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Er Mårslet-bladet 
blevet en brokkasse – nej! 

 
Gennem det sidste års tid og især den senere tid er der kommet flere og 
flere indlæg fra private personer i Mårslet og nogen har i den anledning 
stillet spørgsmålet om Mårslet-bladet er en brokkasse! 
 
Nej Mårslet-bladet er ikke en brokkasse og vi ønsker ej heller at det bli-
ver det. 
 
På bladet er vi rigtig glade for at flere udtrykker deres meninger og hold-
ninger og derved bidrager til en debat i vort lokale blad med aktuelle em-
ner. 
 
Vi sætter pris på bidrag og vil gerne medvirke til en seriøs og sober debat 
ved belysning af diverse emner som kan gøre os alle lidt klogere. Det er 
alt sammen med til at gøre bladet mere levende. 
 
Du står alene til ansvar for det indhold som du bidrager med, men redak-
tionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendt stof eller evt. helt und-
lade at trykke det. 
Vær opmærksom på at debatten foregår i offentlighed.  
 
Derfor er det vigtigt at du holder dig til emnet, viser respekt og skriver i 
en god tone. 
Undgå at skrive for lange indlæg og skriv med måde. Skriv ikke på en 
måde som chikanerer eller diskriminerer personer og skriv ikke indlæg 
som indeholder klare reklamebudskaber. 
 
Opgiv dit fulde navn. Man kan godt være anonym, hvis blot redaktionen 
er bekendt med dit navn og adresse. 
 
 Indlæg der er anonyme eller skrevet under falsk navn vil ikke blive opta-
get i bladet. 
Er du i tvivl så kontakt redaktionen. 
 
På forhånd tak for dit indlæg. 
 

Jacob Lind 
. 

MÅRSLET-Bladet 

Lokalbladet for foreningerne tilsluttet  
Mårslet Fællesråd 

Kirkeblad for Mårslet Sogn 
Skolesiderne 

TMG-Nyt 
 

REDAKTION 

Redaktør 
Jacob Lind 
Præstegårdsvej 7C 
8320  Mårslet 
Tlf. 21 79 89 95 
jacoblind@profibermail.dk 
 
Indlæg til bladet indleveres til  
Hanne Salling Jensen 
Kratleddet 5, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 72 20 00  
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 
 
Annoncer  
Jacob Lind 
Præstegaardsvej 7C 
8320 Mårslet 
Tlf. 21 79 89 95 
Email: jacoblind@profibermail.dk 
 
Forsidefotos 
Jesper Andersen (Tandervej 40 km. sone) 
 
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene 
forfatteren og eller indsenderen.  
Redaktionen forbeholder sig ret til at 
redigere indleveret og offentliggjort stof.  
 
Deadline er den 10. i måneden for stof til 
efterfølgende nummer.  
Udkommer hver måned i et oplag på 
2200 
 stk.— dog ikke i januar og august.  
 
Distribution: Privat 
Udebliver bladet, så kontakt: 
Hanne Salling Jensen 
Tlf. 86 72 20 00 
 
Tryk: UNITRYK  
Søren Frichs Vej 34 
8230 Åbyhøj 
Tlf:    86 15 88 00 
Fax:   86 15 05 14  

Formand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej 20 8320 Mårslet Tlf. 20 43 77 12 tranbjerggaard@hotmail.com 
Næstformand: John Engelbrechtsen   Ovesdal 30 8320 Mårslet Tlf. 86 72 09 02  john.engelbrechtsen@8320.dk  
Kasserer: Lars P. Nielsen  Nymarks Alle 109  8320 Mårslet Tlf. 75 56 83 18 lpn@privat.dk 
Sekretær: Per Henrik Hansen Gl. Bedervej 10 8320 Mårslet Tlf. 86 29 73 87 ph@perhenrik.dk 
FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken 48  8320 Mårslet Tlf. 86 29 63 49 php@kpf.dk  
FU-medlem: Morten Overgaard Tingskovvej 50 8320 Mårslet Tlf. 86 72 04 06 testrupovergaard@mail.dk 
1. suppleant : Margrethe Bogner  Hørret Byvej 13 8320 Mårslet Tlf. 86 29 20 70 margrethe@bogner.dk 
2. suppleant : Lars Munk Tingskovvej 10 8320 Mårslet Tlf. 86 29 58 88 lars.munk@live.dk 
Bladøkonomi:                   Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf. 21 79 89 95 jacoblind@profibermail.dk 

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 



 MÅRSLET-bladet  NOVEMBER 2011 4 

 

Grene væk fra stier 
Den meget våde sommer har givet 
træer meget gode vækstbetingelser. I 
mange sammenhænge er dette godt, 
men desværre er der også en bagside. 
Grene er vokset ind over vore stier 
flere steder. Desværre er der ikke 
penge hos kommunen til at gøre noget 
ved dette problem. Kommunen er 
gjort opmærksom på at grene fra træ-
er er vokset ind over fortovet på Tan-
dervej (fra gl. busvendeplads til 
Mustrupvej). Disse grene vil blive be-
skåret i løbet af efteråret.  
  
Tandervej projektet i gang 
Endelig er der kommet gang i Tander-
vej projektet. Anlæggelse af hellean-

læg ved stikrydsningen ved den gam-
le busvendeplads er ved at blive etab-
leret. Det nye stiforløb er synligt, idet 
grus til det nye forløb er lagt ud. 
 
Hørretvej – stikrydsning ved banen 
På baggrund af en henvendelse fra 
trafikvagterne ved baneoverskæringen 
har medlemmer fra FU (Fællesrådets 
forretningsudvalg) og trafikvagterne 
afholdt møde på stedet. De fremmød-
te var enige om, at det er en meget 
problematisk overgang, og at noget af 
problemet er bilisters manglende re-
spekt for skolepatruljens arbejde. Mø-
dedeltagerne enedes om tre forbed-
ringsforslag, som efter samtaler med 
de nærmeste naboer er indsendt til 

kommunen. Forslagene er ment som 
en forbedring af de eksisterende for-
hold, og ikke som en endelig løsning 
a f  p r o b l e m e r n e  p å  s t e d e t . 
Brevet kan læses på maarslet.net. Det 
ligger som bilag til referatet fra FU’s 
møde 20. september – se under Aktu-
elle links. 
 

John Engelbrechtsen 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 

Den nye busplan – nye minuttal  
Siden gennemførslen af Den nye 
busplan for Aarhus har kommunen 
opdaget, at nogle af køreplanerne ikke 
helt lever op til forventningerne. Der 
har været overraskelser i fordelingen 
af passagerer på ruterne, ligeledes har 
det overrasket hvor lang tid en bus 
tager om at køre en rute på et givent 

tidspunkt af dagen. Med så stor en 
omlægning af hele rutenettet, vil det 
også være urimeligt at forlange det 
helt perfekte resultat i første forsøg. 
Nogle ruter skal derfor have justeret 
køreplanen for at busserne kan leve 
op til dem, herunder linje 19. Hvor 
meget der justeres i køreplanen, fore-

ligger der ikke detaljer om lige nu, 
men de nye minuttal vil blive offent-
liggjort inden længe blandt andet på 
Midttrafiks hjemmeside. Sikkert er 
det dog, at den nye køreplan for 19’e-
ren træder i kraft 4. december 2011.  
 

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

www.maarslet-bladet.dk 

Store nedskæringer i Mårslet! 
Flere i Mårslet har ytret sig om at be-
voksninger langs stier og veje flere 
steder trænger til beskæring. Derfor 
dette lille stykke i bladet om beskæ-
ring i Mårslet. 
Sommeren 2011 har været den næst 
vådeste sommer nogen sinde og det 
betyder at træer, buske og øvrig vege-
tation er vokset langt ud over det sæd-
vanlige. 
Derfor er der et stort behov mange 
steder for at den kraftige vækst, som 
der er kommet til gennem sommeren 
og som fortsat sker, får en kraftig be-
skæring. Naturen er dejlig, men der 
kan være et behov nogle steder for at 
holde den i ave. 
Der er heldigvis mange i Mårslet som 

er flinke til at beskære hække, træer 
og buske så de ikke generer og vokser 
ud på fortove veje og stier, men der er 
også nogle steder hvor der stadig er 
behov for beskæring. 
Grundejere har pligt til at holde hæk-
ke og levende hegn studsede, så be-
voksningen ikke er til ulempe for 
færdsel og hindrer udsyn for vejfaren-
de.  Fællesrådet har været i kontakt 
med Kommunen for at få dem til at 
beskære langs kommunale stier og 
veje og vi er blevet lovet, at de i vid 
ustrækning vil klare dette, men de 
beklager sig over begrænsede ressour-
cer. Vi opfordrer også grundejerfore-
ninger til at se på deres arealer om de 
trænger til noget beskæring og så i 

givet fald få det gjort. 
Er der noget i dit område som trænger 
til beskæring, så tal måske med nabo-
erne eller grundejerforeningen om i 
fællesskab at få gjort noget ved det. 
Måske tænker du ikke selv over at 
lige dine træer og buske i haven tager 
lys, luft og udsigt for din nabo, men 
prøv at se på din egen beplantning 
med naboens øjne.  
Og når du har gang i plæneklipperen 
og beskærersaksen, er der måske også 
lidt steder uden for din egen matrikel 
som også lige trænger til at få en om-
gang. 
 
Jacob Lind  

Giv en                     til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 
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E-mail Mårslet-bladet 
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Ingen kan gøre alt - men alle kan gøre noget –  
og tilsammen kan det flytte rigtig meget 

 
Her er nogle forslag til nytårsfortsætter, som der så lige er lejlighed til at nå at prøve af inden det bliver nytår. 
 
6 hurtige miljø-tip – forslag til nytårsfortsæt fra grøn guide. 
 
I 2012 vil jeg: 
 

 Tage cyklen og lade bilen stå til de korte ture i lokalområdet 
 Blive bedre til at sortere mit affald i: kompost, papir, pap, glas, plast, elektronik, batterier, farligt affald og 

ting til genbrug 
 Lave mindre affald fx: minimere mængden af madaffald og sige nej tak til papirreklamer 
 købe færre ting jeg alligevel ikke har brug for 
 Gå i gang med at energirenoveret huset 
 Når der skal gives gaver, så vil jeg overveje om ikke det er en god ide med fx: biografbiletter til Malling Bio, 

børnepasning, inviter ud at spise, blomster af egen avl eller andre miljøvenlige gaver der gavner og glæder. 
 
 

Birte Buhl 
Grøn Guide 
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. 
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 

 
Alle henvendelser til: 

Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688 
 

Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. 
Selvaflæsning af vandmåler d. 31/12. 

Årsopgørelse sammen med betaling d. 10/2. 
 

SKJULTE RØRSKADER: 
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at  

aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollerer, at  
vandmåleren står stille, når der ikke er forbrug. 

 
Afprøv også stophane og ventiler ved vandmåler. 

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

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

Så kør dog ordentligt 

I begyndelsen af oktober lancerede 
TV2 Østjylland og DR Østjylland i 
samarbejde en ny kampagne med 
overskriften ”så kør dog ordentligt”. 
Fællesrådet vil gerne bakke op om 
denne kampagne, idet vi mener at der 
også i Mårslet er et behov for at man-
ge bør lytte til denne kampagne. Fæl-
lesrådet arbejder konstant på at få 
forbedret vore trafikale forhold i og 
omkring Mårslet. I øjeblikket er kom-
munen i gang med at forbedre forhol-
dene på Tandervej, og der vil senere 

blive lavet 40 km zone i midtbyen. 
Denne zone bliver ikke så stor som vi 
har ønsket, da kommunen i øjeblikket 
ikke har økonomi til det hele på en 
gang. Men på sigt forventer vi at den-
ne 40 km zone bliver udvidet. Men 
det nytter ikke meget at vi ofrer mas-
ser af kroner på at forbedre vore veje, 
fortove, stier, fodgængerovergange 
m.v. hvis dem som bevæger sig i tra-
fikken opfører sig dårligt. Vi borgere 
i Mårslet kan ikke ændre verden, men 
vi kan ændre vores lille verden her i 

Mårslet ved at vi alle opførers os or-
dentligt i trafikken. Slap dog af og kør 
ordentligt. Lad mobiltelefonen være i 
fred når du kører bil. Kør aldrig stær-
kere end forholdene tillader. Vi skal 
væk med at vi hidse os op pege fingre 
eller lignende hvis blot den mindste 
bagatel generer os. Ud med egoismen, 
slap af, vis tolerance, give et smil – jo 
kort sagt, så kør dog ordentligt. 
 

Jacob Lind 
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De ’kære’ hunde 
I Mårslet-bladets oktobernummer er 
der et indlæg om hundeejeres brug af 
Mårslet Park. Jeg er helt enig med 
indlæggets forfatter i at andre brugere 
af parken, herunder børn, naturligvis 
ikke skal generes af løse hunde og 
opleve at deres brug af parken be-
grænses. Det kan dog være belejligt at 
gøre opmærksom på, hvad der blandt 
andet står i Hundelovens § 3, stk. 1: 
 

”I byer og områder med bymæssig 
bebyggelse er det forbudt at lade hun-
de færdes på gader, veje, stier og 
pladser m.v., der er åbne for alminde-
lig færdsel, uden at de enten føres i 
bånd eller er i følge med en person, 
som har fuldt herredømme over dem.” 
 

Det er altså tilladt at færdes med sin 

hund uden at have den i snor i de på-
gældende områder, forudsat dens led-
sager har fuldt herredømme over hun-
den. Hundeloven præciserer ikke, 
hvad der skal forstås ved ’fuldt herre-
dømme’, men kompetente hundeejere 
vil ikke være i tvivl om at det betyder, 
at man skal kunne kalde hunden til 
sig, dække den af eller få den til at stå 
- og hundeejeren dermed kan sikre sig 
at andre personer, herunder børn, ikke 
bliver budt ’velkommen af en stor 
savlende hund’ eller på anden vis ge-
neret. Kort sagt: har man fuldt herre-
dømme over sin hund, behøver man 
ikke have sin hund i snor; har man 
ikke fuldt herredømme over sin hund, 
skal den være i snor. 
 

Det er korrekt, som indlæggets forfat-
ter skriver, at hundeejere ofte mødes i 

parken kl. 9, så deres hunde får mu-
lighed for at mødes og lege med hin-
anden - hvilket er en vigtig del af 
hunds opdragelse - medens deres eje-
re sludrer og opbygger sociale net-
værk. Lad os arbejde på at dette fort-
sat kan ske uden at vi generer hinan-
den ved at overholde gældende love 
og Dansk Kennel Klubs ’spilleregler’ 
for færden med hund. 
 

Til sidst: Tak til redaktionen af Mår-
slet-bladet. Jeg håber, at mange 
mårslettere sender jer en ’hund’ som 
en påskønnelse af jeres arbejdsind-
sats. 
 

Flemming Scheutz 
Nymarks Allé 19 

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

BEKYMRING 
Mange følger formentlig intereseret 
med i hele debatten vedrørende 
den nuværende og fremtidige tra-
fikafvikling i Mårslet. Det er ab-
solut et godt arbejde, som Mårslet 
Fællesråd gør for at tilstræbe den 
mest optimale afvikling af trafik-
ken i Mårslet. 

Det, som kan undre , er, at der 
stort set kun tages hensyn til trafikaf
- viklingen i midtbyen. Vi, som bor 
udenfor bymidten i mit tilfælde - 
Hørretvej 
52 - bliver  ikke omfattet af 30 og 
40 km/t zoner eller chikaner. Der 
køres virkelig hurtigt herude: 60 
km/t og derover til fare for dyr og 
mennesker - og det er meget be-
kymrende. 

Jeg har måttet gå den tunge 
gang, for at hente vores trafikdræbte 

kat, ligesom andre herude også har 
måttet. Fornylig stod jeg knap en 
time ved en påkørt kat og ventede 
på dyreambulancen. For ikke at tale 
om alle de fugle og pindsvin, som 
må lade livet pga. al for høj fart. Det 
er bare ikke i orden! Hvorfor arbej-
der man ikke på at lave trafikpoliti-
ske løsninger til gavn for os alle her 
i Mårslet? 

Gode løsninger er løsninger 
som er gode for  ALLE, så både 
mennesker og dyr trygt kan færdes 
overalt i byen uden fare for liv og 
lemmer. Den mest enkle løsning på 
det aktuelle problem kunne være: 30 
km/t zone i hele byen. Med den ha-
stighed vil man formentlig kunne nå 
at stoppe, hvis noget uventet skulle 
passere vejen. 

Helt generelt, så er Mårslet hel-

digvis ikke mere “en lille landsby”, 
men er blevet beriget med en masse 
spændende tilflyttere i det seneste 
årti, som hver og en er meget vigtige 
for den udvikling, som hele byen 
løbende står overfor 
-ikke alene på det trafikpolitiske om-
råde men også på andre områder! 
Gid rigtig mange ville blande sig i 
debatterne! - det giver de bedste løs-
ninger. 
Der mangler et “on-line sted”, hvor 
alle, der ikke har mulighed/tid til at 
delt- 
age i Fællesrådets møder, kan ytre 
sig. 
 

Med kærlig hilsen 
Inger Marie Vodder 
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Efterår i Bentes dagpleje 

Det er sensommer og efterår, alligevel 
skinner solen som aldrig før. Det er 
ganske dejligt når man som Isabella 
og Thomas godt kan li at være ude. 
Livet er en herlig ting for de to når de 
på scooter og  “Bobby Car" kan suse 
afsted. Den villavej jeg bor på er luk-
ket og skråer nedad den rigtige vej. 
Ikke ud mod Præstegårdsvej og tra-
fikken. Ungerne elsker at fræser af-
sted på vejen op og ned. Igen og igen! 
Nogen gange bytter de biler eller un-
desøger alle de visne blade der flyver 
omkring.  

De siger gerne hej til naboen der 
kommer gående med sin store hund, 
eller til posten på sin cykel.  
Andre af vores naboer har den perfek-
te indkørsel - Thomas på scooter og 
Isabella på bilen kan rulle langsomt 
op ad fortovskanten for så at suse 
baglæns ned igen.  
Det er en go leg.  
 
Den 4. oktober gik vi ud for at lege kl 
9.00. Solen skinnede varmt og dejligt. 
Først blev vejen slidt med scooter og 
bil og så legede vi lidt i haven, mens 
fiskefrikadellerne stegte på panden. 
Vi spiste ude på terrassen ved det lille 
bord og var ude til kl. 11.45. Sikke en 
fantastisk dag i dagplejen! 
 
Det er hyggeligt når Camilla er hjem-
me, hun vil gerne lege.  
Ind i mellem får dagplejebørnene mu-
lighed for at hjælpe Camilla med at 
give vores to små marsvin et rent bur. 
Savsmuldet (altså det rene) er sjov at 

have i hænderne og endnu sjovere at 
smide op så det falder lige ned i hove-
det.   
Det sjovt at se Samson storme glad 
rundt i det rene bur. Han er blød og 
dejlig at røre ved.  
Men det allerbedste ved efteråret i 
Bentes dagpleje må være at de mørke-
blå vindruerne er modne og smager 
søde og dejlige. Vi smovser hver en 
klase næsten dagligt. 
 

Hilsen Bente, 
privat dagplejer.  

Husk Deadline  
Den 10 hver må-

ned 
Mårslet-Bladet 

 
indlaeg@maarslet-

bladet.dk 
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Useriøst sundhedsvrøvl uden dokumentation 
Jeg kan egentlig godt lide lokale me-
dier. Her er plads til anekdoter, lokal-
historie og relevant information om 
vores nærmiljø. Men Mårslet-bladet 
har igennem den seneste tid haft en 
nærmest fast klumme om sundhed. 
Jeg er læge, og forsker, så sundhed 
interesserer mig. Jeg har læst de tidli-
gere indlæg og har egentligt ikke rig-
tig gidet skrive en kommentar. Det 
var for besværligt, tidskrævende og 
indlæggende var for diffuse i deres 
påstande. Men i det seneste nummer 
af Mårslet-bladet får vi en kort in-
struktion i hvordan man undgår mel-
lemørebetændelse. Og denne gang 
med nogle meget konkrete råd. Det 
hele er sikkert ganske velmenende, 
men det gør dem jo ikke sande eller 
særligt sunde. 
 
Undgå alle former for mælkeproduk-
ter, får vi at vide. Hvad med ammen-
de mødre? Skal de holde op med at 
amme deres børn? Hvilken dokumen-
tation har forfatteren? Ganske vist 
kan der ved komælksallergi observe-
res en let øget forekomst af mellem-
ørebetændelse, men her skal vi huske 
at relativt få personer er allergiske 
over for komælk (2-3%)(1), hvorfor 
det nok ikke giver mening at alle skal 
afholde sig fra mælk. Og skyldes den 
øgede forekomst af mellemørebetæn-
delse selve mælken eller et andet for-
hold, der øger risikoen for både mæl-
keallergi og mellemørebetændelse? 
”Mælkeprodukter er slimdannende” 
er den næste påstand. Hvilken doku-
mentation foreligger der her? Ingen
(2). Den fornemmelse af øget slim-
produktion man kan få i mund og 

svælg efter indtagelse af mælk så man 
i samme udstrækning i et studie, der 
sammenlignede komælk og sojamælk 
(3). 
 
Omvendt er det interessant, hvis der 
eksisterer uheldige sundhedsmæssige 
konsekvenser ved at undgå mælk. 
Mælk indeholder som bekendt bl.a. 
kalk, der spiller en rolle for vores 
knoglers sundhed. Flere studier peger 
på, at børn og unge der undgår mælk, 
har dårligt knoglehelbred (4;5;6). 
Næste påstand er at man skal undgå 
sukker, for det hæmmer immunfor-
svaret. Alle der har studeret immun-
forsvaret ved hvor kompliceret et sy-
stem, der her er tale om. Så skråsikre, 
”sort-hvid”-påstande er man lidt 
skeptisk overfor. Så hvor er doku-
mentationen? Der er lavet en del 
forskning om sukkerindtagets betyd-
ning for immunfunktion efter mara-
tonløb osv, men her handler det om 
forebyggelse af mellemørebetændel-
se. Jeg kunne ikke finde dokumentati-
on. 
 
Næste punkt er C-vitamin, zink og A-
vitamin tilskud i form af en vitamin-
pille. Sagen er jo, at får man en nor-
mal, sund og varieret kost og er man 
relativt fri af kroniske sygdomme, har 
man sit behov for vitaminer dækket. 
Skal man være positivt indstillet mht. 
forebyggende vitamintilskud mod 
forkølelse, kan man sige at juryen 
stadig voterer. Med andre ord er evi-
densen hverken for eller imod. Det er 
meget sparsomt, hvad der kan findes 
specifikt om mellemørebetændelse og 
vitaminer, så her kan der ikke siges at 

være dokumentation. 
Afslutningsvist bliver ”Bio-Strath” 
nævnt som et præparat, der kan bru-
ges forebyggende. Jeg vidste ikke 
hvad det var, men det er tilsyneladen-
de (tak, Google) et gær- og urtebase-
ret kosttilskud. Jeg har ikke været i 
stand til at opstøve dokumentation for 
effekten (nogen effekt) af dette pro-
dukt. 
 
Min konklusion er, at der ikke er do-
kumentation for de fremsatte påstan-
de ovenfor. Derimod kan der være 
negative sundhedsmæssige konse-
kvenser af f.eks. at afholde børn, uden 
komælksallergi, fra at drikke mælk. 
Det forebygger i hvert fald ikke mel-
lemørebetændelse. 
Skal Mårslet-bladet virkelig være ste-
det hvor pseudo-sundheds-hokus-
pokus skal udbredes? 
/Simon Hjerrild 
 
(1) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/21453810 
(2) http://www.jacn.org/content/24/
suppl_6/547S.full 
(3) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/8452378 
( 4 )  h t t p : / / w w w . a j c n . o r g /
content/76/3/675.short 

(5) http://www.springerlink.com/
content/phfx4wxtftnx3b58/ 

(6) http://www.sciencedirect.com/
s c i e n c e / a r t i c l e / p i i /
S0002822303015384 
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Svar på læserbreve til Mårslet bladet 
Ikke overraskende har der været folk, 
som er blevet provokerede af mit kor-
te indlæg om mellemørebetændelse i 
sidste nummer af Mårslet bladet. En 
læge og en medarbejder fra Arla me-
ner, at mine gode råd er en myte, udo-
kumenterede og usunde. I det ene 
læserbrev bruges endda ord som 
”sundhedsvrøvl” og ”pseudo-
sundheds-hokus-pokus” hvilket må 
siges at være et usagligt og respekt-
løst ordvalg, som jeg ikke gider kom-
mentere yderligere på. I det andet 
læserbrev henvises til en myte fra 
mødregrupper og dameblade, som jeg 
ikke deltager i eller læser og derfor 
hverken kan eller vil udtale mig om. 
Begge læserbrevs forfatterne har be-
nyttet sig af hurtige google søgninger 
som argument for deres konklusioner 
og jeg vil derfor gerne prøve at give 
de og læserne et mere nuanceret bille-
de af disse påståede ”sandheder”. 
 
Som i måske kan se, er mit korte ind-
læg om mellemørebetændelse ikke en 
videnskabelig afhandling, men blot 

nogle korte, gode råd til folk, der vil 
hjælpe deres børn. Disse råd er byg-
get på en kombination af studier og 
mange års uddannelse og erfaring. At 
forfatterne til læserbrevene ikke 
umiddelbart har kunnet finde doku-
mentation, der underbygger mine go-
de råd ved at google dem, gør dem jo 
hverken til usande eller usunde. 
 
Som i kan se nedenfor, er der flere 
læger og speciallæger, der underbyg-
ger mine ”påstande” om den mulige 
sammenhæng mellem mælkeproduk-
ter og mellemørebetændelse og samti-
dig er der studier fra nogle af lægevi-
denskabens mest ansete videnskabeli-
ge tidsskrifter, der har en ganske an-
den opfattelse af sammenhængen 
mellem mælk, calcium og knogle-
sundhed end den der i læserbrevene 
henvises til. Man kan næsten altid 
finde enkelte studier, der peger i hver 
sin retning, når man søger på nettet 
eller via andre medier. Derfor kan det 
være meget uhensigtsmæssigt at argu-
mentere ud fra enkelte studier alene. 

Dette gør sig også gældende indenfor 
mælkedebatten. Personligt lægger jeg, 
udover videnskabelige studier, også 
meget vægt på mine mange klienters 
tilbagemeldinger samt udtalelser fra 
kollegaer, læger og andre behandlere 
med stor erfaring.  
 
Jeg er bl.a. uddannet biopat, kostvej-
leder og phytoterapeut, og jeg har 10 
års erfaring fra egen klinik med råd-
givning og vejledning indenfor kost 
og livsstil til folk med forskellige 
sygdomme og lidelser – heriblandt en 
del med mellemørebetændelse. 
 
Udover min egen erfaring med mel-
lemørebetændelse kan jeg blandt an-
det gerne henvise til øre-, næse,-
halslægen Per Bennicke, der er med-
forfatter til bogen ”Sund skepsis og 
sund fornuft ” fra forlaget Hovedland, 
2010. Per Bennicke har 20 års erfa-
ring med at anbefale mælkefri diæt til 
hans patienter med mellemørebetæn-
delse. Ifølge ham selv, er resultatet af 
disse anbefalinger følgende: 

Myten om mælk og mellemørebetændelse 
lever videre i Mårslet Bladet  

Så er den gal igen. Mælkeprodukter 
er endnu en gang udråbt til at være 
årsag til mellemørebetændelse hos 
børn, og denne gang var det her i 
Mårslet Bladet, da Kristine Nielsen i 
oktober-nummeret gav opskriften på 
at undgå mellemørebetændelse:  
”Udeluk alle former for mælkepro-
dukter, drikkemælk, ost, yoghurt, is 
osv…” skriver hun, og fortsætter med 
en forklaring om, at mælk er slimdan-
nende og derfor lukker det eutastiske 
rør i øret osv. - uanset om man tåler 
mælk eller ej.  
Jeg ved ikke, hvilken baggrund Kri-
stine Nielsen har, for det fremgår ikke 
af Mårslet Bladet. Måske er hun en 
lokal diætist eller ernæringsvejleder, 
men det må læserne altså selv gætte 
sig til.  
Faktum er, at hun viderebringer den 
sædvanlige myte, som vi kender fra 

mødregrupper, dameblade, selv-
hjælpsbøger osv. om, at mælk er 
skyld i mellemørebetændelse. Det er 
bare ikke rigtigt. Ved en hurtig søg-
ning på nettet af ”mælk og mellem-
ørebetændelse” får man diverse links 
op, hvor anerkendte læger og ernæ-
ringseksperter igen og igen tilbagevi-
ser myten med, at der ingen videnska-
belige beviser er for påstanden. Jo, 
børn, der i forvejen har mælkeallergi, 
kan måske have gavn af mælke-
afholdenhed. Men ifølge Astma-
Allergi Danmark har kun to-tre pro-
cent af spædbørn mælkeallergi, og 
stort set alle vokser fra det, således at 
ni ud af ti igen tåle mælk treårs-
alderen.  
Det skal ikke være nogen hemmelig-
hed, at jeg arbejder i Arla, og derfor 
har en professionel interesse i at stop-
pe denne myte. Men som mor til tre, 

der også har været igennem adskillige 
mellemørebetændelser og andre in-
fektioner, så irriterer det mig også 
personligt, at der florerer så mange 
udokumenterede ”gode råd”, som 
man som forældre ikke har en chance 
for at vide, om faktisk hjælper eller 
ej. I bedste fald giver det en falsk for-
nemmelse af at kunne handle sig ud 
af sygdomme. I værste fald skader det 
mere end det gavner, fordi vigtige 
næringsstoffer tages fra barnet. Jeg er 
i hvert fald meget skeptisk over for de 
øvrige ernæringsråd, som står i Mår-
slet Bladet og i andre medier - med 
mindre der er en ordentlig kildebeteg-
nelse på.  

 
Venlig hilsen  

Mette Schouby  
Langballevænget 

Mårslet  
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”Her i Danmark var vi 2 ørelæger, 
som arbejdede efter disse principper, 
og vi har sammenlignet vore resulta-
ter og fundet, at godt 50 pct. af "vore" 
børn, behandlet med simple diæt-
omlægning, nemlig minus mælkepro-
dukter, undgik operation (dræn i øre-
ne).” 
 
h t t p : / / w w w . k o m a e l k . d k /
per_bennicke.html#c2161 
 
Jeg kan også henvise til den praktise-
rende læge, Helge Volkmann, som 
skriver følgende: 
 
”Især blandt børnene er det ikke sjæl-
dent at en løbebane med gentagne 
mellem-ørebetændelser, halsbetæn-
delser og forkølelser kan stoppes med 
en mælkefri diæt. Og ofte vil en kost 
uden mælkeprodukter under sygdom 
føre til at barnet bliver hurtigere 
rask. Det er min erfaring ved skøns-
mæssigt 80 pct. af dem der prøver 
det. Det virker som om lymfesystemet 
i næse-svælg- og halsområdet funge-
rer mere trægt når kroppen udsættes 
for mælkeprodukter. Slimhinderne 
hæver og slimer til og immunforsva-
ret fungerer dårligt på slimhindernes 
overflade.” 
 
h t t p : / / w w w . k o m a e l k . d k /
helge_volkmann.html#c2162 
 
Forfatterne til læserbrevene går meget 
op i, at kun en ganske lille procentdel 
af den danske befolkning har en deci-
deret allergisk reaktion på mælk. Det-
te er jeg enig med dem i, men man 
kan sagtens have reaktioner på mælk, 
selvom man ikke udviser allergi i en 
test. Om disse reaktioner skyldes into-
lerancer, overfølsomheder eller andre 
uforklarlige reaktioner, skal jeg ikke 
gøre mig klog på – men ikke desto 
mindre, er det min erfaring, at også 
mange ikke-mælkeallergikere, får det 
bedre med hensyn til infektioner og 
fordøjelsesproblemer, når de udeluk-
ker komælksprodukter fra kosten. 
 
I bogen  ”Hvad er det du drikker?” af 
Ane Bodil Søgaard (biolog, lic. 
Scient), Karen Østerggard (overlæge, 
cand.med.) og Troels V. Østergaard 

(fagforfatter, mag. Scient) kan man 
bl.a. læse følgende om mælk og aller-
gi: 
 
”Man regner med, at op til 15% af 
alle børn (i den vestlige verden) har 
symptomer, der tyder på overfølsom-
hed overfor mælk, ja nogle forskere 
mener, at 20-40% af spædbørn har 
problemer med komælk. Men det er 
kun ca. 5%, der er allergiske, når 
man undersøger dem med kliniske 
tests”. 
 
Jeg kan i det hele taget anbefale folk 
at læse denne bog, da den sagligt be-
skriver mulige sammenhænge mellem 
komælk og forskellige sygdomme 
som f.eks. cancer og sukkersyge. Bo-
gen er fyldt med dokumentationer for 
deres påstande og har flere sider med 
referencer. 
 
Og hvad så med kalken og knoglerne, 
tænker de fleste. Som sagt er der rig-
tig mange steder i verden hvor man 
ikke indtager komælksprodukter. 
Mange mennesker fra bl.a. asien, syd-
amerika og afrika er laktoseintoleran-
te og de klarer sig ganske fint uden 
mælkeprodukter. Personligt tror jeg, 
at den høje forekomst af knogleskør-
hed i Danmark skyldes mangel på D-
vitamin og ikke calcium. Ifølge apote-
ket.dk har ca. 80% af ældre hjemme-
boende D-vitaminmangel. Man kan 
ikke optage tilstrækkeligt med calci-
um fra tarmene, hvis man har mangel 
på D-vitamin. Og ligesom med mæl-
kedebatten generelt, så kan man også 
her finde studier, der viser forskellige 
resultater. F.eks. kan man på 
www.komaelk.dk læse følgende ud-
drag af forskningsresultater: 
 

 De befolkninger, som indtager 
mest komælk og andre mejeriproduk-
ter, har den højeste forekomst af 
osteoporose og hoftebrud sent i livet. 
(Leder i The Lancet 14-10-2006). 
 I 19 studier med 2859 børn var 
resultatet, at den lille effekt af kalktil-
skud havde på mineraltæthed i armen 
sandsynligvis ikke kan nedsætte risi-
koen for brud, hverken hos børn eller 
senere i livet. (The Lancet. 14-10-06) 
 37 undersøgelser sammenligner 

knoglestyrken hos børn og unge i for-
hold til indtaget af calcium. De 27 
viser ingen sammenhæng. 10 øvrige 
minimal. (Pediatrics 2005; 115: 736-
43). 
 Seks studier med 39.563 personer 
hvoraf 69 pct. var kvinder viste, at et 
lavt indtag af calcium (mindre end et 
glas dagligt) ingen sammenhæng har 
med nogen form for knoglebrud. 
(Osteoporosis International 2004) 
 Harvard Nurses Study: Det var en 
12-års prospektiv undersøgelse blandt 
77.761 kvinder, som var i alderen 34 
år til 59 år i 1980, der aldrig havde 
taget kalciumtilskud. Kostindtagelsen 
blev bestemt via spørgeskemaer. I 
1992 blev resultatet gjort op. Det vi-
ste sig, at de der drak mest mælk hav-
de haft 45 pct. flere brud på hoften og 
fem pct. flere brud på underarmen, i 
forhold til dem, der stort set ikke hav-
de indtaget mejeriprodukter. (Am J 
Public Health 1997: 87: 992-7). 
  

h t t p : / / w w w . k o m a e l k . d k /
knogler_maelk.html 

 
På læge og ph.d. Vibeke Manniches 
hjemmeside kan man også finde ne-
denstående udtalelse om mælk, børn 
og forebyggelse af knogleskørhed: 
 
”Når det er sagt, viste en metaanaly-
se tilbage til oktober 2006 i British 
Medical Journal, at vi næppe vinder 
stærkere knogler (og dermed færre 
knoglebrud) hos børn, som har fået 
mælk/kalktilskud – fremfor børn, som 
ikke har fået mælk/kalktilskud. Altså 
komælk.” 
 
”Hvad gør en klog – som gerne vil 
sikre stærke knogler hos ens barn – 
på kort og på lang sigt? Jo – hun sør-
ger for, at barnet motionerer rigeligt 
dagligt, holder en normalvægt, får 
rigeligt med sollys (ikke solskoldnin-
ger) og undgår passiv rygning 
(senere rygning). DET giver stærke 
knogler og så selvfølgelig en varieret 
kost. Men mælken er reelt en detaj-
le!” 
 
www.vibekemanniche.dk  
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Jeg har personligt ikke noget imod 
mælkeprodukter eller mælkeprodu-
center, og jeg tror sagtens, at mælk 
kan indgå som protein- og calciumkil-
de i en ellers varieret kost. Til gen-
gæld er jeg også overbevist om, man 
sagtens kan leve uden mælkeproduk-
ter eller andre fødevarer, hvis disse 
giver symptomer. 
 
Det er ikke ukompliceret at leve på en 
mælkefri diæt – hverken for familien, 
børnene eller daginstitutionerne, og 
det giver tit anledning til diskussioner 
og sure miner. De fleste synes jo, at 
mælkeprodukter smager godt, og vi 

har en stor tradition for at bruge disse 
i dansk madlavning. Derfor er det 
også meget bekvemt, når man kan 
bruge argumenter som ”manglende 
dokumentation” for at slippe for at 
lave om på sin eller familiens kost. 
Men det er sjældent hensigtsmæssigt. 
Hvis det eneste alternativ til kostæn-
dringer og sund livsstil er gentagende 
behandlinger med medicin og syge 
børn, så er der for mig at se ingen 
undskyldninger for ikke i det mindste 
at prøve noget andet.  
 
Med hensyn til mit eget helbred var 
jeg tidligere multiallergiker og astma-

tiker og har haft et utal af infektioner i 
mine første 20 leveår. Jeg har selv 
været stor modstander af vitaminpiller 
og alverdens ”helseråd”. Men det var 
indtil jeg lærte at tage ansvar for mit 
eget liv og helbred. I dag er jeg medi-
cinfri og har et super helbred takket 
være kost- og livsstilsændringer samt 
pseudo-sundheds-hokus-pokus ting. 
Af denne grund vil jeg gerne videre-
give min erfaring, viden og gode råd 
til andre mennesker.  

 
Med venlig hilsen 

Kristine Nielsen 

TAK FOR OPBAKNINGEN – 
 MÅRSLET FIK EN STEMME I FOLKETINGET 

Først vil jeg starte med at sige tusind 
tak til alle jer der var med til at stem-
me mig ind i Folketinget, det var dej-
ligt at blive valgt så overbevisende, 
med så stor opbakning. Nu er jeg gået 
i gang med arbejdet, og har fået tildelt 
ordførerskaber. Jeg er blevet familie-
ordfører, forbrugerordfører, samt ord-
fører for landdistrikter og øer. Her fik 
jeg mine største ønsker opfyldt, og 
det glæder mig meget.  
 
Jeg var ikke den eneste fra Mårslet 
der vandt. 
 
Under valgkampen havde jeg trykt 
brochurer til husstandsomdeling i 
Mårslet. I dem havde jeg skrevet, at 
jeg var den eneste fra Mårslet på 
stemmesedlen. Det var jeg også, da 
jeg skrev det. Men efterfølgende blev 
Jens Thomsen også folketingskandi-
dat. Det gjorde, jeg måtte finde en 
løsning, så jeg ikke blev opfattet som 
utroværdig. Derfor valgte jeg at lave 
en konkurrence, hvor I skulle gætte 
hvad der havde ændret sig, siden bro-
churen blev trykt. Her vil jeg takke 
alle jer, der indsendte svar. Vinderen 
af lodtrækningen blev Krista Knudsen 
Fallesen, der vandt et gavekort til en 
times massage hos Massør Hjermind. 
Da jeg ringede for at overbringe hen-
de nyheden om, at hun var den jeg 
havde trukket, fortalte hun at hun og-
så er medlem af DF. For at ingen skal 

anklage mig for, at det var aftalt spil, 
trak jeg endnu en vinder. Det blev 
Mogens Sørensen. 
 
Kan I huske mine valgløfter til 
Mårslet? Jeg glemmer dem ikke! 
 

Jeg lovede jer, at jeg ville bruge 
mit sæde i Folketinget til at få 
Mårslet på landkortet 

 
Jeg lovede jer, at jeg ville nævne 

Mårslet fra Folketingets taler-
stol 

 
Jeg opfordrede jer til at komme 

med gode idéer til hvordan 
jeg kan gøre det 

Brug den stemme Mårslet har fået i 
Folketinget! 
 
For mig er det underordnet om du er 
lodret uenig med mig politisk. Mår-
slet skal på landkortet. Nu har Mårslet 
fået en stemme i Folketinget, og den 
skal vi bare bruge. Vi har her en ene-
stående chance for at profilere vores 
by landspolitisk. Så jeg håber I vil 
tæppebombe mig med jeres gode idé-
er til hvordan vi kan gøre det. Skriv 
t i l  mig  på  denne  ad re s se : 
dfmehd@ft.dk, eller ring til mig på 
3337 5118. 
 
Jeg vender tilbage. 
 
Jeg vil indimellem skrive i Mårslet 
Bladet og orientere jer, når der sker 
ting jeg mener, kan have jeres interes-
se. Og jeg er meget opmærksom på, 
at uanset hvilken partifarve I må ha-
ve, skal I kunne læse mine indlæg 
uden at blive provokeret på jeres poli-
tiske holdninger. Min mission overfor 
jer er, at vi skal stå sammen om at 
synliggøre vores by. På tværs af parti-
skel. 
 

De bedste hilsner 
 

Mette Hjermind Dencker 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
 

Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Informationsmøde for forældre til 
elever i kommende børnehaveklas-
se. 
Onsdag den 16. november kl. 19.00-
20.30 er der informationsmøde i 
skolens kantine.  
Her vil de kommende forældre kunne 
høre en børnehaveklasseleder fortælle 
om dagligdagen i en børnehaveklasse, 
og hvilke forventninger der er til ele-
verne i 0.kl.  Der vil normalt også på 
det tidspunkt foreligge en prognose 
på elevtallet, så jeg kan komme med 
et kvalificeret bud på antal af klasser 
og klassestørrelser.  
SFO -leder Kirsten Villadsen fortæl-
ler om pasningstilbuddet i SFO, og 
der bliver en gennemgang af de for-
skellige arrangementer, der er i for-
bindelse med skolestarten. Der er og-
så mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Ny sammensætning af skolebesty-
relsen fra 1. november  
Der var 3 medlemmer af skolebesty-
relsen på valg i år, og der var 6 kandi-
dater til de ledige poster. To medlem-
mer ønskede genvalg og fire nye øn-
skede at blive en del af skolebestyrel-
sen. På et møde inden valglisten skul-
le indsendes, besluttede de 6 opstille-

de kandidater at afholde valg uden 
afstemning – et såkaldt fredsvalg.  
Maja L. Andersen og Rikke Lysholm 
er genvalgt, og Tine Andresen er ny-
valgt. Andreas Schramm er 1. sup-
pleant, Peter Just 2. suppleant og 
Anna Valente 3. suppleant. Den nye 
bestyrelse konstituerer sig på det før-
ste møde den 1. november. 
 
Opbakning til Mårslet Skoles Ven-
ner 
Siden 1969 har støtteforeningen Mår-
slet Skoles Venner støttet elevarran-
gementer på skolen, som ellers er 
udenfor de økonomiske muligheder 
en normal Folkeskole har. Det drejer 
sig f.eks. om foredrag for eleverne i 
de ældste klasser, tilskud til besøg på 
Christiansborg, stomp for 5. årgang, 
besøg på Aros og i DGI huset for de 
yngste elever. Det er desuden Mårslet 
Skoles Venner, der den første skole-
dag beværter de nye forældre med 
kaffe og rundstykker i kantinen. 
Midlerne er tilvejebragt ved, at fami-
lier frivilligt har indbetalt 95,- kr år-
ligt på et girokort eller over netbank. I 
det sidste år er medlemstallet faldet 
fra 221 familier til 145 – et fald på 76, 
selv om elevtallet er steget. Det er 

foreningen meget ked af, da det bliver 
svært at fastholde de mange gode ini-
tiativer. Da det aldrig har været for-
eningens formål at privatisere skolens 
opgaver, er støtten gået til at give ele-
verne på Mårslet Skole nogle ekstra 
oplevelser, som er et både fagligt og 
socialt værdifuldt supplement til den 
daglige undervisning. 
 
Pigerne i finalen i skolefodbold 
Skolens pigefodboldhold kvalificere-
de sig for 4 år i træk i finalen i Århus 
Stiftstidendes fodboldturnering, og de 
vandt for 3. gang i træk. Eleverne fra 
7.-9.kl blev med busser transporteret 
til Stadion for at bakke deres kamme-
rater op. De opførte sig eksemplarisk 
og havde en god oplevelse.  
Pigerne fra det vindende hold var med 
til at sætte pokalen ind i det dertil ind-
rettede skab, hvor der er ved at blive 
lidt pladsmangel. De vil også meget 
gerne være med næste år, siger de, så 
vi må hellere denne gang afsætte res-
sourcer til bustransport i budgettet for 
det kommende år!  
En stor del af æren tilfalder også 
TMG, hvor de fleste af spillerne er 
aktive fodboldspillere. 
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Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 

Kørekort 
0.klasserne har hen over efteråret la-
vet trafikuger for deres børn. Her har 
børnene kunnet erhverve sig et køre-
kort til mooncars og de andre køretø-
jer. Disse uger blev lavet på grund af 
temmelig vild kørsel i skolegården, 
der ind i mellem var til fare for alt og 
alle… Nu har ”bilisterne” så fået et 
kørekort, hvor der kan foretages klip, 
og efter tre af den slags, mister barnet 
kortet. Og skal så op til endnu en 
”køreprøve”. Efterfølgende er trafik-
ken i skolegården blevet meget stille 
og rolig, og alle kan trygt færdes der, 
hvilket der bliver sat stor pris på. 
 
Sejr over Beder 
Fredag d. 16. september havde 1. 
klasserne arrangeret fodboldkamp 
mod en gruppe børn fra Beder SFO. 
19 spillere og en flok cheerleaders 
drog af sted, og havde en rigtig hyg-
gelig dag sammen. Der var fantastisk 
vejr den dag, og det faktum, at de 
kom tilbage til Mårslet med en 7-1 
sejr, kunne jo kun gøre dagen endnu 
bedre… 
 
Formel 1 
Fredag d. 23. september var det tid til 
4.klassernes årlige Formel 1 løb på 
grusbanerne. Løbet blev kørt i moon-
cars, og der var både ”rene” pige og 
drenge hold og også blandede af slag-

sen. Og det blev faktisk et af de blan-
dede hold, nemlig Alexander og Jose-
fine, begge fra 4.A, der løb af med 
sejren, efter at have givet den godt 
med gas på banen. De blev de glade 
vindere af en biografpakke, og de var 
stolte af sejren. Der var god stemning 
blandt publikum, og vejrguderne var 
med os, så det var en rigtig god dag. 
 
Tegneværksted 
Den sidste uge i september blev der 
lavet tegneværksted ved 4.klasserne. 
De kunne blandt andet kaste sig ud i 
at lære at tegne Croquis og Manga, og 
værkstedet trak rigtig mange børn til.  
 
FIFA aftenåben 
Torsdag d. 29. september var der re-
lease på FIFA12, det nyeste nye inden 
for genren fodboldspil. Det blev selv-
følgelig fejret med en aftenåbent hos 
4.klasserne og deres storskærm kom 
helt til sin ret. Der var mange børn, 
der deltog og de var ret begejstrede 
over aftenens indhold. Den sluttede 
kl. 19, men FIFA12 er helt sikkert 
blevet spillet mange gange siden da… 
 
Discoaften 
Tirsdag d. 4. oktober afholdte 
3.klasserne en helt forrygende 
discoaften i D-huset, med amerikansk 
tema. Der var blandt andet burgere og 
pølsehorn på menuen, og en gruppe 

børn havde pyntet flot op. Indled-
ningsvis var der fælles dans til Micha-
el Jackson på stormskærm, en ret un-
derholdende happening. Derefter blev 
der danset på livet løs til Just Dance, 
og rigtigt mange af børnene fik svin-
get træbenet.. Alle hyggede sig helt 
vildt, og de fleste glæder sig eftersi-
gende allerede til den næste fest. 

OL-dag 
Fredag d. 7. oktober var der kaldt til 
fælles OL-dag i SFO’en. Alle børn og 
voksne var på banerne fra kl. 13 – 15, 
og dagen forløb med en masse spæn-
dende aktiviteter. Der blev blandt an-
det danset stopdans, lavet støvlekast, 
spillet stikbold og hoppet på hoppe-
borg. Vejret viste sig heldigvis fra sin 
gode side, og det var en rigtig god 
dag, med masser af aktivitet og glæ-
de. 
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Mårslet Skole 
www.maarslet-skole.dk 

 
E-mail: maa@aarhus.dk 

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

Mårslet Skoles Venner – i postmappen og på nettet 

Mårslet Skoles Venner har i oktober 
været ude med postsækken på skolen. 
Derfor skulle du som forældre gerne 
have fundet et brev eller en lille folder 
fra os i dit barns postmappe eller sko-
letaske. 
 
Det er vores årligt tilbagevendende 
manøvre for at hverve nye og gen-
hverve gamle medlemmer af forenin-
gen. 
 
Inden da har vi i forbindelse med sko-
lestarten gjort en del krumspring for 
at gøre lidt reklame for os selv overfor 
de nye forældre.  
 
Vi var på pletten og fortalte de nye 
forældre om foreningen, da de kom til 
Åbent Hus lige før sommerferien. –
Og vi var der igen, selvom det mest 
var i kulissen, da de nye skolebørn 
kom på første skoledag. Her var det 
nemlig os, der sørgede for, at der var 
kaffe og rundstykker til forældrene, 
mens børnene var ude i klassen for 
første gang. Det skete med hjælp fra 
frivillige folk og Makaros, som hvert 

år giver en yderst favorabel pris på 
morgenbrødet. 
 
Som med al anden reklame er formå-
let at udbrede kendskabet til forenin-
gen –og selvfølgelig at få flere med-
lemmer. Det er nemlig sådan, at jo 
flere medlemmer vi har, jo flere penge 
i kassen –og jo flere midler har vi til 
at støtte anderledes undervisningsakti-
viteter, som lærerne på Mårslet Skole 
gerne vil lave med eleverne.  
 
Det vil derfor være en stor hjælp for 
foreningen –og dermed skolens elever 
- hvis du holder øje med folderen eller 
brevet fra Mårslet Skoles Venner i dit 
barns postmappe. Og selvfølgelig 
melder husstanden ind via netbank. 
 
Et andet af vores tiltag for at blive 
mere synlige er en ny hjemmeside 
www.mårsletskolesvenner.dk,  hvor 
du kan læse mere om os. Her finder 
du også oplysningerne om, hvordan 
du bliver medlem for kun 95 kr. pr. 
husstand, hvis papirdragen skulle ha-
ve været forbi skoletasken før dig. 
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.Tirsdag d. 1. nov. kl. 13.30: 
Indkøbstur (husk tilmelding) 
 
Onsdag d. 2. nov. kl.14.00: 
Gudstjeneste 
 
Torsdag d. 3. november 
Brugerrådsvalg kl. 10.00-17.00 
og ”Tag selv bord” kl. 11.30 
Pris: 50 kr. 
 
Mandag d. 7. nov. kl. 14.00: 
Smartex tøjsalg og modeopvisning 
 
Onsdag d. 9. nov. kl. 14.00: 
Syng med Josser Herold 
 
Søndag d. 13. nov. kl. 14.00: 
Store banko med ænder 
 
Mandag d. 21. nov. kl. 14.00: 
Pia Koller viser billeder fra Irland 
 
Lørdag d. 26. november: 
Julemarked kl. 13.30-15.30.  

Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl. 15.00-
17.00.   
 
 
Alle er velkomne til det årlige julemarked på Kilde-
vang  
lørdag den 26. november  
kl. 13.30-15.30. 

AKTIVITETER I NOVEMBER 2011 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Brugerrådet  
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

Tlf. 87 13 43 38  
Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte) 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn -  november 2011 

Hvorfor findes sygdom og elendig-
hed? Hvorfor sker der tilfældige tragi-
ske uheld? Hvorfor hærger hungers-
nød og tsunamier? Hvorfor skal vi 
dø? Hvorfor sårer vi hinanden og bli-
ver skilt. Hvorfor er der krig? Hvorfor 
skal vi plages af depressioner, sorg og 
fortvivlelse? 
 
Sådan har mennesker spurgt til alle 
tider – og et spørgsmål er føjet til: 
”Hvis Gud er god hvorfor tillader Han 
så alt det, der ødelægger livet for os?” 
Nedenfor følger nogle forsøg på svar. 
 

Epikur  
– en græsk filosof  
(341-270 f.Kr.) 
Filosoffen Epikur filosoferer over 
spørgsmålet om, hvorfor Gud ikke har 
fjernet det onde: 
Gud kan godt, men vil ikke (så er 
Gud ond!) 
Gud vil godt, men kan ikke (så er 
Gud svag!) 
Gud hverken kan eller vil (så er Gud 
både svag og ond) 
Gud både kan og vil - men hvorfor 
gør han det så ikke?? 
 
Sådan stillede Epikur (en førkristen 
filosof) problemet op. Mange har lige 
siden funderet over spørgsmålet. 
 

Irenæus  
– en kirkefader  
(o.130-200) 
En af oldkirkens kirkefædre spurgte 
sig selv, om det onde ikke trods alt 
kunne være godt for noget, og hans 
svar blev Jo! Det onde er en måde 
Gud opdrager menneskene på, siger 
han. Han prøver dem, så de hærdes og 
vender sig mod Gud for at blive frelst. 
Gud har en overordnet plan for red-
ning af menneskene, så det hele vil 
blive godt til sidst.  

Vi må have tiltro til, at der en højere 
mening bag det meningsløse. 
 
Sådan tænker vi måske også nogle 
gange i vore dage. Vi kan tænke, at 
vores sygdom er en prøvelse sendt fra 
Gud, så vi kan komme til at tænke 
dybere over vort liv. Eller vi erfarer, 
at det, vi troede var verdens under-
gang, viste sig at indeholde en velsig-
nelse, vi ikke havde kunnet forudse.  
 
Der var alligevel en mening med det 
meningsløse. 
 

 

Augustin  
– en anden kirkefader  
(354-430) 
Augustin har en anden løsning på pro-
blemet, for han siger, at det slet ikke 
er Gud, der har skylden, men menne-
skene.  
 
Det onde kommer fra menneskene. Vi 
lever ikke i kærlighed og omsorg for 
hinanden og naturen. Det er et vilkår, 
at vi ikke kan undgå at såre hinanden 
og skabe strid; Augustin kalder det 
vilkår for arvesynden. Vi fødes som 
syndere og har altså slet ikke en fri 
vilje.  
 
Der er nok noget godt i mennesket, 
men skyggesiden dominerer, og vi 
kan ikke unddrage os den. En tung og 
mørk kristendom tegner sig og har 
præget hele middelalderen. Men lidt 
ret har han, for der findes ingen fuld-
komne gode mennesker. Vi gør alle 
hinanden ondt indimellem.  
 
Vores erfaring bekræfter, at vi er 
uperfekte og behøver hinandens og 
Guds tilgivelse. 
 

 

K.E. Løgstrup  
– en moderne filosof  
(1905-1981) 
Filosoffen Løgstrup vender hele sa-
gen om. Først siger han meget provo-
kerende, at Gud Skaberen er ansvarlig 
for det fysisk onde, altså naturkata-
strofer, den grusomme junglelov 
blandt dyrene, sygdom og død; men 
Gud er også ansvarlig for al den her-
lighed, der findes: sol og regn, blom-
ster, børnefødsler, kærlighed og tillid. 
Derfor mener han, at vi ikke skal 
spørge, sådan som jeg indledte med at 
gøre.  
 
Vi skal i stedet spørge: Hvorfor opstår 
kærlighed og hengivenhed mellem 
mennesker? Hvorfor lykkes det os 
igen og igen at glæde hinanden? 
Hvorfor bliver det forår igen? Hvor-
for blev høsten igen i år bjerget? 
Hvorfor viser mine medmennesker 
mig tillid? Hvorfor har jeg fået livet 
skænket? Hvorfor er der så mange 
dejlige mennesker og så meget godt i 
verden? Hvorfor er livet i det hele 
taget og ikke ingenting? 
Det er da værd at undre sig over og 
glæde sig ved. 
 

Og så tilføjer Løgstrup, at der i Guds-
rige er genopretning og frelse for alle 
ofre for skaberværkets grusomhed og 
menneskers ondskab.  
 
I Gudsrige er fred, kærlighed og tilgi-
velse. 
Og Gudsrige finder vi 
i himmel og på jord, 
hvor kærlighed bor. (Grundtvig) 
 

 

 

Sognepræst Hanne Davidsen 

Om Det Onde 
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Kirketider 

 
NOVEMBER 2011 

 
 

LØRDAG d. 5. nov. kl. 11.00 
Dåbsgudstjeneste 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 6. nov. kl. 10.00 
Alle helgen 
Matt 5,1-12 
Hanne Davidsen 
Mette Maria Kristensen 
 
TIRSDAG d. 8. nov. kl. 17.00 
Børne Bamse gudstjeneste 
Mette Maria Kristensen   
 
SØNDAG d. 13. nov. kl. 11.30 
21.s.e. trinitatis 
Joh 4,46-53 
Lene Kofoed m. praktikant 
 
SØNDAG d. 20. nov. kl. 10.00 
Sidste søndag i kirkeåret 
Familiegudstjeneste 
Mette Maria Kristensen 
 
SØNDAG d. 20. nov. kl. 16.00 
Tema: Tilgivelse 
Ungdomsgudstjeneste 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 27. nov. kl. 10.00 
1. s. i advent 
Luk 4,16-30 
Hanne Davidsen 
 

DECEMBER 
 

TORSDAG d. 1. dec. kl. 10.00 
Engletræf  
(julegudstjeneste for dagplejere, 
vuggestuebørn samt andre børn 
mellem 0 og 3 år) 
Mette Maria Kristensen 
 
FREDAG d. 2. dec. kl. 10.00 
Engletræf 
(julegudstjeneste for dagplejere, 
vuggestuebørn samt andre børn 
mellem 0 og 3 år) 
Mette Maria Kristensen 
 
 

SØNDAG d. 4. dec. kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
TORSDAG d. 8. dec. kl. 14.00 
Adventsgudtjeneste for seniorer 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 11. dec. kl. 16.00 
Musikgudstjeneste 
Hanne Davidsen 
 
ONSDAG d. 14. dec. kl. 15.00 
Krybbespil 
Åben forestilling 
Hanne Davidsen 
 
TORSDAG d. 15. dec. kl. 10.00 
Krybbespil 
For 0. klasserne fra Mårslet Skole 
Hanne Davidsen 
 
TORSDAG d. 15. dec. kl. 11.00 
Krybbespil 
For Børnehaverne i Mårslet 
Hanne Davidsen 
 
FREDAG d. 16. dec.  
Kl.  8.10 og kl. 9.00  
Mårslet Skoles juleafslutning for  
5.-9. klasse 
Mette Maria Kristensen 
 
FREDAG d. 16. dec.  
Kl. 9.50 og 10.40 
Krybbespil 
For 1.-4. klasse fra Mårslet Skole 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 18. dec. kl. 10.00 
Mette Maria Kristensen 
 
LØRDAG d. 24. dec.  
Kl. 13.00 
Kl. 14.00 
Kl. 15.00 
Kl. 16.00 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 25. dec. kl. 10.00 
Mette Maria Kristensen 
 
MANDAG d. 26. dec. kl. 10.00 
Hanne Davidsen 

Rettelse 
Søndag den 30. oktober  
gudstjeneste kl. 11.30 
Jette Rosenberg Christiansen 

 
Alle Helgen 

Gudstjeneste  
 

- med efterfølgende samvær 
i Sognehuset 

 
Vi fejrer Alle Helgen søndag den 6. 
november kl. 10.00 i kirken. Ved 
gudstjenesten læses navnene op på 
alle, der er døde, begravet eller bisat 
fra Mårslet kirke siden sidste Alle 
Helgen (7. november 2010). 
 
Denne søndag er der ikke barnedåb. 
Ved gudstjenestens begyndelse tæn-
der vi lys og mindes i stilhed de kære, 
vi har måttet tage afsked med. 
 
Gudstjenesten er således en minde-
gudstjeneste, hvor vi tænker tilbage 
på det liv, vi har haft med den, der nu 
er død.  
 
Vi tænker også på glæden og tryghe-
den i, at den døde nu er hos Gud. Vi 
får tid og rum til at lægge vore be-
kymringer og sorger frem for Gud i 
håbet om at finde trøst og styrke til at 
leve videre trods tabet.  
 
Efter gudstjenesten inviteres alle over 
i Sognehuset, hvor der serveres en 
dejlig varm suppe, en kop kaffe og en 
småkage.  
 
Vi vil synge et par sange og symbo-
likken i den hvide messehagel vil bli-
ve præsenteret. Den er kirkens festha-
gel, som anvendes ved alle de store 
højtider og også Alle Helgen. 
  
Arrangementet slutter ca. kl. 13.00. 
Alle er hjertelig velkommen. 

 

Sognepræsterne Hanne Davidsen og 

Mette Maria Kristensen 
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Kildevang 
 

Onsdag d. 2. november kl. 14.30  
 

Alle helgensgudstjeneste på Kilde-
vang 

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

Børne Bamse gudstjene-
ste 

- Hvor er fåret henne? 
Tirsdag den 8. november kl. 17.00 
holder vi Børne Bamse gudstjeneste.  
  
Tag din bamse med og hjælp med at 
finde det forsvundne får. 

  
Gudstjenesten er meget fri i sin form 
og er målrettet børn i alderen 1-6 år, 
men alle er velkomne. 

  
Efter gudstjenesten er der mulighed 
for at spise sammen i Sognehuset.   

 
Deltagelse i fællesspisning koster :  
 
20 kr for voksne og  
10 kr for børn. 
  

Familiegudstjeneste og mi-
nikonfirmandafslutning 

 
Søndag den 20. november kl. 10.00 
inviterer vi til familiegudstjeneste. 
 
Her vil kirkens Korskole synge og 
sammen med minikonfirmanderne 
bidrage til, at det bliver en festlig 
gudstjeneste. 
 
Efter gudstjenesten vil der være 
udviddet våbenhuskaffe for alle. 
 
Minikonfirmanderne og deres fa-
milier  bydes derefter endnu en-
gang ind i kirken, hvor der vil være 
overrækkelse af diplom og en gave 
til alle minikonfirmander. 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
Sognepræst Mette Maria Kristensen 

Sognemedhjælper Mette Bugge 

Ungdomsgudstjeneste med 
rockband 

Der  indbydes  t i l  ungdoms-
gudstjeneste med rockbandet Break 
Free søndag den 20. november kl. 
16.00 i Mårslet kirke.  
 
Gudstjenestens tema er: 
 

 TILGIVELSE 
 
Denne gudstjeneste har en friere form 
end den traditionelle højmesse.  
 
Man må f.eks. gerne klappe, stå op og 
synge, svinge med armene, vugge i 
takt.  
 
Bandet spiller til alle sangene, og de 
har også nogle solonumre indimel-
lem. Desuden vil nogle konfirmander 
medvirke på forskellig vis ved guds-
tjenesten.   
 
Alle er velkomne til denne anderledes 
ungdoms-gudstjeneste med rytmisk 
musik og mere løse former. 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 

Dramaaften  
for konfirmander 

 
Fire dunkle novemberaftener lukker 
Sognehuset dørene op for byens kon-
firmander, som inviteres til dilemma-
spillet Pest eller Kolera. Her hvirvles 
konfirmanderne ind i en middelalder-
lig gyserhistorie, hvori de selv spiller 
hovedrollerne.  
 
De skal tage svære beslutninger om 
godt og ondt, ret og uret. Og de bliver 
udfordret på deres evne til at arbejde 
sammen og bakke op om hinanden i 
pressede situationer.  
 
Spillet varetages primært af fortælle-
ren Mathias Granum, som rejser 
rundt i hele landet med disse histori-
er, som er skræddersyet til konfir-
mander. Mathias Granum fortæller 
om spillet: 
  
"Jeg søger at opbygge en særlig 
stemning omkring historien, så kon-
firmanderne kan leve sig ind i verde-
nen, og så de etiske dilemmaer, de 
skal forholde sig til, føles ægte og 
vedkommende.  
 
For at gøre fantasien levende, benyt-
ter jeg mig blandt andet af stemnings-
musik, lydeffekter og mørklægning. 
Det hjælper alt sammen til at frem-
mane billedet af et pestramt samfund, 
og en krise som i dens gru kan bringe 
det værste, men også det bedste frem 
i mennesket."   
 
De fire aftener er: 
7.b onsdag den 9. november  
kl. 18.30-21.30 
7.a tirsdag den 15. november  
kl. 18.30-21.30 
7.d onsdag den 16. november  
kl. 18.30-21.30 
7.c tirsdag den 22. november  
kl. 18.30-21.30 
 

Vi ser frem til nogle spændende afte-
ner! 
 

Sognepræsterne Hanne Davidsen og 

Mette Maria Kristensen 
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Koncert i Mårslet kirke 
med 

”Brothers of Mercy” 
 

Leonard Cohen - fortolkning 
 

Søndag den 6. november kl. 16.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duoen ”Brothers of Mercy” – udgø-
res af de 2 sognepræster Carsten 

Tranberg-Krab (guitar) og Peter 
Danielsen (guitar og sang).  
 
I over 10 år har de optrådt over hele 
landet med deres personlige fortolk-
ninger af Leonard Cohens sange. 
 
Leonard Cohen har udgivet i alt 14 
originalalbums, mange digtsamlinger 
og 2 romaner. Hans tekster trækker på 
billeder og temaer fra jødedom, kri-
stendom samt zen-buddhisme. 
 

En ef termiddagskoncer t  med 
”Brothers of Mercy” er en efter-
middag i lidenskabens, intensitetens 
og fordybelsens tegn. 
 
Lad denne koncert være en appetit-
vækker på Århus Teaters opsætning 
af ”LEONARD COHEN – Teater-
koncert”, der har premiere den 11. 
november.  
 
Der er gratis adgang. 
 

Pia Labohn 

Duoen ”Brothers of Mercy” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemt lidt af vejen nede bagest i kir-
ken står Mårslets største musikinstru-
ment. Denne lørdag eftermiddag lader 
vi orglet komme frem i kirken til et 
nærmere eftersyn. Orglet er nemlig 
fuldt af både spændende og sjove hi-
storier. 
 
Med et videokamera ved orglet og en 
projektor forrest i kirken kan alle føl-
ge med i, hvordan dette store instru-
ment virker, se både STORE og små 
piber, lede efter fugle og se, om det 
virkelig kan passe, at man kan lave 
mad på et orgel!  
 
Til sidst i koncerten kommer en blok-
fløjte på besøg og fortæller den abso-
lut sandfærdige og troværdige historie 
om ”Hikke-Rikke” af Carl 
 
 

 Quist Møller, der måske er bedre 
kendt som ”Løgnhalsen” – en historie 
om at have alle odds imod sig og alli-
gevel få prinsen i den hvide sports-
vogn. 
Ved orglet sidder Nicolai Skovgaard 
Nielsen, der til daglig er organist ved 
Vor Frelsers kirke i Horsens, assiste-
ret af sin hustru og blokfløjtenist, 
Hanne Tolbøll. 
 
Efter koncerten er alle velkomne nede 
ved orglet til at få svar på de sidste 
spørgsmål og måske få lov at prøve 
selv. Koncerten varer ca. 45 minutter, 
og alle børn som voksne er meget 
velkomne. 
 
Der er gratis adgang. 
 

Pia  Labohn 

”Orgelkoncert i børnehøjde” 
 

Orgelhistorier – 
koncert for børn og deres forældre 

 
Lørdag den 12. november kl. 15. 00 

Hanne Tolbøll og 
Nicolai  Skovgaard  Nielsen 
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Juletræstænding  
og salmesang 

 
Umiddelbart efter det udendørs 
arrangement omkring  jule-
træstændingen  på Mårslet Kirke-
plads er kirken åben, så alle kan gå 
ind og få varmet både krop og sjæl. 
 
Igen i år er der mulighed for at øn-
ske julesalmer og synge dem i kir-
ken.  
 
 
 
  

 
 Mårslet 
 Hyggeklub 

 
 

1600 KILOMETER  
TIL FODS 

 
Torsdag d. 10. november  

kl. 14.00– 16.00 
 
Lotte Brøgger fortæller og viser lys-
billeder fra en vandretur langs Rhi-
nen. Igennem 4 måneder i sommeren 
2009 fulgte hun floden fra dens udløb 
i Holland til dens udspring i de 
schweiziske alper.  
 
En rejse for sjæl, sind og krop uden-
for de vante pilgrims- og vandreruter. 

  
Sognehuset, Obstrupvej 4 A. 
Gratis adgang men husk 25 kr. til 
kaffe og hjemmebag! 

”Rembrandt som Bibelfortolker” 
 

Foredrag med Lektor, dr. teol. Ole Davidsen  

 
Tirsdag den 29. november kl. 19.30 foredrag i  

Mårslet Sognehus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lektor, dr. teol. Ole Davidsen kom-
mer og fortæller om Rembrandt som 
bibelfortolker.  
 
Anledningen er udgivelse af bogen 
Rembrandt som bibelfortolker, Aros 
Forlag, 2010, red. Kasper Bro Larsen. 
Ole Davidsen, der har flere bidrag i 
bogen, skriver om foredraget: 
 
Rembrandt har fundet mange af sine 
motiver i Bibelen. Som kreativ kunst-
ner ville han ikke blot illustrere for-
tællinger og optrin.  
 
Hans tegninger og billeder skal ses 
som visualiserende fortolkninger, der 
næsten som prædikener søger at brin-
ge det teologiske budskab frem for 
betragterens skuende øje og sind. Vi 
skal se nærmere på nogle af hans 
mange billeder, fra det mere usøm-
melige over det højdramatiske til det 
harmoniske og humoristiske. Malere 
har gode øjne at se med.  
 

 
Måske har Rembrandt set mere i de 
bibelske fortællinger end vi normalt 
har øje for. Det vil vise sig.  
 
Der er gratis entré, 
Kaffe/the og  kage  koster 20 kr. 
 

 

Aktivitetsudvalget 

Rembrandt 1669 

Fakta om bogen 
 
Titel: Rembrandt som bi-
belfortolker 
Redigeret af : 
Kasper Bro Larsen og 
Ole Davidsen 
Aros Forlag, 2010 
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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 delta-
ger i mange forskellige aktivi-teter.  
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 forbindelse 
med højtider og ferier. 

Indremission 

November 2011 

 

 

 

 

 

Onsdag den 16. november kl. 19.30 
får vi besøg af Lene Svendsen-
Tune, fra KFUMs soldatermission.  

Vær opmærksom på, at dette mø-
de foregår på Baneleddet 6. 

Lene Svendsen-Tune er 26 år. Hun 
har på de sidste 10 år arbejdet på 
flere af KFUMs Soldaterhjem både 
som medarbejder og leder.  

1. december 2007 startede Rebekka 
Stagis og Lene Svendsen-Tune som 
soldaterhjemsledere på KFUMs 
Soldaterhjem i Holstebro, hvor de 
var indtil 31. december 2009.  

Den 11. Januar tog Lene Svendsen-
Tune til Kosovo, sammen med Tina 
Vestergaard, som soldaterhjems-
ledere og var der frem til den 14. 
august. Allerede den 9. november 
tog Lene afsted til Kosovo igen, - 
denne gang alene.  

Lene Svendsen-Tune vil fortælle 
både om sine oplevelser i Holstebro 
og Kosovo, mens hun viser billeder 
fra de to hjem.  
 
Hvordan er dagligdagen på KFUMS 
Soldaterhjem i Holstebro kontra 
KFUMs Soldaterhjem i Kosovo.  
 
Hun vil også fortælle om, hvordan 
man i praksis kommer ud blandt 
soldaterne med evangeliet.  
Alle er hjerteligt velkomne. 
 
Mødet foregår på Baneleddet 6 

Børneklubberne 
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Kirkebil 
 

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

Øvrige adresser: 
ORGANIST OG KORLEDER 
Pia Labohn  
Tlf. 8655 6408 
pl@maarslet-kirke.dk 
 
KIRKESANGER 
Lisbeth Frandsen  
Tlf. 8614 9718 
lf@maarslet-kirke.dk 
 
KORDEGN 
Henny Margrethe Bauning  
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   
ellers henvises til sognepræsten på 
Tlf.  8629 0234  
hd@maarlet-kirke.dk 
 
KIRKETJENER  
Lis Nissen, 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  
Tlf. 2216 6792 
mb@maarslet-kirke.dk 
Mandag er fridag 
 
KIRKEGÅRD, GRAVERKONTOR 
Ved Kirken 1 
Tlf. 8629 4841 
Inga Michels, graver  
Træffes kl. 12.00 - 12.30  
- ellers på kirkegården. 
im@maarslet-kirke.dk 
 
MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
Erik Lund Sørensen  
Frøkærparken 68 
Tlf. 8629 9395 
els@maarslet-kirke.dk 

Kirkesiderne for november 
redigeres af 
 

Hanne Davidsen, 
Mette Grøn Bugge 

  Hanne Davidsen  
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  
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 

Sognepræsterne 

Mandagscaféen 
 

er åben den 2. mandag hver måned i 
Sognehuset fra kl. 9.30 -  11.00. Her 
serveres der frisklavet kaffe, te og 
rundstykker. 
 
Caféen byder også på en hyggelig 
snak i uforpligtende samvær med an-
dre fra Mårslet.  
 
Og så er det tilmed helt gratis!  

Menighedsrådet 
 

Der afholdes menighedsrådsmøde i 
Sognehuset, Obstrupvej 4 A 
 

Onsdag d. 23. november kl. 19.00 
 
Menighedsrådets møder er offent-
lige og alle er velkomne til møderne. 

Kirken er åben 
 

Mårslet Kirke er normalt åben i dag-
timerne mandag til fredag  
kl. 9.00 - 16.00. 
 
Alle er velkomne til at slappe af fra 
dagens stress og nyde roen i det 
smukke kirkerum. 
 
Er der herudover behov for at besø-
ge kirken på andre tidspunkter, så 
kontakt : 
 
Sognepræst Hanne Davidsen i præ-
stegården, Obstrupvej 4,  
8320 Mårslet.  

Her finder du svar på mange kirkeligt 
relaterede spørgsmål ligefra adresser 
og aktivitetskalendre, til info om 
hvordan man gør i forbindelse med 
navneændring.  

 
http://maarslet-kirke.dk  

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

 

* Massage til gravide 
* Massage efter fødslen 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 

Mårslet Julemærket 2011 
Mårslet Julemærket 2011 udgives 
lørdag d. 5-11 kl. 10 -12 i Super 
Brugsen. Her vil årets tegner Inger 
Højmark signere de første ark. Søn-
dag d.6 -11 kommer spejderne rundt i 
Mårslet med mærkerne. Herefter kan 
julemærket købes byens butikker. 
 
 Motivet til årets julemærke er alteret 
og mosaikruden i Mårslet Kirke.  Stø-
bejernskorset fra 1970 er udført af 
Gudrun Steenberg. Tæppet foran alte-
ret er udført af Ester Bove` Reintoft. 
På alterbordet står to store malmsta-
ger fra midten af 1600-tallet. I østvin-
duet er indsat en glasmosaik tegnet i 
1971 af Mogens Jørgensen. 

Mårslet Julemærket udgives af De 
Grønne Pigespejdere & KFUM Spej-
derne i Mårslet. Overskudet fra salget 
går til spejderarbejdet. 
 
Mårslet Julemærket 2011. 
Motivet til Mårslet julemærket 
2011 er alterpartiet Mårslet kirke. 
Tegneren er Inger Højmark. Jule-
mærket udgives af De Grønne 
Pigespejder & KFUM spejderne i 
Mårslet. 
 
HUSK!!! juletræssalget ved Spej-
derhuset den 10. & 11. december 
KL. 10 - 15. 
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TMG - Nyt 

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

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

Kasserer  Gerda Svendsen 86 72 25 80 gjs@tdc.dk 

Afdelingsrepræsentanter:  
Badminton  Steen B. Hansen 20 32 12 28 steen@steenbhansen.dk 

Basketball Rikke Lysholm 86 13 53 78 rikke.lysholm@mail.dk 

Cykelmotion  Stefan Brenstrup 22 83 20 24 formand@maarslet.com 

Fodbold Jan Henriksen  86 29 74 05  reintoft@henriksen.mail.dk  
Gymnastik  Britt Skytte 86 72 19 19  Britt@tmggymnastik.com 

Håndbold  Tino Hvid 89 38 11 41  tino.hvid@webspeed.dk 

Motion Steen Bille 25 67 51 86 bille1113@hotmail.com 

Pétanque  Knud Rasmussen 86 29 31 13  knud.else@live.dk 

Tennis  Henrik Breyen  86 29 83 22  hb@melindascandinavia.dk 

Volleyball  Claus Jacobsen  86 72 17 28  krusejacobsen@gmail.com 

Er du dreng eller pige -  
og kunne du tænke dig at spille basket? 

Få en masse nye venner og ha’ det sjovt 

En ny sæson med sjov lærerig træ-
ning og oplevelser sammen med dine 
kammerater er netop startet i TMG 
basket. De fleste hold træner 2 gange 
om ugen, med undtagelse af de mind-
ste spillere. 

Basketball er en sport med masser af 
fart, boldglæde, kammeratskab, turne-
ringer osv. Du får mulighed for at 
spille på et baskethold sammen med 
en masse super friske drenge og piger 

i TMG basket. 
Synes du ovenstående lyder interes-
sant, kan TMG basket tilbyde dig at 
prøve et par gange, inden du melder 
dig ind. Du er velkommen til at møde 
op i hallen til træningen - ta´ gerne en 
ven eller en veninde med. 
 
TRÆNINGSTIDER 2011-12 
  
U8 mix 0.kl. + 1.kl. 
fredag  ···················· 17.15-18.15 

U10 drenge 2.kl. + 3.kl.  
onsdag ···················· 17.15-18.15 
fredag ····················· 18.15-19.15 
 
U12 piger 4.kl. + 5.kl. 
onsdag ·················· 17.15 - 18.15 
fredag ··················· 17.15 - 18.15 
U14 drenge 6.kl. + 7.kl. 
onsdag ·················· 18.15 - 19.30 
fredag ··················· 18.15 - 19.15 
 
 
Hvis du har spørgsmål, kan du skrive 
til Rikke Lysholm på 
rikke.lysholm@mail.dk 

 
Vel mødt! 

Bestyrelsen i TMG-Basket 
www.tmg-basket.dk 



 MÅRSLET-bladet  NOVEMBER 2011 28 

 

Gymnastik 

Stop op og hop 
 

LEG - TONS - FRÆS – RÆS – RYTME – SPRING – PARKOUR – MOTORIK – WORKSHOP 

Lørdag d. 12 november 2011 invite-
res alle Mårsletter til ”stop op og 
hop” dag. 
 
Sted: 
Mårslethallen 
 
Tid: 
14.00 - 17.00  
(dørene åbnes kl.. 13.45) 
Pris:  
25kr. (betales ved indgangen) 
 

 Fælles opvarmning kl. 14.00 
 Mini motorik for forældre og 

deres børn (9-18 måneder) 
 Tumle og leg for de mindste  

(1-4 år) 
 Redskabsbaner (2-16år) 
 Rytme aktiviteter 2-6 år) 
 Springbaner (2-16 år) 
 Udfordrende springgymnastik 

(8-16 år) 
 Parkour (4-16 år) 
 
 

Alle er inviteret: 
Lige fra den yngste baby til den æld-
ste bedstefar og der vil være ufordrin-
ger til seje tøser og drengerøve. 
 
Vi glæder os til at tage imod alle 
Mårsletter, der har lyst til en 
”SPRING” fyldt lørdag, sammen med 
TMG´s kompentente gymnastik in-
struktører 
De bedste gymnastik hilsner 
 

TMG Gymnastik 
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Fodbold 

Lumb skifter til TMG Fodbold 

25-årige Martin Lumb er skiftet fra 2. 
divisionsklubben Viby IF til TMG 
Fodbold i serie 3. Martin Lumb har, 
som sin lillebror landsholdsspilleren 
Michael Lumb, fået sin fodboldopdra-

gelse i AGF.  
TMG spiller med i toppen af serie 3, 
og tilgangen af Martin Lumb vil klart 
styrke holdets muligheder. 
 
”Vi er kendt for udelukkende at have 
lokale spillere på holdet, men når en 
kapacitet som Martin Lumb melder 
sig ind i klubben, så finder vi selvføl-
gelig også plads til ham. Det vil give 
vores mange unge spillere en at støtte 
sig til på banen, og Martin kan bidra-
ge med en ekstra dimension især i 
vores opspil,” fortæller Claus Quiding 
seniorformand i TMG Fodbold. 
 
TMGs målsætning inden sæsonen var 
at blive i rækken, men efter 10 spil-

lerunder og kun et enkelt nederlag er 
det mål allerede nået. Nu handler det 
om at kunne holde fast i top 3. 
 
”Resultaterne har indtil nu været langt 
over forventet, spillerne har lagt en 
uhørt energi i kampene, og vores træ-
nerteam har virkelig fået tingene til at 
fungere både i kampene og til træ-
ning. Selvom en oprykning til serie 2 
stadig er en mulighed, så virker det 
usandsynligt, da både Odder- og 
Skanderborgs 2. hold er med i ræk-
ken, og de satser begge hårdt på at få 
deres 2. hold op i serie 2. Men kan vi 
drille dem lidt ad vejen, vil det være 
rigtig fint,” siger Claus Quiding. 
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Motion 

Motivation i træning kan være magisk 
Lær at motivere dig selv til træning 
og du vinder gevinster som glæde, 
vægttab og nye bekendte. 
 
Sådan lyder den populære konklusion 
af det foredrag, som stresscoach og 
elitetræner Thomas Pape holdt for 
medlemmer af Mårslet Motionscenter 
en mandag aften i oktober.  
 
Med sit foredrag indledte han TMG 
motions foredragsrække igennem ef-
teråret og vinteren. 
Kun en halv snes medlemmer og akti-
ve i Mårslet Motionscenter mødte op.  
 
De fik det, mange flere kunne have 
haft udbytte af at have hørt, nemlig 
gode råd om, hvordan man kan moti-
vere sig til at træne. Og blive ved med 
at træne. 
 
Thomas Pape, der bor i Mårslet og 
træner i centret, gav en række inspire-
rende råd, som i komprimeret form 
lyder: 
 
”Overvej hvad der var din oprindelige 
motivation for at starte træningen i 
centret: Vægttab, at møde nye menne-
sker, at holde en smerte væk. Har du 
den stadig?” 
 
”Vid at din motivation kan ændre sig 
undervejs. Undgå stagnation i din 
træning ved at få nye øvelser efter 
godt en måned, f.eks. til at træne ma-
vemusklerne på en anden måde eller 
benmusklerne ved at øge hældningen 
på gå/løbebåndet”. 
 
Nye mål 
 
For Thomas Pape handler det om at 
lade sig udfordre i sin træning. Med 
brug af de tre T’er: Tålmodighed, tål-
modighed, tålmodighed. 
 
”Når du starter med at træne, spørg 
dig selv, hvilken målsætning du har 

med at træne - og spørg dig selv, hvor 
meget tid, du vil bruge på træningen. 
Det kan også motivere dig”. 
 
Der kommer et tidspunkt i alles træ-
ning, hvor man ikke føler en udvik-
ling, ikke taber sig osv. Så handler det 
om at undgå at gå i stå, siger han. 
 
”Sæt dig nye mål og vinkler for din 
træning. Skaf dig mere viden om del-
områder f.eks. om kosten, detaljer om 
styrketræning, en forbedret opvarm-
ning”. 
 
Gevinsterne ved at motionere konti-
nuerligt er åbenlyse, gør han klart og 
henviser til forskningsviden: 
 
”Du sover bedre. Du kan få et vedva-
rende vægttab. Du kan holde en de-
pression fra døren. Du kan få en bedre 
korttids-hukommelse og få mere lys i 
pæren. Og vil du møde nye menne-
sker i din by, er det en god idé at 
blande sig i det lokale foreningsliv, 
f.eks. i motionscentret”. 
 
Viden er vigtig 
 
Ved at skaffe sig bedre viden om at 
træne, kan man også undgå skader, 
overbelastning og træthed i forbindel-
se med træningen. 

 
 
”Mange tror, at man skal træne 
mindst fem gange om ugen. Men så-
dan lægger man bare i kakkelovnen til 
en skade”. 
 
”Det tager så lang tid for alle typer 
væv at hærdes, mellem tre uger til 
otte-ni måneder, at du kun bør øge din 
træningsindsats langsomt”, forklarer 
Thomas Pape. 
 
Overtræning kan være et reelt pro-
blem for dem, der ikke kan undvære 
træningen med de dopaminer og en-
dorfiner, den udløser i hjernen. 
 
”Restitution er din bedste vej til suc-
ces. Løber du f.eks. fire-seks kilome-
ter for fuld kraft, skal du bruge tre-
fire dage for at blive klar til den sam-
me tur igen”. 
 
I sidste ende handler det at træne om 
at være nærværende, mens man træ-
ner. Så man kan nyde det. 
Næste foredrag handler om kost før, 
under og efter træning. 14. november 
kl. 19-21 i HalHuset. 
 

Steen Bille 
formand TMG motion, 

bille1113@hotmail.com  

Thomas Pape gav gode råd fra dig om at motivere sig selv til at få et godt og vedva-
rende udbytte ud af sin træning i motionscentret (Foto: Steen Bille) 
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Forebyg mavesår 

Du har sikkert hørt, at stress og for 
meget kaffe kan give mavesår. Men 
vidste du, at den hyppigste årsag fak-
tisk er en infektion med bakterien 
Helicobacter pylori?  
 
Mavesår kan opstå i enten selve ma-
vesækken eller i tolvfingertarmens 
slimhinde. Nogle får en brændende og 
sviende smerte i den øverste del af 
maven, men mange mærker ingen 
symptomer.  
 
Udover en infektion, kan mavesår 
også skyldes indtagelse af medicin 
med acetylsalicylsyre eller NSAID 
produkter (smertestillende midler, der 
ofte anvendes ved gigt). Cigaretryg-
ning kan også være en årsag idet dette 
øger risikoen for udviklingen af ma-
vesår markant. 
 
Hvis man har en infektion med Heli-
cobacter pylori, skal denne behandles 
med antibiotika fra lægen. Det er vig-
tigt, at du bliver undersøgt og behand-
let, så såret kan hele igen og slimhin-
derne få ro. 
 
Du kan sagtens være med til at fore-

bygge mavesår selv, hvis du har ten-
dens til dette. 
 
Her er nogle gode råd: 

 
 Undgå cigaretrygning 
 Undgå for meget fed, røget og 

stegt mad 
 Undgå/begræns alkohol, kaffe 

og syreholdige drikke, herunder 
sodavand 

 Spis en fiberrig kost – spis fuld-
kornsprodukter, brune ris m.m. 

 Nogen får det værre, hvis de 
tygger tyggegummi, spiser to-
mater eller citrusfrugter. Også 
råkost kan forværre symptomer-
ne hos nogle. 

 
Hvidløg og tranebær indeholder stof-
fer, der kan hæmme Helicobacter py-
lori. Også broccoli indeholder et stof, 
nemlig sulforaphan, som kan hæmme 
bakterien. At drikke kålsaft mod ma-
vesår er et godt, gammeldags husråd 
der ofte virker. Drik ¾-1 liter kålsaft 
om dagen, hvis du får begyndende 
symptomer på et mavesår.  Kålsaften 
styrker maveslimhindens modstands-
kraft. 
 
Det kan være en god ide´, at starte 
dagen med en gang havregrød, da 
dette også kan virke lindrende på en 
irriteret maveslimhinde. Nogle ople-
ver samme effekt, ved at spise bana-
ner. 
 
Det er også værd at prøve et tilskud af 
Aloe Vera juice og Silicol gel i en 

peridoe (kan købes i helsekostforret-
ninger). Silicol gel indeholder ren 
kiselsyre (siliciumoxid), der har vist 
sig effektiv mod bl.a. halsbrand, sure 
opstød og mavekatar.  Jeg har også 
gode erfaringer med at anbefale mine 
klienter valleproduktet Valleforce 
Alpedrik fra firmaet Bioforce, som 
skaber et gunstigt miljø i fordøjelses-
kanalen og plejer tarmfloraen. Fiske-
olie (omega-3 fedtsyrer) virker hæm-
mende på inflammationer generelt, og 
jeg vil anbefale dig at tage et tilskud 
af dette, hvis du ikke spiser fisk jævn-
ligt. 
 
Selvom folk med mavesår ikke nød-
vendigvis har en for høj produktion af 
mavesyre, vælger mange læger allige-
vel at give syrehæmmende medicin, 
for at lindre symptomerne. Brug af 
syrehæmmende medicin gennem læn-
gere tid kan medføre mangel på bl.a. 
B12-vitamin og jeg har også oplevet, 
at det kan give forskellige fordøjel-
sesproblemer som f.eks. oppustethed, 
dårlig nedbrydning af maden, forstop-
pelse m.m. Derfor er det, ligesom 
med alle andre sygdomme, vigtigt at 
forebygge mavesår med en sund, fi-
berrig kost og en fornuftig livsstil. 
 

Venlig hilsen 
Kristine Nielsen 
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Teatergruppen 105 gr. Blandet præ-
senterede for udsolgte huse 4 aftener i 
oktober sin 30 års jubi-læumsrevy: 
"Mere peber i bøssen". 
Pulsen blev taget på dagens Danmark, 
på Mårslet by og på det der rører sig 
lige her og nu. Det blev til satiriske 
peberkorn, grin, lidt til eftertanken, 
masser af god musik og det hele sat 
sammen i en festlig kavalkade af Pia 
Voxtorp godt hjulpet på vej af Inger 
Lise Eriksen, Annette Skyt, Bente Fri-
is, Knud Anker Cramer, Michael 
Korsbæk, Ole Lund og Wolfgang 
Schlüter, assisteret af Henning Han-
sen, bas,  Jens Erik Præstegaard, kla-
ver og keyboard og  Søren Thorbøll-
Jensen på trommer. 
 

Foto: Jørgen Lauritsen 

Mere peber i bøssen 
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Hyldest til en 30 års jubilar - Mårslets egen revy 
I den sky af jubilæer, der har præget 
året i Mårslet, er nok den mest højrø-
stede revyforeningen 105 gr. Blan-
det’s 30. revy; MERE PEBER I BØS-
SEN. 
 
De 29 forudgående revyer, i lige så 
mange år, har hver for sig været unik-
ke - og et utal af gode mårsletborgere 
har brugt al deres kreativitet – og en 
masse tid – på at sørge for at ”gavne 
og fornøje” deres medborgere. 
 
Ved at overvære - eller skal vi hellere 
sige opleve - jubilæumsrevyen i det 
hyggelige og intime ”teatersal” i Bor-
gerhuset fornemmer man, i hvor høj 
grad både tekstforfattere, instruktør 
og skuespillere, kostume, sminke, 
teknik og PR-folk har bestræbt sig på 
at skabe en uforglemmelig revy, som 
en slags krone på værket. 
  
Resultatet yder fuld retfærdighed til 
alle de forrige revyer ved at opføre en 
del af de gamle perler fra 

”skattekisten” af tidligere revynumre. 
Ligeledes forekommer de aktuelle og 
nye indslag at være af samme høje 
standard, der lover godt for fremti-
dens revyer her i Mårslet. 
 
At der de sidste to år har været mulig-
hed for at spise lige før selve revyen 
er jo også en god gammel praksis, 
blot må man sige, at Super-Brugsens 
(en anden jubilar med mange år på 
bagen) revyplatte hæver sig højt i 
kvalitet over erindringens traktemen-
ter. 
 
Publikums reaktioner har igen for-
bløffet – kan vi virkelig blive ved 
med at overgå os selv. Sidste år kom 
et af revyens numre (fra 2009 revyen) 
i finalen ved danmarksmesterskaber-
ne for amatørrevyer, som afholdes 
hvert andet år (ca.) – og jeg tror, at 
adskillige fandt, at flere af året jub-
numre kan komme ligeså langt, hvis 
de får chancen. 
 

Et andet udsagn, der blev hørt ofte i 
salen, fra nye revy-gængere var, hvor-
dan det dog var muligt, at man kunne 
finde et kultur fænomen - som revyen 
faktisk blev opfattet som – ”så langt 
ude på en mark, som landsbyen Mår-
slet befinder sig på”. 
 
Måske har det noget at gøre med, at 
vi også her i Mårslet nærmest har 
danmarksrekord i antal foreninger pr 
indbygger. Der er grøde i Giberå 
(som der jo også er fisk, efter den er 
blevet renere med årene!) og det smit-
ter af på åndslivet. Man må sige til-
lykke til mårsletterne – lige så meget 
som til revyholdet og foreningen bag. 
Nu mangler der bare en Multihal med 
en mere rummelig teatersal, så alle 
mårsletter kan få lejlighed til at se 
revy, som jo er lavet til - og har bud-
skaber for - alle i byen. 

 
Sven Voxtorp 

105 gr. Blandet 

Foto: Jørgen Lauritsen 
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Jord søges – til leje 

”Mini-landbrug” eller forvokset køkkenhave 

Jeg drømmer om et stykke jord (min. 1000 m2) , hvor jeg kan dyrke grøntsager og frugt, holde høns, have et 
opholdsskur, til når regnen (atter) sætter ind . 
Hvis du har et stykke jord (gerne med udvidelsesmuligheder), du tænker kan gøre bedre nytte som udlejnings-
jord, så ret henvendelse til mig. 
 

Med venlig hilsen 
Laila Tolstrup 

Tlf.:  61 46 65 47 
Mail: lailatolstrup@hotmail.com 
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Annoncer sendes til en af nedenstående.  

Annoncepriser og størrelser  for  år 2011, 
Priserne gælder for hele året, d.v.s. 10 numre og er incl. Moms. 
Annoncer for mindre perioder kan også aftales. 
Bladet udkommer 10 gange om året  år til alle Husstande i  postnummer 8320  
Og Mårslet Kirkesogn, som pr. 1.1.2011 udgør ca. 2.100 husstande 

Hanne Salling Jensen 
Tlf: 86 72 20 00 

E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk  

Jacob Lind  
Tlf: 21 79 89 95 

E-mail: jacoblind@profibermail.dk 

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

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

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

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Går i vinterhi…. 
…..men bare rolig du kan fortsat ringe på 22247393 og jeg rykker ud på hjemmebesøg. Det er blot min ugent-
lige stand foran Brugsen i Mårslet, der holder vinterpause fra 17 oktober til 1. marts 2012. I stedet holder jeg 
åbent tirsdag, onsdag og torsdag mellem kl. 14 – 17,30 i min vinterhule på Sofienlystvej 7C i Malling. 
 
  
 
Kom og se hvor Cykeldoktoren holder til, når han ikke er på farten. Få en snak, og se hvad jeg har at byde på 
indenfor cykler, udstyr og reservedele. 

Journalistisk medarbejder søges til Mårsletbladet 
Vi vil gerne have noget mere interessant lokalstof i Mårslet-bladet, men har desværre ikke de fornødne ressourcer til at 
skrive mere i bladet, end det som andre tilsender os. Vi søger derfor en lokal skribent eller journalist som vil hjælpe os 
med dette. Vi har selv en del tanker og ideer om hvad der kunne tages op, men får dem desværre ikke ført ud i livet, så 
er det noget du kunne hjælpe os med. Og som al andet frivilligt arbejde, så bærer arbejdet lønnen i sig selv. Er du inte-
resseret eller vil bare høre nærmere, så kontakt Hanne Salling Jensen eller Jacob Lind. 
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Jubilæumsplakaten udført af Bente Rind  

25 fodspor fra Stiplet 

Hvis nogen 
undrede sig en 
lørdag først i 
august måned 
over fodspore-
ne på fortove 
og stier om-
kr ing  OK-
tanken, da en 
lille flok farve-

strålende stiplet-kunstnere skabte 
et fællesmaleri i den hvide pavil-
lon på det grønne areal – ja, så var 
der andre der undrede sig og fik 
hold i nakken, under studierne af 
de bevingede ord på 25 fodspor i 
og omkring Borgerhuset, torvet og 
OK- tanken en lørdag i september.  
 

”Man får ondt i nakken, hvis man 
skal læse dem alle”, lød det fra en 
forbipasserende, mens sporene 
bliver placeret sammen med brud-
stykker af en stiplet linie, og biler-
ne sænker farten og kigger med. 
Lørdag den 17. september bød 
kunstgruppen Stiplet byens borge-
re indenfor i Borgerhuset til nogle 
timer med musik, auktion, en god 
snak og lidt godt til ganen. Antal-
let af fodspor symboliserede 
kunst-gruppens 25 års jubilæum. 
 

 ”Ta’ et lille glas og en pinde-
mad”, starter kunstgruppens nu-
værende formand Kaj Christensen, 
”Vi ta’r lige 5 minutter”, siger 
han - ligesom i reklamen… 
 

”- og netop det at udfolde sig på lærre-
det, giver maleren livskvalitet, så får 
fantasien frit spil, sanserne skærpes, og 
måske ender det med, at man er næsten 
lykkelig”, sluttede formanden sin vel-
komsttale. 
 

Den bløde lyd fra klaveret, pianistens 
kyndige hænder danser hen over tan-
genterne, og klarinetten stemmer i, me-
lodiøse toner fylder lokalet, maden fyl-
der tallerkenerne, vinen glassene, gæ-
sterne bordene...  

Af de navne, der dukkede op til det før-
ste møde for 25 år siden, var Jens Jør-
gen Bech. Han fortalte denne lørdag i 
Borgerhuset om, hvordan foreningen 
blev stiftet.  

I et tilstødende lokale kan man studere 
ophængte fotoplancher, avisartikler, 
brochurer, og se og læse om de for-

gangne år i foreningen. 
  

”BANG”….Et hammerslag fylder rum-
met efter ”første, anden, tredje”, når 
auktionarius Bent Kirkeby styrer dagens 
auktion.   
Det kan være svært at følge med. Talle-
ne flyver gennem luften, både via tele-
fon og fra de tilstedeværende. 
Det er de nuværende med-
lemmers kunstværker, der lidt 
usædvanligt er på auktion 
denne dag. Bent Kirkeby for-
talte malerisk om de udstille-
de billeder og genstande, lige fra et 
smykke fremstillet af mammuttand til 
historien om maleriet,   - der viser rag-
narok foroven og blødende kærlighed 
for neden”.  
(En  helt igennem subjektiv udlæg-ning 
fra auktionarius’ side!) 
 
 

Det store fællesmaleri fra august blev 
der budt på i løbet af eftermiddagen, og 
køber kunne ånde lettet op, da buddene 
endelig blev lukket ved receptionens 
afslutning. ”Det var fine mennesker, 

Kaj Christensen, formand 

Gæsterne blev beværtet med alskens 
kulinariske specialiteter. 

Jens Jørgen Bech 
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der bød på det sammen med mig. Det 
var fair. De ku’ se jeg gerne ville ha’ 
det”, fortæller Lise Palmgreen,  der 
denne lørdag i september kunne gå 
glad hjem med maleriet.  
 

 ”Et kunstværk er en del af virkelig-
heden set gennem et temperament”. 
                                     Émile Zola. 

Af Irene Mihlendorf  
og Jørgen Lauritsen 

Herover et lille udpluk af de værker der blev solgt ved auktionen. Til højre det store fællesmaleri 
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Billedcafé 
Vi har i Egnsarkivet mange gamle 
billeder fra Mårslet og om det liv, 
der udfoldede sig tidligere, men der 

er jo ikke meget ved, at de bare ligger 
gemt væk, så dem vi vil gerne vise et 
udvalg af.  
Mandag d. 14. nov. kl. 9:30-11:00 
inviterer Mandagscaféen og Mår-slet 
Sogns Lokalhistoriske For-ening til 
kaffe og rundstykker i en billedcafé i 
Sognehuset, Obstrupvej 4 A med fore-
visning på storskærm. 
Alle er velkomne denne formiddag.  

Kalender 2012 
Vi er ved at lægge sidste hånd på Mår-
sletkalenderen for 2012.  
Det er nu 5. gang den udgives, og den 
indeholder, som i de to foregående år, 
12 ældre og mindeværdige billeder fra 
Mårslet Sogn i tidligere tider. 
Kalenderen kommer til salg på Egnsar-
kivets stand i julestuen i Borgerhuset 
den 26. og 27. nov.,  i Postbutikken i 
SuperBrugsen, Rema 1000 og Testrup 
Købmandshandel.  
Prisen er uændret 75,00 kr. 

Julestue 
På Egnsarkivets stand i Borgerhuset  og 
på Kildevang *) lørdag den 26. og  søn-
dag den 27. november vil medlemmer 
af Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening være til stede.  
Der sælges de velkendte hæfter fra Hans 
Møllers hånd, ”Mårslet - her hvor vi 
bor” og Mårsletkalenderen 2012.  
*) På lokalcenter Kildevang kun om 
lørdagen. 

Hvert år afholder lokalhistoriske arki-
ver over hele landet en ”Arkivernes 
dag”, hvortil alle, der har lyst til og 
interesse for  lokal-samfundet, er invi-
teret.  
Således også på Egnsarkivet her i 
Mårslet. Det er i år lørdag den 12. 
november fra kl. 11:00 til 14:00. 
 

På storskærm vil der vil blive vist bil-
leder fra Mårslet før og nu. Prøv om 
du måske kan finde dit hus (måske 
under opførelse) på luftfoto. Og lad 
nostalgien få frit løb ved synet af de 
mange effekter der opbevares i arki-
vet. 
  

Vi har i arkivet mange faste billeder, 
men levende billeder er en udpræget 
mangelvare, så i den forbindelse efter-
lyser vi gamle filmstrimler, der be-
skriver begivenheder set gennem Mår-
sletbriller. 
 

Så før noget af den slags ryger på 
Genbrugsstationen, da tænk på om 
ikke det måske var noget for Egnsar-
kivet. Det gælder naturligvis også an-
dre ting, dokumenter, avisudklip, bre-
ve, effekter, billeder  og meget andet, 
der kan have interesse for eftertiden. 
  

Kig ned i Egnsarkivet lørdag den 12. 
november. Der er kaffe på kanden fra 
kl. 11 og folk fra Mårslet Sogns Lo-
kalhistoriske Forening vil tage imod, 
besvare spørgsmål og evt. tage mod 
medlemskab. 
Kun 80 kr. for en husstand og 50 kr. 
for enkeltpersoner - om året! 
 

Arkivet holder til under skolen ved 
den lille parkeringsplads på Obstrup-
vej, og alle er velkomne. 

Filmiske dokumentationer 
Hvad mon der gemmer sig i Mårslet? 

 

Fakta om smalfilm 

Det var først efter krigen, at det blev 
muligt for menigmand at optage le-
vende billeder. 
  

I starten var det udelukkende i 16 
mm formatet og i sort/hvid.  
 

Så fandt man på at dele en 16 mm 
film efter fremkaldelsen og herved 
opstod dobbelt 8 mm formatet, men 
fremføringshullerne - som der nu var 
dobbelt så mange af - fyldte urimeligt 
meget, og så kom Super 8 formatet 
med meget mindre huller og dermed 
mere plads til billedet. 
 

16 mm formatet holdt sit indtog så 
tidligt som i 1930’erne, dobbelt 8 
mm blev anvendt siden 1950’erne, og 
Super 8 kom frem i 1960’erne. 
 

Prisen for en film (på ca. 5 min., 
uden lyd!) inkl. fremkaldning var i 
1960 omkring 85 kr. 
  

Det svarer til små 1.100 kr i dag, 
hvor man næsten klarer det hele gra-
tis  med en mobiltelefon! 
 

Billedeksemplerne herover er i stør-
relsesforholdet 1:1                JL 

8 mm smalfilm (dobbelt 8) 

8 mm smalfilm (super 8) 

16 mm smalfilm 
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                  Mårslet Egnsarkivs hjemmeside: http://maarsletegnsarkiv.dk  
        Arkivet holder åbent onsdag den 9. nov. kl. 16:00-17:30, lørdag den 12. nov. 
        (Arkivernes dag)  kl. 11:00 - 14:00  og  onsdag den 23. nov.  kl. 16:00 - 17:30 

 
Ove Pedersen (80),  har været med i 
Vilhelmsborg Festspil siden begyn-
delsen i 1991.  

Elleve gange har han stået på scenen 
i forskellige roller – og nu optræder 
han i rollen som romanforfatter. 
 

Ove Pedersen har brugt to år på at 
forske og researche i sin slægts hi-
storie, og det har resulteret i roma-
nen ”Kirstines Hjertebrød”. 
 

Hovedpersonen er hans bedstemor 
Kirstine, der blev født i Thisted i 
1866. Som 17-årig blev hun gravid 
og fik et såkaldt uægte barn. I roma-
nen følger man Kirstine gennem 
hendes vanskelige og begivenhedsri-
ge liv i fattige kår med otte børn og 
en drikfældig ægtemand.  
  

Ove Pedersen skildrer fire genera-
tioner, og vi får herved et tidsbillede 
af Thisted – og dermed et unikt styk-
ke typisk dansk købstadskultur i 
Vestjylland. 
 

Lokalhistorisk aften 
i Sognehuset med Ove Pedersen, Mårslet. 

Sognehuset, Obstrupvej 4A 
Torsdag d. 24. nov. kl. 19:30 
 

Entré 25 kr.- til kaffe og hjemme-
bag. 

Foto: Jørgen Lauritsen 
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Vær med til at starte en fælles bærplantage i Mårslet 
I foråret gik vi i gang med etablering 
af en fælles vinmark på Bedervej. 
 
Der blev plantet 300 vinstokke, hvil-
ket vi også vil gøre de næste par år, så 
vi kommer op på ca 1000 planter, når 
marken er fyldt. 
 
Vi er pt 11 medlemmer i foreningen, 
der hver har investeret 2.000 kr i pro-
jektet. Der skal suppleres de næste par 
år til de yderligere planter samt ud-
styr, men da vi regner med at udvide 
medlemsskaren i samme takt som 
marken, bliver investeringen for den 
enkelte ganske overkommelig. 

Undervejs er vi kommet til at tale om, 
at fremgangsmåden kan bruges til 
andre tilsvarende fællesprojekter. 
 
F. eks til dyrkning af bær: Bombær, 
hindbær, blåbær osv. 

Disse bær er efterhånden meget dyre 
at købe. De kan ikke høstes med ma-
skine, og ofte er de bær, der kommer i 
handelen i Danmark dyrket i Østeuro-
pa, hvor arbejdskraften er billigere. 
Desværre har der været en del eksem-
pler på forurenede bær fra netop disse 
lavprislande. 
 
Plukning af bær er indbegrebet af sæ-
sonarbejde, og det er vanskeligt for en 
bærdyrker med en plantage af en vis 
størrelse, at have den nødvendige ar-
bejdskraft til rådighed i den korte pe-
riode, hvor det hele foregår.  Oven i 
købet medarbejdere, der kun møder 
op, når vejret er godt. 
 
Ideen for dette initiativ er følgende: 
-  Der etableres en forening af interes-
serede 
-  Jorden stilles gratis til rådighed ind-
til der er overskud. 
-  Tilberedning af jorden varetages af 
grundejeren. 
-  Planterne indkøbes i fællesskab af 
grundejer og medlemmerne iht foru-
dindgået aftale 
-  Plantning og opbinding foretages af 
foreningens medlemmer. 
-  Høst foretages af medlemmerne. 
Der er tale om en koncentreret indsats 
på få dage. 
-  Bærrene (de, der ikke kan bruges af 
medlemmerne selv) sælges ad profes-
sionelle kanaler samt evt 
    på torvedage i Århus, Odder osv. 
-  Overskuddet deles mellem medlem-
merne iht forud indgået aftale. 
 
På denne måde ejes planterne af et 
større antal medlemmer, der kan yde 
en koncentreret indsats, når der skal 
plukkes/pakkes/transporteres/sælges. 
 

Der vil være basis for et meget posi-
tivt fællesskab og en regulær timeløn 
for indsatsen. 
 
Der indbydes hermed til orientering 
omkring projektet torsdag d. 03 no-
vember 2011 kl 19.30 
i Halhuset. 
Frugtavler Villy Mougaard vil fortæl-
le om økonomien og de øvrige prakti-
ske detaljer. 
 
Tilmeling til Poul Hakon Poulsen 
Hørretløkken 48 
Tlf 28116536 
Email php@kpf.dk 

Eksempel på en blåbærplantage.. 

….  en hindbærmark  

..og en brombærplantage 
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Gartneriet Vidtskue lukket efter 99 år 
Det bliver helt sikkert et stort savn for 
rigtig mange haveejere, at det frem-
over ikke længere er muligt at hente 
udplantningsplanter og sommerblom-
ster på Gartneriet Vidtskue, Tisetvej 
75 i Malling. Med udgangen af sæso-
nen 2011 har Tora og Torben Morten-
sen valgt at dreje nøglen, og det bety-
der, at 99 års ubrudt gartnerivirksom-
hed på stedet nu er slut. 
Det var Torben Mortensens morfar, 
Søren P. Pedersen, der for 16.500 kr. 
købte stedet tilbage i 1912. Der var 
tale om et lille landbrug på bare 4 
tønder land, og det siger sig selv, at 
det selv efter datidens forhold ikke 
var noget, man kunne leve af. Torben 
Mortensen forestiller sig, at det har 
været et sted, hvor en familie har kun-
net eksistere på den måde, at man 
samtidig har været nødt til at arbejde 
som daglejer. 

Søren P. Pedersen, der også var bro-
lægger, så en mulighed for at supplere 
sine indtægter med salg af blandt an-
det kartofler og gulerødder. De blev 
solgt om lørdagen på Ingerslev Torv i 
Aarhus. 
Turen til Aarhus blev tilbagelagt i en 
hestevogn forspændt et par små fjord-
heste, og den tog en god times tid 
hver vej. 
Det var i øvrigt Torbens morfar, der 
fandt på at kalde gartneriet for 
Vidtskue og det kom naturligvis af, at 
man faktisk kan se ganske langt. 
Det er muligt, at beplantningen rundt 
omkring har ændret sig er del siden 

1912, og at man ikke kan se helt så 
langt i dag, men på en klar dag er der 
stadig havkig fra stedet, når man ser 
mod øst. 
Da Torben Mortensens far overtog 
gartneriet begyndte han at dyrke en 
del af sine planter under glas - i de 
første år i mistbænke. 
Det forlængede sæsonen væsentligt, 
idet der under bænkene blev lagt et 
godt lag hestemøg. Den varmeudvik-
ling, der sker i hestemøget, gav plan-
terne en god undervarme, og for at 
beskytte dem mod nattekulden blev 
der lagt halmmåtter på om aftenen. 
Måtterne var flettet af rughalm, og det 
var vinterarbejde for gartnerne og 
deres familier at flette disse måtter. 
På den tid var gartneriet blevet fultids 
beskæftigelse for familien, og i 1936 
blev det første drivhus bygget. 
Det betød, at frilandsgrøntsagerne nu 
blev suppleret med en produktion af 
agurker og tomater, og da der kom 
flere drivhuse til, blev den yderligere 
forøget med julepelargonier. 
Tora og Torben Mortensen overtog 
gartneriet i 1965, og de foretog de 
seneste udbygninger af drivhusene, så 
der efterhånden var 1800 kvadratme-
ter under glas, og efterhånden var det 
meste af produktionen nu udplant-
ningsplanter. 
I midten af 1980'erne måtte de kon-
statere, at det ikke længere var muligt 
at hente to fuldtidslønninger ud af 
gartneriet, og Torben blev ansat som 
funktionær i en boligforening i Kong-

svang. 
 Det var så Tora, der måtte drive gart-
neriet, naturligvis med hjælp fra Tor-
ben i aftener og i weekender, og så-
dan kørte det frem til den dag, hvor 
Torben nåede pensionsalderen. 
I de senere år har de to pottet omkring 
100.000 planter hvert eneste forår, og 
der er vel ikke så meget at sige til, at 
det på et tidspunkt skal have en ende. 
Her i efteråret er nedbrydningen af de 
gamle drivhuse i fuld gang. Både Tor-
ben og Tora er enige om, at de ikke 
vil se på, at de gamle huse står og 
falder sammen. Det vil være for trist. 
Derfor skal alt, bortset fra det nyeste 
aluminiumshus, brydes ned og køres 
bort. 
I det hus, der bliver tilbage, vil de 
dyrke lidt tomater, men kun på hob-
byplan. Som Torben siger: ”Lidt skal 
der være at rode med”. 

Tekst og foto af Dan Zachariasesen 
Kilde: Fællesbladet for Beder Mal-
ling Ajstrup 

Torben Mortensen ved et af de man-
ge planteborde. 

Man ”skuer vidt” - på en klar dag er der faktisk havkig mellem drivhusene! 

Som man kan se, er det ved at være 
slut med udplantningsplanter fra 
”Vidtskue”. 
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