-
løshedsperlen. Den kan både unge og 
voksen har brug for indimellem. Den 
unge kan være nervøs for fremtiden, 
alle de mange valg, om man nu også 
kan leve op til forældrenes og egne 
forventninger; og forældrene kan be-
kymre sig om de unge, og om man 
som forældre har gjort det godt nok, 
om de unge nu kan klare sig. Har man 
det sådan, så tag fat om den blå perle 
og læg alle sorger og bekymringer på 
Guds skuldre, lad Ham få lov at bære 
med. Prøv at give slip på kontrollen, 
lad de unge leve livet som de vil, og 
hvil i tilliden til, at Gud er med dem. 
 
Der er mange flere dejlige perler, som 
kan jeg ikke komme ind på i dag. 
Men I  konfirmander får  en 
Kristuskrans i gave fra kirken, så I i 
stille stunder kan gribe til den, bede 
en bøn, føle Guds nærvær og få fri-
modighed til at kaste jer ud i det 
dejlige og bøvlede liv. 
 

 
 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 

Perler på en snor  
- Konfirmationstalen til 7.a og 7.c 2011 (i uddrag) 
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Konfirmander fra 7.a og 7.c 
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Kristuskransen 
Mens I har gået til konfir-
mandundervisning, har vi talt om og 
diskuteret mange store emner. Nogle 
gange er det godt at have et helt prak-
tisk værktøj til at komme rundt om 
store, diffuse og uhåndgribelige ting. 
Derfor har vi brugt meget tid på den-
ne lille krans.  
 
Som I kan se består kristuskransen  af 
forskellige perler. Hver perle har en 
betydning,  som jeg er ret sikker på, at 
hver eneste af mine konfirmander 
kender, fordi vi uge efter uge har gen-
nemgået kransen.  
 
Hver gang er vi begyndt med den sto-
re guld perle – og det er ? Konfirman-
derne svarer højt og tydeligt  i mun-
den på hinanden: Gudsperlen! 
Gudsperlen skal minde os om, at al-
ting begynder med Gud. 
 
Det er fra Gud, vi får livet, lyset  og 
kærligheden. Ligesom Gud skabte 
jorden og himmelen og alt andet, så 
skabte han også hver eneste af os. 
Gud har sat os hver især på vores sær-
lige plads på jorden, fordi han har 
brug for os her i sin verden.   
 
 
 

Selvom han ikke altid kan skærme os 
for de knubs, som livet kan bringe.  
Selvom det ikke altid føles, som om 
Gud holder sin hånd over os, så hol-
der han altid sin hånd under os – så 
han er klar til at gribe os, hvis eller 
når vi falder. Og han lover, at han er 
med os alle dage indtil verdens ende. 
Gud er os nær både på triste og sørge-
lige dage, men også på skønne og 
fantastiske dage som idag. 
 
Den næste perle, som kommer er? 
Konfirmanderne svarer prompte: Stil-
hedsperlen. 
 
Man kan godt sige, at stilhedsperlen 
er med til at binde Gudsperlen og den 
næste perle sammen – for der et øje-
bliks stilhed mellem Gud og menne-
sket og derfor er den lille hvide per-
le ? 
Nu næsten råber konfirmanderne i 
kor : Jeg- perlen. Med jeg-perlen får 
vi at vide,  at vi hver især er unikke, 
at vi alle er smukke og noget helt sær-
ligt i Guds øjne. Uanset hvad vi selv 
mener og uanset hvad alle andre me-
ner om os, så har vi Guds kærlighed 
og den vil altid være den samme. 
 
Når vi herinde i kirkerummet spørger: 
Hvem er jeg? Så lyder svaret til hver 
enkelt af os:  
Du er noget helt særligt. Du er Guds 
barn. Det er vi alle sammen, uanset 
hvor gamle vi er. 
  
I skal op til alteret og sige ja til, at 
Gud fortsat må være en del af jeres 
liv. Gud siger ja til jer og bekræfter 
overfor jer, at I er hans børn. 
 
Og hvad kan I så bruge det til? Tja, 
ALT. Alt. For det er det solide funda-
ment, som I kan bygge jeres liv på. 
Det er et godt fundament, fordi det ja, 
som Gud har givet jer, er evigt. 
 
 
  
 
 
 
Det helt fantastiske ved Guds ja er, at 

det aldrig blive et nej. Gud glemmer 
jer aldrig. Han er altid med jer.  Selv-
om I føler, at I er helt alene i  verden, 
så er han med jer. Gud er altid tilgæn-
gelig, 24 – 7.  Gud er kun et øjebliks 
stilhed væk. 
 
Guds bud 
Gud giver os det ultimative bud, at vi 
skal elske ham, og vi skal elske vores 
næste, både vores venner OG vores 
fjender!  Det kan vi ikke. Det kan jeg 
i hvert fald ikke, selvom jeg gerne 
ville. Heldigvis er det ikke det, som I 
lover ved at sige ja til at blive konfir-
meret i den kristne tro i dag. I skal 
ikke bevise, at I kan elske jeres fjen-
der. I skal tage imod. I skal tage 
imod, at Gud blev menneske og op-
fyldte det ultimative bud for os. Det 
gjorde han, dengang han blev korsfæ-
stet, døde og opstod for vores skyld. 
Han elskede de fjender, der hamrede 
ham fast på korset. Så stor er hans 
kærlighed. Hans kærlighed har ingen 
ende. 
 
Det er det de to røde kærlighedsperler 
i Kristuskransen drejer sig om. Det er 
Guds kærlighed til os, der gør, at vi 
kan elske hinanden. Vi kan elske, for-
di han elskede os først. Han elsker os 
hver især. Han elsker os for det vi er. 
Han ser på os med kærlighedens øjne 
og elsker både venner og fjender.  
 
Husk derfor, at det er med kær-
lighedens øjne, at Gud ser på os. Det 
er mit ønske for jer, at I skal vide jer 
elskede. Mit håb er, at dét skal give 
jer styrke, mod og indlevelse til at se 
på hinanden med kærlighed.  
Amen 
 
 

 
 
 
 
 

Sognepræst Mette Maria Kristensen 

Kristuskransen 
- Konfirmationstalen til 7.b og 7.d 2011 (I uddrag) 
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Konfirmander fra 7.b og 7.d  
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 KIRKETIDER 
 
 

JULI 2011 
 

 
SØNDAG d. 3. juli kl. 10.00 
2.s.e. trinitatis 
Luk 14,16-24 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 10. juli kl. 11.30 
3.s.e. trinitatis 
Luk 5,1-10 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 17. juli  
INGEN GUDSTJENESTE  
 
SØNDAG d. 24. juli kl. 10.00 
5.s.e. trinitatis 
Luk 5,1-11 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 31. juli kl. 9.00 
6.s.e. trinitatis 
Matt 5,20-26 
Anne Vejbæk 
 
 

AUGUST 
 
 

SØNDAG d. 7. august kl. 11.00 
7.s.e. trinitatis 
Luk 19,1-10 
Hans R. Christensen 
 
SØNDAG d. 14. august kl. 10.00 
8.s.e. trinitatis 
Matt 7,15-21 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 21. august kl. 11.00 
9.s.e. trinitatis 
FRILUFTGUDSTJENESTE  I 
BOMGÅRDSHAVEN 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 28. august kl. 10.00 
10.s.e. trinitatis 
Luk 19,41-48 
Hanne Davidsen 
 

Hvordan gør jeg, hvis   
Vinther skal ændres til 

Sommer? 
Dette og mange andre spørgsmål 
finder du svar på Mårslet Kirkes 
hjemmeside: 
 

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

Kirken i byfesten: 
Friluftsgudstjenesten 

I forbindelse med Mårslet Byfest 
fejrer vi en gudstjeneste i det fri søn-
dag den 21. august kl. 11.00 i Bom-
gårdshaven. Gudstjenestens tema er: 
LIVSTRÆET. Vi kan igen glæde os 
til at høre Århus BrassBand, der vil 
ledsage salmesangen. Korister fra 
Mårslet Kirkekor vil også medvirke 
sammen med kirkesanger Lisbeth 
Frandsen. Som læser medvirker Jens 
Jørgen Bech. Prædikant er sogne-
præst Hanne Davidsen. Alle indby-
des til at deltage i nadveren, som er 
lidt anderledes, idet vinen, der skæn-
kes er rødvin og brødet, der uddeles, 
er lækkert groft landbrød. 
 
Efter gudstjenesten kan man købe 
frokosten ved Makaro’s bod, lige-
som også øl og vand kan købes. Der 
sælges kort af Mårslet by, Mårslet 
Kirke, de nye smukke messehagler 
og hæftet om dem – nu med billeder 
af Dronning Margrethe II’s besøg.  

Overskuddet går til indkøb af inven-
tar til sognehuset, der bliver udbyg-
get i 2012. Man sidder ned under 
hele gudstjenesten. Der sættes bænke 
frem, men det er også en god ide selv 
at medbringe et par campingstole 
eller et tæppe. 

Hanne Davidsen 

MENIGHEDSRÅDET 
 

Der afholdes menighedsrådsmøde i 
Sognehuset, Obstrupvej 4 A 

 
onsdag d. 24. august kl. 19:00 

 

Menighedsrådets møder er offentlige 
og alle er velkomne til møderne. 

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 kontakt 
sognepræst Hanne Davidsen i præste-
gården, Obstrupvej 4,  
8320 Mårslet.  

Sommerfest for seniorer 
 

Som et led i Mårslet Byfest afholdes 
en hyggelig sommerfest for seniorer 
torsdag den 18. august. Vi begynder 
med en gudstjeneste kl. 14.00 i Mårslet 
Kirke.  
 
Herefter inviteres der til et festligt og 
smukt pyntet kaffebord i sognehuset. 
Ved kaffen underholder Jørgen 
Kraglund (klarinet), Preben Ulvskov 
(klaver/harmonika) og Anders Errboe 
(kontrabas) med munter og glad musik, 
ligesom vi også sammen skal synge 
nogle af vore skønne sommersange fra 
Højskolesangbogen. Arrangementet 
slutter ca. kl. 16.00.  
 
Alle er hjertelig velkomne. 

Foto: Jørgen Lauritsen 

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. 

Sommerfest for seniorer 
 

Som et led i Mårslet Byfest afholdes 
en hyggelig sommerfest for seniorer 
torsdag den 18. august. Vi begynder 
med en gudstjeneste kl. 14.00 i Mårslet 
Kirke.  
 
Herefter inviteres der til et festligt og 
smukt pyntet kaffebord i sognehuset. 
Ved kaffen underholder Jørgen 
Kraglund (klarinet), Preben Ulvskov 
(klaver/harmonika) og Anders Errboe 
(kontrabas) med munter og glad musik, 
ligesom vi også sammen skal synge 
nogle af vore skønne sommersange fra 
Højskolesangbogen. Arrangementet 
slutter ca. kl. 16.00.  
 
Alle er hjertelig velkomne. 
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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 juli og august redi-
geres  
 

af Hanne Davidsen, 
Mette Grøn Bugge 

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 
Mandag er fridag 

INDREMISSION 

Juli 2011 

Onsdag den 31. august kl. 19:30 

Onsdag den 31. august kl. 19.30, får 
vi besøg af Missionær Hanus Poul-
sen, Randers. 
 
Emnet for denne aften er : 
” D e n  ø d s l e n d e  G u d ” .                                                                
Hanus skriver: Jeg har ladet mig in-
spirere af Timothy Kellers bog ”De 
fortabte sønners Gud”, på engelsk, 
”The prodigal God”, som også kan 
betyde ”Den ødslende Gud”.  
 
Vi skal høre om ikke én, men to for-
tabte sønner og ikke mindst, den øds-
lende Gud. Timothy Kellers beskri-
ver nogle vinkler vi normalt ikke ser 
og hører om. Spændende og skræm-
mende vinkler. Perspektiver, der 
tvinger en til at tænke og muligvis 
revurdere sin situation i forhold til 
Gud. 
 
Hanus Poulsen har været missionær i 
Randers siden 2005, er 53 år og gift 
med Maria. Når tiden er til det, dyr-
ker han sine passioner, som er billard 
og dart. Desuden har han et meget 
stort hjerte for amerikaner biler og 
elsker at tage drengene med til ud-
stillinger og træf. Han er meget glad 
for musik, mest country og rock. Fa-
voritten, som oftest ligger i cd-
spilleren er Johnny Cash. 
 
Mødet foregår i Mårslet Sognehus 
Obstrupvej 4A og alle er meget 
velkomne. 
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Tirsdag d. 2. august 
Indkøbstur (husk tilmelding) 
 
Onsdag d. 10.august. 
Heldagstudflugt til Himmerland. 
Vi starter fra Kildevang kl. 8.30 og  
er hjemme igen ca. kl. 17.00.  
Første stop på turen er Danmarks Cykelmuseum. Derefter 
køres til Simested Kro – hvor middagen serveres. Til slut 
besøger vi Den Jydske Rosenpark. 
Turen koster 300 kroner og tilmelding er bindende. Tilmel-
ding til Brugerrådet tlf.: 8713 4434 senest den 1. august. 
 
Mandag d. 15. august kl. 14.00: 
Syng med Josser Herold.  

Genbrugsen er LUKKET i august måned. 
 Næste åbningsdag er den 8. september kl. 15.00-17.00.  
 
Indkøbstur 1. tirsdag i mdr. kl. 13.30. Tilmelding nød-
vendigt 
 
REMINDER! 
Så er der Brugerrådsvalg ! 
Vi har opstillingsmøde d. 28.sept. kl. 14.00.  
Valget er torsdag d. 3. nov. kl. 9.00-17.00. På valgdagen 
er der buffet i caféen kl. 12.00. 
 
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 hjemme-
side www.aarhus.dk/lcsyd 

AKTIVITETER I AUGUST 2011 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Brugerrådet  
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

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

Hus i Italien  
udlejes hele året 

 
 

Havudsigt og gode strande 
www.villacichetti.dk 
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Hvert år afholder spejderne i hele År-
hus syd en såkaldt divisionsturnering, 
hvor alle blå spejdergrupper samles 
og konkurrerer i forskellige discipli-
ner, eksempelvis lejretablering, klat-
ring, smedning og madlavning over 
bål. Temaet ved dette års divisionstur-
nering var vikinger, hvor guder og 
jætter kæmpede mod hinanden. 

Der deltog ca. 10 grupper, og Giber Å 
Gruppe løb med titlen som Bedste 
Gruppe, samlet set. I troppen (de 12-

16 årige) fik én Giber Å patrulje an-
den pladsen i lejrsport/rafteprojekt, 
mens en anden patrulje vandt anden 
pladsen i præg (samarbejde) og tredje 
pladsen i madlavning. Også blandt 
minierne (de 8-10 årige) markerede 
Giber Å Gruppe sig positivt – én pa-
trulje blev kåret som bedste patrulje 
og vandt samtidig anden pladsen på 
dagsløbet. En anden mini patrulje fik 
bedste præg. Juniorerne (de 10-12 
årige) vandt første præmien i præg. 
 
Giber Å Gruppe blev etableret i janu-
ar 2007 og tæller i dag 64 aktive med-
lemmer i alderen 5-14 år og 11 lede-
re / assistenter. Også i år skal gruppen 
på sommerlejr - troppen rejser en uge 
til Kandersteg i Schweiz, juniorgrup-
pen skal på vandretur omkring Ry og 
minierne skal til Stevninghus i Søn-
derjylland i en uge. 
 

Vi starter op igen efter ferien torsdag 
d.25. august i Borgerhuset – her er 
nye spejdere velkomne J 
 

På vegne af Giber Å Gruppe 
Pia Hoberg Bork 

Giber Å Gruppe vandt årets divisionsturnering 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
 

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 er en meget velfungerende forening. Vi er faktisk så populære, at der er lange ventelister til flere af vo-
re hold. Vi vil så gerne tilbyde et hold til alle, der har lyst til at gå til gymnastik. 
Vi har en dejlig charmerende gymnastiksal, de nyeste redskaber, en velfungerende bestyrelse, en god økonomi og en 
masse unge hjælpeinstruktører. Det eneste vi mangler, er nogle voksne der har lyst til at bruge ca. 1 time om ugen til at 
gøre en forskel for en flok af byens bevægelsesglade unger - måske dine egne! 
Vi ved godt, at det kan være svært, at finde tid i en travl hverdag, men vi har virkelig brug for dig, din nabo og helst Jer 
begge! Det er så meget sjovere, når der løftes i flok - så bliver byrden jo også mindre. 
 

Jo mere man giver – jo rigere bliver man! 
 

På snarligt gensyn 
TMG Gymnastik Bestyrelsen 

Job tilbydes 
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Gymnastik 

TMG GYMNASTIK  -  VINTERSÆSON 2011/2012 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag 

Kl 16- 16:55 

? 

Kl 16- 16:55 
Drengefræs 

2. -4. kl 
v/ Anette 

Kl 16-16:55 

  ? 

Kl 15:10-16:15 
Senior 

gymnastik 
v/ Vinny 

Kl 10-10:55 
2 -5 år 

Tumlinger med foræl-
dre 

v/ Erik, Lotte, Dorte & 
Kristjan 

Kl 17- 17:55 

   ? 

Kl 17- 17:55 
Familiehold 
- børn 3-6 år 

v/ Anette 
  

Kl 17-17:55 

  ? 

Kl 16:30-17:25 
Motorik & sans med 

forældre 
1½ -4 år 
v/ Bente 

Kl 11-11:55 
5 – 6 år 

Puslinger 
v/ Elisabeth & Annemie 

Kl 18-18:55 

   ? 
  

Kl 18 -18:55 

? 

Kl 18-18:55 

  ? 

Kl 17:30-18:45 
Pige-fun 
2. - 4. kl 

v/ Bente og Emil 

  

Kl 19-19:55 

? 

Kl 19-20:20  
Zumba, styrke & 

effekt 
v/ Anna 

  

Kl 19-19:55 

  ? 

Kl 19-20:30 
Herre-holdet 

v/ Benny 

  

Kl 20-20:55 Kl 20:30 -21:30  
Effekt 
v/ Anna 

Kl 20-20:55 
  

    

Vi forventer, at der i løbet af sommeren vil komme ændringer, så følg med på vor hjemmeside www.tmggymnastik.dk 
Tilmelding torsdag d. 11. august kl. 20 via www.tmggymnastik.com  

Som det ses, har vi ikke noget tilbud til børnene i 0.-1.klasse og fra 5.klasse, samt at vi sandsynligvis kommer til at 
mangle endnu et hold til de yngste. Vi ville rigtig gerne kunne tilbyde flere hold, både til børn, unge og voksne, men 
uden instruktører er det desværre ikke muligt. 
 
Job tilbydes 
TMG gymnastik er en meget velfungerende forening. Vi er faktisk så populære, at der er lange ventelister til flere af 
vore hold.  Vi har en dejlig charmerende gymnastiksal, de nyeste redskaber, en velfungerende bestyrelse, en god øko-
nomi,  kursus-og uddannelsestilbud og en masse unge hjælpeinstruktører. Det eneste vi mangler, er nogle voksne der 
vil tjene en skilling, tage et ansvar, og har lyst til at bruge ca. 1 time om ugen til at gøre en forskel for en flok af byens 
bevægelsesglade unger - måske dine egne! 
Vi ved godt, at det kan være svært, at finde tid i en travl hverdag, men vi har virkelig brug for dig, din nabo og helst 
Jer begge! Det er så meget sjovere, når der løftes i flok - så bliver byrden jo også mindre. 
 

Jo mere man giver – jo rigere bliver man! 
 

Kontakt os; - måske du har en god idè, måske vil du gerne, men…., måske er du usikker på, om det er noget for dig, 
måske har du selv lavet masser af gymnastik, måske har du aldrig sat dine ben i en gymnastiksal,  måske vil du gerne 
have noget undervisningserfaring til dit CV - der er mange muligheder, så hold dig ikke tilbage, men kontakt os, og 
lad os tage en snak. Mail: britt@tmggymnastik.com eller ring 50 987 996. 
 

TMG Gymnastik Bestyrelsen 
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TILMELDING 
Der er sendt brev ud til nuværende medlemmer med tilbud om at forny medlemskabet.  

Eventuelt ledige baner/tidspunkter efter tilmeldingsfristens udløb bliver derefter tilbudt øvrige og nye medlemmer ved 
personlig henvendelse i Halhuset Tirsdag, den 9. august kl. 19.30 – 20.30.   
 
Ønsker du at leje en bane, skal du ved tilmelding medbringe navne, adresser, fødselsdag og –år, telefonnr, e-mail 
samt betaling for samtlige spillere, du ønsker at spille med. 

Badminton 

BADMINTON 2011/2012  
TMG Badminton melder sig på banen igen og byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen til en ny og spænden-
de badmintonsæson. Sæsonstarten nærmer sig og vi vil derfor gerne informere om vores tilbud for den kommende sæ-
son. 
SPILLETIDER  
Vi har i den kommende sæson følgende spilletider: 

Mandag 15.30   16.30 U11 Tirsdag 11.20 - 12.05 Seniorer 
Mandag 16.30   17.30 Miniton Onsdag 19.30 - 20.30 Motionister 
Mandag 17.30 - 18.30 U13 Onsdag 20.30 - 23.00 Turneringsspillere 
Mandag 18.30 - 19.30 U15/U17 Onsdag 20.30 - 21.30 Baneleje (2 baner) 
Mandag 19.30 - 20.30 Baneleje Onsdag 21.30 - 22.30 Baneleje (2 baner) 
Mandag 20.30 - 21.30 Baneleje Lørdag 08.00 - 09.00 Baneleje 
Mandag 21.30 - 22.30 Baneleje           

Motionist onsdag Kr. 725 

Seniorspiller Kr. 300 

Baneleje mandag og onsdag Kr. 2000 

Baneleje lørdag Kr.  950 

Turneringsspiller, 20 år og over Kr. 1350 

Turneringsspiller, under 20 år Kr. 700 

Basismedlem Kr. 300 

Ungdom Kr. 475 

Spørgsmål vedrørende tilmelding o.a. kan rettes til 
Kasserer Steen B. Hansen – kasserer@tmgbadminton.dk 8629 1228 
Formand Jesper Holm – formand@tmgbadminton.dk - 8629 8690 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
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Motion 

Nye initiativer på vej 
Når sommerferien er slut begynder 
fase 2 af Mårslet Motionscenters liv.  
Nye initiativer vil føje sig til den fit-
nesstræning og indoor cykling, der 
allerede er godt i gang og selvfølge-
lig skal fortsætte. 
Idéer er der mange af. Både instruk-
tører og bestyrelse har gjort sig tan-
ker om efteråret og vinteren, men 
især medlemmerne lægger gode for-
slag i ris-ros-idéer postkassen ved 
fordøren. 
Her efterlyser nogle træningsredska-
ber og andre forskellige arrangemen-
ter, alle ud fra ønsket om at supplere 
livet i det center, mange fortsat er 
begejstret for at træne i. 
”Jeg taber mig som jeg håbede”, ly-
der det således fra en ivrig indoor 
cyklist. 
”Min læge roser mig, fordi mit kole-
steroltal falder, fordi jeg træner så 
meget”!, lyder det fra en anden. 
Bestyrelsen skal drøfte de gode for-
slag i slutningen af juni, men jeg kan 
godt løfte sløret for nogle af dem, der 
har gode chancer for at blive virke-
lighed: 
Fælles ugentlig løbetræning især for 
begyndere og med løbetrænere. Flere 

medlemmer og instruktører har alle-
rede meldt sig som interesserede lø-
betrænere. 
En foredragsrække om bl.a. basalt 
udbytte af træning, kost og træning, 
motivation o.s.v  Flere medlemmer, 
der har en faglig baggrund for det, 
har meldt deres lyst til at  stå for nog-
le af dem. 
Men som sagt, forslagene skal snak-
kes grundigt igennem først for at fin-
de ud af, om der er kræfter til at stå 
for initiativerne. Sættes de i gang, 
skal det ske med kvalitet. 
Maskinønsker 
Det samme gælder medlemmernes 
forskellige ønsker om at flere eller 
nye maskiner og redskaber. 
Det gælder redskaber som 12 kg 
håndvægte og maskiner som en ben-
presse og et ekstra løbebånd. Sidst-
nævnte vil koste 60.000 kr., så det er 
ikke en investering, der kan laves de 
første efterårsmåneder. Med maski-
ner vil vi ikke gå på kompromis, men 
holde os til nye maskiner og af sam-
me mærke som de maskiner, vi alle-
rede har købt. 
Men når september nærmer sig, er 
det tid for de første medlemmer at 

forny deres medlemskaber. Vi håber, 
at de har oplevet et lokalt motions-
center, der lever op til vores ambition 
om at tilbyde træning med kvalifice-
rede instruktører, hyggelige rammer 
og en nærværende bestyrelse. 
Til den tid håber vi også, at kunne 
byde en masse nye medlemmer vel-
kommen til træning. Her inden som-
merferien har vi passeret de første 
270 medlemmer.  
Har du spørgsmål til os, er du vel-
kommen til at spørgeinstruktørerne 
eller send mig en mail på 
bille1113@hotmail.com  
   

Steen Bille, TMG motion 

Tina og Michael med flere giver den 
en frivillig skalle ved at male vindu-
esrammer på en arbejdslørdag i juni 
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OPSKRIFT PÅ ET LOPPEMARKED 
MAN TAGER FØLGENDE INGREDIENSER: 

• Masser af godt humør. 
 
• Lopper fra borgene i 8320 området. 
 
• En lade til opbevaring af lopper. 
 
• Masser af glade købere en lørdag. 
 
• 30 indsamlere en tirsdag aften fra kl. 

18 til 22. 
 
• 35 morgenfriske folk lørdag morgen 

kl. 5 til at flytte lopper. 
 
• En gård til morgenmadsspisning. 
 
• 40 gode sælgere lørdag fra kl. 10 til 

15. 
 
• 15 til at rydde op og læsse ikke solgte 

lopper på biler og i containere. 
 
• En knivspids levende gris.  
 
• Sommerblomster med rund hånd. 
 
• 8 biler, traktorer og en flink vogn-

mand med en stor container 
 
• En del strøm. 
 
• 8 gule skilte og 10 plakater rundt i 

byen. 
 
• 60 rundstykker, 40 kebab og 6 pizza + 

diverse væske. 
 
• 50 kg. Grillpølser. 
 
• 300 vafler. 
 
• 5 fustager øl samt en stænk sodavand 

eller vand. 
 
• + diverse andre ingredienser som 

bare skal være der. 
 
• Støtte og sponsering fra de lokale 

handlende. 
 
• 10 trætte optællere af 18 kg. penge. 
 
Det hele blandes sammen på byens P-
plads og så skal der bages i 5 timer, ger-
ne ved 15 – 20 grader og helst tørvejr. 
 
Pas på! det kan brænde på, især trafikken 
i midtbyen.  
 
Når ”kagen” skal laves, skal man tage 
højde for at det kræver en KÆMPE ind-
sats og masser af hårdt arbejde og glade 
folk - men det er arbejdet værd.  
 
RESULTAT:  
EN DEJLIG ”KAGE” TIL TMG 
HÅNDBOLD PÅ ca 55.000 KR.  
 
TAK til alle – for stort og småt. 
 

Hilsen Jacob, Mads og Flemming 
Fotos: Jesper Andersen 
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Sundere pålæg 

Måske tilhører du en af de mange 
danskere, der spiser rugbrød til 
frokost. Rugbrød er vældig sundt 
– blandt andet på grund af det ofte 
høje indhold af kostfibre. 
Knap så sundt er meget af det på-
læg, som kommes på brødet. Rul-
lepølse, leverpostej, spegepølse 
og så videre er fyldt med mættet 
fedt, salt, nitrit og tilsætningsstof-
fer. Så hvorfor ikke gøre pålægget 
en smule sundere og måske endda 
mere velsmagende? Her får du en 
række gode forslag til sundere 
pålæg: 
Et blødkogt æg (gerne med friske 
tomater og purløg) 
En sildemad (gerne med rå løg 
eller radiser) 
Makrel – evt. fra dåse (vælger du 
makrelsalat, så undgå mayonai-
sen) 

Avocado-hytteostpålæg (se op-
skrift) 
Humus (kikærtepostej) gerne 
med oliven 
Kogt kylling skåret i skiver med 
masser af grønt til 
Bønnepostej (kan købes i nogle 
supermarkeder) 
Figenpålæg (kan erstatte pålægs-
chokolade madder til børn). 
 
Husk også masser af grønt til dine 
rugbrødsmadder. Skær lidt toma-
ter, agurk, løg, peberfrugt, blad-
selleri eller gulerødder ud i min-
dre stykker og spis det sammen 
med. Du kan også nemt bruge 
karse, purløg og persille som pynt 
og sund smagsgiver til de fleste 
madder. 
Hvis du hører til en af dem, der 
skal have smør på brødet, så kan 
det ofte erstattes af et tyndt lag 
smøreost (evt. light udgaven). 
Smøreosten ”holder” pålægget på 
brødet ligesom smørret, men inde-
holder langt færre kalorier. 
Når du køber rugbrød, så sørg for 
at købe et brød, med så mange 
kostfibre som muligt. Der bør ik-
ke være under 9 g. kostfibre pr. 
100 g. F.eks. indeholder Kohberg 

Schwarzbrot 10 g. kostfibre pr. 
100 gram brød. Kondi Karl fra 
Schulstad indeholder 9 gram kost-
fibre mens 3-kerne Rugbrød fra 
samme producent kun indeholder 
6 gram kostfibre pr. 100 gram. Du 
kan ikke se på et brød hvor groft 
det er, og navnet kan være vildle-
dende. Derfor er det nødvendigt at 
vende pakken om og tjekke vare-
deklarationen. 
 
Avocado-hytteost pålæg: 
Denne opskrift kan varieres i det 
uendelige, men jeg kan vældig 
godt lide denne version: 
Bland 1-2 spsk. økologisk hytte-
ost med ½ avocado samt agurk og 
rød peberfrugt i mindre stykker. 
Tilsæt lidt friskrevet ingefær 
(eller tørret) og evt. lidt tørret chi-
li. Du kan spise retten som den er, 
eller komme den på en god, grov 
skive rugbrød. Avocado indehol-
der sunde, umættede fedtsyrer og 
hytteost indeholder masser af pro-
tein. Retten er derfor ideel til folk 
der vil tabe sig og til sportsfolk. 
 
 

Velbekomme 
Kristine Nielsen 
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Brugsens første 100 år 
15. september i år kan Brugsen i 
Mårslet fejre sit 125 års jubilæum. 
Derfor har brugsforeningen fået sit 
festskridt, der beskriver de første 100 
år fra åbningen i 1886. 
 
Mårslets meget vidende lokalhistori-
ker Hans Møller går detaljeret til 
værks med talrige pluk i Brugsens 
gamle forhandlingsprotokoller. 
 
Men hæftet rummer andet og mere 
end bare opremsninger af beliggen-
heder, uddeler-skift osv. Det skildrer 
også en række dramatiske episoder, 
hvor uddelere og bestyrelse kom på 
kant af hinanden. 
 
I 1921 efter 1. verdenskrig blev ud-
deler Jens Kr. Jensen pålagt at betale 
halvdelen af det papir og bindegran, 
der blev brugt i butikken. På grund af 
de voldsomme prisstigninger i årene 

efter krigen. 
 
I juli 1931 opdagede bestyrelsen efter 
en samtale med banken, at brugsfore-
ningens beholdning af veksler var på 
24.814 kr. mod de ca. 16.000, udde-
ler Chr. Mortensen havde opgivet. 
 
”Bestyrelsen fandt det derfor forbun-
det med for stor risiko at fortsætte 
med uddeler Mortensen, hvor besty-
relsen enstemmigt vedtog at opsige 
ham fra næste dag. Dog fik han en 
frist på 14 dage til fraflytning af lej-
ligheden”, skriver Hans Møller. 
 
I 1930’erne var Brugsen for mænd. 
Det var mændene, der var medlem-
mer og det var dem, der valgtes til 
bestyrelse og andre tillidsposter. Ge-
neralforsamlingen var mændenes 
kærkomne friaften 
 

I 1964 besluttede den daværende ud-
deler Arnold Enevoldsen sig for at 
stoppe efter 33 år på posten. Den nye 
uddeler kom også til at hedde Ene-
voldsen, nu sønnen Gunnar Enevold-
sen. 
 
Og sådan bliver Hans Møller ved 
med at levendegøre brugsforeningens 
historie, der 15. september kan fest-
liggøre 125 års jubilæet. 
 
(Steen Bille) 
 
Mårslet Brugsforening – første hund-
rede år af Brugsens historie 1886-
1986. I serien Mårslet… her hvor vi 
bor. Af Hans Møller. Udgivet af  
Mårslet Sogns lokalhistoriske For-
ening. 62 sider. 30 kr. 
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Sommertid er bryllupstid! 
I samlingerne på Mårslet Egnsarkiv 
finder du adskilligt, der har med 
bryllup at gøre. 
  

Vi har f.eks. gennem tiden fået man-
ge originale bryllupsbilleder, tele-
grammer og lejlighedssange fra bryl-
lupper og sølvbryllupper m.v. 
Derudover har vi udklip fra aviserne 
gennem mange år med brudepar fra 
Mårslet. 
 

Men, men, men vi har jo kun det 
som er blevet afleveret til Egnsarki-
vet, så tænk på os, når du rydder op i 
skuffer og reoler. Vi vil meget gerne 
hjælpe med at bevare familiens og 
egnens minder til glæde for efterti-
den.  
 

Besøg Egnsarkivets hjemmeside på 
maarsletegnsarkiv.dk og gå på op-
dagelse i byens interessante historie 
og søg online i samlingerne. Vielsesattest anvendt som dokumentation ved køb af fast ejendom. 

Vognmand Hermann Frederiksen, Langballe Bakke, gift d. 24.9.1920 med Cecilie Eskildsen, Mathisenslyst ved Fulden. 
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Mårslet Egnsarkivs hjemmeside,  endnu mere interessant!    
Klik ind på http://maarsletegnsarkiv.dk  -  Mail: maarsletegnsarkiv@gmail.com 

Regning på materialer (83,02 kr) til 
en sort brudekjole fra firmaet Emil 
Vett & Wessel, idag Magasin i Aar-
hus. Bruden var Karen Marie Ege-
lund, gift den 7.7.1893 i Mårslet 
Kirke med gårdejer Mikael Nielsen, 
Dalsgaard i Langballe. 

Automekaniker Thomas Sørensen gift 
2.8.1936 med Grethe Frederiksen, 
Langballe Bakke. 

Gårdejer Laurits Veng, Hørret, gift 
6.10.1930 med Karen Friis, Højbal-
legaard. 

Mødested: Ved kirken. 
 

Vi er så heldige, at vores guide Hans 
Møller vil fortsætte byvandringen fra 
sidste år, således at vi denne aften 
bevæger os fra Giber Å mod syd ad 
Tandervej, Lindegårdsvej, Gl. Be-
dervej, Hulvej og Eskegårdsvej. 
 

Undervejs fortæller Hans Møller 
historier om den gamle bydels huse 
og nu nedlagte bøndergårde samt 
ikke mindst om beboere gennem 
tiden.  
 

Efter byvandringen byder foreningen 
traditionsbevidst på en dram fra 
Mårslet Brændevinslaug. 
 

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 bare mød op på 
pladsen foran kirken den 19. august 
og gå med på turen. 

 

Byvandringerne arrangeres af Mår-
slet Sogns Lokalhistoriske Forening.  
 

Medlemskab 
Bliv medlem af foreningen. Kontin-
gentet 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 send en mail til: 
wendland@mail.dk  eller kig ned i 

Egnsarkivet.   
 

I august er der åbent 
onsdag den  10. og  onsdag den 24. 
begge dage fra kl. 16:00 - 17:30. 

 

(Du finder indgangen  fra skolens  
lille parkeringsplads på Obstrupvej). 

   

Her vil medlemmer af Mårslet Sogns 
Lokalhistoriske Forening være til 
stede for en snak, tegning af med-
lemskab, salg af hæfter og evt. mod-
tagelse af arkivmateriale eller andet. 
 

* 
  

Egnsarkivet er normalt åbent den 
anden og fjerde onsdag i hver måned 
fra kl. 16:00 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. 

Byvandring i festugen 
Mårslet By syd for Giber Å, fredag d. 19. august kl. 19:00 

Byvandringen i 2010 var velbesøgt 
med omkring 50 deltagere. 
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Sjov motion for alle i byfesten 
Nyt tilbud for hele familien: Kom og ud-
fordre dig selv med anderledes motion på 
boldbanerne.  Børn, unge og voksne side 
om side på hver deres bane. 
 
Tilbuddet hedder act eller crossfit på tre 
forskellige niveauer afpasset efter alder 
og lyst på grusbanen ved motionscentret 
søndag 21. august kl. 13-15. 
 
Act er en maxpuls motionsform, der på 
én gang tvinger pulsen i vejret og sætter 
smil på læben over at prøve en ny type 
træning. Det er højintens træning med 
håndvægte kaldet kettle bells, sjippetove, 
tunge bolde, englehop osv. 
 
Vi laver to baner med hver fire trænings-
stationer side om side: 
 En for voksne, der vil udfordre deres 
egne kræfter på den hårde måde. Ledet af 
Kristian Wolski, instruktør i DGI act i 
DGI Østjylland. 
 
 En for unge og voksne, som laver øvel-
ser, der ligner, bare i en mindre hård ud-
gave. 
Lige ved siden af laver vi to forhindrings-
baner for børn, en for 3-6 årige og en for 
7-11 årige.  Banen skal gennemføres på 

tid guidet af instruktører. 
 
Desuden prøver vi at arrangere indoor 
cykling hold for begyndere i motionscent-
ret og såvel indendørs som udendørs 
zumba. 
 
Vi er fire afdelingsformænd for TMG 
basket: Rikke Lysholm, TMG gymnastik: 
Britta Skytte, TMG volleyball: Claus 
Jacobsen og TMG motion: Steen Bille. 

Vil du og nogle fra din familie være med, 
kan I tilmelde jer ved OK-tanken lørdag i 
byfesten under kræmmermarkedet.  
 
Du kan også sende mig en mail med til-
melding eller kigge op på selve dagen den 
21. mellem kl. 13-15. 

 
 

Steen Bille, TMG motion  
bille1113@hotmail.com 

Både kvinder og mænd kan teste sig selv med act-træning uanset alder  
(Foto: Steen Bille) 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

8320 Erhverv 2011 på gaden nu 
I disse dage kommer 4. udgave af det 
lokale erhvervsmagasin 8320 Er-
hverv. I dette års udgave kan du 
blandt andet læse om coach Astrid 
Bruun Bertelsen, Mårslets nye tand-
læge Martin, IT Arkitekten Robert, 
REMAkøbmanden Christian og man-
ge flere interessante erhvervsfolk fra 
8320. Hvis du ikke har modtaget et 
magasin i din postkasse senest 10. 
juli, så kontakt redaktør Claus Qui-
ding på mail claus@q-munikation.dk. 
Håber du vil nyde en sommeraften i 
selskab med magasinet 8320 Erhverv, 
og husk så at handle lokalt.  

Astrid Bruun Bertelsen fra Coaching Creative er med i den nye udgave af 
8320 Erhverv Foto: David Bering. 

 
  8. OKTOBER  
 
    18.00 - 02.00 

LÆKKER 3-RETTERS MENU, LAVET AF OLE ”BYKOK” OG HANS CREW. 
 
105 GRAM BLANDET (MÅRSLET REVY-FORENING) VISER DERES 30-ÅRS 
JUBILÆUMSFORESTILLING. 
 
CHARLIE DEE & THE TWISTERS SPILLER OP TIL DANS MED 60’ER MUSIK. 

 

BILLETTER KAN KØBES VED AT INDSÆTTE 550 KR PR STK                                              
PÅ KONTO 1917 8972160866 (HUSK NAVN OG TLF) 
DET VIL VÆRE MULIGT AT RESERVERE BORD  TIL KORTKLUBBEN,                      
GYMNASTIKHOLDET ELLER ANDRE GRUPPER. 

HELE OVERSKUDDET GÅR TIL MÅRSLET MULTIHAL 
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SvineTomat 
Befolknings tilvæksten stiger verden 
over og produktionen af kød, korn 
og grønsager skal derfor sættes op. 
Det giver et øget forbrug af fossile 
brændstoffer og ikke mindste næ-
ringsstoffer. Klimaet er i forandring, 
temperaturen på jorden er stigende, 
polerne smelter og verdenshavene 
stiger. Øget kødproduktion giver sto-
re mængder næringsstoffer, der skal  
udbringes på markederne, hvor 
planterne skal optage det til vækst. 
Men da tingene ikke altid går som 
præsten prædiker, når planterne ik-
ke at optage alle næringsstofferne, 
og i stedet siver meget ned i grund-
vandet og videre i vores vandløb, 
søer og have.  Flere næringsstoffer 
til vandmiljøet og en øget temperatur 
vil i sommerperioden give store alge-
opblomstringer, og øget iltsvind. Fi-
skedød og færre vandplanter,så som 
vand ranunkel, ålegræsser og åkan-
der, vil bare være nogle af de konse-
kvenser næringsstofferne i vandmil-
jøet vil have. Et nyt stort projekt ,ved 
navn Pig City i Galten, vil nu lave 
om på dette og viser vejen for danske 
og udenlandske virksomheder!  
 
Fremtidens landbrug bruger alle res-
sourcer og laver en lugtfri produkti-
on. Dansk svineproduktion producer 
årlig 30 mio. Svin med en eksport-
værdi på ca. 30 mia. kr. Projektet har 
til formål, at udnytte restprodukterne, 
gylle og varme. To produkter, der 
begge er med til at øge drivhuseffek-
ten. De to restprodukter skal nu bru-
ges i et drivhus oven over  stalden. 
Bygningerne kommer til at ligge med 
svineproduktionen under jorden, 
ovenpå bygger man drivhusene, som i 
første omgang vil være til tomatdyrk-
ning. Gyllen fra svinene deles i fly-
dende og fast, hhv til gødning og som 
biomasse til et biogasanlæg. Det sker 
ved hjælp af et separationsanlæg og 
rensningsanlæg, som ligger i sin egen 
del. Dette gør, at hele anlægget er 
selvforsynende med strøm, varme, 
gødning, og CO2.  
 
Tomatproduktionen 
Tomatplanterne skal bruge varme for 

at vokse optimalt, til dette bruger 
gartneriet normalt, fossile brændstof-
fer i form af kul og olie. For at plan-
ten skal vokse optimalt vælger mange 
gartnerier at tilføje kunstlys, som ofte 
også kommer fra elværker, som også  
laver strøm ved hjælp af fossilt 
brændstof. Siden anden verdenskrig 
har man produceret store mængder af 
kunstgødning i bl.a Danmark. Proble-
met ved denne fremstilling er, at den 
har et skjult forbrug af fossil brænd-
stof. Co2 er en gas, der optræder na-
turligt i planternes fotosyntese, og 
som omdannes til ilt i denne proces.  
I Pig City vil man tage den Co2, der 
normalt udledes til atmosfæren og i 
stedet gives til tomatplanterne. Ekstra 
Co2 gør, at hver enkelt tomatplan-
te ,giver flere kg tomater. Der er altså 
tale om et ultimativt drivhus, som vil 
kunne genanvende de resurser, der før 
er gået tabt.  
 

Dyrevelfærd 
Grisene kommer til at leve i den sam-
me stald hele livet, og slagtningen er 
en del af Pig City, da der også bygges 
eget slagteri.  Det vil sige, at grisene 
ikke skal flyttes fra stald til stald eller 
læsses i store lastbiler. Det gør, at 
grisene undgår unødig stress, og slip-
per for lange transporttider. Pig City 
er næsten 100 % selvforsynende, 
CO2 neutralt, og giver nul fragt med 
levende svin. Dyrenes beskyttelse har 
været med til at sikre, at Pig City skal 
bygges efter de nyeste  metoder og 
sikre at grisene får et mere fredfyldt 
liv.  
 

Bag projektet 
Pig City har vundet Visions prisen 
2010/2011 fra Dansk Design Center. 
Bag projektet er landmand Søren 
Hansen som ide mand, og tomatgart-
ner Mads Ulrik Pedersen. Der er lavet 
en projekt gruppe ved COWI, som 
skal følge udviklingen. Pig City skal 
føres ud i livet i løbet af 2013, hvis de 
fornødne tilladelser falder på plads. 
Pig City vil løbe op i et beløb på om-
kring 100 mio. og yderligere 30 mio 
for rådgivningen. Byggeriet kommer 
til at fylde 50.000 kvm med grisestal-
de og et mindre slagteri i stueetagen 
og tomatgartneri og pakkeri på første 
sal.  
 
Fakta om Pig City 
• Årligt svineproduktion: 20.000 

slagtesvin 
• Årlig tomatproduktion: 1100 

tons  
• Årlig varmeoverskud: ca. 15765 

Mwh. 
• Gartneriet areal:  2 hektar 
• 9 tanke til opsamling af regnvand  
• Biogasanlæg  
• Rodzone anlæg til at rense spil-

devandet. 
• Grønne arealer rundt om anlæg-

get 
• Butik med salg til private 
 
Biogasanlægget 
En bygning for sig rummer biogasan-
læg, separationsanlæg samt diverse 
rensningsanlæg, skal søge for ren 
luft/vand, biogas, varme, og økolo-
gisk naturgødning. Dette skal, som 
tidligere nævnt, bruges i gartneriet. 
Med denne nye form for svine og 
tomat produktion åbnes vejene for 
fremtidens fødevareproduktion. Dette 
anlæg skal laves til svin, men i frem-
tiden vil det måske være køer, får, og 
geder i staldene under drivhusene. 
Der er heller ingen grund til, at det 
kun er tomater, som skal dyrkes i dis-
se drivhuse. Agurk, peber, jordbær, 
og krydderurter stiller de samme krav 
som tomatplanter. Hvem ved om ikke 
fremtidens vindyrkning kunne forgå 
under glas eller andre eksotiske frug-

Pig City - fremtidens svine og tomat 
produktion  



 MÅRSLET-bladet  JULI –AUGUST 2011 39 

 

ter? I sommerperioden vil der være et 
overforbrug af energi i form af var-
me. Denne varme er før hen gået tabt, 
men skal i Pig City lagres i grundvan-
det. Her vil varmen så ligge, til der 
bliver brug for den i vinterhalvåret, 
hvor varmen kan pumpes op igen. 
 
Overskydende energi 
Det er indtænkt i projektet ,at varmen 
skal kunne pumpes ud til privatejen-
domme, hvis der ikke vil være behov 
for varmen i gartneriet. Ligeledes er 
det planen ,at strømmen fra biogasan-
lægget skal kunne sælges til fjernvar-
meværkerne. På denne måde bliver 
Pig City producent af svinekøb, toma-
ter, varme og strøm. En ikke helt dår-
lig kombination, når man tænker på 
de udfordringer vi står overfor med 

klimaforandringerne og iltsvind. 

Konklusion 
Projektet vil med fordel kunne dyrke 
flere grønsager og kunne i fremtiden 

være med til, at gøre det muligt, at 
producere kød fra kør, får og geder. 
Alt sammen varer, som ville kunne 
købes i den planlagte gårdbutik, der 
også  skal være en del af projektet. 
Projektet vil sammen med fødevare 
produktionen, lave strøm og varme til 
andre virksomheder og private. Set i 
fremtidens lys, vil projektet vise, 
hvordan fremtidens fødevarer skal 
produceres, så vi undgår brug af fos-
sile brændstoffer.  
 

 
af:Daniel Andersen  

 
Jordbrugsteknolog  

- Miljø og natur  

Lagering af overskudsvarme i 
grundvandet  

Giv en                     til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 
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Vilhelmsborg Festspil 
Sommerferie og fuld drøn på forbe-
redelserne – hænger det sammen? 
Skuespillerne på festspillet holder 
snart en velfortjent sommerferie.  
Ka’ man det? Ja! 
 
Skuespillerne har været i gang siden 
først i marts, så nu danser vi intensivt 
de næste 3 aftener fra kl. 18-21 på 
Møllevangsskolen, Fuglebakke vej 1, 
8210 Århus V (festsalen) ons. 8/6 + 
tors.9/6 og i Skovvangscentret, 
Skovvangsvej 127, 8200 Århus N 
fredag den 10/6.  
 
Der tages fat igen med prøver i kulis-
serne ude på Vilhelmsborg starter fra 
man. 10.juli og forløber hver aften 
kl. 18-22 + weekends fra kl.12-
18/22, - indtil publikums medvirken 
fra man. 25.juli. 
 
Men intet ligger stille i de næste 
uger. Nej, nej! 

Scenograf og kostumier Else Marie 
Alvad har utallige ideer, som gerne 
skal føres ud i livet. 
 
Scenen er godt i gang med at blive 
bygget op. Store kulisser i form af 
kæmpe bogreoler med flere funktio-
ner er under produktion i hallen på 
Bedervej 136. Her holder teknisk 
koordinator Karl Henning Broch en 
fast styring på byggegruppens frivil-
lige herrer og damer. 
 
Kostumerne er et kapitel for sig. De 
bliver klippet og syet af energiske 
piger på Gjellerupvej 89, 8230 Åby-
høj. Symaskinerne er ind imellem 
rødglødende, men så længe resultatet 
bliver godt, så er vi glæde, siger 
gruppeleder Inger Nielsen. 
 
Mange rekvisitter er fundet, men om 
det lykkes at finde en sofa, en brev-
due og et kæmpestort vækkeur, tør 

regiens gruppeleder Annette Tychsen 
ikke spå om. 
 
Billetsalget er i en pæn gænge. Vores 
gæster bestiller dertil skovturspakker 
og pausedrinks, så vi beder bestemt 
om godt vejr i vores aftenbøn til hele 
spilleperioden fra premieren 27.juli 
til 13.august. 
 
Billetsalget foregår som tidligere år 
via BILLETnet. Så der er mulighed 
for at: 
1. købe både på billetnet.dk og selv 

printe / få tilsendt pr. post. 
2. ringe 7015 6565. 
3. tage på posthuse og andre salgsste-

der med BILLETnet og få billetten 
direkte i hånden. 

 
Spørgsmål, aftaler eller yderlig infor-
mation – henvendelse til Lone Niels-
son i Sekretariatet, mob. 2169 0213, 
vilhelmsborgfestspil@hotmail.com  
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Hvad laver en helikopter med en 
sekskantet ramme oppe i luften mon-
stro? Det har mange borgere i Beder 
og Mårslet spurgt sig selv om gen-
nem de seneste år, og flere har fundet 
vej til udgangspunktet for start og 
landing, nemlig SkyTEM Surveys 
med adresse på Tofteledet i Beder. 
 
Det korte svar er, at SkyTEM laver 
undersøgelser af undergrunden ved 
hjælp af et elektromagnetisk udstyr, 
som bæres af en helikopter, der fly-
ver med en hastighed på 45 km/t ca. 
30 meter over jorden efter nogle 
planlagte linjer. 
 
SkyTEM har lavet kort-lægning ikke 
blot i Danmark, men i hele verden 
med henblik på at lokalisere grund-
vandsmagasiner og mineralforekom-
ster som guld, olie og gas. 

Fra forskning til anvendelse 
Max Halkjær, som er administreren-
de direktør i SkyTEM Surveys og 
har været med siden begyndelsen, 
fortæller: ”SkyTEM-metoden blev 
udviklet af forskere på Århus Uni-
versitet, og i 2004 blev virksomhe-
den SkyTEM Surveys grundlagt for 
at udnytte denne forskning kommer-

cielt. SkyTEM er to gange blevet 
kåret som Gazelle-virksomhed, og vi 
beskæftiger i dag ca. 25 medarbejde-
re på hovedkontoret i Beder. Desu-
den har vi repræsentationer i bl.a. 
Canada, Australien, Slovakiet og 
Malaysia og har hele verden som 
vores markedsplads.” 
Unik metode til kortlægning af 
undergrunden 
 
SkyTEM-metoden består af et elek-
tromagnetisk udstyr, der sender en 
jævnstrøm gennem en senderspole. 
Når strømmen slukkes meget hurtigt, 
opstår der elektriske hvirvelstrømme 
i undergrunden. Signalet fra disse 
registreres, og på baggrund af målin-
gerne kan jordens elektriske 
modstands-forhold kortlægges ned til 
en dybde på op til 300 m. Geologer 
og geofysikere kan herefter fastlæg-
ge, hvilke typer af jordlag under-
grunden overordnet er opbygget af, 
fx ler, kalk, sand eller grus. Samlet 
giver de indsamlede data et billedede 
af fx grundvandsressourcernes belig-
genhed og sårbarhed, eller hvor der 
kan findes interessante mineralfore-
komster. 
 
Fokus på sikkerhed og miljø 
Det elektromagnetiske signal, som 
måleudstyret udsender, svarer i styr-
ke ved jordoverfladen til udstrålin-
gen fra en elektrisk boremaskine og 
udgør derfor ikke nogen sundheds-
mæssig risiko for mennesker eller 
husdyr. 
 
Forud for en undersøgelse adviseres 

lodsejere om overflyvningen gennem 
annoncer i ugeaviser og på relevante 
sider på internettet, og der tages stør-
ste muligt hensyn til dyrehold. 
 
Når SkyTEM Surveys flyver over 
Beder og Mårslet, er det typisk for at 
teste udstyret, som konstant bliver 
forbedret og videreudviklet. Flyvnin-
gerne går ofte til Lyngby vest for 
Brabrand, hvor der er etableret en 
testlokalitet. ”De nødvendige tilla-
delser til at flyve er naturligvis i or-
den. Vi er meget opmærksomme på, 
at genere beboerne i området mindst 
muligt med støj fra helikopteren”, 
udtaler Max Halkjær. 
 
”Vi søger at begrænse antallet af 
starter og landinger i Beder mest mu-
ligt”, under-streger Max Halkjær, 
”og beboerne i området er altid vel-
komne til at kigge forbi for at se, 
hvad vi laver”, afslutter han. 

Der er noget i luften over Mårslet og omegn 
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Giv en                     til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 
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