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Skal Århus udvikle sig 
syd for Skåde bakke? 

 
Selvfølgelig vil alle sige. Men realiteten er jo helt anderledes. Planen om 
en ny by ved Malling har lange udsigter. Det samme har den omfartsvej 
der skal sætte denne nye by i forbindelse med resten af Århus samt motor-
vejsnettet. Det er Beder-Beringvejen, der menes.  
Den er, efter mere end 10 år efter, den har optrådt i planer første gang, en-
delig udskudt på reelt ubestemt tid. Der er ingen penge. Altså når det ælder 
udvikling syd for Skåde bakke. Men når det drejer sig om futtog på Ran-
dersvej og undergravning af byens boulevard, ja så er der kun brede steder. 
Aktuelt arbejder man med en VVM analyse af konsekvenserne ved de 3 
foreslåede linjeføringer for Beder-Beringvejen, og ikke mindst konsekven-
serne ved ikke at gøre noget.  
Dette skulle gerne resultere i en indstilling baseret på miljøhensyn til om 
vejen overhovedet skal bygges og hvis ja, med hvilken linjeføring. 
Det må man sige er på høje tid. Alle de mennesker i området, der kan blive 
direkte berørt at denne beslutning, med hensyn til afgivelse af ejendom, 
har jo, synes jeg, krav på klar besked. Tænk sig, ikke at vide om man er 
købt eller solgt igennem så mange år. 
I beslutningen om VVM analysen ligger også et tilsagn om undersøgelse af 
trafikforholdene i Mårslet, hvad det så end betyder.  
Skal vi håbe at den vej bliver til noget? 
Hvad betyder det, at vi, når man ser bort fra Hørretvej, kun kan komme til 
byen, af smalle, farlige, ujævne veje. Det betyder givet, at ingen virksom-
heder ønsker en placering her, når der nu er så gode muligheder nord på. 
Se bare hvad der sker lige nu omkring Skejby. Her bygger mange virksom-
heder nyt domicil. 
Hvad nu hvis der aldrig bliver penge til Beder-Beringvejen og den nye by 
ved Malling, skal vi så også fremover, når vi ser bort fra forbindelsen til 
Skåde bakke, kun forbindes til omverdenen med disse smalle, farlige, 
ujævne veje, eller skal vi sikre, at disse udbygges i et eller andet omfang. 
Skal der være gode togforbindelser til Århus, eller er det kun for veteran-
togs entusiaster. 
Men er vi i Mårslet overhovedet interesseret i udvikling med nye virksom-
heder. Vil vi ikke helst bevare byen som den store landsby den er? 
Men givet er det, at manglende infrastruktur, som det hedder på nydansk, 
medfører manglende muligheder for nye arbejdspladser og mulighed for et 
arbejde tæt ved bopælen. Er det det vi ønsker i Mårslet? Eller er udviklin-
gen lige nu bare sådan, at den går forbi Mårslet, uden nogen anfægtelser af 
nogen art. 

Lars P. Nielsen 
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Trafiksanering i midtbyen 
Kommunen har nu fundet penge til at 
gennemføre den længe ventede trafik-
sanering på Tandervej og Hørretvej. 
Arbejdet går i gang i september, og 
den kommunale afdeling for trafik og 
veje lover det færdigt ved udgangen 
af november. 
Der vil blive lavet 40 km zone fra et 
punkt mellem Nymarks Alles udmun-
ding i Tandervej og den gamle 
busvendeplads og frem til et sted lige 
før indkørslen til OK tanken, Fakta og 
Super Brugsen på Hørretvej. 
På denne strækning vil der blive lavet 
fire bump og to hævede flader. Den 
ene ved den gamle busvendeplads, 
den anden ved den gamle kiosk hvor 
der i dag er fodgængerovergang. 
Ved den gamle busvendeplads sup-
pleres fladen af et helleanlæg midt på 
vejbanen. 
Desuden indebærer projektet at det 
eksisterende 30 km område på 
Obstrupvej bliver udvidet frem til ca. 
70 m før Tandervej. Herefter vil der 
blive 40 km zone. Der vil blive etab-
leret et bump, lige efter indkørslen til 
kirken. 
Fællesrådets forretningsudvalg (FU) 
har i et brev til kommunen udtrykt 
glæde over at arbejdet nu går i gang. 
Samtidig ytrede FU ønske om at 40 
km zonen udvides så den kommer op 
forbi jernbaneoverskæringen og den 
stikrydsning der er der. 
Kommunens svar var at der desværre 
ikke er penge til at udvide 40 km zo-
nen som vi ønskede. Men kommunen 
er bekendt med behovet for en bedre 
sikring af stikrydsningen ved banen, 
og man undersøger mulighederne for 
at gøre hele Mårslet til en 40 km zo-
ne. 
 
Indflydelse på helhedsplan 
FU er så småt ved at forberede sig til 
det kommende arbejde med den hel-
hedsplan for Mårslet som Aarhus 
K o m m u n e  h a r  l o v e t  b y e n .  
Mens vi venter på kommunens udspil 
til planens indhold, har FU taget hul 
på overvejelserne om hvordan der kan 
organiseres en demokratisk proces så 

flest mulige borgere i 8320-området 
vil blande sig i debatten og søge ind-
flydelse på planen.  
Desuden har FU holdt et møde med 
byplanlæggeren Arne Bager. Han har 
tidligere været ansat i Aarhus Kom-
mune, men arbejder nu i et privat 
konsulentfirma. 
Arne Bager opfordrede os til at lave 
en skarp prioritering af vore ønsker til 
helhedsplanens indhold. Det er hans 
erfaring at vi som borgere får større 
indflydelse ved at prioritere nogle få 
ønsker højt, og ikke lave en lang liste 
hvor vi vil have det hele gennemført. 
Vi står stærkest ved at koncentrere 
vore kræfter om det som er vigtigst 
for Mårslet og som har stor opbak-
ning i byen, lød hans råd. 
FU forventer at kommunen kommer 
med et udspil til helhedsplan i forlæn-
gelse af VVM-redegørelsen for Beder
-Bering Vejen. Se mere om den an-
detsteds i bladet. 
PerH. 
 
Tre muligheder for Bering-
Bedervejen  
 
Aarhus Kommune arbejder nu med 
tre mulige linjeføringer for den 
kommende Bering-Bedervej. Ud-
over de to linjeføringer der var i of-
fentlig høring i efteråret 2009, ind-
går i dag også en mere sydlig linje-
føring i overvejelserne. 
 
Desuden gør planlæggerne sig nu tan-
ker om at anlægge vejen med tre spor 
i stedet for to, som det hidtil har været 
meningen. 
Det fremgår af det forslag til indhol-
det i en kommende VVM-redegørelse 
(Vurdering af Virkningerne på Miljø-
et) som Magistraten i juni sendte til 
behandling i Byrådet. 
I VVM-redegørelsen skal kommu-
nens teknikere fortælle hvad konse-
kvenserne bliver hvis vejen anlægges 
med den ene, anden eller tredje linje-
føring. Desuden skal der også gøres 
rede for hvilke konsekvenser det vil 
have slet ikke at bygge vejen. 
For alle tre mulige linjeføringer skal 

konsekvenserne ved enten to eller tre 
spor undersøges. Som udgangspunkt 
forudsættes at vejen etableres som en 
tosporet vej og anlægges før 2020. 
Men usikkerhed i trafikprognoser me-
re end 15 år frem giver tvivl om hvor-
vidt en tosporet vej er hensigtsmæssig 
på langt sigt.  Når politikerne træffer 
den endelige beslutning om vejens 
udformning, skal der derfor også ta-
ges stilling til krav om en bestemt af-
stand til nye bygninger, så der senere 
kan være plads til at udvide vejen. 
 
Flere årsager til vejbyggeriet 
Begrundelsen for den nye vejforbin-
delse er for det første det aktuelle be-
hov for aflastning af Oddervej og 
mindre veje i den sydlige del af kom-
munen. For det andet er der på sigt 
behov for en udbygning af vejnettet i 
forbindelse med den fremtidige byud-
vikling mod syd – især i forbindelse 
med betjening af den nye by som 
kommunen planlægger ved Malling. 
Og for det tredje ses Bering-
Bedervejen som en del af Ringvej 3 
rundt om Aarhus; de andre dele af 
Ring 3 udgøres af motorvej E45 og 
den nye Djurslands-motorvej. 
Indstillingen til byrådet indeholder 
detaljerede beskrivelser af og kort 
over hver af de tre linjeføringer.  Den 
korte beskrivelse af forslagene er: 
Forslag A: Øst for Testrup og tæt på 
Mårslet samt tæt ved byudviklings-
området Tranbjerg Syd. 
Forslag B: Sydvest om Testrup og 
dermed lidt større afstand til dele af 
det sydlige Mårslet. 
Forslag C: Mellem Ravnholt og 
Ravnholt skov, hvilket betyder større 
afstand fra dele af det sydlige Mår-
slet. 
 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 
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102 høringssvar i første omgang 
Forslaget med de tre muligheder er 
blevet til efter Magistratsafdelingen 
for Teknik og Miljø gennemgik 102 
høringssvar, som borgere og organi-
sationer sendte ind da Bering-
Bedervejen i 2009 første gang var i 
offentlig høring. 
I Byrådet er sagen blevet behandlet 
efter deadline for dette nummer af 
Mårslet Bladet. 
Tidsplanen er at efter politisk behand-
ling de kommende måneder, skal em-
bedsmænd udarbejde en VVM-
redegørelse som kommer i offentlig 
høring omkring udgangen af 2013.  
I 2014 vil byrådet beslutte vejens lin-
jeføring og antal spor. Derefter vil der 
formentlig gå endnu et antal år kom-
munen får råd til at bygge vejen. I 
kommunens langsigtede budgetter er 

der endnu ikke afsat penge til bygge-
riet, udover planlægningen. 
 
Tandervej 
Kommunens afdeling Trafik og Veje 
er omsider klar til at gennemføre den 
længe lovede trafiksanering på Tan-
dervej.  Projektet indeholder følgende 
trafikale forandringer. 
På Obstrupvej vil det eksisterende 30 
km område blive udvidet frem til ca. 
70 m før Tandervej. Herefter vil der 
blive 40 km zone. Der vil blive etab-
leret et bump, lige efter indkørslen til 
kirken. 
På Tandervej vil der blive lavet 40 
km zone fra ca. 100 m syd for 
busvendepladsen til lige før indkørs-
len til OK tanken, Fakta og Super 
Brugsen. Herudover vil der blive la-
vet fire bump på strækningen og to 

hævede flader, en ved busvendeplad-
sen og en lige før Obstrupvej.  
Fladen ved busvendepladsen supple-
res af et helleanlæg til krydsning mel-
lem de to eksisterende stier  
Der vil blive lavet ny afmærkning på 
strækningen. 
Fællesrådet har skrevet til kommu-
nen, og bedt om at 40 km zonen på 
Hørretvej udvides til nord for bane-
overskæringen, af hensyn til 
stikrydsningen.  Det er ikke den opti-
male løsning på problemet ved 
stikrydsningen, men dog et skridt på 
vejen. 
 

John Engelbrechtsen og  
Per Henrik Hansen 
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Mårslet Brugsforening fylder 125 år  
Mårslet Brugsforening, eller som den 
officielt hedder, Mårslet og Omegns 
Brugsforening, fylder 125 år d. 15. 
september 2011. 
  
I 1886 var der i Mårslet - som i dag - 
mange initiativrige folk og 3 gårdeje-
re stiftede Brugsforeningen, da man i 
1880’erne savnede et fast handelssted 
i Mårslet. Siden da har Mårslet 
Brugsforening været i kontinuerlig 
vækst og udvikling. Placeringen af 
SuperBrugsen i Mårslet, som vi ken-
der den i dag, blev indviet i november 
1975. Udvidelsen af Brugsen dengang 
var nødvendig, idet Mårslet by havde 
fået vokseværk. Udstykning af parcel-
husområder og udvidelse af Mårslet 
skole til en tosporet skole, krævede en 
modernisering af det man dengang 
kaldte ”et moderne supermarked”. 
Der var brug for at kunne få friske 
varer, som frugt og grønt samt fersk 
kød – dagligvarer som vi i dag helt 
tager for givet bliver udbudt i vores 

Superbrugs. Mårslet by er jo vokset 
stødt siden da og SuperBrugsen har 
gennemgået sin seneste ombygning i 
starten af 2009. Nye indkøbsmulighe-
der er gennem tiden kommet til byen, 
men SuperBrugsen i Mårslet har kun-
net følge med og fremstår i dag med 
egen slagter, velassorteret frugt og 
grøntafdeling og med et stort udbud 
af økologiske varer, for bare at nævne 
noget af det som SuperBrugsen tilby-
der byens borgere.  
 
Mårslet Brugsforening har altid haft 
tradition for at fejre jubilæer med hele 
Mårslet og omegns borgere. I 1936, 
da Mårslet Brugsforening fejrede 50 
års jubilæum, er det beskrevet at 
”Festdagen begyndte med morgen 
kaffe i Brugsen. Derefter var der fro-
kost for bestyrelsen og indbudte gæ-
ster hos formanden på Visbjerggård”, 
og festen fortsatte om aftenen på Af-
holdshotellet for medlemmerne.” Til 
100 års jubilæet i 1986 var hele byen 

inviteret til fest på centertorvet. Bille-
der fra dette arrangement kan opleves 
eller genses i arkiv databasen i Mår-
slet Egnsarkiv 
 (www.maarsletegnsarkiv.dk)  
 
At Mårslet Brugsforening fylder 125 
år d. 15. september 2011 skal natur-
ligvis også fejres. Denne gang invite-
rer vi hele Mårslet og omegns borgere 
til arrangementer på centertorvet og i 
butikken, der vil strække sig over fire 
dage. Mårslet Egnsarkiv vil varetage 
en udstilling om Mårslet Brugsfore-
ning. Desuden vil der blive fremstillet 
en jubilæums øl ved Aarhus Bryghus 
og en jubilæumssnaps ved Mårslet 
Brændevinslaug.  
 
Mårslet Brugsforening ønsker alle 
hjertelig velkommen og vi glæder os 
til at fejre vores jubilæum med Jer 
alle.  
 

 

1942 - 1962 
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Foreløbigt program:  
 
Torsdag d. 15. sept.   
  
 kl. 16-19 reception i festteltet på 

Centertorvet.  
 

Her serveres sandwich og forfrisk-
ninger. Der vil være prøvesmag-
ning af vores jubilæums øl og ju-
bilæums snaps. Der er is til alle 
børnene samt uddeling af 125 OK 
fodbolde. Musikken leveres af 
Preben Ulvskov. 
  

 

Fredag d. 16. sept.   
  
 SuperBrugsen har åbent til kl. 21 

og der vil være masser af smags-
prøver og gode tilbud i butikken 
hele dagen. Tilbuddene bliver 
præsenteret i vores jubilæums 
avis, som omdeles i dagene 13 og 
14. september.  

 
 kl. 16-19 er der underholdning ved 
ballonmager og tryllekunstner i 
butikken.  
Fra kl. 19 vil der blive uddelt en 
vingave til de 100 første gæster.  

 

Lørdag d. 17. sept.  
 
 Der vil være gode tilbud i butikken 
hele dagen.  
 
Søndag d. 18. sept.  
 

Fra kl. 9:30 vil der være rundstyk-
ker og kaffe til de morgenfriske 
kunder.  
 
Dagen igennem vil der være mi-
nus 20 % på alle varer (ekskl. en-
kelte varer grupper, bl.a. tips, to-
bak, aviser og blade, telekort, bus-
kort, spiritus og cigaretter.)  

1962 - 1975 

SuperBrugsen anno 2011 
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Historien om Kunstnersammenslutningen 
1½ mm stiplet. Mårslet  

Egentlig er det ikke mig, der burde 
skrive om starten af Kunstnersam-
menslutningen 1½ mm stiplet,  for 
jeg var slet ikke med dengang. Per-
sonlig var midt i et hektisk karriere-
forløb dengang for 25 år siden. Jeg 
blev godt nok spurgt, men undskyldte 
med manglende tid. Men efter en del 
turbolens, kom jeg med i 88. 
Så vidt jeg har forstået, var der 4 -5 
kreative mårslettere, der mødtes i for-
sommeren 1986, for at aftale og son-
dere om det var muligt at stifte en 
forening for udøvende kunst i Mår-
slet.  Det var der. 
Den allerførste udstilling blev aftalt i 
sensommeren 1986, og blev afholdt i 
kælderen på Mårslet Plejehjem, 
i et lokale, der absolut ikke egnede sig 
til udstilling af billedkunst, også  kal-
det ”Underhuset” 

Man dannede herefter Kunstnersam-
menslutningen 1½ stiplet. 
Kunstnersammenslutningen kom til at 
hedde dette lidt besynderlige navn, 
fordi der dengang i 70erne, huserede 
en italiensk kunstner i Danmark, der 
hed  Piero Manzoni. Samme Manzoni 
”hærgede” den danske kunstverden 
med sine ofte provokerende påfund, 
(det var ham med lorten på dåse.) 
Manzoni lavede verdens længste streg 
på en avisrulle i Herning, en ubrudt 
streg på 7,2 kilometer. Avisrullen 
blev forsvarligt emballeret i en metal-
beholder, og udstillet på Herning 
Kunstmuseum. 
Dette var Manzoni´s personlige streg,  
men kunstnerne i Mårslet har også 
personlige streger, dog i et mere be-

skedent omfang, derfor 1½ mm-----. 
En anden forklaring kan være  at tea-
ter og revy foreningen i Mårslet hed-
der 105 gr. Blandet. Det snerper 
lidt den vej, om ikke andet. 

 
Stiplet (som vi nu bare kalder forenin-
gen)  var selvfølgelig ikke ret stor 
dengang i 80erne, 8 – 10 personer, så 
aktiviteten var behersket, men allige-
vel lavede vi en udstilling i det nye 
Sognehus i 1989. Ved den lejlighed 
fik foreningen sin første indtægt. Vi 
solgt en annonce til SDS for 500 kr. 
I de år var foreningen ved at ligne en 
rigtig forening, så vi tog på udflugt, 
bl.a. til Jorn-museet i Silkeborg, 
og året efter drog vi til Trapholt. Vi 
var også nogle stykker, der var med 
på Borgernes Billeder, en udstilling 
i Kunstnernes Hus i Mønsgade. 
Sådan gik det slag i slag med galleri 
og museumsbesøg. Vi lavede fælles-
billed til TMG´s 125 års jubilæum, 
og vi var på Louisiana i Humlebæk 
med overnatning, og vi afholdte dig-
teroplæsning og julefrokoster, (det 
gør vi faktisk endnu.). 
De år omkring 94 startede også sam-
menslutningens ø-ture, rund på de 
danske øer, med tegne og malegrejet 

og ikke mindst rødvinen. 
Langt de fleste nogenlunde store øer 
har vi besøgt med stiplet,  Anholt, 
Endelave, Fur, Als, Møn, Langeland. 
Fanø o.s.v.  Nogle flere gange faktisk.  
Jeg tror at uden medlemsskabet af  
Stiplet, havde jeg aldrig set så meget 
af Danmark, og da slet ikke af øerne. 
I perioden først i 90erne fik vi også 
vort første værksted (atelier) i Hørret. 
Vi lejede et lokale hos den økologiske 
gartner 'Bombadil'. Noget gammelt 
skidt i øvrigt – men brugbart.  

Det koster lidt, men det var frivilligt 
at betale. Det holdt da Fisker Søren-
sen på Visbjerg tilbød gratis husly, så 
slog vi til uden betænkelighed. På 
Visbjergvej var vi vel fem år.  Speci-
elt om vinteren er der meget mørkt, 
der på Visbjergvej så mange af for-
eningens kvinder var lidt bange der i 
mørket. Siden fik vi vor gang på Hør-
retvej 2, hvor Conni og Per Bay stille-
de et lokale til Stiplets rådighed. Et 
lokale, som vi for nogle år siden sag-
de fra os, da foreningens medlemmer 
mest maler hjemme nu. Det var meget 
få der til sidst kom i værkstedet på 
Hørretvej. 
Men det der gjorde Stiplet kendt i 
breddere kredse, var vor påskeudstil-
linger, der started i 95, hvor vi fik lov 
at låne hovedbygningen på Vilhems-
borg. 800-900 besøgende så vor ud-
stilling, men også hovedbygningens 
lokaler.. Stedet havde stået tomt i ad-
skillige år. På Vilhemsborg udstillede 
vi så igen i 1997 og 98, indtil Århus 
kommune fandt ud af , hvad de skulle 
bruge Vilhemsborg til. 
Stiplet må være født under en heldig 

Perio Manzoni laver verden længste 
streg, på en  avisrulle i Herning.  
7.2 km. 

Udstilling og fællesspisning på værk-
stedet hos ”Bombadil” i Hørret 1994. 

Det eneste fotografi, som vi i Stiplet 
kender til, fra det  udstilling første ud-
stilling under Mårslet Plejehjem. 1986. 
Herfra regner vi. 
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stjerne, for Testrup Højskole var vil-
lig til at tage over. De første 2 år ud-
stillede vi i skolens teatersal, der lig-
ger på første sal, siden fik vi en opfor-
dring til at udstille i skolens meget, 
nye musikhus. Et tilbud man bestemt 
ikke siger nej til. 
Musikhuset på Testrup Højskole  er 
vel nærmest ideel til udstilling af bil-
ledkunst, og i påskedagene har Stiplet 
huseret der siden. Det er vi meget 
taknemlige for.  

…..og så har vi ikke talt om vor hjem-
m e s i d e ,  d e n  f i n d e  d u  p å 
www.stiplet.eu 
Men nu den 17. september 2011, fej-
rer vi 25 året med reception og fest i 
Mårslet Borgerhus. 

 
Stiftet i 1986. 

v/ Kaj Christensen 
Formand for Stiplet  Formanden byder velkommen, ved den 

første udstilling på Testrup Højskole i 
teatersalen.  Påsken 1999 

Stiplet har været på mange galleri og museumsbesøg. Her er deltagerne foran Kol-
dinghus. Nov. 2005 

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 
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Fejrer 25 års jubilæum 
Lørdag den 17.september. 
 

I den anledning har der været udskrevet en konkurrence om bedste jubilæumsplakat. 
Aarhus-kunstneren Peder Stougård, daglig leder af Plakatmuseet i Den gamle By, var dommer og ses her med den 
glade vinder, Bente Rind, Tranbjerg. 
 

På jubilæumsdagen er der åbent hus fra kl. 13-17 i Mårslet Borgerhus med kunstauktion hver time over donerede 
værker, samt stort fællesmaleri. 
Og så kan man naturligvis se vinderplakaten samt alle indsendte forslag. 
Desuden en historisk billedkavalkade. 

Mårslet midtby 
Stor tak til Mona Dybvad for indlæg-
get om midtbyen.  
 
Vi flyttede til Mårslet for snart syv år 
siden og to ting slog mig med det 
samme nemlig den i indlægget omtal-
te plads ved bageren/brugsen og den 
bygning, der dengang rummede en 
døgnkiosk. Det så begge dele "skram-
let" ud og det undrede mig, at Fælles-
rådet, der ellers er god til at tage fat 
om mangt og meget, ikke tog fat på 
tingene. 
 
Da der så endelig kom skred i sagen 
om kioskbygningen, var vi nogen der 
glædede os for tidligt. 

 
Så vidt jeg husker, var det noget med 
at den skulle være i to etager (!) den 
nye bygning og derved skabe indblik i 
en eller andens have/terrasse. Kirken 
blev også inddraget, men selv med 
min bedste vilje kan jeg ikke se, hvor-
dan det ville kunne skæmme den. 
 
Jeg er ny i Mårslet - har fået fortalt at 
syv år er ingenting - nej helst mindst 
25 og måske endda 40 år, så er man 
rigtig mårsletter, men alligevel. En 
gammel landsby eller måske mere kor
-rekt, stationsby, er ofte noget sam-
menbragt noget: tidligere stuehuse til 
gårde, almindelige huse, frysehus, gl. 

skolebygning, tidligere forretnings-
bygninger osv og så alt det udenom.  
Men hvis sådan gammel by skal blive 
ved med at være, skal vi sige, det ro-
mantiske midtpunkt, skal den også 
udvikle, bryde det ned, som ikke kan 
stå - og det kan vel kioskbygningen 
heldigvis snart ikke mere, lade andre 
komme til - også selvom de er "nye". 
 
Dybvad-navnet siger mig, at Mona er 
ikke er "ny", så endnu en gang tak for 
dit indlæg. 
 

Inga Havbjerg 
Hørretløkken 403 

8320 Mårslet 

Lysere udsigter for Mårslet bymidte 
I sidste nummer af Mårsletbladet hav-
de Mona Dybvad et indlæg om hvor 
trist der ser ud i den centrale del af 
Mårslet, men det ser forhåbentlig lidt 
lysere ud nu,  idet næsten alle lejlig-
hederne i den gamle kiosk som skal 
bygges om, er ved at være udlejet og 
ejeren forventer snart at gå i gang 
med ombygningen. Oprindelig var 
der fra 1885 mejeri på adressen og i 
1962 flyttede Brugsen ind i de byg-
ninger som står der i dag. Fra om-
kring 1975 har der i en årrække været 
bank og kiosk i ejendommen. Ejeren 
advokat Kirsten Tolstrup har planer 

om at ombygge ejendommen til 3 
mindre butikker i stueplan og 3 lejlig-
heder på 1. sal. Lejlighederne på 1. 
sal var oprindelig tænkt som boliger 
men forventes nu udlejet som konto-
rer. Hvoraf de 2 lejligheder er tænkt 
som kontorhotel, hvor flere selvstæn-
dige i Mårslet kan have gavn af et 
kontorfællesskab. Mange af de om-
kringboende ønsker at der snart kom-
mer gang i byggeriet så vi kan få en 
pænere bymidte. På sidste efterårs 
seminar på Testrup Højskole efterly-
ste mange en mere levende bymidte, 
hvilket flere små butikker og kontorer 

kan være medvirkende til. Man kunne 
måske forestille sig at vi i Mårslet, 
som jo har Giberåen løbende lige 
uden for ”kiosken” kunne få lidt cafe-
liv ved åen.  Den ene butik i stueplan 
er endnu ledig og der er også  noget 
ledigt plads på 1. sal endnu. Lad os 
håbe de sidste lejemål snart bliver 
udlejet og byggeriet snart vil gå i 
gang, så vi kan få en levende og  pæ-
nere by i det centrale Mårslet. 
 

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

Mårslet Polo 
TMG Håndboldafdelingen og Rema 1000 lancerer 

Poloen er udført i piquet, 100% kæmmet bomuld, 230 g, forkrympet for langvarig holdbarhed.   
Perlemorsknapper. Sidesplit.  Elegant guldbroderi.  

 
Damefacon: hvid, sort, lyslilla eller lime i str. S-XL.  
Unisex: hvid, sort, vinrød eller lime.  Str. S – XXL. 

 

For hver solgt polo tilfalder 20 kroner  ungdomsarbejdet i  
TMG håndboldafdeling! 
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Og der blev stille i Hørret 
Lige præcis den 9. august, hvor  bus-
serne ikke længere kører gennem 
Hørret, men forbliver på Hørretvej. 
 
Nogle af beboerne her i Hørret synes 
det er rigtigt dejligt at være fri for 
busserne – medens andre synes det er  
trælst –  at der nu er blevet lidt længe-
re til stoppestedet. 
Og sådan er det jo, man kan ikke gøre 
alle tilfredse. 

MEN sikkerheden omkring det nye 
stoppested er absolut ikke i top.  
 
Både Mårslet Fællesråd og Hørret 
Byforening har udtrykt deres betæn-
kelighed ved de dårlige oversigtsfor-
hold, og dermed naturligvis også risi-
koen for ulykker. 
 
Oversigtsforholdene er helt OK – 
HVIS og NÅR  man overholder fart-

begrænsningen, men desværre er det 
jo ikke tilfældet med ALLE bilister !! 
– tværtom !!. 
 
Så bare en indtrængende anmodning 
til de fartglade/gale bilister – Træd 
lidt lettere på speederen på Hørretvej , 
så ulykker kan ungås !!  !! 
 

Margrethe Bogner 
Hørret Byvej 13 
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Refleksioner "En konfirmands undrende forældre"  
I næsten alle sammenhænge for men-
neskeligt samvær gælder der vilkår og 
betingelser af en eller anden art. Nog-
le gange er disse tydelige, andre gan-
ge ikke. 
 
I folkekirken er vilkårene klare i for-
hold til at lade sig eller sit barn kon-
firmere, og et eventuelt fravalg har 
ikke indflydelse på medlemskabet. 
Man kan vel næppe forestille sig stør-
re frihedsgrader. Betingelser og vilkår 
i forhold til en konfirmation bør na-
turligvis være til diskussion, og der 
vil utvivlsomt være behov for en re-
vurdering fra tid til anden. Blot mener 
jeg, at har man i en given situation 
sagt ja til at deltage på de for tiden 
gældende vilkår, så fanger bordet. 
 
Hvis en opfyldelse af vilkårene om-

kring en konfirmation giver anledning 
til så megen frustration, som der gives 
udtryk for i det åbne brev, kan det 
undre, hvorfor man i det hele taget 
ønsker en sådan konfirmation og 
medlemskab af folkekirken i det hele 
taget. 
Med en hurtig udmeldelse ville fami-
lien da også være sluppet for besværet 
med kirken, præster og gudstjenester 
som forstyrrende elementer, i og med 
at man åbenlyst anser den efterfølgen-
de fest som værende "selve konfirma-
tionen". 
 
Ved en løselig optælling viser der sig 
fra september, hvor jeg antager at 
konfirmandundervisningen begynder, 
frem til den 20. maj at være ca. 35 
søndage samt et yderligere antal hel-
ligdage, hvor der såmænd også afhol-

des gudstjenester. 
Så mon ikke det skulle være muligt 
med blot en smule planlægning og 
rettidig omhu at opfylde kravet om 
deltagelse i otte ud af disse? Så ville 
der endda også have været rigeligt 
plads til et enkelt skadestuebesøg el-
ler to. 
 
Det åbne brev, inddragelse af provst 
og et krav om undskyldning til kon-
firmanden i forhold til en fuldstændig 
selvforskyldt situation, kan jeg såle-
des med min bedste vilje ikke se som 
andet end udtryk for en forkælet og 
uværdig ansvarsforflygtigelse. 
 

Med venlig hilsen 
Pia Dengsø 

Langballevej 22 
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KFUM Spejderne 
Mårslet gruppe 

Spejder for en aften 
 

Vi starter en ny bævergruppe i år. Det er børn i alderen fra  
0 til 1. klasse. 

Og ulvene søger flere venner, som er børn fra 2 til 4.klasse. 
 

Vi mødes første gang efter ferien mandag den 12. september  
fra kl. 18.00 til 19.30 i spejderhuset, Obstrupvej 6. 

 
 Vi vil denne aften bage grønne pandekager over bål og lave andre spejderakti-

viteter, så kom - og være med.  
 

Husk du denne aften skal have udetøj på efter vejret.  
 

Kunne du tænke dig at være sammen med os, så kan du ringe og få flere op-
lysninger hos 

 
Ellen Albæk tlf. 86296497 

eller 
Ib Foss tlf. 86299025 
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Midgaards Nyt fra foråret på Testrupvej1 
Og info om andet: 
 
På Midgaard har vi holdt os inde lidt 
mere i foråret, end i andre år. Der var 
koldt og vådt i lang tid. 
For at afhjælpe på udfoldelse af 
sport, satte vi et stort party telt op 
ude ved dyreholdet. I dagligdagen 
bruges det til sportsaktiviteter. I 
weekends kan det lånes, til afholdel-
se af grundejerforeningsmøder og 
anden festlighed. 
De dage i foråret hvor vejret var 
godt, blev Midgaards ude arealer 
brugt meget til idrætslege for skolens 
mindre klasser. 
Midt i foråret fik Midgaard en ud-
strakt håndsrækning, fra job-centeret 
i Aarhus. Det var en dejlig hjælp, en 
ung mand med ”handy mands syn-
dromet”, der straks gik i gang med at 
renovere legeredskaberne og lave 
nye til byens mindre børn. Især fik 
han den ide at lave en kæmpe kravle-
gård til dagplejen samt et læskur til 
dagplejemødrene i tilknytning dertil. 
Den blev en succes, og kan bruges af 
alle forældre med mindre børn. Vi 
kaldte den for ”KRAVLEGÅRDEN” 
Har du/I småbørn, så kig forbi. 
Gennem foråret har der været rolle-
spil ca. hver anden weekend. Se vo-
res hjemmeside. 
Først i juni tog 77 børn og unge på 
Tivoli tur i Friheden sammen med 

Midgaard, et par forældre tog med 
som hyggeonkler og tanter, tak til 
dem. Ungerne havde en dejlig tur og 
vi håber at traditionen fortsætter næ-
ste år? 

I sommerferien holdt Midgaard luk-
ket i hele juli, området blev dog be-
søgt rimeligt af bedste- forældre med 
børnebørn, familier holdte udflugter 
med madkassen. Mens ungerne bol-
trede sig med Midgaards legeredska-
ber, hoppepuder, balancebomme, 
gynger, rutchebanen, hængekøjer i 
kæmpeformat og et klap til gederne, 
nød forældrene en lille forfriskning i 
det grønne. 
 
Byens unge 9-10.kl. har også været 
en del på området, der ligger brænde 
til at lave et lille hyggebål med og så 
kan der småsnakkes til langt ud på de 
små timer. De fleste unge har for-
stået meldingen om at man skal 
tage hensyn til naboerne, skønt at 

opleve. Enkelte forstår det desværre 
ikke, der efterlyses derfor lidt foræl-
dre viden om hvad de går og laver i 
nattetimerne, for de unge, der ikke 
kan klare at rydde op og under sean-
cen kun at være alm. støjende. Gene-
relt gik ferietiden dog godt og vi er 
nu klar til at tage fat på et nyt skole-
år. 
 
Mandag den 26-9-11 klokken 18.30 
er der forældre aften, det ene der 
afholdes om året, denne aften er det 
vigtigt at alle forældre møder op, 
gerne med de andre søskende. Vi 
laver aktiviteter for børn/unge afte-
nen igennem. Der vil være mulighed 
for at få billig aftensmad, ( tilmeld-
ning er dog nødvendigt, der deles 
blanketter ud til faste brugere, er der 
andre der er interesserede kan den fås 
på Midgaards kontor, f.eks. Mustrup 
vej naboerne? Hele Åbakken kvarte-
ret og andre???? ) Vi starter den store 
grill op til grillkød og laver dejlige 
små pizzaer til små priser, i pizza 
bageovnen. Giv familien/”mor” en 
god oplevelse. Drikke findes også. 
Kl. ca. 20.00 er der et kort forældre-
møde for faste børns forældre. Dags-
ordenen sendes ud på Midgaards 
hjemmeside ca. 14 dage før. 
Brug evt. Mårslet Nets hjemmeside 
for bred orientering. Midgaard er 
under fanen institutioner. 
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Velkommen til skoleåret 2011/12 
Ved skolestart er der indskrevet 831 
elever, hvilket er det største antal no-
gensinde på Mårslet Skole. Der er 
412 piger og 419 drenge, så kønsfor-
delingen er meget jævn. På 9. årgang 
er der to klasser, på 2. årgang tre klas-
ser, på 1.årgang fem klasser og fire 
klasser på de øvrige årgange, så vi er 
meget tæt på at være en firesporet 
skole. Antallet af elever er dog væ-
sentligt under, hvad prognoserne sag-
de for bare få år siden, og der er lige 
nu ikke noget der indikerer, at elevtal-
let bliver ret meget større de kom-
mende år. 
 
Umiddelbart lyder 831 elever som et 
meget stort tal, men da vi er spredt 
over et stort areal og kun har bygnin-
ger i ét plan, oplever hverken børn 
eller voksne, at der er megen uro. 
Gæster på skolen undrer sig ofte over, 

hvor vi gør af alle børnene, da der 
selv i frikvartererne er forholdsvis 
stille på gange og i udearealer.  
 
I sommerferien er der gået en enkelt 
rude i et klasseværelse, som sikkert 
skyldes boldspil. Det må siges at være 
nådigt sluppet i forhold til, hvad man 
oplever mange andre steder. Vi skal 
huske at påskønne de gode elever vi 
har i Mårslet også på dette område. 
SFO har indskrevet 446 elever, så det 
er over halvdelen af skolens elever, 
selvom man kun kan gå i SFO til af-
slutningen af 4.kl. Det fremgår derfor 
tydeligt, at elevtallet er steget mest på 
de yngste årgange. Der er ansat 46 
pædagoger i SFO og 64 lærere og 
børnehaveklasseledere, så personalet 
er også vokset siden 1931, hvor der 
var en førstelærer, en andenlærerog 
en ugift lærerinde til at varetage den 
samlede opgave. 

Byggeriet har de sidste par år været 
et fast punkt i mine indlæg i Mårslet-
bladet, men nu er det vist ved at være 
slut. Vores nye hovedindgang er det 
sidste lige nu, og bortset fra den sidste 
renovering af udearealerne skulle vi 
være færdige.  
 
Cykelstativer 
Vi opfordrer til at flest mulige elever 
går eller cykler i skole, og vi har ved 
placeringen af cykelstativerne fulgt 
resultatet af den undersøgelse, som 
elevrådet foretog sidste skoleår. Der 
skulle være rigeligt med cykelstativer 
og vi indskærper, at cyklerne placeres 
i stativerne eller på de afmærkede 
pladser i skolegården, så der er fri 
adgang til skolen. Placeringen af cyk-
lestativerne kan ses på skolens hjem-
meside. 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 
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Skolebestyrelsens indlæg til Mårslet bladet 
Af  Jakob De Place Bjørn 

Så starter et nyt skoleår og for 93 små 
Mårslet borgere også et helt nyt kapitel i 
deres liv. De skal nemlig starte i 0. klas-
se med alt, hvad det indebærer af nye 
udfordringer. 
Skolebestyrelsen har sammen med sko-
lens ledelse og lærere stor fokus på, at få 
de nye elever godt i gang, så skolestar-
ten bliver en positiv og glædelig ople-
velse for både elever og forældre. For ud 
over de nye elever vil også en lang ræk-
ke af børnenes forældre stifte bekendt-
skab med Mårslet Skole for første gang 
og sikkert møde op med lige så mange 
sommerfugle i maven, som deres barn 
på den første skoledag. Blandt andet 
derfor inviteres forældrene til en vel-
komst ved Skolens leder, Bodil Hvid, 
mens børnene for første gang møder 
deres klassekammerater og –lærer. Her 
vil Bodil Hvid kort fortælle forældrene 
lidt om skolen og elvernes første tid i 0. 
klasse. Derudover afholdes der i løbet af 
august  forældremøder for 0. klasserne, 
hvor klasselærerne orienterer om skole-
forløb, om at gå i 0. klasse, samt en ræk-
ke praktiske forhold. Skolebestyrelsen 
vil ligeledes gerne bidrage til at både 
børn og forældre kommer godt i gang på 
Mårslet Skole og der er derfor udpeget 
en kontaktperson blandt skolebestyrel-
sens medlemmer for 0. klasserne, som 
kan anvendes i tilfælde af spørgsmål fra 
forældre, gode ideer, som ønskes videre-
givet, eller til ris/ros som ønskes videre-
givet til skolens ledelse.  
Oplysninger om kontaktpersonen kan 
findes her: www. maarslet-skole.dk/
infoweb (Se under linket Skolebestyrel-
sen). 

Skolebestyrelsen ønsker endvidere at 
gøre alle borgere i Mårslet opmærksom-
me på, at der med skoleårets begyndelse 
igen er mange nye og uerfarne trafikan-
ter på vores veje i Mårslet og vil derfor 
opfordre alle til at udvise stort hensyn til 
de bløde trafikanter på cykel og gå-ben. 
Som mange sikkert har bemærket, er der 
af Mårslet Fællesråds Trafikkampagne 
opsat skilte rundt omkring i byen, for at 
gøre opmærksom på de små nye trafi-
kanter. Igen i år vil der ligeledes være 
frivillige Mårslet borgere, som på pro-
blematiske overgange i byen hjælper 
eleverne over vejen. Dette er blandt an-
det tilfældet ved banen, samt ved fod-
gængerovergangen ved Tandervej/
Obstrupvej. Skolebestyrelsen vil gerne 
bede bilisterne om at respektere vagter-
ne, som gør en enestående indsats for at 
hjælpe eleverne sikkert i skole.  
Endelig vil skolebestyrelsen gerne op-
fordre forældrene til, i videst muligt om-
fang, at hjælpe til med at begrænse bil-
trafikken omkring skolen. Skolebesty-
relsen er opmærksom på, at mange for-
ældre føler sig utrygge ved at sende de-
res børn af sted på cykel eller gå-ben til 
skole og derfor vælger at køre dem til 
skolen. Men dermed er vi som forældre 
også med til at skabe mere trafik på ve-
jene i Mårslet og forværre situationen 
for de gående og cyklende. Skolebesty-
relsen ønsker i efteråret at sætte fokus på 
trafik og planlægger at gennemføre en 
række tiltag og kampagner, som retter 
sig mod at bedre de trafikale forhold på 
og omkring skolen. 
Skolebestyrelsen ønsker elever, lærere 
og forældre et godt skoleår. 

Mårslet Skole 
www.maarslet-

skole.dk 
 

Telefon: 87139640 
 
Kontortid: 12.15 - 13.15 
 
Skoleleder 
Bodil Skytt Hvid 
bohv@aarhus.dk 
 
Adm. leder 
Gitte Kristensen  
gbo@aarhus.dk 
 
Pæd. leder 
Kurt Iversen 
kuiv@aarhus.dk 
 
SFO leder 
Kirsten Villadsen 
kvil@aarhus.dk 
 
Teknisk Service 
Niels Hansen 
 
Ungdomsskolen  
 
 
Værestedet Flash 
 
 
Skolebestyrelsen 
Formand: 
Mogens Sønderby 
 
Mårslet Skoles Venner 
Lone B. Thuesen 
Telefon: 86122398 
Lbthuesen@gmail.com 
 
Redaktion af 
Skolesiderne 
Jacob Steen 
jacob.steen@hotmail.com 
 



 MÅRSLET-bladet  SEPTEMBER 2011 19 

 

 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn -  september 2011 

 
Der var engang en mand, som ville 
holde et stort festmåltid. Der er ikke 
nogen speciel anledning til festen. 
Han vil bare gerne se nogle men-
nesker og dele sin glæde med dem. 
Alt er forberedt. Mad og drikke er 
købt ind, bordet bugner.  
 
Musikanterne er klar. Festsalen er 
pyntet op med duftende blomster, og 
tjenerne vimser rundt og gør det sid-
ste klar. Der stilles ingen betingel-ser 
om påklædning eller gaver, så man 
skal bare komme, som man er; der er 
plads og rum for enhver. Først indby-
der han dem, han kender, hans nær-
meste, venner og naboer. 
 
Men! Alle siger helt overraskende 
nej. Det, der optager dem mere end 
glæde og fest er to ting: arbejde og 
familie. Der er vigtige forretninger, 
der skal passes, og konen derhjemme 
kræver også sit. Så der er uro og be-
kymringer, pengespekulationer og 
hjemlige forpligtelser, der spærrer for 
vejen til gildesalen. 
 
Manden bliver selvfølgelig vred på 
dem, der har afvist ham, men han gra-
ver sig ikke ned i såret for-
nærmethed. I stedet fortsætter han 
med at indbyde til fest, for fest skal 
der være, så nu indbyder han en mas-
se folk, han slet ikke kender, men 
som han er sikker på, virkelig mang-
ler noget at glæde sig over, og som 
ikke har nogen reservationer eller er 
optaget til anden side. Det er de fatti-
ge, de blinde, de syge, de halte, de 

hjemløse. Og så bliver salen endelig 
fyldt op, og festen kan begynde!  
 
Godt at blive båret 
Historien har vi fra Jesus. Det er en 
lignelse. Men hvad vil han egentlig 
sige med den? Måske gemmer der sig 
en socialkritik i historien. De rige og 
etablerede har nok i sig selv, de behø-
ver ikke at tro på Gud, de kan klare 
sig selv, de har kontrol og fast grund 
under fødderne, de ønsker ikke at stå i 
gæld til nogen – det er under deres 
værdighed. Men der er andre, der ger-
ne kommer til Gud. Det er dem, der 
har lidt skibbrud i livet, de fattige, 
udstødte, syge, mennesker, der er 
kendt med lidelser og modgang. De 
har indset, at livet er skrøbeligt og 
sårbart. De tager gerne imod og glæ-
der sig over, at ind-bydelsen kommer 
uden for-ventning om gengæld. Sådan 
kan man læse historien, som en for-
tælling om de, der mener, de er selv-
bårne og de, der ved, at de behøver at 
blive båret. Socialkritikken ligger i, at 
Gud sætter sig i de svages sted, ser 
dem og ophøjer dem ved at lukke 
dem ind. Det kristne budskab høres 
derfor da også især af dem, der har 
behov for at blive båret.  
 
Livet er MERE 
Når vi siger ja til Guds indbydelsen, 
er det, fordi vi både er glade for livets 
gave, og fordi vi ved at livet er skrø-
beligt. Vi siger ja, fordi vi forstår, at 
der er dette ’mere’ i vort liv, som vi 
ikke kan undvære. Livet er ikke bare 
arbejde og familiebekymringer, livet 
er ikke bare penge og materielle go-
der. Livet er mere, det er stort,  smukt 
og forunderligt. Der er dette udefiner-
lige andet. Vi aner det, når vi går 
langs stranden eller i den smukke 
skov. Vi forstår det, når livet gør rig-
tigt ondt, og vi lærer at skelne mellem 
det, der betyder noget og det, der ikke 
er så vigtigt. Dette ’mere’ aner vi, 

både når afgrunden viser sit gab, og 
når himlen åbner sig for os. Og netop 
dér er Gud – i det store. Det er dér, vi 
virkelig møder ham – i festen og i 
smerten. Han er der også i det små, 
men det er især i det store, vi lægger 
mærke til ham. 
 
Vi er ligeværdige 
Her vil jeg fokusere på festen. Det 
særlige ved festen er, at den er let i 
modsætning til tung. Man er sammen 
med andre, man spiser og danser, man 
løfter glasset; sorger og bekymringer 
er glemt. Forudsætningen for den rig-
tig gode fest er, at alle vedkender sig 
sin afmægtighed, ingen kon-kurrerer 
om førstepladsen, alle er lige, lige 
skrøbelige, lige gode om det, og vi 
ved det. Kamp og strid, rivalisering 
har vi lagt bag os. Som ligemænd - 
både udi synden og udi gudbilledlig-
heden - kan vi feste. 
 
Det gælder for enhver fest, men i sær-
deleshed da festen i kirken. Her har vi 
lagt stridsvåbnene ude i våben-huset, 
her samles vi i et ligeværdigt fælles-
skab, og derfor kan festen virkelig 
blive god, og glæden nå uanede høj-
der og dybder. For festen er både let 
og dyb (ikke tung), glædelig og alvor-
lig. Mættet med betydning. Den gode 
fest er ikke bare en god oplevelse her 
og nu. Den er en erfaring, man bærer 
med sig langt ud i hverdagene, og den 
kan gøre ens gang en lille smule lette-
re og hverdagen en lille smule trygge-
re. 

 
 
 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 
 

Den gode fest 
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KILDEVANG 
 

Onsdag d. 7. september kl. 14.30  
 

Høstgudstjeneste på Kildevang 
 

Vi begynder med en kop kaffe kl. 
14.00, hvorefter der kl. ca. 14.30 er 
gudstjeneste med altergang.  
Prædikant Hanne Davidsen. 

KIRKEBIL 
Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
kan ældre og dårligt gående bestille 
gratis transport.  
Ring til  Lis Nissen senest fredag  
kl. 8.30 på tlf. 8629 8190. 

MENIGHEDSRÅDET 
 

Der afholdes menighedsrådsmøde i 
Sognehuset, Obstrupvej 4 A 
 

onsdag d. 21. september kl. 19.00 
 
Menighedsrådets møder er offent-
lige og alle er velkomne til møderne. 

KIRKETIDER 
 
 

SEPTEMBER 2011 
 

 
 

SØNDAG d. 4. sep. kl. 10.00 
11.s.e. trinitatis 
Luk 18,9-14 
Hanne Davidsen 
 
LØRDAG d. 10. sep. kl.  11.00 
Dåbsgudstjeneste 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 11. sep. kl. 10.00 
12.s.e. trinitatis 
Mark 7,31-37 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 18. sep. kl. 10.00 
13.s.e. trinitatis 
HØSTGUDSTJENESTE 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d.18. sep. kl. 14.00 
Familiehøstgudstjeneste 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 25. sep. kl. 9.00 
14.s.e. trinitatis 
Luk 17,11-19 
Anne Vejbæk 
 
TIRSDAG d. 27. sep. kl. 17.00 
Børne Bamse gudstjeneste 
Mette Maria Kristensen 
 

OKTOBER 
 

 
SØNDAG d. 2. okt. kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 9. okt. kl. 10.00 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 16. okt. kl. 10.00  
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 23. okt. kl. 10.00 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 30. okt. kl. 10.00 
Hanne Davidsen 

 
MÅRSLET 

HYGGEKLUB 
 
 

Musikalsk historie med to 
generationer 

 
Torsdag den 8. september 

kl. 14.00-16.00  
 

Pianist Ivar Sørenesen og violinist 
Emil Valentin Sørensen er erfarne 
muiskere. Emil har spillet violin siden 
han var 4 år og mestrer, som sin far 
Ivar, alverdens stilarter, fra sigøjner-
musik over svenske viser til jazz, bos-
sanova og danske sange.  
 
Far og søn har i flere år dannet duo til 
mange festlige lejligheder, hvor de 
også spiller den næsten glemte salon-
musik. De demonstrerer, at den gode 
musik kan tale til folk i alle aldre.  
 
Sognehuset, Obstrupvej 4 A. 
Gratis adgang men husk 20 kr. til kaf-
fe og hjemmebag! 

Konfirmandundervisning og 
forældremøde 

 
Konfirmationsundervisningen be-
gynder i uge 37. 
 
Vi glæder os til at se: 
 
7.b tirsdag kl. 8.00 i kirken 
7.a onsdag kl. 8.00 i Sognehuset 
7. c onsdag kl. 8.00 i kirken 
7. d torsdag kl. 8.00 i Sognehuset 
 
 
Der indbydes til: 
 

konfirmandforældremøde den  
4. oktober kl. 19.00-21.00 i Sognehu-

set.  
 
Til denne aften er det lykkedes os at få 
en spændende mårsletter, Per Straarup 
Søndergaard, til at holde et foredrag 
om unges mistrivsel.  
 
Ungdomstiden er præget af både høje 
svæv og dybe dyk. For ca. 15-20 pro-
cent af alle unge bliver dykkene så 
dybe, at de viser tegn på egentlig mis-
trivsel – f.eks. i form af selvskadende 
adfærd, depression eller voldsomt 
udadreagerende adfærd. Per Straarup 
Søndergaard har skrevet mange bøger 
om unges mistrivsel og vil i sit fore-
drag fortælle om mødet med de unge.  
 
Han vil blandt andet komme ind på 
baggrunden for de unges mistrivsel, 
beskrive den særlige dynamik der dri-
ver den og sætte nogle ord på typiske 
tegn på begyndende mis-trivsel.  
  
Efter foredraget og kaffen følger en 
kort orientering om konfirmand-
undervisningens form og indhold.  
 
Desuden vil vi lægge op til en drøftel-
se af de forventninger, I og vi har til 
undervisningen. 
 
 
 

Sognepræst Mette Maria Kristensen 
Sognepræst Hanne Davidsen 
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KIRKEN ER ÅBEN 
 

Fra menighedsrådets side skal der lyde 
en stor tak til Hans Møller, der gen-
nem mange år har været medlem  af 
åben-kirke-gruppen. Han har troligt 
uge efter uge vandret op til kirkedøren 
hen under aften for at lukke.  
 
Desuden var det ham, der sørgede for 
udarbejdelse af arbejdskalenderen, så 
alt gik, som det skulle. Tak for seriøsi-
tet og trofasthed! Vi siger så nu vel-
kommen til det nye medlem, Niels 
Kristian Overgaard. 

 
På menighedsrådets vegne  

Hanne Davidsen 
 

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

Hvordan gør jeg, hvis   
Vinther skal ændres til 

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

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

MANDAGSCAFÈEN 
åbner igen efter ferien 
 

den 12. september kl. 9.30 
 

med frisklavet kaffe, te og rund-
stykker i Sognehuset  fra kl. 9.30 til 
11.00. 
Mød op og få en hyggesnak og en kop 
kaffe. 
 
Og så er det helt gratis!  

Familiehøstgudstjeneste 
Søndag den 18. september kl. 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi fejrer  årets høst med en familie- 
gudstjeneste søndag den 18. sep-
tember kl. 14.00 i Mårslet Kirke og 
afholder efterfølgende auktion i Sog-
nehuset. Overskuddet fra auk-tionen 
går til Folkekirkens Nødhjælp. 
 
Vi begynder med gudstjenesten i kir-
ken kl. 14.00. Alle deltagende børn 
må meget gerne medbringe frugt, 
grønt eller andet høstudbytte. Under 
festlig musik bærer børnene den med-
bragte høst ind i kirken i en flot pro-
cession. 
 
Igen i år har minikonfirmanderne 
ugen op til høstgudstjenesten lavet 
pynt til kirken, så vi har noget smukt 
at se på.   
 
Gudstjenesten er målrettet børn og vil 
vare knap 45 min. Vi kan alle glæde 
os til at høre korskolen synge en dej-
lig sang under gudstjenesten. Korsko-
len er under ledelse af kirkens orga-
nist Pia Labohn.  
 
Efter gudstjenesten er alle de frem-
mødte børn og voksne velkomne i 
Sognehuset. Der vil være kage til al-
le, kaffe og te til de voksne og safte-
vand til børnene. Når den værste kaf-
fetørst er slukket begynder den store 
auktion af alt det donerede høstudbyt-
te, som tidligere har været båret frem 
i kirken. Husk derfor lidt mønter på 
lommen gerne 5-kroner. Hele beløbet 
fra auktionen går til Folkekirkens 
Nødhjælp.  
 
Vi glæder os til at se jer til en hygge-
lig eftermiddag.  
 

Sognemedhjælper Mette Bugge og 
Sognepræst Mette Maria Kristensen 

Børne Bamse gudstjenester 

I efteråret 2011 og foråret 2012 byder 
vi  på 4 Børne Bamse gudstjenester i 
Mårslet Kirke. Gudstjenesterne er mål
-rettet mod børn i alderen 2-5 år, men 
folk i alle aldre er velkomne. 
 
Tag bamsen og familien med i kirke. 
Sognepræst Mette Maria Kristensen 
fortæller bibelhistorie og inddrager 
børnene og de medbragte dukker og 
bamser i fortællingen. 
 
Gudstjenestens form er afslappet og 
på de mindste børns præmisser.  
 
Efter gudstjenesten er der fæl-
lesspisning i Sognehuset. 
Pris: 20 kr for voksne og 10 kr for 
børn. 

………….. 
Tirsdag d. 27. september  
kl. 17.00 
Jonas i hvalens mave. 
Om manden der blev slugt af en hval. 
 
 
 
Tirsdag d. 8. november  
kl. 17.00 
Den gode hyrde. 
Om fåret der blev væk. 
 
 
 
 
 
Tirsdag d. 31. januar 
kl. 17.00 
Daniel og løverne. 
Om manden der sover hos løverne. 
 
 
 
 
 
Tirsdag d. 6. marts 
kl.17.00 
Jesus og hans venner. 
Om manden der gik på vandet. 
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Lørdagsdåb 
 

Da der fødes rigtig mange børn i Mår-
slet, og der derfor er pres på højmes-
sen med mange dåb, har menighedsrå-
det efter anmodning fra flere forældre 
åbnet op for dåb om lørdagen tre gan-
ge om året. Det drejer sig i den kom-
mende sæson om: 

lørdag den 10. september kl. 11.00 
(Mette Maria Kristensen) 
lørdag den 5. november kl. 11.00 
(Hanne Davidsen)  
lørdag den 3. marts kl. 11.00  
(Hanne Davidsen).  
 
Vi regner med at kunne tage op til 4 
dåb på en lørdag. Gudstjenesten er 
åben for alle, men temaet for gudstje-
nesten er hele vejen igennem naturlig-
vis DÅB. 

Sognepræst Hanne Davidsen 

Minikonfirmand- 
undervisning 

Vi glæder os til minikonfirmand-
undervisningen i den kommende sæ-
son. Det er sådan, at 3.a samt 3.b til-
bydes undervisning i efteråret og 3.c 
samt 3.d tilbydes undervisning til for-
året. 
 
Undervisningen tager udgangspunkt i 
at introducere kirken, gudstjenesten, 
Fadervor, nogle bibelske fortællinger 
og salmer for børnene. I forløbet ind-
går et par familiegudstjenester. Afslut-
ningen på undervisningsfor-løbene er 
opførelserne af henholdsvis krybbespil 
og påskespil. 
 
Første undervisningsgang  i  
efteråret er: 
3.a onsdag d. 7. september kl.13.00 
3.b torsdag d. 8 september kl.12.00 
 
Børnene bliver hentet i SFO’en og 
fulgt over i sognehuset eller kirken 
hver gang. 
  
På den første dag medbringes den ved 
skoleårets begyndelse udsendte tilmel-
dingsseddel. 

Sognemedhjælper Mette Bugge 

Mårslet Kirkes Korskole starter sæ-
sonen torsdag den 1. september kl. 
14.30 – 15.15 i Sognehuset. 
 
Korskolen er for børn i 3., 4. og 5. 
klasse. Korsæsonen går fra september 
til pinse og for at være med, skal man 
– udover selvfølgelig at være glad for 
at synge - kunne læse nogenlunde, 
have et roligt gemyt og god koncen-
trationsevne. 
 
Udover at lære nye sange ”leger” vi 
også med holdning, vejrtrækning og 
musikteori.  
 
Undervisningen er et frivilligt og 
gratis tilbud; men vælger man at 
melde sig til, forventes der stabilt 
fremmøde. 
 
Korskolen medvirker ca. 10 til 12 
gange årligt ved familiegudstjenester, 
Børne Bamse gudstjenester og andre 
børnevenlige aktiviteter – dvs. Lucia-
optog samt krybbespil i december og 
påskespil lige før påske. 
 
1 til 2 gange årligt deltager korskolen 
i korstævner sammen med andre kir-
kekor arrangeret af foreningen 
”Folkekirkens Ungdomskor”. 
 
Nye sangere optages efter forudgåen-
de henvendelse til korleder Pia La-
bohn på mail 
korpia@os.dk eller  
tlf. 86 55 64 08. 
 

Mårslet Kirkes Kor starter sæsonen 
torsdag den 1. september  
kl. 15.30 – 17.00  i Sognehuset. 
 
Koret er for børn og unge fra 6. klasse 
og opefter – efter forudgående opta-
gelsesprøve, da Mårslet Kirkes Kor er 
et lønnet kor. Ren sangstemme er et 
krav. 
 
Korsæsonen varer fra september til 
pinse. 
 
Koret medvirker ca. 1 gang om måne-
den ved kirkens højmesse – til jul og 
påske lidt mere. Desuden medvirker 
koret ved lørdagsdåb og bryllupper 
udenfor skole-ferierne samt på Lokal-
center ”Kildevang” ved højtiderne. 
 
Koret deltager i korstævner arran-
geret af foreningerne ”Folkekirkens 
Ungdomskor” og ”Forum for Rytme i 
Kirken”. Desuden deltager vi i de årli-
ge ”Norbusang”-festivaler, som går 
på skift mellem de 5 nordiske lande. 
Vi kan også finde på at tage til kon-
cert i Musikhuset.  
 
Tilmelding INDEN startdatoen til 
korleder Pia Labohn på mail 
korpia@os.dk eller  
tlf. 86 55 64 08.   
 

 
Organist og korleder Pia Labohn 

 

Sæsonstart 
 

Mårslet Kirkes Korskole og Mårslet Kirkes Kor 

Er der mon interesse for – og opbak-
ning til oprettelse af et ”SPIREKOR” 
for børn i 1. og 2. klasse?  
 
Fra tid til anden kommer henvendel-
ser fra forældre til børn i denne al-
dersklasse om muligheden for at syn-
ge i kor. 
 
 
Jeg hører gerne nu fra interesserede. 

Spirekor kan oprettes med 8 – 10 
børn. 
Henvendelser gerne på mail: kor-
pia@os.dk  
 
Jeg holder ferie i uge 34 og er derfor 
ikke ”tilgængelig” pr. telefon.  Fra 
uge 35 også på telefon 86 55 64 08.  
 

Organist og korleder Pia Labohn 

Spirekor ?? 
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Mårslet Kirkes Kor til NORBU-
SANG-festival i Horsens! 

11 sangere fra Mårslet Kirkes Kor 
deltog i Kr. Himmelfartsferien i den 
store Norbusangfestival i Horsens. 
Det var 12. gang, vi drog af sted, og 
årets festival vil nok gå over i histori-
en som en af de allerbedste, både 
hvad organisation og udbytte angår.  
 
Vi stiftede bekendtskab med nogle af 
landets allerbedste korledere og in-
struktører. DR Pigekorets nyligt afgå-
ede dirigent, Michael Bojesen, holdt 
os i ånde med sit store fællesværk for 
500 sangere, trompet/ 
flygelhorn, 2 klaverer og pauke- 
 
 
 

”Håbets Ø”-, og de 2 voksne ”drenge” 
fra a capellagruppen ”baSix” – Peter 
Bach og Niels Nørgaard – gav os en 
uforglemmelig workshop.  
 
Jeg har ALDRIG set SÅ mange totalt 
VÅGNE og FRISKE piger kl. 9 en 
fredag morgen.  
 
Nu glæder vi os til jul, hvor vi tager 
ind til BaSix’ julekoncert i Musikhu-
set den 1. december.  
 
De gav os virkelig ”én på opleveren” 
☺ 

Pia Labohn 

Glade Mårsletpiger med de 2 yndlingsinstruktører,  
Peter Bach og Niels  Nørgaard fra ”baSIX”.  

Foto: Pia Labohn 

Vi påtænker, at oprette en sorg- og 
livsmodsgruppe til efteråret her i Mår-
slet. Indholdet i gruppemøderne vil 
være en åben og ærlig samtale. 

Man bestemmer selv, hvor meget man 
vil dele med de andre, eller om man 
vil tie engang imellem. Alt foregår i 
fortrolighed.  

Tanken er, at det kan lette at dele sine 
erfaringer med andre. Sammen kan 
man være med til at lette byrden for 
hinanden. Samtalerne, hyggen og det 
rummelige samvær kan bane vejen for 
et nyt livsmod.  

Det er vort håb. Vi henvender os til 
voksne omkring 50 år og opefter, der 
har mistet en af sine kære. Man mødes 
hver fjortende dag i Mårslet Sognehus 
om aftenen.  

En erfaren kvinde kommer til at lede 
møderne (lægesekretær Susanne Lau-
ritsen).   

Gruppen vil være tilknyttet Folke-
kirkesamvirket i Århus, som uddanner 
frivillige gruppeledere. Koordinator til 
etablering af gruppen er sognepræst 
Hanne Davidsen.  

Har du lyst til at være med i en sådan 
gruppe, er du velkommen til at ringe 
eller maile til Hanne Davidsen, 
86290234, hda@km.dk. 

 

Sognepræst Hanne Davidsen 

 
Sorg- og  

livsmodsgruppe 

Mårslet Kirkes kalkmalerier 
I de danske kirker er der mere end 
600 synlige kalkmalerier, der repræ-
senterer tiden fra omkring 1100 og 
frem til i dag. 
 
Der er stor interesse for den kulturelle 
skat i det hele taget og bestemt også  
 

når det gælder alt, hvad der kan ople-
ves på vægge og hvælv i landets kir-
ker. 
 
Informationer om danske kirkers 
kalkmalerier, heriblandt Mårslet kir-
kes, er blevet tilgængelige for alle  
 

på Nationalmuseets hjemmeside: 
kalkmaleriinfo.natmus.dk 
Har man lyst til selv at se Mårslet 
Kirkes kalkmalerier i virkeligheden, 
er alle naturligvis velkomne til at af-
lægge kirken et besøg. 

Mette Bugge 
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Kunst og Kirkekaffe 
Kirkekaffe 
Der er kirkekaffe i Sognehuset den 4. 
september. Man kan ved samme lej-
lighed have fornøjelsen af at betragte 
Elisa Søndergaards malerier, som er 
udstillet i sognehuset hele september.  
 
Elisa Søndergaard vil selv være til 
stede og har lovet at fortælle lidt om 
sin kunst. Alle er velkomne til denne 
lidt anderledes kirkekaffe. 
 

Hanne Davidsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisa Søndergaard fortæller 
om sine malerier 
Jeg har malet og tegnet; siden jeg var 
barn, og jeg har altid nydt at bruge tid 
på det kreative.  
 
Jeg har gået på Kunstakademiet og  
de sidste mange år deltaget i adskilli-
ge malekurser. Jeg maler, fordi det 
giver mig stor glæde, og jeg elsker 
naturens mange farver, så der henter 
jeg næsten al min inspiration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I begyndelsen var akvarelmaling min 
store lidenskab, men de sidste 3-4 år 
har jeg koncentreret mig om akryl- og 
oliemaling med de mange mulig-
heder, dette indebærer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg arbejder gerne med meget sarte 
farver, men på det seneste er jeg også 
begyndt at male med kraftige, glade 
og intense farver. Jeg føler, at det at 
male er en form for meditation for 
mig. Jeg glemmer tid og sted, når jeg 
først er gået i gang.  
 
Jeg maler både abstrakt, naturalistisk 
og portrætmalerier – og jeg synes, alt 
er lige sjovt og interessant for mig.  

Elisa Søndergaard                       
 

 

Elisa Søndergaard 
Tandervej 41 Mårslet 
elisaknud@profibermail.dk 
Tlf. 30236066 
Medlem af kunstnergruppen 
”Stiplet” 
www.stiplet.eu 

Fotos: Knud Søndergaard  
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BABY- 
SALMESANG 
- et gratis tilbud til babyer  

og deres forældre 
Mårslet Kirke tilbyder igen i efteråret 
babysalmesang for babyer i alderen 0
-10 mdr. sammen med deres mor og/
eller far og er gratis.  
 
Det kræver ingen forudsætninger 
”hver fugl synger med sit næb”. For 
barnet er mors og fars stemmer de 
mest fantastiske i verden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Babysalmesangen foregår i kirken, 
hvor der synges salmer og sange. Ind 
i mellem danser man med barnet på 
armen eller lader den lilles sanser 
skærpes af lyden af klokkespil, 
rasleæg, kulørte tørklæder, sæbe-
bobler eller noget helt andet. 
    
Efter 30-40 min. er de små mætte af 
de mange indtryk og deltagerne går 
over i Sognehuset, hvor der er baby-
café. 
 
Her er der mulighed for at få en kop 
kaffe/te samt lære de andre forældre 
og børn at kende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Af hensyn til den store interesse og 

efterspørgsel der viste sig i foråret, 
vil vi prøve at oprette 2 hold dette 
efterår. 
 
Undervisnigen forløber over 10 på 
hinanden efterfølgende  tirsdage (pau
-se i uge 42/efterårsferien) , hvor før-
ste undervisningsgang er: 
 
Tirsdag den 13. september  
kl. 9.50 hold 1  
kl 10.30 hold 2 
 
Tilmelding kan ske på tlf 22 16 67 92 
eller på mail: mb@maarslet-kirke.dk 
 
Der er plads til højst 10 babyer pr. 
hold og tilmelding sker efter først til 
mølle princip. Derfor anbefales hurtig 
tilmelding set i lyset af forårets til-
slutning! 
 
Jeg glæder mig til at se babyer med 
forældre tirsdag den 13. september. 
 

Sognemedhjælper Mette Bugge 

Udviddelse af 
Mårslet Sogne-

hus 
Et byggeudvalg, nedsat af Mårslet Me-
nighedsråd, har igennem det seneste år 
arbejdet konkret med planer for en 
udviddelse af det nuværende Sogne-
hus.  
 
En udviddelse der bl.a. skal omfatte 
etablering af et nyt undervisnings-/
mødelokale, bedre medarbejder-
lokaler, et nyt præstekontor og bedre 
depotfaciliteter. 
 
Tre arkitektfirmaer har vederlagsfrit 
deltaget i denne fase med tanker, ideer 
og input. Arkitekt MAA Benny Ander-
sen, Malling, er herefter blevet valgt til 
at forestå det endelige projekt med 
bl.a. fremsendelse af skit-seforslag og 
økonimiberegning til Århus Søndre 
Provsti. 
 
I slutningen af juni måned forelå prov-
stiudvalgets godkendelse af projektet 
med tilhørende økonomisk accept. Ef-
terfølgende har har bygge-konsulenten 
for Århus Stift anbefalet projektet til 
udførelse. 
 
Arkitekt (der samarbejder med råd-
givende ingeniør I. Lykke Kristensen, 
Højbjerg/Odder) og byggeudvalg går 
straks efter sommerferien i gang med 
at udarbejde endeligt materiale til brug 
ved licitationen, der tænkes afholdt i 
dette efterår. 
 
Det egentlige byggeri tænkes igang-
sat, når frosten er af jorden i foråret 
2012. En ibrugtagning af de nye loka-
ler forventes i efteråret 2012. 
 
Det er byggeudvalgets hensigt, at der 
løbende vil komme orientering om 
byggeriets gang i Mårslet Bladet. 
 
På vegne af Mårslet Menighedsråd og 
byggeudvalget. 
 

Knud Lunderskov 

Foto : Jørgen Lauritsen 
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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 
 
KORDEGN 
Henny Margrethe Bauning (HMB) 
Tlf. 8629 0649 
hmb@maarslet-kirke.dk 
Træffes normalt på kirkekontoret i  
Sognehuset, Obstrupvej 4 A,   
tirsdag og onsdag  kl. 9.00 - 13.00.  
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 for børn op til 6 år 
Sognehuset, mandag  
kl. 16.15 - 17.30  
Vil du vide mere så kontakt:  
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.  
Sognehuset, mandag 
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 september  
redigeres 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 

September 2011 

 

 

 

 

 

Onsdag den 28. september kl.19.30 
Onsdag den 28. september kl. 19.30, 
får vi besøg af Daniel Søgaard Lind, 
der er valgmenighedspræst i Galten 
Valgmenighed. Temaet for denne 
aften er ”rummelighed”. I disse år 
skyder der flere valgmenigheder op 
rundt omkring i landet. Hvad er det 
for tendenser i tiden, der gør sig gæl-
dende? Er det udtryk for manglende 
rummelighed i folke-kirken eller bli-
ver der stillet større krav til at kirken/
fællesskabet skal kunne rumme det, 
som den enkelte finder vigtigt i for-
hold til troen og den enkeltes liv? 
Hvad er følgen af denne tendens? 
Lukker kirken/fællesskabet sig om 
sig selv eller bliver der tværtimod 
rum for større udfoldelse og mang-
foldighed? 

Daniel Søgaard Lind skriver bl.a.: En 
af mine visioner er at være med til at 
forme gudstjenesten, hvor der er 
plads til alle. Det der møder os i kir-
ken, skal være enkelt at forstå, men 
også slidstærkt og overraskende.     
Jeg ser det som min opgave at sætte 
mennesker fri til at leve livet – med 
alt hvad det byder på – i et ærligt 
forhold til Gud og med en omsorgs-
fuld indstilling til mennesker om-
kring os. Daniel Søgaard Lind er 34 
år, gift med Frida og venter barn nr. 
5. De bor i Århus N. Udover sit job 
som valgmenighedspræst, er han 
hjælpepræst i Aarhus Bykirke. Han 
kan lide at synge, spille fodbold og 
opleve børns ligefremme og fantasi-
fulde måde at gå til livet på. 

Mødet foregår i Mårslet Sognehus. 
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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 

GRATIS  KURSUS ! 
Har du lyst til at hjælpe med at holde kiosken i HalHuset åben på hverdagsaftener eller til stævner, men er i tvivl om 
hvilke krav der stilles? 

TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER KL. 19.30 
kan du komme og se hvor hyggeligt og sjovt det er at møde byens børn og unge (og også de lidt ældre), og samtidig yde 
en indsats for den by du bor i. 
Der er ingen krav om ”pølsekørekort” eller andet, kun at man har lyst til at bruge et par timer hver anden uge på en hver-
dagsaften eller evt. i weekender, når der er stævner i Hallen eller på boldbanerne. 
Har du ikke mulighed for at komme den aften er du velkommen til at komme forbi en anden aften eller ringe til Kent 
Pedersen (HalHus-ansvarlig) på tlf 20307350 eller skrive på makpedersen@mail.dk 

HalHuset er et af byens mødesteder for foreningerne i Mårslet og er flittigt brugt. Der 
sælges pølser, toast, pommes frites, slik, øl og sodavand til brugerne, der består af 
TMG-medlemmer, gæstende klubber og deres forældre, byens foreninger og hvem der 
ellers kommer forbi. 
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TMG Fodbold har taget hul på den 
nye sæson med et nyt stærkt træner-
team i seniorafdelingen bestående af 
Mikael Stensgaard, Karl Erik Fisker, 
Peter Overgaard og Jesper Nielsen. 
Mårsletklubben, som for bare fire år 
siden lå i serie 6, spiller nu i Serie 3 
og serie 5. Klubben er gået fra 15 se-
niormedlemmer til 50 aktive i dag. 
Det fundament skal det nye træner-
team forsøge at bygge videre på. 
”Jeg har aldrig set så kompetent et 
trænerteam på serie 3-niveau, så i den 
kommende sæson bliver der virkelig 
noget at se frem til for vores spillere, 
siger Claus Quiding seniorformand i 

TMG Fodbold.   
 
Mikael Stensgaard (T-trænerlicens) 
bliver manden med det afgørende ord, 
og med en baggrund som divisions-
spiller i Randers og spillende træner i 
både Danmarksserien og Jyllandsseri-
en har han en solid erfaring som både 
spiller og træner. Karl Erik Fisker (A-
trænerlicens) har senest været træner i 
Åbyhøj, og har tidligere været senior-
træner i Aarhus 1900, HEI og TMG. 
Peter Overgaard bliver spillende assi-
stenttræner og er samtidig uddannet 
massør, hvilket spillerne vil få gavn 
af i forhold til skadesforebyggelse og 

behandling. I denne sæson har Peter 
været ungdomstræner i TMG. Jesper 
Nielsen fortsætter som træner for Se-
rie 5 holdet, som han har haft ansvaret 
for de seneste to sæsoner. 
”På vores spillerliste er 95 % mårslet-
drenge og størstedelen er helt unge, 
derfor håber vi, at der dukker et par 
erfarne spillere op, som måske er flyt-
tet til Mårslet for nylig og gerne vil 
spille fodbold tæt på hjemmet frem 
for at køre til Århus,” lyder opfordrin-
gen fra Claus Quiding. 

Nyt stærkt trænerteam i TMG Fodbold 
Fodbold 

Badminton 

Fra venstre Jesper Nielsen, Mikael Stensgaard, Peter Overgaard og Karl Erik Fisker. 

BADMINTON Ledige tider 
Efter forhåndstilmeldingen er der stadig ledige spilletider for både voksne og ungdom i sæsonen 2011/12. 
Se TMG badmintons hjemmeside for nærmere oplysninger om hvilke tider der p.t. er ledige. 
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Håndbold 
Ny håndboldsæson 

En fantastisk ny HÅNDBOLDSÆ-
SON står for døren - med et nyt til-
bud til de helt unge piger og drenge i 
Mårslet. 
 
TMG Håndbold starter for første gang 
op med U5 håndbold, som er hånd-
bold og leg for de helt små, fra årgang 
2006 og 07 - Marie Bendix og Søren 
Astrup vil være de nye træner der skal 
kickstarte de nye talenter i TMG 
Håndbold. Hvis I har spørgsmål vedr. 

U5 så kontakt Marie Bendix på mail 
bendixmarie@gmail.com. 
U5 og U8 vil starte den først kom-

mende sæson i uge 35  
Hvem er trænere i TMG håndbold 
den kommende sæson? Klik ind på 
vores hjemmeside www.tmg-
haandbold.dk og se de nye trænerte-
ams. 
 
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER 
ALLE - TIL DEN KOMMENDE 
SÆSON 2011 - 2012 

Trænings tider TMG Håndbold til 2011/12. 
Opstart U5 og U8: Uge 35  
U10, U12 og U14: Uge 33 

For øvrige hold kontakt venligst trænere 

Hold Født år Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

U5 mix 2006-07   15:45-16:30     

U8  mix 2003-04-05     15:30-16:30   

Pige U10 2001-02     16:30-17:30 15:45-16:30 
Drenge U10 2001-02 16:30-17:30   18:30-19:15   
Pige U12 1999-00 15:30-16:30     16:30-17:15 
Drenge U12 1999-00 17:30-18:30   17:30-18:30   
Pige U14 1997-98 19:30-20:30   19:15-20:15   
Drenge U14 1997-98 18:30-19:30 16:30-17:15     
Pige U16 1995-96 20:30-21:30       
Drenge U16 1995-96         
Pige U18 1994-93 21:30-22:30       
Drenge U18 1994-93     20:15-21:15   
DS >= 1992         
Herre Senior >= 1992     21:15-23:00   
Oldboys   22:30-23:00       
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Motion 

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

De bedste 1000 kr. jeg har givet ud 
Ole Nørskov er meget direkte i sit svar, 
da jeg beder ham fortælle mig, hvad han 
har fået ud af at træne i motionscentret. 
 
”For det første er jeg 100 procent sikker 
på, at jeg aldrig har givet 1000 kroner så 
godt ud før!” 
 
Fem-en-halv måned efter centrets åbning 
har jeg spurgt to medlemmer, hvad de 
synes, de har fået ud af træne. Begge sva-
rer, at de har oplevet unikke livsstilsfor-
andringer. 
 
”Det handler om noget helt fundamentalt: 
At jeg har vendt lægens negative tal for, 
hvordan min krop har det, til positive tal”, 
forklarer Ole Nørskov. 
 
Den tidligere landsholdsmålmand i hånd-
bold bærer rundt på en krop, der er slidt 
hårdt af de mange års elitesport. 
 
”Men efter at jeg har spinnet i op til fem 
gange om ugen siden marts, kan min læge 
ikke huske andre, der har rettet sine tal, 
dvs. kroppen, så hurtigt op”, siger han 
stolt. 
 
Uden vilje 
 
Før det kom så vidt mindes han ikke at 
have svedt i 20 år. Tværtimod har han 
levet fysisk inaktivt i mange perioder 
med masser af overspringshandlinger af 
ren lede ved ikke at gøre noget godt for 
sin krop. 
 
”Jeg har prøvet mange gange og jeg har 
købt en crosstrainer, der bare står der-
hjemme. Men jeg tabte forsøget hver 

gang indtil jeg fik et vink med en vogn-
stang af min læge om at rette op på min 
krop”, forklarer han. 
 
Ole Nørskov s krop havde i mange år 
vendt ham ryggen og oveni påvirket hans 
adfærd negativt. 
 
”Men siden jeg begyndte at gå til indoor 
cykling, er jeg ikke blevet væk én gang 
på grund af overspringshandlinger”, for-
tæller han og tilføjer: 
 
”Jeg har ikke haft en sygedag på skolen 
siden jeg startede. Jeg ser mere positivt 
på tingene og er rarere at være sammen 
med i dag”. 
 
Vægttab med bonus 

Inga Ingebrigtsen havde et andet formål 
end Ole Nørskov med at starte i motions-
centret i marts: Nemlig at tabe sig. 
 
Det har hun gjort, endda rigeligt, men 
gevinsten har været langt større end det 
for hende. 

”Jeg knokler og slider for det. Men side-
gevinsten har også været den hygge, vi 
har fået i en gruppe, der tit kører på in-
door cykler på samme hold”, fortæller 
hun. 
 
Det er ikke en snakkeklub. Der svedes 
bravt på cyklerne, men selv om mårslette-
re der ikke kendte hinanden på forhånd, 
har fået et godt forhold til hinanden. 
 
”Vi driller hinanden lidt og holder øje 
med hinanden og spørger, hvorfor man 
ikke var der sidst. Det er med til at bevare 
motivationen”, siger hun. 
 
Inga Ingebrigtsen sidder på indoor cyklen 
fire gange om ugen og styrketræner i fit-
nesslokalet fire gange om ugen plus hun 
løber en-to gange om ugen. 
 
”Især fitnessmaskinerne er gode for min 
krop. De gør, at jeg ikke mærker min 
dårlige ryg, når jeg træner, og stofskiftet 
sættes op”, forklarer hun. 
 
Som en ekstragevinst har hun ændret 
kostvaner, fordi hun er blevet meget mere 
motiveret til at spise sundt. 
”Før i tiden når jeg ikke kunne løbe mere, 
fortalte hjernen mig, at så kunne jeg jo 
bare begynde at spise slik igen. Selv om 
fornuften sagde noget andet. Men det sker 
ikke mere”. 
 
Derfor glæder hun sig hver gang til in-
door cykling. Det er ikke noget, hun bare 
skal have overstået. 

 
Steen Bille, formand TMG motion 

Inga Ingebrigtsen er ivrig bruger af 
motionscentret, såvel fitnessmaskinerne 
som indoor cyklerne. (Foto: Steen Bille) 

Mårslet Motionscenter og TMG motion har 603 medlemmer (per 8.8). 
TMG motion er på vej med en foredragsrække med oplæg om emner omkring træning og motion. Et månedligt oplæg 
fra oktober hen over vinteren. 
Følg centret på tmg-fitness.blogspot.com og på http://www.facebook.com/pages/TMG-Fitness/154166004614536 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Håndboldkaravanen ramte Christiansfeld 
Artikel fra Christiansfeld  
CHRISTIANSFELD: Tredjeklasserne 
på Christiansfeld Skole skulle egent-
lig have haft to ganske almindelige 
dansktimer tirsdag morgen. 
 
Det blev dog med et snuptag forvand-
let til to timers håndboldtræning i Cu-

ben, da Håndboldkaravanen kom for-
bi og tog børnene med. 
 
Den lokale håndboldforeningen havde 
inviteret Håndboldkaravanen, som er 
et initiativ fra Dansk Håndbold For-
ening. 
 

Foreningens trænere tager rundt i hele 
landet for at få børnenes øjne op for 
sporten, og det så ud til at missionen 
lykkedes tirsdag formiddag. 
I hvert fald var børnene meget optaget 
af at skyde på mål, finde på kampråb 
og høre efter, når trænerne instruerede 
dem i øvelserne. 

TMG Håndbold har i samarbejde med 
Mårslet skole, fået en enestående mu-
lighed, til at få besøg af håndboldka-
ravanen i uge 36 i indeværende år.  
Udgangspunktet er 3. - og 4.klasser, 
som vil få muligheden for at skifte 
timerne ud med hal aktivitet i Mårslet 
hallen. 

Formålet med besøget er at… 

 

-         give børnene en rigtig god 
oplevelse med leg, spil og 

          bevægelse. 

-         samt at inspirere børnene til 
at starte på en sund - aktiv fritids-
aktivitet, 

-         inspirere lærere til undervis-
ning i håndbold, 

Fra mandag den 29.august til og med 
fredag den 9.september kører karava-

nen i kreds 5 og besøger hver dag en 
ny skole og præsenterer håndbold på 
skoleskemaet.  

Karavanen vil være på Mårslet skole / 
hallen i tidsrummet mellem 9.00 og 
14.00 – eksakt dato og tidsrum vil 
blive lagt på skolens intranet samt på 
www.tmg-haandbold.dk..  

Underviserne vil være fra JHF kreds 
5, men både Mårslet skole og TMG 
Håndbold vil assistere som hjælper i 
denne sammenhæng. 

Håndboldkaravanen 2011 - gæster i år Mårslet 

Håndbold 
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Torsdag d.1. sept. kl. 11.30: 
”Tag selv bord” 
Pris: 50 kr. 
 
Tirsdag d. 6. sept: 
Indkøbstur (husk tilmelding) 
 
Onsdag d. 7. sept. kl.14.00: 
Gudstjeneste 
 
Fredag d. 9. sept. kl. 14.00: 
Beder Spillemænd 
 
Søndag d. 11. sept. kl. 14.00: 
Store banko 
 
Mandag d. 12. sept. kl. 14.00: 
Tøjgalleriet 
 
Onsdag d. 14. sept. kl. 13-17: 
Udflugt til Alrø. Pris: 125 kr. 
Tilmelding på tlf. 8713 4434 senest d. 7. sept. 
 
Torsdag d.15. sept. kl. 18.00: 
Informationsmøde: Frivillighed og fællesskab. 
Se særskilt annonce i bladet. 
 
Mandag d. 19. sept. kl. 14.00: 
Syng med Solvej 
 
 

Fredag d.30.9 kl. 14.00 fejrer vi National Frivilligheds 
Dag ved ’Hygge med de frivillige hjælpere på Kilde-
vang’. Alle er velkomne! 
 
Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl. 15.00-
17.00.   
 
Opstillingsmøde til Brugerrådsvalget.  
Onsdag d. 28. sept. kl. 14.00  
 
Dagens program: 
Kl. 14.00: Kaffe med brød 
Kl. 14.30: Orientering om hvad Brugerrådet har ar-
bejdet med de sidste 2 år. 
Kl. ca. 15.00: Valgregler – en kort gennemgang. 
Kl. ca. 15.15: Opstilling af kandidater. 
Kl. ca. 16.30: Gule ærter, pølse og flæsk samt øl/vand 
og snaps. 
Hele arrangementet er gratis. 
Kom og brug jeres demokratiske ret til at få indfly-
delse på, hvilke kandidater der skal opstilles til Bru-
gerrådsvalget den 3. nov. 
Vi glæder os til at se jer. 
På gensyn. 
 
Brugerrådet ved Lokalcenter Kildevang.  

AKTIVITETER I SEPTEMBER 2011 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Brugerrådet  
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

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

Frivillig og fællesskab 
 
Har du lyst til at være frivillig og deltage i hygge og samvær med borgerne på Kildevang? Er du nysgerrig på at vide mere 
om det gode  hverdagsliv i plejeboligerne? 
 
Så kom og vær med til et orienteringsmøde på Lokalcenter Kildevang  Langballevej 3A, 8320 Mårslet 
 

Torsdag d. 15. september kl. 18 – 19.30 
 
Vi har brug for dig, når du kan og vil (mand/kvinde). Frivillige og medarbejdere vil kort fortælle om hverdagslivet i pleje-
boligerne. Vi byder på noget let at spise og kaffe/te. Alle er velkommen, vi glæder os til at hilse på dig. Birgit Jørgensen / 
Daglig leder Piaia Koller / Frivilligkoordinator . 
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Massage til mor 
- nyt tilbud om velvære til den nye mor 

At få et barn er en fantastisk begi-
venhed i livet. Det er en dejlig ga-
ve, men også en opgave.  
I barselsperioden skal kroppen 
holde til meget: At løfte og bære, 
amme og made den lille og afbrudt 
nattesøvn. 
 
Massage kan give den nye mor en 
tiltrængt pause. Som noget nyt til- 
byder jeg nu Efterfødselsmassage. 
Det er en del af mit tilbud om mas- 
sage til kvinder i alle aldre. 
 
Efterfødselsmassage 
Massagen er specielt tilrettelagt den 
nye mors særlige behov. Det er en 
afslappende, blid og nærende hel- 
kropsmassage. Hvis der er behov for 
det, kan massagen også tilrette- læg-
ges med særlig fokus på lindring til 
ryg, skuldre og arme. Det er områ-
der, som tit er ekstra belastede i den 
første tid med den lille. 
 
Efterfødselsmassage er velegnet til 
alle, der har lyst. Massagen giver en 
opbyggende hvile og dermed mere 
overskud til det lille barn og hele den 
nye hverdag. 
 
Massage til gravide 
Efterfødselsmassagen ligger i natur- 
lig forlængelse af mit arbejde med 
gravidmassage, som jeg har tilbudt 
de sidste 3 år. Jeg deltager løbende i 
efteruddannelse, og specialiserer mig 
i massage til kvinder.  
 

Gravidmassagen er tilpasset den gra-
vide kvindes behov, bl.a. ved at den 
er blid og langsom, og der er ekstra 
fokus på, at kvinden ligger behage-
ligt under massagen. 
 
 Når man er gravid, er kroppen også 
på ekstra arbejde, og gravide kan i 
særlig grad have brug for den ro og 
fordybelse, som massagen giver. 
 
Massagen kan desuden afhjælpe gra-
viditetsgener som spændinger og 
ømhed i ben, baller, ryg, og hjælpe 
på søvnbesvær og uro. 
 
Nordlysmassage for alle kvinder 
Er du hverken gravid eller nybagt 
mor, så er der stadig god mulighed 
for at få massage. Jeg tilbyder 
helkropsmassage for alle kvinder, der 
har lyst til at tage hånd om egen vel-
være og sundhed på denne måde. 
 
Nordlysmassage er velegnet til fore-
byggelse og velvære, men er også 
rigtig god, hvis man oplever for me-
get stress og travlhed i hver- dagen. 
Massagen befordrer ro og nærvær. 
Når kroppen hjælpes til afspænding, 
så falder tanker og følelser også let-
tere til ro. 
 
En Nordlysmassage er helheds- ori-
enteret, og tilrettelægges i sam- ar-
bejde med modtageren. Jeg ar- bej-
der ikke på dig, men med dig. 
 
 

Nordlysmassage kombineret med 
coaching-samtale, om det der stresser 
dig, er en effektiv vej til mere ro og 
ba- lance i hverdagen. At modtage 
massage er på én gang at gøre noget 
gavnligt og behageligt for sig selv. 
 
Gavekort 
Jeg udsteder gerne gavekort på mas-
sage. 
Du kan ønske dig massage i barsels- 
gave, når du er gravid, til bryllups-
dag eller fødselsdag. Der er mange 
gode anledninger til en behagelig og 
afslap- pende massage. 
 
Se mere om hvad jeg tilbyder inden-
for massage og coaching på min 
hjemmeside: 
www.anette-krogh.dk 
 

Massageterapeut 
Coach 

Anette Krogh 
Hulvej 4, Mårslet 

 
mail@anette-krogh.dk 

Tlf.  50 56 88 42 

”Venneforeningen” har 25 års Jubilæum 

Det er en forening der har glædet beboer-
ne og medlemmerne med forskellige ar-
rangementer igennem disse 25 år og dette 
fortsætter vi gerne med. 
 
Generalforsamlingen er den 26. okto-
ber 2011 kl. 19,00 i Cafeén på Kilde-
vang. 

Alle er velkommen, men vi vil gerne ha-
ve en tilmelding senest den 19. oktober 
på grund af et lille traktement og under-
holdning. 
 
Har du/I lyst til at blive medlem, årlig 
kontingent kr. 50,00 pr. person, kan til-
melding ske til 

formand Ole Jensen 86292066 eller kas-
serer Birte Pedersen 86292559. 
 

 
Støtteforeningen  

”Mårslet Plejehjems Venner” 
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Igennem de sidste 10 år i min klinik 
har jeg haft mange forældre, som kom 
med deres børn for at få vejledning. 
Et af de helt store problemer hos bør-
nene var, at de ikke kunne koncentre-
re sig i skolen. De virkede trætte, hav-
de svært ved at fokusere og koncen-
trere sig. Andre var hyperaktive.  En 
enkelt gang var skolepsykologen end-
da inde over, for forældrene mente, at 
der måtte være noget helt galt med 
deres barn eftersom han også skabte 
problemer for de andre elever. 
Jeg testede naturligvis alle børnene 
for vitamin- og mineralmangel, stress 
og intolerancer. Men kun sjældent 
fandt jeg noget. Mysteriet blev som 
oftest løst, når snakken faldt på bør-
nenes spise- og drikkevaner: kun få af 
børnene fik en ordentlig morgenmad 
– hvis de overhovedet fik noget. I 
frikvarterene glemte de deres mad-
pakker, fordi de hellere ville spille 
fodbold eller lege. Vand fik de heller 

ikke drukket meget af i løbet af da-
gen. 
Børnene blev således ofte sendt i sko-
le uden at have indtaget tilstrækkeligt 
med mad og vand. Nogle af dem fik 
ikke noget at spise før efter skoletid, 
hvor de naturligvis var kampsultne og 
gerne indtog slik, kage og drak soda-
vand. De var trætte og dehydrerede.  
Når vi ikke får tilstrækkeligt med mad 
i løbet af dagen falder vores blodsuk-
ker og vi får svært ved at koncentrere 
os. Vi kan blive urolige eller trætte, 
irritable, begynde at ryste og blive 
svimle. Mangel på væske kan gøre 
det samme. 
Du kan være med til at sikre dit barn 
en god og læringsrig dag i skolen ved 
at sørge for ordentlig morgenmad, 
frokost og mellemmåltider samt en 
vandflaske (som skal tømmes hver 
dag – gerne flere gange). 
En god morgenmad kan f.eks. være 
havregryn, havregrød med mandler 
og rosiner, Havrefras med mælk/
yoghurt naturel eller måske en omelet 
og lidt groft brød. Glem alt om corn-
flakes og chocopops – det er ren suk-
ker, som gør dit barn træt igen efter 
kort tid.  
Giv også dit barn gode mellemmålti-
der med til i løbet af dagen – f.eks. en 
lille lufttæt boks med nødder, mandler 
og lidt rosiner (aldrig rosiner alene – 
de består af 64% sukker). Det kan 

også være en skrællet gulerod eller 
lidt frugt. Mandler og/eller nødder er 
det bedste valg til at afbalancere blod-
sukkeret. 
Undgå pålægschokolade, kage, slik 
og hvidt brød i madpakken – det gør 
det blot endnu sværere for barnet at 
holde sig frisk hele dagen. Groft rug-
brød med sundt pålæg er ideelt til en 
stabil blodsukkerbalance. 
Tjek at dit barn spiser sin madpakke 
og får tømt vandflasken hver dag. I 
kan evt. bede deres lærer på skolen 
om at sikre sig, at børnene sidder stil-
le og roligt og spiser i frivarteret før 
de går ud og leger. Læren kan også 
opfordre børnene til at drikke vand 
før hver time starter og evt. spise 
frugt om eftermiddagen imellem de 
sidste timer. 
Er dit barn i teenagealderen, er det 
også værd at overveje jernmangel, 
hvis han/hun udviser tegn på træthed. 
Lægen kan evt. tage en blodprøve og 
tjekke for jernmangel inden det gives 
som tilskud. 
Husk også, at gode olier fra fisk, nød-
der, avocado og olivenolie er med til 
at holde hjernen frisk og sikre en god 
indlæring. Jeg anbefaler også, at alle 
børn (såvel som voksne) tager en god 
vitaminpille med et ordentligt indhold 
af B-vitaminer og zink, som er vigtige 
for hjernen, blodsukkeret og humøret.  

Kristine Nielsen 

Har du trætte skolebørn? 
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Mårsletrevyen fylder 30 
I fortsættelse af Multihallens måned-
gamle plakat om Halbal i Hallen med 
spisning og jubilæumsrevy, dans og 
fest er der grund til at gøre opmærk-
som på, at Revyforeningen ”105 gr. 
Blandet” også opfører jubilæums re-
vyen i Borgerhuset i dagene forud for 
den store fest. 
Alt er faktisk ved det gamle og det 
skal tages helt bogstaveligt, idet man 
som ved andre milepæle i revyernes 
liv rundt om i Dannevang, både tager 
nye og aktuelle ting op og dykker ned 
i skatkisten af mindeværdige numre. 
En skatkiste, der bugner af perler fra 
den mårsletske leve- og væreby i de 
seneste 30 år – en dynamisk periode, 
hvor byen jo endte med at blive for-
doblet. 
Revyen herude på landet, skønt knapt 
land mere, repræsenterer det bedste i 
de danske, unikke traditioner om at 
løse fælles problemer ved en lystig 
revy, der ofte på intelligent vis spid-

der alle kombattanternes umulige gø-
ren og laden.  
Hvad man kan grine af kan man tilgi-
ve. Og latter er godt for mange ting – 
den modvirker stress og hjertesyg-
domme af mange slags. 
Så kom og få den årlige latterind-
sprøjtning med tilbagevirkende kraft.
  
Revyen hedder, qua de 30 år,  
MERE PEBER I BØSSEN.  
Den opføres i Borgerhuset onsdag, 
torsdag og fredag i uge 40 (5., 6. og 7. 
oktober 2011 – alle dage klokken 
20.00) samt, som længe annonceret, 
ved Multihal projektets store fest i 
Hallen den 8. oktober. 
Køb billetter til revyerne i Borgerhu-
set ved kasse 1 i Super-Brugsen – se 
hvornår på revyens hjemmeside 
maarslet.net/revy. Billetsalg til revyen 
ved Halballet - se annoncen herfor - 
eller besøg www.multihal.nu . Man 
kan også indbetale til Halbal m.m. på 

konto 1917 - 8972160866 (Husk navn 
og tlf) 

 
105 gr. Blandet 
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”FRI OS FRA DET ONDE!”  
Heksens båltale 
Hokus pokus filiokus! Jeg er heksen! 
Og jeg er ikke den eneste heks tilste-
de her i aften. Vi er mange flere 
iblandt Jer end I tror! Det kan være 
din mor, din søster, din kæreste eller 
din kone? Til daglig går vi rundt her i 
Mårslet og køber ind, henter børn, 
tanker benzin og klipper liguster! 
Men i aften forvandler vi os! Sankt 
Hans aften er nemlig vores travleste 
aften hele året.....Om lidt flyver jeg 
videre til den årlige kongres i mit in-
ternationale kvindenetværk i Bloks-
bjerg, Harzen! Men inden jeg flyver 
videre, vil jeg lige fortælle Jer lidt om 
Sankt Hans, og om hvordan jeg selv 
fik min indvielse som heks! 
 
Sankt Hans . Midsommer. Sommer-
solhverv. Kært barn har mange navne. 
Du danske sommer vi elsker dig! Og 
selv om du svigter os igen og igen, så 
elsker vi dig bare endnu mere! Et 
glimt, et smil fra dig, og vi glemmer 
alt! For mer mer mer, vi dog dig el-
sker hver gang du ler.... og især til 
Sankthans. For Sankt Hans er som-
merferiens budbringer!Sankt Hans er 
skøn og blind forventning om alle de 
solskinsdage, der ligger foran os. At 
der måske i virkeligheden er flest 
regnvejrsdage! Det kan ikke kue ver-
dens lykkeligste folk! Nej, vi siger: 
det er godt for kornet! Det er godt for 
græsplænen, det må være godt for 
noget! For der er ikke noget, der er så 
skidt, at det ikke kunne have været 
meget værre! Jordskælv, zunamier, 
cykloner ,you name it! Og i øvrigt er 
det bare en byge! 
 
For Sankthans er skøn, og blind for-
ventning om alt det vi hele året går og 
glæder os til…alt det 
vi skal…når det bliver sommer!...Om 
lange lyse nætter, om hav og strand, 
om bare tæer, tidløshed og tusmørke. 
Sankt Hans er en drøm. En Skærsom-
mernatsdrøm. Den er Drachmanns 
Der var engang og Midsommervisen 
…endnu engang! Den er drømme og 
eventyr, hekse og trolde og....Jeg er 
prinsessen af Illyrien! Den er dugfri-
ske kys, forelskelser og forunderlige 

fornemmelser. Det kribler og det 
krabler, forneden og foroven. Som-
meren er over os, den er under os, den 
er rundt om os, og den er indeni os. 
Sankthansaften er altings begyndel-
se…igen! 
 
Sankt Hans aften samles vi om lidt 
omkring bålet, som slægt efter slægt, 
helt siden Odin og Thors dage, har 
gjort det før os, her i det kolde og 
mørke nord. Siden oldtiden har vi på 
denne aften tændt glædesblus. For at 
holde varmen. For at holde det onde 
borte, og for at fejre sommerens sejr 
over vinteren, lysets sejr over mørket, 
livets sejr over døden. 
 
Når frøene er kommet i jorden, og 
høsten endnu ligger langt væk, så er 
det tid. Når politikerne og eksperterne 
er gået på sommerferie, og valget 
endnu ligger langt borte, så er det tid. 
Når spin-doktorerne, økonomerne, 
vismændene, kriseknuserne og dom-
medagsprædikanterne er taget i som-
merhus i Tisvilde, så er det tid. Når 
computeren er slukket, og mobilen sat 
på lydløs, så er det tid..... Tid til at 
lege, tid til at feste, tid til at elske, tid 
til at drikke igennem, tid til at halluci-
nere, tid til at drømme. Kort sagt, tid 
til at være menneske….tid til at være 
til! Tid til at opdage, at livet er større, 
og himlen højere, end næste uges ka-
lender! Sommeren er et poetisk puste-
rum, et hul i tiden, hvor tankerne og 
ånderne og heksene kan flyve frit…. 
   
Og netop Sankt Hans nat. Årets lyse-
ste nat, er naturen fyldt med en særlig 
helbredende kraft. Det er i denne nat, 
at magien kogler, og vi kloge mænd 
og koner indsamler de urter, som vi 
skal bruge i årets løb til at helbrede, 
eller forhekse, folk med… 
 
 ” D i g i t a l i s … b u l m e u r t …
alrune…belladonna…galdebær…
pigæble…og stormhat!” 
 
  Eller som lægevidenska-
ben i dag kalder dem: 
 
            ”Efedrin…scopolamin…

atrovin…ergonovin…og akonitin…” 
 
Alle sammen medicinsk helbredende, 
eller stærkt hallucinogene, i små do-
ser, men absolut dødbringende i stør-
re! For vi hekse ved, at det gode og 
det onde ligger hinanden snublende 
nær. 
I gamle dages folketro har der altid 
været såvel hvid som sort magi. Og 
det var – og er stadig – svært at skel-
ne . Dengang som nu gik man til klo-
ge koner og mænd for at sikre sig 
held i karriere og kærlighed....og for 
at afværge sygdom, død, ulykker, na-
turkatastrofer....og ægteskabelige pro-
blemer! 
 
Det fortælles, at Karen, som var klog 
kone i Lommelev, blev opsøgt af In-
geborg, som havde problemer med sin 
mand, Osvald. Han var noget hidsig i 
det, og slog af og til Ingeborg, så hun 
fik buler i hovedet. ”Om Karen dog 
ikke havde et middel, som kunne stille 
hans vrede?”…. 
Karen blandede en urte-ekstrakt af 
galdebær, pigæble og stormhat, efter 
det gode gamle homøopatiske princip 
”med ondt skal ondt fordrives!” Men 
det virkede ikke. Tværtimod. Osvald 
blev bare endnu mere hidsig. Så for-
doblede Ingeborg dosis, og det hjalp! 
Osvald døde, og plagede aldrig siden 
Ingeborg med sin hidsighed. 
 
Men Osvald fik sin hævn fra graven. 
Inkvisitionens heksejagt kom – også 
til Danmark.....Og  omkring tusind, 
angivelige hekse og troldkarle, måtte 
lade livet i flammernes lutrende ild. 
Men disse henrettelsesbål havde intet 
med midsommerens glædeblus at gø-
re! Til midsommer tændte 
man glædesblus for at skræmme onde 
ånder væk, ikke for at brænde dem af! 
Den første danske heks blev brændt i 
1540 på Fyn i byen Stege!! Og den 
sidste heks er ikke brændt endnu....og 
ingen kan vide sig sikker..... 
 
Selv følte jeg jorden brænde under 
mig, en Sankt Hansaften for nogle år 
siden. Vi var hele familien, mig, min 
mand og vores børn til stort Sankt 
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Hansaftensbål i Nymindegab ved Ve-
sterhavet. Men fjorden til den ene 
side og havet til den anden! Der stod 
en stiv kuling ind fra vest og bålet 
flammede og knitrede, mens Varde 
Mandskor afsang Midsommervisen , 
firestemmigt, om kap med vindens 
rasen og heksen hylen, idet hun fløj til 
vejrs i en regn af gnister!.......Og 
pludselig mærkede jeg en brændende 
smerte på mit venstre bryst. En gloen-
de uudholdelig smerte. Og foran 500 
fastboende og turister, og hele Varde 
Mandskor, begyndte jeg at skrige i 
vilden sky og smide alt tøjet! Også 
BH-en måtte ryge…og da kunne jeg 
se, at et lille stykke gloende flintesten 
havde boret sig ind i mit venstre 
bryst, lige ved hjertet. Jeg fik stenen 
lirket ud af det brændende kød, og 
hørte den falde til jorden med en sy-
den. 
 
Der stod jeg så. Halvnøgen i den stri-
de blæst, og så , at folk omkring mig 
havde trukket sig tilbage i afsky og 
forfærdelse. Kvinderne trak de små 
børn ind til sig, og holdt dem for øj-
nene. Hele Varde Mandskor stirrede 
derimod på mig, med øjne så store 
som tekopper, som om de forventede, 
at jeg om et øjeblik ville kaste mig 
ind i flammerne, og med et gigantisk 
hyl, følge heksen ad Bloksbjerg… 
eller som de siger på Vestkysten…af 
Hækkenfeldt til! Jeg begyndte at løbe 
alt hvad jeg kunne, i retning mod bi-
len, og min familie fulgte beskæmme-
de efter…i behørig afstand. På skade-
stuen sagde de at jeg havde pådraget 
mig en tredjegradsforbrænding! En 
brændemærkning for livet! L 
Og jeg gad vide hvad de der på egnen 
fortæller deres børn og børnebørn om 
”Heksen fra Mårslet”. 

 
Siden valgte vi at holde Sankthans på 
en lille øde ø ude midt i Kattegat, 
hvor ingen kendte os. 
Øen hedder Anholt, og er, skulle det 
senere vise sig, berømt for at være 
hjemsted for en.... …heksekult! Jeg 
var kommet hjem! Jeg havde én gang 
f o r  a l l e  h a v d e  f å e t  m i t 
”heksemærke”.... 
Min indvielse....Og hvert år, netop 
ved denne tid mærker jeg en lille 
kriblen og kløen ved mit venstre 
bryst....og så må jeg af sted.... 
 
Dengang som nu, renser vi luften og 
brænder onde ånder og anden dårlig-
dom af på bålet ved Sankt Hans, sym-
boliseret ved heksedukken, der ryger 
en tur i den lutrende ild. Men husk! 
At de oldgamle hedenske glædesblus 
intet har med inkvisitionens henrettel-
sesbål at gøre. I oldtiden ”blussede” 
man i fællesskab for at holde ”det 
onde”, på afstand, velvidende at det 
er der, både indeni os og rundt om os. 
Mens inkvisitionens heksebål havde 
til formål at udskille og udrense 
”de onde ” fra samfundet…én efter 
én…efter én…efter én… 
 
Også Sankt Hansbålet har sine gode 
og onde ånder. Bålets onde ånd er 
den, der vil udstøde og 
udrense ”de onde” ved at riste dem 
offentligt over en sagte ild, som sam-
fundets syndebukke. 
Den ånd, som tror at ”det onde” kun 
bor i ”den anden” eller ”de andre”. 
Menneskers angst for ”det onde”, for 
alt det der truer os, er konstant. De 
var bange i oldtiden. De var bange i 
middelalderen 
Vi er bange i dag. Men måske ud-
springer ”det onde”, til enhver tid, 

netop af vores ulyksalige trang til at 
dele verden op i ”de gode” og ”de 
onde”, i ”dem” og ”os”, og den enfol-
dige tro på at man kan holde ”det on-
de” ude ved at opføre mure eller 
grænsebomme, mellem sig selv og 
omverdenen. At man kan sætte et fil-
ter op omkring sit smukke land, om-
kring det lykkeligste folk i verden, og 
b e s k y t t e  d e t  m o d  e n h v e r 
”indtrængende” ondskab, der som 
man jo ved, altid kommer udefra.... 
fra østeuropa, mellemøsten, eller end-
nu værre....fra Tranbjerg! 
 
Der hvor angsten får overtaget bul-
drer inkvisitionens mørke bål. Men 
der hvor vi erkender, at alle 
mennesker på jorden er gjort af det 
samme stof – nemlig det stof som 
universet og vores drømme er gjort af 
– der brænder Sankt Hansbålet med 
sine varme og livgivende gni-
ster.Bålets gode ånd er varmens sejr 
over kulden, lysets sejr over mørket, 
tillidens sejr over frygten. Så…fri os 
fra det onde! Og lad os samles om, og 
varme os ved, den gode sommerild, 
Sankthans-glædesblusset.... 
 
      RIGTIG GOD SANKT 
HANS! OG RIGTIG GOD SOM-
MER! 
   
Hvis nogen af Jer i sommerens løb 
skulle få brug for en gang urte-
coaching, kan I finde mig på 
www.lejenheks.dk Det kan være op-
skriften på en flyve-salve, eller et ef-
fektivt elskovsmiddel, der med garan-
ti virker.....Hver gang!  …et par blade 
i salaten……et par frø i suppen…og 
sommeren er reddet! 
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 Juleplatter og LUMA fjernsynsapparater 
Torsdag den 15. september 2011 fylder Mårslet Brugsforening 125 år. Læs her lidt om 

Mårslet Brugsforenings historie og udvikling. 

Juleplatter var tidligere ikke nogen sjældenhed i Mårslet, og borgerne behøvede ikke selv at skulle til Aarhus for at 
købe dem. Brugsuddeler Gunnar Enevoldsen skrev kundernes ønsker op og skaffede dem så hjem. Brugsen havde hel-
ler ikke fjernsyn på hylderne, men mangt et LUMA fjernsyn fra Brugsen har alligevel præget hjemmene i Mårslet tak-
ket være Gunnar Enevoldsens sans for hjælpsomhed og god service overfor medlemmerne. 

Festdag i  Mårslet  
Der var festdag i Mårslet onsdag den 
15. september 1886. 
Brugsbygningen var færdigbygget, 
inventaret var anskaffet, varerne var 
på plads og Mårslet Brugsforening 
kunne holde sin første åbningsdag 
for de 87 medlemmer, der på for-
hånd havde tegnet sig. 

Vareudvalget har dog næppe nærmet 
sig det, der kendes i vore dages 
Brugs, men ingen tvivl om, at besty-
relsen havde gjort sig store anstren-
gelser for at få de mest nødvendige 
dagligvarer til hushold-ningen købt 

hjem – og selvfølgelig sammen med 
redskaber og grovvarer til landbru-
get. 

 

 Spiritusbevilling 
Spiren til Mårslet Brugsforening 
blev lagt allerede i 1870. 
Næringsloven forbød dengang butik-
ker i et område på 1½ mil (omkring 
11 km) uden for Aarhus bys græn-
ser.  
Det var besværligt for den enkelte at 
tage helt til Aarhus, så i stedet lave-
de en gruppe mænd en indkøbsfore-
ning, der sørgede for at skaffe varer 

fra Aarhus til Mårslet. 
Samme gruppe fik i 1873 en spiritus-
bevilling til Mårslet Sogns Forbrugs-
forening, og det betød, at det helt fra 
starten af Brugsen blev tilladt at sæl-
ge spiritus. 
 

 Bestyrelsen gav status 
Den nuværende ”rigtige” brugs-
forening blev startet af tre mænd, 
alle gårdejere, der samtidig var be-
styrelsesmedlemmer i det nu nedlag-
te andelsmejeri Kildevang i Mårslet.  
Brugsforeningen begyndte som en 
rent praktisk økonomisk foran-
staltning. Det kunne simpelthen be-
tale sig at gå sammen om køb af 
grovvarer, ligesom andre andels-
foretagender. Men senere blev det 
også ideologi. Det var en del af selv-
forståelsen på landet, at man havde 
sin egen Brugs.  
Fordelingen af tillidsposterne kom 
på en grundlæggende måde til at sige 
noget om éns status i lokalsamfundet 
og var således med til at tegne det 
sociale liv.   
Mens butiksbestyrelsen i dag lever 

- og sådan blev kunderne mødt, når 
de kom ind i datidens Brugs. (1958) 

Mårslet Brugsforenings første do-
micil på Tandervej 6B.      (1910) 

  Af Anne Marie Dalsgaard og Jørgen Lauritsen. 
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 Hjemmeside: http://maarsletegnsarkiv.dk    
      E-mail: maarsletegnsarkiv@gmail.com 

meget anonymt, var der tidligere 
prestige forbundet med at sidde i 
Brugsens bestyrelse, og posterne var 
typisk domineret af gårdejere. I de 
første næsten hundrede år var det 
altid en gårdejer, der var formand. 
 

 Kun for medlemmer 
I de første år var det kun medlem-
mer, der kunne handle i Brugsen. 
Medlemmerne havde en kontrabog 
forsynet med navn og medlems-
nummer. Her blev alle køb noteret, 
og så blev der afregnet én gang om 
måneden, og det var heller ikke ual-
mindeligt at betale med naturalier.   
  

 Tre bygninger 
I de 125 år Mårslet Brugsforening 
har eksisteret, har den haft til huse i 
tre bygninger.  
Den første brugs rummede både bu-
tik, uddelerbolig, forsamlingssal, 

værelser til kommis og medhjælper 
samt butiksbestyrelsens mødelokale. 
Bygningen eksisterer stadig og rum-
mer pt. Mårslet Pizzeria. 
Efter 76 år var pladsen blevet for 
trang, og i 1962 flyttede brugsen fra 
50 m2 til et nyopført hus på 150 m2 
på grunden ved siden af, på Tander-
vej 6A. Bygningen har siden rummet 

bank og senere kiosk.  
Allerede 13 år senere blev de nye 
lokaler atter for trange, og i 1975 

flyttedes til en 650 m2 stor butik på 
centerarealet, hvor Brugsen (Super-
brugsen) ligger i dag, og er her ble-
vet udvidet flere gange. 
 

 53 år med en Enevoldsen 
Engang var uddeleren i den lokale 
brugs en betydningsfuld mand, og 
hans butik var landsbyens naturlige 
samlingspunkt. 
Det var ikke enhver, der i 1886 kun-
ne blive brugsuddeler – eller for den 
sags skyld i 1931. Ganske vist var 
årslønnen ifølge kontrakten med 
Brugsens bestyrelse i 1931 højst 
4000 kr., men for at få stillingen 
skulle uddeleren stille med en sik-
kerhed på 10.000 kr. 
Uddeleren måtte heller ikke være 
under 30 år, og ved ansættelsen blev 
han sammen med to andre udvalgte 
kandidater præsenteret for medlem-
merne ved generalforsamlingen.  
Her blev de vist frem, mens ansøg-
ningerne blev læst op. Bagefter blev 
der stemt om, hvem der var den 
”rigtige” mand. 
I 1931 blev Arnold Enevoldsen valgt 
til uddeler, og i 1964 blev sønnen 
Gunnar Enevoldsen valgt. Han be-
holdt posten indtil 1984, hvor han 
besluttede at holde.  
Desuden har sønnesønnerne også 
været engageret i Brugsen, så famili-
en Enevoldsen har præget Mårslet 
Brugforenings historie i en stor del 
af de 125 år. 

 

 Lokalhistorie 
Der er udkommet jubilæumsskrifter 
i anledning af Brugsens 50-års og 
100-års jubilæer. Det er interessant 
læsning i dag. Udover den historiske 
gennemgang fortælles der også om 
skæbner, f.eks. om brugsuddeleren, 
der under krisen sidst i tyverne gav 
kunderne så megen kredit, at Brug-
sen før sin 50-årige historie stod for 
at skulle lukke, og om den mere 
”moderne” brugsuddeler, Gunnar 
Enevoldsen, der ikke gav kredit, 
men i stedet trak sin egen pung op af 
lommen for at låne folk de penge, de 
havde ”glemt” at få med. 
Der er ingen beretning om de sidste 
25 år, så vi hører gerne fra læsere 
der i tekst og billeder vil sammen-
skrive lidt om denne spændende pe-
riode, hvor Brugsen både er en le-
vende butik i en levende by og stedet 
hvor man mødes! 
Sidste år færdiggjorde Hans Møller 
et lokalhistorisk hæfte om Brugsens 
første 100 år, udgivet af Mårslet 
Sogns Lokalhistoriske Forening. 
Det kan købes for 30 kr. på Egnsar-
kivet og i Brugsen i jubilæumsdage-
ne.  

Tandervej 6B som nabo til andels-
mejeriet Kildevang.              (1936) 

Den gamle og den nye brugsbutik 
side om side på på Tandervej. (1975) 

Da Brugsen flyttede ud i 1975, flyt-
tede Provinsbanken ind.        (1979) 

 Konkurrence: 
Hvor mange medlemmer havde 
MÅRSLET BRUGSFORENING på 
åbningsdagen d. 15. september 1886?  
 

____________ medlemmer 
 

 
Blandt de rigtige besvarelser trækkes 
der lod om tre poser Cirkel kaffe.  
 
Kuponen afleveres på Lokalhistorisk 
Forenings udstilling i Brugsen  fra den 
15. september. 
 
Navn __________________________ 
 
Adr.___________________________ 

Egnsarkivet har åbent den 14. og 28. 
september fra kl. 16:00 — 17:30.  
Indgang fra skolens lille parkerings-
plads på Obstrupvej. 
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NU ER DET VED AT VÆRE SIDSTE CHANCE 
for at nå at købe en billet til HalBallet d. 8. oktober i Mårslet  

Billetsalget er gået rigtigt fint, men 
der er stadig plads til flere, der vil 
have en fornøjelig aften med god 
mad, opleve revyens 30-års jubilæ-
umsforestilling og bagefter danse til 
god 60’er-musik, - alt mens man er 
sammen med nye og gamle venner og 
bekendte. 
Se mere på www.multihal.nu 
 
At man så samtidig støtter indsamlin-
gen til den kommende MultiHal i 

Mårslet er en ekstra bonus ! 
 
SIDSTE MULIGHED FOR AT 
KØBE BILLETTER ER ONSDAG 
D. 21 SEPTEMBER 
 
Billetter kan købes ved at indsætte 
550 kr. pr. stk. på konto 1917 
8972160866 (husk navn og tlf). 
eller ved at sende en mail til :  
 
Kim Rasmussen :           

 kimogmyrna@profibermail.dk    
Rolf Schmidt Nielsen: 
rsn@sminipac.dk 
 
Kent Pedersen :             
makpedersen@mail.dk 
 
Det er muligt at reservere borde, så 
kortklubben, fodbold-miniput-
forældrene, strikkeklubben  o.s.v. kan 
sidde samlet. 

Mårslet MultiHal bliver byens mødested og ”forsamlingshus” for idræt, kultur og kreativitet. 

 

* Massage til gravide 
* Massage efter fødslen 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 
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Hus i Italien  
udlejes hele året 

 
 

Havudsigt og gode strande 
www.villacichetti.dk 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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