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.Mentale bump på vejen 
Bump her og chikaner dér. Mårslets få hundrede meter hovedgade er 
proppet til med smalle asfaltbump, midterheller og forhøjede kantsten for 
at dæmpe bilernes fartlege. 
 
Vi kommer sikkert til at høre mårslettere brokke sig over slalomlandska-
bet gennem byens centrum.  
 
Men tænk jer om igen og se forhindringerne som en hjælp til at holde 
stressede bilister nede i en væsentligt mere ufarlig fart til glæde for de 
bløde trafikanter. 
 
Det samme princip kan overføres til andre områder, hvor ordet bump kan 
have en helt anden positiv betydning i betydningen at blive rystet i sin 
grundvold. 
 
Når noget ikke er som det plejer, bliver du overrasket og fanget af det 
uventede. Det giver dig en gratis chance til at tænke i nye tankebaner 
frem for at lade dig lede af vaner. 
 
Filosofien er: Tænk igen – og du kan rykke dig videre. 
 
Ofte lever vi også i nogle forestillinger om hinanden, som ikke bygger på 
viden eller personligt kendskab til den anden. 
 
Også her kan vi have god nytte af at ryge ind i et bump på vores vej i den 
forstand, at vi får muligheden for at se igennem vores forenklede syn på 
hinanden og gå mere ærligt og nysgerrigt til hinanden. 
 
Filosofien er: Tænk igen – og du kan få et mere nuanceret forhold til 
dem, du omgås. 
 
Der er også den fordel i at ramle ind i nogle uventede bump, at man kom-
mer til at bremse op og tage tingene som de kommer.  
 
Pludselig handler det ikke om at tilpasse omverdenen til det, du vil og er i 
gang med. Men i lige så høj grad om at du kan nå at indstille dig på nye 
tankemåder, nye valg, vaneskift og overvejelser. 
 
Filosofien er: Tænk igen – og så igen! Og prøv så lige én gang til… 
Og så glædelig jul og godt nytår! 

Steen Bille 
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Stier og stikort 
Mange har formentlig nydt den nye 
sti langs Langballevej hen over som-
meren. I forbindelse med aftalen om 
etablering af stien, blev der indsendt 
ansøgning om etablering af sti fra 
Hovstien og ned til Langballe. Stien 
er blevet etableret som en kombineret 
ride- cykel- og gangsti.  
 
Kommunen har kortmateriale hvoraf 
det fremgår hvor der er stier. FU dis-
kuterede muligheden for at få udar-
bejdet et stikort over Mårslet og nær-
meste omegn, som kan uddeles som 
indstik i Mårslet Bladet. Det har væ-
ret et ønske at få etableret et stikort, 
nu ser der ud til at være mulighed for 
at få det udarbejdet. 
 
Byens ildsjæle 
Hvis du går og tænker på et eller an-

det byggeprojekt, som du gerne vil re-
alisere, men mangler midlerne, så er 
der mulighed for at søge støtte hos 
RealDania. RealDania vil gerne støtte 
projekter i mindre skala, der med fri-
villighed og engagement er med til at 
forbedre eller udvikle fysiske rammer 
til gavn for ildsjælene selv og ikke 
mindst de lokalsamfund de indgår i. 
Multihalgruppen er blevet orienteret 
om muligheden og har overvejelser 
om indsendelse af ansøgning om mid-
ler til deres projekt.  
 
Trafik 
Stikrydsningen ved banen er stadig i 
fokus hos FU. I uge 45 blev der af-
holdt møde med kommunen, Ole Ga-
de og medlemmer af FU på stedet. 
Anledningen var, at Ole Gade på bag-
grund af omtalen af ønsker til forbed-
ring af forholdene på stedet, havde til-

budt at udarbejde tilbud på signalan-
læg, som kan medvirke til at forbedre 
forholdene på stedet. Der arbejdes vi-
dere med sagen. 
 
Bussens køreplan 
Den annoncerede ændring af kørepla-
ner for busser lader vente på sig. Det 
senest annoncerede tidspunkt for 
ikrafttrædelse af ændrede køreplaner, 
for blandt andre linje 19, er 2. januar 
2012.  

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 

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

www.maarslet-bladet.dk 
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Dagplejen i Mårslet søger dagplejere 
Vi søger dagplejere som har erfaring med børn i alderen 0-3 år,  

og kan støtte børnene i deres udvikling 
  
 Er nærværende og engagerede, og kan give børnene omsorg 
 skabe et godt, trygt og udviklende børnemiljø 
 har børnevenlige rammer inde og ude 
 giver børnene en sund og varieret kost 
 er fysisk robust og har et positivt livssyn 

 
som dagplejer åbner du dit hjem for 4 børn og deres forældre, en arbejdsplads, hvor selvstændighed og ansvarlighed er 
vigtig. 
 
 skabe et godt forældresamarbejde 
 din familie er positive indstillet til arbejdet som dagplejer. 

 
I samarbejdet tilbyder vi gode og engagerede kollegaer 
 fællesskab i legestuegruppe 
 støtte, faglig vejledning og inspiration af pædagogisk leder, som følger børnenes og din hverdag. 
 ugentlig arbejdstid er 48 timer 
  7 fridage om året ud over de 6 ugers ferie 
 der er mulighed for at optage egne børn under 3 år i din dagpleje 
 lån af legetøj og inventar 
 et introduktionskursus 
 løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med FOA og KL. 
 ud over personlige fradrag er det et skattefradrag på 46% til dækning af bl.a. kost og slitage på hjemmet. 
 

Læs evt. mere om dagplejen på www.dagtilbud-aarhus.dk 
Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder Hanne Mikkelsen på telefon 29208381 og få mulighed for at se vores 
legestue samt svar på eventuelle spørgsmål. 
Er dagplejen en arbejdsplads for dig, send din ansøgning snarest muligt til 
 
 
 
Hanne Mikkelsen, 
c/o Solhuset Hørretvej 14a 
8320 Mårslet 
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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 

Herligt at se Mårslet (natur)park blive brugt 
Som skelbo til Mårslet Naturpark, 
glæder jeg mig hver gang, jeg ser no-
gen gå ad stien forbi mine vinduer og 
videre gennem parken. De fleste af 
mine spadsereture i Mårslet går gen-
nem parken. Men det er kun sjældent, 
at jeg møder nogen - med eller uden 
hund. 
Da parken blev etableret for godt 30 
år siden, blev der anlagt 2½ meter 
brede grusstier. De er efterhånden 
overgroede af græs, for slitagen fra 
fodgængere og cyklister er begrænset 
til et smalt spor i midten. 
Iagttagelsen med, at en del hunde og 
deres luftere mødes i Mårslet Natur-
park er helt korrekt. Jeg har også selv 
anvendt området til hundeluftning 
indtil for to år siden, da min sidste 
hund døde. Men hundeluftningen som 
et problem skal jeg lede efter. Alle de 
hunde, jeg har mødt i parken er under 
kommando, de fleste føres i snor. Pro-
blemer med overfald, bid og for-
ulempning er mig fuldstændigt ube-
kendte, med andre ord: Er hundene et 
problem, må det være unødigt menne-
skeskabt af dem, der er bange for 
hunde. 

Ganske korrekt er der skilte, som på-
lægger hundeføreren at holde hunden 
i snor. Ja, men der er så mange skilte i 
vort samfund. Og når skiltene bliver 
grænsende til det naturstridige (som 
tilfældet er i Mårslet Park), har men-
nesket lov til at tænke selv. Skiltnin-
gen passer til en veltrimmet bypark. 
Det er der ikke tale om i Mårslet. Her 
er et herligt grønt område, hvor græs-
set uden for boldbanen og stikanterne 
kun bliver slået et par gange i årets 
løb, hvor træerne nærmest vokser 
vildt - næsten ind i himlen. 
Her mødes en gruppe mårslettere og 
deres hunde om formiddagen. Hunde-
ne løber frit, men er under opsyn og 
kommando. Eventuelle efterladenska-
ber samles op og fjernes. Og efter en 
halv times tid er hundeejerne igen 
gået hver til sit. I dagens løb ses andre 
hundeejere individuelt på luftetur. 
Hvad galt er der i det? 
Hvis børnene er utrygge i deres om-
gang med hunde, er det synd for dem. 
Men inderst inde tror jeg mere, at det 
er forældrene, der er utrygge eller ved 
deres attitude og opdragelse har gjort 
børnene utrygge. Børn, der lærer at 

omgås dyr, får en værdifuld kompe-
tence, der livet igennem giver anled-
ning til stor glæde. 
Hvis hunden har bidske tendenser, 
bør den aflives. Hvis hunden ikke 
uden råben og skrigen kan indkaldes 
af sin ”herre”, skal den føres i snor. 
Så enkelt kan det siges. Og det ved 
hundeejeren. 
Hvad kan så den gøre, der er utryg 
ved hundene? 
Prøv at sætte dig på hug, når du mø-
der en mindre eller mellemstor hund. 
Kommer den hen til dig, så klap den 
stille og roligt på brystet og oplev din 
og hundens fælles glæde. Men klap 
den ikke på hovedet, i nakken eller 
over ryggen. Hold ikke armene eller 
hænderne i vejret. Det sender forkerte 
signaler til hunden. Lav og rolig 
håndføring og stemmeføring signale-
rer derimod tryghed, venlighed og 
imødekommenhed.  
Men er du virkelig hundeangst, så 
ignorer hunden. Lad være med at stir-
re på den og undlad at råbe ad dens 
”herre”, for så går hunden helt natur-
ligt i forsvarsposition. 

Sven E. Bruun 
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Borgerhusets JULESTUE 2011 

Den kendte, den uundværlige og tra-
ditionsrige JULESTUE afholdes i 
BORGERHUSET Lørdag 26. og Søn-
dag 27. November 2011-11-09 
 
- og Julestuen med alle staderne hol-
der åbent: 
lørdag fra 10 – 17 og søndag fra 10 – 
15 
 
De mange forskellige stande i den 
JULEHYGGELIGE sal viser et bredt 
udsnit af mårsletborgernes JULE-
FANTASIER og deres lyst til at fejre 
højtiden. Der er  et stort udvalg  af 
smågaver og pynt - inden for næsten 

alle slags kunsthåndværk.. 
 
Så kom – se, hyg og køb - juleting til 
hjemmet og til familie og venner. 

Lørdag starter med åbning af staderne 
klokken 10:00. Samtidigt åbnes der 
for salget af GLØGG og ÆBLESKI-
VER. 
 
Klokken 14:00 præsenteres MÅR-
SLET JULEBRYG 2011. 
 
Søndag har samme program, men vi 
slutter kl. 15:00. 
                       
Vel mødt til alle, der bor i Mårslet - 
også alle de, der bor udenom!  

Bestyrelsen 
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Endnu et nyt år nærmer sig 
-og en ny kalender er på vej  

Mårslet Kalenderen omdeles hvert år 
af Giber Å Gruppe, De Blå Spejdere i 
Mårslet.  I år vil kalenderen blive delt 
ud søndag d.20.november. 
 
Giber Å Gruppe vil samtidig gerne 
benytte lejligheden til at takke de 
mange annoncører, som med en an-

nonce på kalenderen har været med til 
at støtte det lokale spejderarbejde i 
byen. 
 
Vi glæder os til endnu et nyt år med 
mange dejlige spejderoplevelser. 
 

Giber Å Gruppe 

 

Redaktionen på Mårsletbladet 

siger vores læsere, annoncører, storbrugere 

og Mårsletbladet´s venner et stort tak 

for året der er gået og på gensyn i 2012. 
 

Vi ønsker jer alle en god jul og et godt nytår. 
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Juletræet i Mårslet 2011 
LØRDAG 26. NOV. KL. 16.00 TÆNDES BYENS JULETRÆ  

Nu er december ved at være over os, 
og det mørkner udenfor, nogle hader 
tiden, men langt de fleste 
holder nu af tiden, hvor julen banker 
på døren. 
I Mårslet juletræslaug er vi specielt 
hårdt ramte, vi har nemlig et arrange-
ment vi skal have gennemført, til glæ-
de for børn og voksne i Mårslet. 
I dagene lige sidst i november skal 
Mårslets store juletræ afhentes i sko-
ven, det skal pyntes op med lyskæder, 
så det står helt klar, når årets mårslet-
ter Steen Bille Nielsen lørdag  den 26. 
november kl.16.00 drejer på knappen 
og tænder træet, medens han taler til 
de fremmødte. 

Julearrangementet er som det plejer  
med musik og et par julesange, og 
måske kommer julemanden også, - 
med lidt godt til ungerne. 
På pladsen byder juletræslauget på et 
bæger Glühwein til at varme sig på til 
en billig penge. Der er saftevand og 
pebernødder gratis til børnene. 
….......og vi trækker lod om et flaske 
brændevin på medlemsbeviserne fra 
2011. 
 
Når hele arrangementet er ovre, og 
juletræet stråler, går vi alle ind i Mår-
slet kirke, for sammen at 
synge julens dejlige salmer. Alle er 
velkomne. foto: ©2007 Jørgen Lauritsen 
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Giv en                     til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 

Jørgen Carlsen har 1. december 25 års jubilæum 
som forstander på Testrup Højskole 

Den 1. december 1986 tiltrådte Jørgen 
Carlsen stillingen som forstander på 
Testrup Højskole. Højskolen var på 
dette tidspunkt ude i en livstruende 
krise, men efter få år var udviklingen 
vendt. Testrup Højskole har siden 
været en af de toneangivende højsko-
ler med masser af elever/kursister på 
de lange og korte kurser. 
 
Jørgen Carlsen er født i 1949 i Søn-
derborg. Han blev mag.art. i idéhisto-
rie i 1977 og var de følgende år ansat 
på Århus Universitet. I 1971 blev han 
gift med Anne Margrethe Zacher 
Carlsen. Sammen har de døtrene Sig-
ne og Gunhild samt 2 børnebørn. 

Jørgen Carlsen har i skrift og tale lø-
bende engageret sig i kultur- og sam-
fundsdebatten. Hans ambition er at 
forene folkeoplysning og akademisk 
dannelse. Han er censorformand for 
faget idéhistorie, medredaktør af Høj-
skolesangbogen, klummeskribent i 
Kristeligt Dagblad og medlem af Det 
Etiske Råd. Desuden har han holdt i 
hundredvis af foredrag over hele lan-
det. I anledning af sin 60 års fødsels-
dag modtog han festskriftet ”Lys og 
sang – Jørgen Carlsen 60 år”. 
 
Jubilæet fejres ved en reception på 
Testrup Højskole den 1. december kl. 
15.00-18.00. 
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JULETRÆSSALG 
HOS SPEJDERNE 

 
Traditionen tro, afholder De grønne spejder i Mårslet juletræssalg  

lørdag d. 10. december & søndag d. 11. december 
 ved spejderhuset - Obstrupvej 6.  

 
Begge dage er der åbent fra klokken 10-15. 

 
Besøg også vores julebasar inde i spejderhuset. 

 
Glædelig jul 

Julehygge i Rema 1000 Mårslet 
 

Kom til en dejlig julehygge dag i Rema den 17. december 2011. 
 

Kl. 10:00: Julemanden kommer på besøg og deler godter ud til kunderne. 
 

Kl. 14:00 er der æbleskiver og gløgg til kunderne. 
 

Hele dagen vil der være skattejagt for børn, quiz dig til en fuld indkøbskurv,  
smagsprøver på julesmåkager og kaffe 

 
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig juledag   

 
Kærlig hilsen personalet i Rema 1000 Mårslet 
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Giv en hånd til Afrika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når De grønne Pigespejdere og FUM 
Spejderne i Mårslet sælger juletræer 
fra Spejderhuset på Obstrupvej, står 
jeg indendøre lørdag den 10. decem-
ber fra kl. 10.00 og sælger unikt og 
flot afrikansk håndværk til fordel for 

Agape Orphan Children´s Aid Pro-
ject. 
Agape børnehjemmet ligger i Kampa-
la Uganda. Det er grundlagt af Willi-
am Mwessa og Rosemary i 2000, da 
de begge mistede deres ægtefælde. 
Tilsammen havde de 4 børn at brød-
føde. 
For at tjene penge til livets ophold 
fandt William på, sammen med bør-
nene at lave legetøjscykler og biler af 
ståltråd, som de sælger. 
Dette blev grundstenen til Agape 
Orphan Children´s Aid Project 
(OCAP). 
Idag er der 43 børn på børnehjemmet. 
Legetøjscyklerne af stål bliver stadig 
lavet og solgt af børnene for at tjene 
penge! 

De er meget fattige på børnehjemmet 
og kan ikke betale for at alle børn kan 
gå i skole. De har virkelig brug for 
vores hjælp. 
Du kan støtte forældreløse børns liv 
og skolegang i Kampala ved at købe 
afrikansk håndværk på spejdernes 
julemarked. 
Alt er købt på fairtrade marked og 
overskuddet går ubeskåret og direkte 
via “LisaCare” og “Børn i Afrika” til 
Agape børnehjemmet! Ingen omkost-
ninger af nogen art. 
 
Det er også muligt at blive sponsor 
for et barn. Det kan i høre mere om 
når vi forhåbentlig ses i Spejderhuset 
lørdag den 10. december 2011 

Hilsen Bente Seerup 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Local Vocal og Groovy Voices koncert i Mårslet kirke 
tirsdag d. 6. dec. Kl.  19.30 

 
Entre kr. 100,- studerende kr. 80,- 
Koncert-aften i Mårslet kirke med to dygtige aarhusianske kor Lo-
cal Vocal og Groovy Voices. 
Local Vocal er et århusiansk rytmisk a capella-kor, der har eksiste-
ret i mange år. Koret ledes af den unge ambitiøse dirigent Anna 
Østergaard og består af 25 energiske og engagerede sangere, der 
spænder aldersmæssigt fra 22 til 55. 
 
Repertoiret spænder vidt fra Leonard Cohen og Michael Jackson over Tina Dickow til nyere 
kunstnere som Hannah Schneider og Julie Maria, de fleste numre arrangeret af vores diri-
gent. Local Vocal hitter lige nu på Youtube med et 90’er dance medley. Lige nu har det fået 
over 2 millioner hits. Se og hør det her:  
http://www.youtube.com/watch?v=CMNDdnYOjWw&feature=feedf 
 

Groovy Voices er et rytmisk a capella kor med 
basis i Aarhus. Vi består af 28 strålende sangene, 
som har fornøjelsen af at være under kyndig le-
delse af korleder Marit Green. 
 
Repertoiret spænder over mange forskellige gen-
rer: pop, rock, soul, funk, triphop etc. Vi synger 
blandt andet numre af Massive Attack, Coldplay, 
Rufus Wainwright, Tina Dickow, Dave Matthews 
Band og Red Hot Chili Peppers. Hør og læs mere 
på: http://www.facebook.com/groovyvoices?sk=info 
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Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Indskrivning og prognoser 
Der er indskrivning til kommende 
børnehaveklasser tirsdag en 10.januar 
og onsdag den 11. januar på skolens 
kontor. Begge dage fra kl. 14.30-
18.00. Ifølge prognosen er der 84 
børn fra 2006 og 10 børn fra 2005, 
der har udskudt skolegangen et år. 
Hvis antallet af børn, der venter et år, 
er nogenlunde det samme, og antallet 
af elever fra Vestbyen bliver som de 
andre år, forventer vi fire børnehave-
klasser med 22-24 elever i hver klas-
se. 
Læsebånd og Læsemakker 
I sidste skoleår havde vi for første 
gang et læsebånd i 20 minutter hver 
dag i en periode. Det var en succes, 
som vi i dette skoleår forøger til at 
være to perioder med 6 og 5 uger, 
hvor der i den første er lystlæsning og 
i den sidste faglig læsning. Ringeti-
derne ændres, så der tages 5 minutter 
fra hver af de fire første lektioner, 
som samles til 20 minutters individuel 
læsning. 
Når læsning er så central en disciplin 
i folkeskolens undervisning skyldes 
det, at det er den basale færdighed, 
som skal være til stede for selv at til-

egne sig viden, og det kræver øvelse. 
Faglig læsning er en måde at forstå og 
strukturere indholdet af en faglig 
tekst, som på skoleniveau skal læres 
for at få det optimale udbytte af lære-
bøger og digitale medier. 
En anden måde at styrke læseindlæ-
ringen i de yngste klasser er oprettel-
sen af læsemakkere. Læsemakkere er 
en ældre og en yngre elev, der arbej-
der sammen om læsning af en bog. 
Den ældre elev får mere præcis læs-
ning bl.a. ved at støtte og vejlede den 
yngre og et læringsmæssigt udbytte 
ved at være den kompetente i et mak-
kerpar. Populært sagt er den bedste 
måde at lære noget stof på at instruere 
i netop det stof. Den yngre får mere 
flydende læsning, som er en vigtig 
forudsætning for læseforståelse, mere 
læsetræning og læseerfaring samt 
støtte til selvtillid og læselyst gennem 
succesoplevelser. Frem mod jul prø-
ver vi konceptet af i en 1. og 4. klas-
se. 
Evaluering af  motionsdagen 
Den sidste dag før efterårsferien var 
der traditionen tro motionsdag. De 
yngste fra 0.-2 klasse løb pindsvine-
løb, hvor hver deltager efter endt om-

gang sætter en tændstik i ryggen på et 
pindsvin formet i ler. På mellemtrin-
net løb eleverne omgange på en af-
mærket rute i Mårslet. Her var der 
flere elever, der løb over 20 kilometer 
– altså en halv maraton. 8.årgang hav-
de duatlon, og i alle aldersgrupper 
blev der løbet rigtig mange kilometer 
i det dejlige efterårsvejr. Tilbage på 
skolen blev der udleveret blandet 
frugt, som var en gave fra REMA 
1000 til stor fornøjelse for eleverne 
December på Mårslet Skole 
Fredag den 2. december er der klippe-
dag på skolen, hvor forældre og bed-
steforældre er velkomne. Der er nisse-
bal i hallen og hygge i klasserne. Vi 
henstiller meget indtrængende, at 
eventuelle biler parkeres nede på tor-
vet, da der ikke er parkeringspladser 
nok ved skolen. Der er Luciaoptog 
med 7.klasses piger tirsdag den 13. 
december i stedet for morgensang og 
juleafslutning fredag den 16. decem-
ber. Første skoledag efter ferien er 
tirsdag den 3. januar. 
 
Alle elever, forældre, medarbejdere 
og samarbejdspartnere ønskes en 
glædelig jul og et godt nytår. 
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Af DIDDE BERTELSEN 

Nyt fra 

Gys i Expressen 
Torsdag d. 27. oktober var der om 
aftenen gys og gru hos 4.klasserne. 
Det var dette års Halloweenfest, og 
der var en del børn, der blev en smule 
skræmte.. Der var følekasser med 
blandt andet svinehjerter og lever, 
natløb udenfor som kun var for de 
ekstra modige, og Den Døde Murer i 
kælderen.. Der var heldigvis ikke no-
gen, der døde af skræk… 
Poolturnering 
Hos 3.klasserne var der i slutningen 
af oktober godt gang i poolkøerne, da 
der blev afholdt poolturnering. Der 
var en del børn med, og der blev der-
for kæmpet mange kampe. Finalen 
blev også afholdt torsdag d. 27. okto-
ber, og den stolte vinder blev Jonas 
Bartolin, han vandt en flot pokal. Ef-
ter finalen blev der skudt en poolliga i 
gang, den kører også den næste må-
neds tid. 
Spøgelser på Asgaarden 
Torsdag d. 3. november blev der af-
holdt Halloween på Asgaarden.  Afte-
nen bød blandt andet på et gruopvæk-

kende spøgelsestog, klamme udklæd-
ninger og blå popcorn.. Desuden var 
hoppeborgen oppe, oplyst af store 
spots, børnene syntes, det var ret sjovt 
at hoppe på den om aftenen. Det var 
en helt fantastisk aften, og vi håber 
ikke, vi har skræmt nogen væk fra 
næste års fejring… 
Lysfest 
Samme dag havde 0.klassesgruppen 
udendørs lysfest fra kl. 16-18. Børne-
ne havde lavet flotte glaslygter, som 
stod og lyste smukt op rundt omkring 
op på legepladsen, der var bål, og der 
blev budt på franske hotdogs, hvilket 
alt sammen vakte begejstring. Det var 
en rigtig hyggelig aften, og flere børn 
mente, at sådanne lysfester burde fo-
rekomme meget ofte... 
Glædelig jul 
Vi har i alle afdelinger haft godt gang 
i julegaveværkstederne den sidste 
måneds tid, så I forældre kan glæde 
jer til overraskelser under træet.. Vi 
vil hermed gerne ønske jer alle en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår, vi 
glæder os til at se jer i 2012. 

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 
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Torsdag d.1. dec. kl. 11.30: 
”Tag selv bord” (alternativ julefrokost). Pris: 50 kr. 
 
Tirsdag d. 6. dec. kl. 13.30: 
Indkøbstur. Husk tilmelding senest fredag kl. 12.00 
hos Brugerrådet. Der skal være mindst 2 deltagere før 
turen køres. 
 
Fredag d. 9. dec. kl. 14.00: 
Peter Thomsen og Maja underholder med et musikalsk 
juleshow. 
 
Mandag d. 12. dec. kl. 14.00: 
Peter Petersens kor 
 
Kildevangs traditionsrige JULEFROKOST  afholdes 
onsdag  
d. 14. dec. kl. 12.00. 
Pris: 100 kr. for frokost, 1 øl/vand og 1 snaps. 
Tilmelding til brugerrådet på tlf: 8713 4434 senest d. 7. 
dec. 

Mandag d. 9.jan. kl. 14.00: 
Damernes butik og modeopvisning 
 
Mandag d. 16. jan. kl. 14.00: 
Syng med Solveig 
 
Fredag d. 20. jan. kl. 14.00: 
Underholdning med Beder Spillemænd 
 
Onsdag d. 25. jan. kl. 14.00: 
Rejseforedrag med John Malm. 
’På eventyr i Afrika’. 
 
 
 
 
 
Genbrugsen er åben torsdage i lige uger fra kl. 15.00-
17.00. 

AKTIVITETER I DECEMBER 2011 
OG JANUAR 2012 

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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At være tro er umuligt vil de fleste 
sige. Adfærdsforskere kan konstatere 
en stor stigning i utroskab inden for 
de sidste 30 år. Det er ikke kun 
mænd, der er utro, kvinderne er også 
kommet godt med. Sociobiologer me-
ner, at utroskab er en naturlig driv-
kraft i mænd, for de har en iboende 
trang til at sprede deres gener. Denne 
drift kan være svær at tøjle. Etnologer 
kan fortælle, at ud af 850 kendte sam-
fund kender kun 16% monogami. Og 
selv i de monogame samfund mislyk-
kes det ægteparrene at forblive tro. 
Teologer har også svært ved at fæste 
lid til troskabens mulighed. Men de 
dømmer ikke. De henviser til Jesus, 
som sagde til en gruppe selvretfærdi-
ge mænd, der havde grebet en kvinde 
i utroskab: ”Den af jer, der er uden 
synd, skal kaste den første sten på 
hende!”  
 

Men trods de svære odds, har menne-
sker faktisk været hinanden tro. Det 
er mislykkedes for mange, men de 
fleste forbliver alligevel tro mod den 
tanke, at det er rigtigst at være tro – 
også selv om de har forsyndet sig 
mod den. Forbliver man i forholdet 
og tilgiver den anden, begynder man 
en ny tid med løfte om troskab. Ind-
går man et nyt forhold, er det med 
den intension, at man skal være hin-
anden tro. 
 
Det er tankevækkende, at vi i vor tid, 
hvor skilsmisseprocenten er høj, anser 
ideen om det åbne ægteskab for helt 

passé. Drømmen om troskab består. 
Det, synes jeg, gør mere indtryk end 
alverdens statistikker og argumenter. 
Ud fra en kristen tankegang vil jeg 
hævde, at det, at vi hænger ved drøm-
men, selv om den er svær at realisere, 
er en efterklang af Guds kærlighed i 
menneskers ufuldkomne kærlighed. 

 
Løftet i kirken 
Når vi bliver viet i kirken, lover vi at 
elske og ære hinanden i medgang og 
modgang indtil døden skiller os ad. 
Med andre ord: Vi lover hinanden 
troskab hele livet igennem. Der spør-
ges til vores vilje ”Vil du elske.”   
 
Lige den dag, altså på bryllupsdagen, 
er det nemt nok at sige Ja, for den dag 
kræver det slet ikke en viljesindsats. 
Ved ægteskabets begyndelse kan man 
slet ikke lade være med at elske og 
ære, det kommer helt af sig selv. Men 
sådan bliver det ikke ved med at væ-
re. Vi får hurtigt brug for viljen, så vi 
med respekt vælger det rette i loyali-
tet imod det løfte, vi har givet.  
 
Det er godt, at have et ord at holde 
hinanden fast på. Vi vil gerne have en 
ledsager hele livet, som vi kan dele alt 
med, være tro og fortrolig med og 
blive gammel sammen med. 
 

Troskab i hverdagen 
En fremherskende holdning i vore 
dage er, at vi for enhver pris skal und-
gå smerte, ikke give afkald, altid for-
lange mere – lykke, penge, velvære, 
livfuldhed, glæde osv. Det synes jeg 
er helt i orden. Vi skal f.eks. ikke slå 
os til tåls i et utåleligt ægteskab. Om-
vendt er det vigtigt at huske på to 
ting. For det første er der i livet altid 
modgang, konflikter, kampe og uund-
gåelig smerte. Det bliver ingen skånet 
for. Så skifter man partneren ud flyt-

ter nissen med, for livets grundvilkår 
kan man ikke løbe fra. Det andet er, at 
lykken, glæden og livet altid bliver til 
i et samspil med andre mennesker. 
Lykken og glæden er ikke altid bare 
MIN. Vi har vores nærmestes liv i 
vores hånd. Om deres liv skal lykkes 
er delvist afhængig af, hvad vi siger 
og gør. Derfor har vi et ansvar. Og 
om vort eget liv skal lykkes afhænger 
også af den anden. Vi er aldrig en ø, 
os selv nok. Livet bliver til i en relati-
on. Det er meget besværligt, men 
uundgåeligt og indimellem frydefuldt. 
 

Troskab i julen 
Julen er hjerternes fest, siger man. De 
sammenflettede hjerter, der er uad-
skillelige modsætninger, samles i ju-
len. Familiefællesskabet sættes på en 
prøve, for forventningerne er høje. 
Julen skal helst være en hyggelig, 
harmonisk, traditionsrig og glad fest. 
Har man en velfungerende familie er 
det ikke så svært, men i brudte famili-
er kan det være en prøvelse. Julen 
bliver et knusende krav, som man 
helst vil flygte fra. Nogle vælger da 
også at rejse til udlandet og bedstefor-
ældre tager på højskole.  
 

Guds troskab 
Men så er det vigtig lige at standse op 
og tænke over, hvad julens budskab 
egentlig handler om. Kernen er Guds 
troskab mod os mennesker. Gud kom 
til verden i skikkelse af et lille barn, i 
en fattig familie, hvor der var rejst 
tvivl om faderskabet.  Josef valgte at 
forblive Maria tro, selv om han var 
forvirret og utryg. Han gjorde det for 
Marias og for barnets skyld – og satte 
altså en parentes om sin egen ære og 
’lykke’.   
Fortsætter på næste side 

 
 

Troskab 

 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - 

december 2011/januar 2012 
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Kirketider 

 
DECEMBER 2011 

 
 

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 
2. søndag i advent 
Matt 25,1-13 
Hanne Davidsen 
 
TORSDAG d. 8. dec. kl. 14.00 
Adventsgudtjeneste for seniorer 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 11. dec. kl. 16.00 
3. søndag i advent 
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 
4. søndag i advent 
Joh 3,25-36 
Mette Maria Kristensen 
 
LØRDAG d. 24. dec.  
Juleaften 
Luk 2,1-14 
Kl. 13.00 
Kl. 14.00 
Kl. 15.00 
Kl. 16.00 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 25. dec. kl. 10.00 
Juledag 
Joh 1,1-14 
Mette Maria Kristensen 
 
MANDAG d. 26. dec. kl. 10.00 
2. juledag 
Matt 10,32-42 
Hanne Davidsen 

 
JANUAR 2012 

 
SØNDAG d. 1. jan. kl. 16.00 
Nytårsdag 
Jette Rosenberg Christiansen 
 
SØNDAG d. 8. jan. kl. 10.00 
1. s.e. helligtrekonger 
Ole Davidsen 
 
SØNDAG d. 15. jan. kl. 11.00 
2. s.e. helligtrekonger 
Spejdernes nytårsoptakt 
Mette Maria Kristensen  
 
SØNDAG d. 22. januar kl. 9.00 
3. s.e. helligtrekonger 
Anne Vejbæk 
 
SØNDAG d. 29. januar kl. 17.00 
Sidste s.e. helligtrekonger 
Lysgudstjeneste 
Hanne Davidsen  
 
TIRSDAG d. 31. januar 
Børne Bamse gudstjeneste 
Om manden der sov hos løver 
Mette Maria Kristensen 

Kildevang 
 

Tirsdag d. 20. december kl. 14.30  
 

Julegudstjeneste  
på Kildevang 

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

……….. 
Onsdag d. 4. januar kl. 14.30  

 
Nytårsgudstjeneste  

på Kildevang 
 
 

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

Fortsat fra foregående side 
(Troskab) 

Sådan er også Gud tro mod os men-
nesker, selv om troskaben betød van-
ære, da hans søn blev korsfæstet. Tro-
skaben stod fast, der blev ikke gået på 
kompromis med kærligheden.  Derfor 
kan knuste familier og knuste hjerter 
måske allerbedst forstå julens bud-
skab om, at Guds Ja til os afmægtige, 
troløse og bedrøvede mennesker står 
fast. Han er tro mod os, selv om vi 
svigter. Om alt andet ramler, så er 
Han der: lyset i mørket, håbet midt i 
håbløsheden. For Hans skyld er der 
en morgen, en ny dag, et nyt år, en ny 
vej. Vi er ikke alene. Livets og kær-
lighedens Gud vil følge os mennesker 
i medgang og modgang her i dette liv 
og langt ind i evigheden. Kan vi ane 
den betydning, så tror jeg, vi kan høre 
englene synge, som de sang den nat. 
 

 

 

 

 

 

 

Sognepræst Hanne Davidsen 
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Minikonfirmanderne og kirkens 
korskole opfører igen i år det store 
krybbespil. Her er der alt, hvad der 
skal til for at komme i rigtig julestem-
ning: Engle, hyrder, de vise mænd og 
naturligvis Josef og Maria med det 
lille Jesusbarn.  
 

Spillet er derforuden krydret med sol-
dater, konge, kejser, akrobater og ikke 
at forglemme Korskolen, som synger 
sange, der understøtter handlingen. 
Tilsammen en fore-stilling der med 
farver, dans,   rytme og bevægelse 
fortæller jule-evangeliet i øjenhøjde. 
 
Oversigt over opførelserne kan ses i 
gudstjenestelisten. Som det fremgår af 
listen danner krybbespillet ramme om 
skolens juleafslutning for 0.- 4. kl. 
Byens børnehavebørn er også blevet 
inviteret til en forestilling.   
 

 
 Sognepræst Hanne Davidsen,  

Sognemedhjælper Mette Bugge  

Krybbespil 

Foto: Jørgen Lauritsen 

Musikgudstjeneste 
 

Søndag den 11. december kl. 16.00 
inviteres til musikgudstjeneste med 
Kirkens Kor. Gudstjenesten indledes 
med Lucia-optog. Temaet for guds-
tjenesten er STJERNEN.  
 
Kirken pyntes med stjerner og lys, og 
vi skal høre bibelske fortællinger om 
stjerner herunder selvfølgelig også 
om Betlehemsstjernen. Gudstjenesten 
forløber som en vekslen mellem læs-
ning, fællessang, solosang, korsang 
og orgelmusik. Så kom og oplev en 
stemningsfuld og dejlig adventsguds-
tjeneste. 
 
 
 

 
 

 
 Sognepræst Hanne Davidsen 

Engletræf i Mårslet Kirke  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Torsdag den 1. dec. & fredag den 2. 
dec. begge dage kl. 10.00. 
 
Vi holder gudstjeneste for dagplejere 
og vuggestuer i Mårslet.  
 
Dagplejebørnene indleder guds-
tjenesten med et lille luciaoptog.  
Sammen skal vi synge et par kendte 
julesalmer og sognepræst Mette Ma-
ria Kristensen  fortæller juleevangeli-
et.  En engel kommer på besøg i kir-
ken, og hvem ved, hvad hun kan fin-
de på? 
 
Vi glæder os til at se jer! 

Sognepræst Mette Maria Kristensen 

Menighedsrådet indbyder til ad-
ventsfest for seniorer i Mårslet Sogne-
hus torsdag den 8. december. 
Program: 
 
Kl. 14.00 gudstjeneste i kirken, hvor 
Kirkens Korskole synger og går i Lu-
cia-optog, prædikant:  
Hanne Davidsen. 
 
Kl. 15.00 adventshygge i Sognehuset: 

 Kaffebord med julehjemme-
bag 

 Kirkens Korskole synger 
muntre julesange 

 Fællessang 
 Oplæsning af et par hyggeli-

ge julehistorier ved Hanne 
Davidsen 

 Udlodning af julestjerner og 
juledekorationer 

 
Arrangementet slutter ca. kl. 16.30. 
 
Der kører bus fra Kildevang kl. 13.40 
til kirken.  
 
Ønsker man transport fra hjemmet, er 
man velkommen til at ringe til 
 

kirketjener Lis Nissen tirsdag-fredag 
mellem 8.00-8.30 på telefon 86298190. 
Der vil også blive arrangeret kørsel for 
dårligt gående fra kirke til Sognehuset. 
 
Adventsfestudvalget:Else Kjemtrup og  

Else Svendsen 

Adventsfest for seniorer 
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Komponisten, musikeren og kapelme-
steren Bodil Heister – bedst kendt 
som komponist til den populære jule-
kalender ”Jul på slottet” – vil synge 
julen ind med adventssange, julesan-
ge og vinter-sange fra Højskolesang-
bogen. 
 
Bodil Heister fortæller om sangenes 
 

 baggrund, deres forfattere og kompo-
nister og akkompagnerer til fællessan-
gen på klaver. 
 
Hver enkelt sang får et par ord med 
på vejen, som baggrund for en hygge-
lig og stemningsfuld aften. 
 
Ydermere bliver der lejlighed til at 
 

 synge et par af hendes egne kompo-
sitioner til digte af Sophus Claussen, 
Piet Hein (som hun kendte personligt) 
og H.C. Andersen samt et par sange 
fra ”Jul på Slottet”. 
 
Entré incl. gløgg og æbleskiver  
kr. 30,-. 

Pia Labohn 

”Jul på slottet”  
 

Torsdag den 15. december kl. 19.30 
 

Fællessang og gode fortællinger 
musikaften med BODIL HEISTER i Sognehuset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag den 4. december præsenterer 
vi atter en ny udstilling i Sognehuset. 
Det foregår i forbindelse med kirke-
kaffe umiddelbart efter dagens guds-
tjenesten. 
 

Lillian Bruun fortæller: 
Et inspirerende foredrag, tilfældige 
hændelser og tanken – f.eks : det her 
må du bearbejde videre. Det er noget 
af forhistorien for udstillingen.  
 
For nogle år siden hørte jeg kunsthi-
storikeren Lisbeth Bolander holde et 
foredrag om sin forskning i 
 

 døbefonte især typen af dobbeltløver 
med fælles menneske (mande)ansigt. 
 
Det har krævet et langt tilløb at kom-
me fra tanke til handling. Men nu kan 
15 billeder med hver deres fabler om 
fontene ses.   
 
Typen findes, så vidt jeg kan se næ-
sten kun i Østjylland, og at der er for-
holdsvis få. Det fik mig til at tænke, 
at disse smukke fonte burde ses, hu-
skes og passes på. Når jeg kigger i 
skrifter om kirkeinventar findes der 
ikke meget litteratur om dem.  Men 
selv om man er fra 1100-1200tallet, 
slidt, forsømt og skubbet rundt, kan 
man godt være smuk og fulgt med 
tiden og dens modeluner. 
 
Fontene som udstilles er alle af 
”Vengtypen”.  Denne type, som fin-
des i Veng, Kolt, Mårslet, Malling, 
Egå, Tranbjerg, har sammen med dåb  
været mit tema. Jeg har forsøgt at  
 
 

fortælle med farver, jeg ser omtalt 
som romansk middelaldergranit.   
 
Mit mål og håb med denne serie har 
været at gøre fontene synlige igen ved 
at fabulere over temaet.  Få ved, at 
disse fonte oprindelig har været be-
malede i appellerende farver, som 
formentlig har lyst op i de mørkere 
kirker. 
 
Jeg synes fontene fortjener at blive 
set.  Det kan give et sus at dvæle lidt 
ved tanken om, at man døbte sognes 
børn i den  så tidligt som  i tiden om-
kring  tilblivelsen af Jyske Lov. 
 
Jeg udstiller 3 gange 5 billeder 15 i 
alt. Billederne er akryl og 60x70 cm 
og kan ses i Sognehuset den 26/11-
2011 til 13/1-2012 

 
 

Venlig hilsen  
Lillian Bruun 

På genopdagelse af Løvemenneskedøbefonte 

En udstilling af Lillian Bruun 

Musik – og Meditations-
gudstjeneste 

Lysspor ved årets begyndelse 
Der indbydes til en stille eftertankens 
stund søndag den 29. januar kl. 17.00 
i Mårslet kirke. I denne skum-

ringstime veksles der mellem orgel-
værker, solosang, korsang, fælles-
sang, lystænding og læsninger af små 
meditative tekster forfattet af Gerd 
Theissen. Foruden sognepræst Hanne 
Davidsen medvirker Kirkens Kor, 
organist og korleder Pia Labohn, san-

ger Lisbeth Frandsen, guitarist Peter 
Andreas Bleeg og oplæser Kåre Chri-
stiansen. Vi mødes i kirken i tusmør-
ket for at finde lysspor - mod og lyst - 
til at gå ind i det nye år. 
Alle er velkomne. 
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 Mårslet 
 Hyggeklub 

 
 

REJSELIV I NORDAT-
LANTEN 

Torsdag d. 12. januar  
kl. 14.00– 16.00 

 
Anders Errboe fortæller og viser 

lysbilleder fra 
Færøerne-Island-Shetland-Orkney. 

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

Sorg- og livsmodsgruppe 
Vi opretter en sorg - og livsmods-
gruppe januar 2012 i Mårslet. Mø-
derne holdes i Mårslet sognehus, 
Obstrupvej 4a. Man mødes hver fjor-
tende dag – første gang er onsdag 
den 25. januar kl. 16.30-18.30. Der 
tilbydes 8 mødegange, og det er gra-
tis. Gruppelederne er Susanne Lau-
ritsen og Kaj Lolholm. Deltagerne er 
voksne, der har mistet en af sine kæ-
re. Koordinator er sognepræst Hanne 
Davidsen. Hos hende melder man sig 
til, men hun deltager ikke i møderne. 
Mødernes indhold er en åben og ær-
lig samtale, hvor man i al fortrolig-
hed deler sin erfaringer med hinan-
den. Håbet er, at samtalen, hyggen 
og det rummelige samvær kan være 
med til at bane vejen for et nyt livs-
mod. Gruppen er tilknyttet Folkekir-
kesamvirket i Århus.  

 
Har du lyst til at være med, er du 
velkommen til at ringe eller maile til 
Hanne Davidsen,  86290234, 
hda@km.dk. 
 
Gruppelederne Susanne Lauritsen og 

Kaj Lolholm 

Børne Bamse gudstjeneste 
 

Tirsdag d. 31 januar 
kl. 17.00 

-  Om manden der sover  
hos løverne 

 
En kort gudstjeneste med fællessp-

ning bagefter  

Mårslet Kirkes Kor- og 
Korskole 

Mårslet Kirkes Kor- og Korskole 
starter igen efter juleferien torsdag 
den 12. januar i KIRKEN. 
 
Korskolen synger fra kl. 14.30 – 
15.15 og er for børn i 3., 4. og 5. klas-
se. Nye sangere optages efter henven-
delse til korleder Pia Labohn INDEN 
korstart. 
 
Koret synger fra kl. 15.30 – 17 og er 
for børn fra 6. klasse og opefter. Nye 
sangere optages efter hen-vendelse til  
korleder Pia Labohn INDEN korstart.  

 
Organist Pia Labohn 

Nytårskoncert i Mårslet kir-
ke 

”Vintermusik” 
Søndag den 15. januar 

 kl. 16. 00 
 

En hjertevarm kirkekoncert med  
sangerinden Betty Gregers Arendt  

og folkemusikgruppen 
 ”Jydsk på Næsen” 

 

 
Vinteren er den mørke årstid, hvor vi 
trækker indendørs og nyder hyggen og 
varmen i selskab med hinanden. Betty 
Gregers Arendt og ”Jydsk på Næ-
sen” har samlet en buket af danske 
vintersange- og salmer og sat dem 
sammen med ny og gammel traditionel 
dansk folkemusik.  
 
”Det er hvidt herude”, ”I sne står urt 
og busk i skjul”, ”Sneflokke kommer 
vrimlende”, ”En rose så jeg skyde”, og 
mange flere blandet med polka, vals og 
schottish.  
 
Det bliver til en god times koncert, 
som hjælper med at holde varmen i en 
kold tid. 
 
”Jydsk på Næsen” består af:  
Michael Sommer, violin, bratsch, ok-
tavviolin og kor  
Ivan Damgaard, violin, mandolin og 
kor  
Poul Erik Skakke, kontrabas  
Jesper Vinther, harmonika  
 
”Jydsk på Næsen” er kendt over hele 
landet for utallige opførelser af 
”Spillemandsmessen”, som er kompo-
neret af Michael Sommer og Ivan 
Damgaard.  
 
Betty Gregers Arendt har medvirket 
på en lang række af disse opførelser og 
er desuden solist på CD-udgivelsen af 
”Spillemandsmessen”, som i 2007 
modtog en ”Danish Music Award” 
som årets folkemusikkomposition. 
 
Entré kr. 75,- ved indgangen. 

 

Minikonfirmandstart  
forår 2012 

Mårslet Kirke tilbyder eleverne i 3. 
C og D at gå til Minikonfirmand-
undervisning en gang om ugen efter 
skoletid. Sæsonen går fra uge 3 
(januar) og frem til og med uge 16 
(april). Første mødegang for C og D 
klasserne: 
Onsdag den 18. januar kl. 14.00-
15.30 (3.D) 
Torsdag den 19. januar kl. 13.00-
14.30 (3.C) 
Eleverne i 3.C og 3.D modtager et 
brev lige efter jul med mødetider og 
tilmeldingsseddel. 
Første undervisningsgang vil børne-
ne modtage en plan over undervis-
ningsforløbet, hvor der også vil være 
datoer for de 2 familie-gudstjenester, 
hvor minikonfirman-derne deltager.  
 Sognepræst Mette Maria Kristensen  

Sognemedhjælper Mette Bugge 
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Mårslet menighedsråd indbyder sam-
men med Tiset, Tranbjerg og Astrups 
menighedsråd til studiedage. Denne 
gang er temaet det stærkt omdiskute-
rede forhold mellem køn, kirke og 
kristendom. Alle studiedage afholdes 
på lørdage fra kl. 9.30-12.00 
 
Program: 

Sognepræst  
Karen Friis Plum:  

 

Kvinde og mand i Det Gam-
le Testamente 

 
”Gud skabte mennesket i sit billede; i 
Guds billede skabte han det, som 
mand og kvinde skabte han dem”, 
sådan står der i den gammel-
testamentlige skabelsesberetning. Vi 
blev skabt i Guds billede, så vi ligner 
ham, der åbenbart har både mandligt 
og kvindeligt i sig. Og så går det el-
lers der ud af. Menneskene bliver 
frugtbare og talrige, som de har fået 
besked på. Slægt følger slægters 
gang. Men Det Gamle Testamente 
fortæller meget andet end det. Det 
fortæller om kampe og spil mellem 
kønnene, det fortæller om barnløse og 
velsignede kvinder, dronninger og 
skøger, det rummer kærlighedssange 
og profetier. De bibelske fortællinger 
og det bibelske billedsprog er i høj 
grad bygget over samspillet mellem 
mandligt og kvindeligt. 
 
Det Gamle Testamente fortæller end-
videre den utrolige historie om kær-
ligheden mellem Gud og hans folk, 
den kærlighedshistorie, der går som 
en rød tråd gennem Det Gamle Testa-
mente og som får sin kulmination i 
Det Nye. 
 
Foredraget holdes den 4. februar i 
Tiset sognehus, Gl. Horsensvej 77. 
 

 
 
 

 
Lektor dr. teol. Ole David-

sen:  
 

Paulus’ syn på køn og sek-
sualitet 

 
Apostlen Paulus er ofte blevet kritise-
ret for sine konservative, patriarkal-
ske udtalelser om køn og seksualitet. 
Kendt er udsagnene: ”Kvinderne skal 
tie stille i menig-hederne” og 
”Manden er kvindens hoved”. Hertil 
kommer hans fordøm-melse af seksu-
alitet mellem personer af samme køn. 
Taler Paulus med en guddommelig 
myndighed hævet over tid og sted, 
eller er også han et barn af sin egen 
kulturelle baggrund?  
 
Når vi ser nærmere på hans tekster, 
opdager vi, hvordan han slås med at 
sammentænke kristendom og sam-
tidskultur, et problem, som vi selv er 
optaget af. Men kan vi virkelig bare 
overtage Paulus’ løsnings-forslag? 
 
Foredraget holdes 25. februar i Mår-
slet Sognehus, Obstrupvej 4 a. 

  

Lektor Else Marie Wiberg: 
 

 Udviklingshistorisk  
belysning af synet på kvin-

den  
 

Nogle vil hævde, at synet på kvinder 
altid har været det samme gennem 
kristendommens historie: At kvinder 
altid har været anset som anden-
rangsmennesker, sekundære i forhold 
til manden, den egentlige guds-
skabning. Men man kan med mindst 
lige så stor ret hævde, at synet på 
kvinder har været forskelligt til for-
skellige tider. Ja, at der måske altid 
har været parallelle syn på kvinder 
såvel som mænd. I dette foredrag vil 
vi foretage nogle forskellige nedslag i 
historien, idet synet på kvinders rolle  

 
i kirken som institution (herunder 
præsteembedet) vil spille den centrale 
rolle. 
 
Foredraget holdes 10. marts i Tulstrup 
på Østergård hos Mette Bjerglund 
Andersen, Østergårdsvej 171. 
 

Valgmenighedspræst og 
phd-stipendiat Benedikte 

Hammer Præstholm: 
 

Det moderne syn på kønnet 
og kirkens respons  

 
Danskernes opfattelse af køn, seksua-
litet og samliv har i århund-reder væ-
ret præget af bibel og kristendom. 
Indenfor de seneste 150 år er der dog 
sket markante ændringer i vores syn 
på, hvordan man kan være mand og 
kvinde, og det har fået betydning for 
dansk teologi.  
 
I foredraget vil vi se på, hvordan teo-
logi og kirkeliv har reageret på disse 
forandringer, bl.a. i diskus-sionen om 
de kvindelige præster og i den nutidi-
ge debat om vielse af par af samme 
køn. 
 
Foredragsholderen vil komme med sit 
bud på, hvad folkekirken kan tilbyde 
homoseksuelle og lægge op til en me-
re generel samtale om forholdet mel-
lem teologi og kultur. 
 
Foredraget holdes den 24. marts i 
Tranbjerg sognegård, Kirketorvet 2. 
 
Pris: 75, kr. for alle fire studiedage 
eller 25, pr gang. Inkluderer formid-
dagskaffe.  
 
Betaling og tilmelding skal ske ved 
første studiedag. 

 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 

Studiedage 2012 
Køn - Kirke - Kristendom 
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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 

December 2011 

Ad-

ventsfest for hele familien i  
Mårslet Indre Mission 

 
Onsdag den 7. december afholder 
vi vor traditionsrige adventsfest.  
 
Der vil i løbet af aftenen blive for-
talt julehistorie, vi vil sammen 
synge nogle af de kendte christ-
mas carrols og julesange.  
 
Vi spiser de ligeså velkendte æble-
skiver og sluttelig, traditionen tro, 
er der amerikansk lotteri, med 
mange fine gevinster.  
 
Aftenen starter kl. 19.00 hos Dor-
the og Peter Bjerge, Baneleddet 6 
og alle er meget velkommen til at 
deltage.  
 
Mød bare op. 

Børneklubberne 

Menighedsrådet 
 

Der afholdes menighedsrådsmøde i 
Sognehuset, Obstrupvej 4 A 
 

Onsdag d. 18. januar kl. 19.00 
 
Menighedsrådets møder er offent-
lige og alle er velkomne til møderne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag den 18. januar kl 19.30 får vi 
besøg af Klaus Dahl, fra organi-
sationen ”Åbne Døre”. 

 
Mange danskere er overraskede over 
at høre, at kristne forfølges i så stort 
et omfang, som det er tilfældet. Men 
faktum er, at kristne forfølges i mere 
end 70 lande verden over. 
 
Men skyldes denne forfølgelse politi-
ske og kulturelle årsager, eller ligger 
der mere bag? 
 

Mange danske kristne bliver også 
overrasket over at høre, at Kirken 
mange steder vokser kraftigt – på 
trods af forfølgelsen. Hvad skyldes 
denne vækst og kan vi lære noget af 
disse kristne? 
 
Klaus Dahl er 47 år og uddannet teo-
log fra Aarhus Universitet. Efter nog-
le år at have arbejdet med kommuni-
kation og markedsføring, blev han 
i  2007 ansat i organi-sationen Åbne 
Døre, som tjener og hjælper forfulgte 
kristne verden over. Klaus bor i Skæ-
ring nord for Aarhus, er gift med 
Anette og far til tre børn. 
 
Sin fritid bruger han på familiehygge, 
kirkeligt arbejde, gode venner, lange 
gåture og læsning. 
 
Mødet foregår i Mårslet Sognehus og 
alle er velkommen. 

Arrangør:  Mårslet Indre Mission 

  

Kristne forfølges som aldrig før? 
Hvorfor forfølges de?  

Hvordan kan vi hjælpe dem?  
Og hvad kan vi lære af dem? 

 
Onsdag den 18. Januar kl. 19.30  
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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 december/januar 
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, onsdag 
kl. 12.00 - 13.00   
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!  

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 besøge kirken på andre 
tidspunkter, så kontakt : 
 
Sognepræst Hanne Davidsen i præ-
stegården, Obstrupvej 4,  
8320 Mårslet.  

Mårslet Kirkes Hjemme-
side 

 
Her finder du svar på mange kirke-
ligt relaterede spørgsmål ligefra 
adresser og aktivitets-kalendre, til 
info om hvordan man gør i forbin-
delse med navneændring.  

 
http://maarslet-kirke.dk  

Babysalmesang forår 2012 
Et gratis tilbud for babyer 
(0-10 mdr.) og deres foræl-

dre 
Nu er der mulighed for at tilmelde sig 
forårets hold i babysalmesang.   
Det starter i kirken, hvor vi synger 
og leger til salmer og sange. For ek-
sempel danser vi lidt med barnet på 
armen eller lader den lilles sanser 
skærpes af lyden fra et klokkespil, 
farverne fra blafrende kulørte tørklæ-
der, den sprøde lyd af rasleæg eller 
sæbebobler der flyver og pludseligt 
forsvinder.  
Efter 30-40 min. er børnene mætte af 
oplevelser, og vi går over i Sognehu-
set, hvor vi holder babycafé frem til 
kl. 12.00. Her er der mulighed for at 
få en kop kaffe/te og en småkage, 
spise sin evt. medbragte mad samt 
lære nogle af de andre forældre/børn 
at kende.   
Forløbet består af 10 på hinanden 
følgende tirsdage med undtagelse af 
tirsdag den 14. februar  
(uge 7/vinterferien).  

Første gang er: 
Tirsdag den 17. januar  

kl. 10.30 - 12.00.  
Tilmelding kan ske på  
tlf.: 22 16 67 92 eller på  
mail: mb@maarslet-kirke.dk  
Der er plads til højst 10 babyer og 
tilmelding sker efter først til mølle 
princippet, hvorfor det er en god ide 
at være hurtig med tilmeldingen. 
Jeg glæder mig til at se babyer med 
forældre tirsdag den 17. januar. 

 

Sognemedhjælper Mette Bugge 
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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 Claus Holm 86 29 86 16 lundgaardholm@webspeed.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  Ole Gade 86 29 80 51 ole@peektraffic.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 

Håndbold 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 
 

Old boys håndbold  
Ud over Viby, så er TMG efterhånden 
den eneste klub i Århus Syd som har 
et Old boys hold i Håndbold. 
For få år siden var der 2 hold i TMG, 
men nu er vi kun 10 friske fyre tilba-
ge. Så er du over 40 år, har spillet 
håndbold før, har et godt humør og 
lyst til at spille håndbold, så vil vi 
gerne have dig med på holdet. Med de 
mange års erfaring vi har, så behøver 
vi ikke at træne mere, men spiller kun 
kampe. ca. 16 - 20 pr. sæson 
Interesseret så kontakt  
Jacob Lind tlf. 2179 8995,  
jcoblind@profibermail.dk  
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En svingdør for motionister 
Per 7. november var 328 mårslettere 
medlem af Mårslet Motionscenter.  
Ugen før var det et andet tal og når du 
læser denne artikel, er medlemstallet 
et helt tredje. 
Det er vilkåret i et foreningsdrevet 
motionscenter. Her er døren ikke bare 
en dør, men en svingdør i evig rotati-
on. 
Medlemmerne kommer og går på en 
anden måde end andre af idrætsfor-
eningens afdelinger kender. 
Mange af dem, der betalte sig ind for 
et halvt år tilbage ved åbningen i 
marts, har fornyet deres medlemskab. 
Andre, som en håndfuld teenagere, er 
stoppet for at tage på efterskole i 10 
måneder, mens atter andre har beslut-
tet ikke at fortsætte. Enten fordi de 
aldrig rigtigt kom i gang med at træne 
eller bare ikke kan finde tid. 
Men inden for i centret trives begej-
stringen stadig hos medlemmerne: 
En flok 17-18 årige fyre er trofaste 
brugere af fitnesslokalet, en håndfuld 
seniorer træning og kaffe tirsdage 
over middag og en stor flok voksne 
træner i centret i en grad, så det sjæl-
dent står tomt i åbningstiden kl. 6-23. 
Finish af frivillige 
Nye medlemmer kommer til næsten 
hver dag, alene eller som ægtepar. 
Senest bl.a. Tommi Nielsen, der er 
hurtigt med sit svar på mit spørgsmål, 
hvorfor han og fruen meldte sig ind 

for nyligt. 
”Fordi vi lige er flyttet til Mårslet. 
Dér hvor vi boede før, trænede vi i et 
kommercielt center, men nu er det her 
mere praktisk. Og så gider vi ikke 
køre ind til byen mere for at træne”, 
siger han. 
Fitnesstræningen og de mange energi-
fyldte spinninghold, hvor der danser i 
pedalerne til de varierede musikpro-
grammer, fungerer i hverdagen.  
Men samtidig har en gruppe frivillige 
forbedret centret endnu mere på en 

arbejdsdag i starten af november. 
En god blanding af instruktører, be-
styrelsesmedlemmer og medlemmer 
har sat vægplader på udvendigt, malet 
mellemgang, smurt spinningcykler 
osv. en lørdag henover middagstimer-
ne.  
I den forstand er motionscentret kom-
met på skinner som et lettilgængeligt 
motionstilbud, der samler borgere fra 
15-70 år med fælles interesse. 

Steen Bille   
formand TMG motion,  

Løbebåndet er i brug, der mases med håndvægte og mange knæløft koster kræfter, 
når der trænes i motionscentret (Foto: Bille) 
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Gymnastik 

STOP OP OG HOP – DAG 

 

Hold øje med vores hjemmeside:    www.tmggymnastik.com 

Er du dreng eller pige i 2. – 4. klasse?    Vil du gerne gå til gymnastik i vinter? 
Det er ikke for sent. 

Der er stadig plads på Drengefræs om tirsdagen og Pige-sjov om torsdagen   

Mandag og onsdag aften er gymnastiksalen ledig til nye tiltag efter jul. 
Så hvis du kunne tænke dig, at stå for f.eks ski-træning, ACT, Hula Hop -  eller andet bevægelse,skal du henvende dig 

til TMG Gymnastik ved Britt 50987996. 

PLADS TIL PUSLINGER 
Lørdag kl 11 – 12 er der stadig få ledige pladser til puslinger mellem 5 -6 år   

Den 12. november afholdte TMG-Gymnastik endnu engang en særdeles vellykket gymnastikdag for Mårslet. 
Der blev hoppet, løbet, kravlet, stået på hovedet, snurret rundt, saltoer og m.m 
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* Massage til gravide 
* Massage efter fødslen 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 

Husk Deadline  
Den 10 hver måned 

Mårslet-Bladet 
 

indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Dine følelser bestemmer dit liv 

Har du nogensinde tænkt over, at no-
gen mennesker bare har alt? De har 
en god økonomi, de har succes, de er 
glade og lykkelige, de har gode relati-
oner og den ene gode oplevelse efter 
den anden synes at komme til dem ud 
af den blå luft. De er simpelthen per-
sonificerede udgaver af Fætter Høj-
ben. Andre slider hårdt i det hver dag. 
De knokler for at tjene deres penge, 
de er ofte syge, deres forhold går i 
stykker, de er stressede, depressive og 
de synes at tiltrække sig den ene ulyk-
ke efter den anden.  
Der er nogle typiske ting, der ofte 
kendertegner folk med vedvarende 
succes i livet: de er positive og imø-
dekommende og har kun gode for-
ventninger til andre mennesker og til 
fremtiden. De fokuserer på at nå deres 
mål og drømme og lader sig ikke 
hæmme af frygt og umiddelbare for-
hindringer. Selvom de indimellem 
måske ”står i lort til halsen” tænker 

de fortsat i muligheder og løsninger, i 
stedet for konstant at have ondt af sig 
selv. De er taknemmelige for og 
værdsætter de gode ting de har i livet 
– de store såvel som de små. De tager 
ansvar for deres handlinger og følel-
ser, og de lærer af deres fejl. De lader 
sig ikke gå på af små og ubetydelige 
ting men fokuserer i stedet på det, der 
er afgørende for deres liv og fremtid.  
De ved, at de fortjener kærlighed, 
rigdom og lykke og at de ligesom alle 
andre er værdige til at modtage dette. 
På denne måde fokuserer de hele ti-
den på at skabe positive tanker og 
følelser omkring alt, hvad de laver og 
ender således i en positiv spiral, der 
tiltrækker endnu flere gode oplevel-
ser, mennesker og succeser.  
Vi skaber vores liv via vores tanker 
og følelser. Alt hvad vi siger, skriver, 
udtrykker og tænker påvirker vores 
følelser. Når du er positiv og glad 
tiltrækker du automatisk positive og 
glade mennesker og oplevelser. Hvis 
du derimod snerrer af kassedamen i 
supermarkedet og bander over mad-
pakken, som du glemte i køleskabet i 
morges, så skaber du negative følelser 
i og omkring dig. Når du føler dig 
sur, frustreret og irriteret, så tiltræk-
ker du blot flere dårlige oplevelser og 
negative mennesker i dit liv. Hvem 
har lyst til at smile til dig, hjælpe dig 
og vise dig kærlighed, hvis du kon-

stant brokker dig eller måske forven-
ter det værste af andre? 
Heldigvis er det sådan, at vi selv væl-
ger vores tanker. Og tænker vi positi-
ve tanker, følger der også positive 
følelser med. Hvis du engang imellem 
har svært ved at finde de positive tan-
ker frem, så prøv at remse alle de ting 
op, som du er taknemmelig for: at du 
er sund og rask, at du har en dejlig 
familie, at du får mad på bordet hver 
dag, at bilen faktisk startede uden 
problemer i morges, at naboen huske-
de at tømme postkassen, da du var på 
ferie, at solen skinner, at der nu kun 
er en måned til jul osv. Taknemmelig-
hed, tilgivelse og kærlighed er nogle 
af de mest kraftfulde positive følelser 
vi har. De er altid tilgængelige – vi 
skal blot vælge dem.  
Rhonda Byrne skriver i bogen ”The 
power”: 
”Mange mennesker har sat deres fø-
lelser på autopilot i stedet for at styre 
dem bevidst. De tror, at deres følelser 
er reaktioner på det, der sker i deres 
liv. De forstår ikke, at deres følelser 
er årsagen til det, der sker i deres 
liv”. 
Med disse ord vil jeg gerne ønske alle 
en fantastisk julemåned og et lykke-
bringende nytår. 

Med venlig hilsen 
Kristine Nielsen 
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Lokal bedemand fra Mårslet kan fejre 10 års jubilæum  
Bedemand Henrik Riising kan i disse 
dage fejre 10 års jubilæum som bede-
mand i  Århus og Odder. Det var dog 
en anden Riising, nemlig Jan Riising, 
som startede Bedemandsforretning, 
som i dag hedder Bedemand Riising 
og Søn. Jan overdrog i 2006 forret-
ningen via et generationsskifte til søn-
nen Henrik Riising, som i dag driver 
forretningen sammen med sin kone 
Helle Riising. 
 
”De første 5-6 år i Begravelsesforret-
ningen var forholdsvis stille, men ef-
ter generationsskiftet, så tog det for 
alvor fart. De seneste 5 år har vi fået 
mere og mere at lave, hvilket har be-
tydet, at vi nu er ved at ansætte en 
bedemand mere,” fortæller Henrik 
Riising. 
 
Det lille familieforetagende har for-
uden bedemændene Henrik og Helle 
Riising ansat Jørn Kjær, som har væ-
ret en del af firmaet i alle årene. 

”Som bedemand sælger vi tillid, der-
for er det vigtigt at vi som personale 
kan være yderst professionelle i hver 
eneste opgave, da vi hver eneste gang 
står i en ny situation, hvor de pårøren-
de har brug for hjælp. Derfor bliver 
det aldrig bare en ekspeditionssag for 
os, og det kan vores kunder mærke. 
Det kan vi se, da pårørende kommer 
igen, og vi har opbygget den tillid 
gennem generationer,” forklarer Hen-
rik Riising. 
 
Den nyansatte bedemand skal tage 
lidt af arbejdspresset fra ægteparret, 
som med deres tilbud om, at man kan 
ringe til dem 24 timer i døgnet, til 
tider kan være en anelse pressede. 
 
”Det er nødvendigt, at kunderne kan 
få fat i os døgnet rundt. Et dødsfald 
sker jo ikke nødvendigvis mellem kl. 
8-16, så selvfølgelig skal telefonen 
være åbent døgnet rundt. Vi ser frem 
til, at være lidt mere sammen, og for 

første gang i mange år, kan vi se frem 
til nogle stille juledage, hvor alle kan 
nyde julen sammen med familien,” 
smiler Henrik Riising. 
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I en kasse på Egnsarkivet lå et gam-
melt fotografi. Bruntonet, ikke særlig 
skarpt og meget tydede på, at det var 
en affotografering fra det originale 
billede. Men det var et interessant 
motiv: Huset Aabo i midten (uden 
den lille kvist); til højre Obstrupvej 
som en smal grusvej og Giber Å, der 
slynger sig frem i billedet. Det hele 
findes endnu den dag i dag om end i 
en noget anden tilstand.    
Her var nok i sin tid kommet en foto-
graf forbi og havde tilfældigt set mo-
tivet med det smukke lille bindings-
værkshus, de smukke blomster og det 
blanke vand i åen. Et godt lille billede 
til et ”Motiv fra Maarslet”.  
Og som sådan blev billedet arkiveret. 
 

Glaspladen 
I fotografiets barndom anvendtes i 
udstrakt grad glasplader på størrelse 
med et postkort, hvorpå der på den 
ene side var nedfældet lysfølsomt ma-
teriale. Pladen blev så fra en kassette 
skubbet ind bag i kameraet på det 
sted, hvor billedet blev dannet, når 
der blev trykket på knappen. 
Under en gennemgang for nylig fin-
der vi på arkivet tre sådanne glaspla-
der, der i lang tid havde ligget upåag-
tet hen, og det viser sig så, at den ene 
er originalnegativet til billedet med 
Aabo. Det er utrolig skarpt i detaljer-
ne, og kan dermed tåle en stor forstør-
relse, og herved viser det sig, at det 
måske ikke er et helt så  tilfældigt 
motiv, fotografen har indfanget den-

gang.  
Der står 3 børn i åen. På Obstrupvej 

kommer en motorcykel kørende, og 
bag ham finder vi endnu 2 børn. 
Forstørrer vi billedet endnu mere, er 
det tydeligt at se, børnene har fået 
anvist pladsen i åen, og de to børn på 
vejen må ikke skjule sig bag lågen. 
Den ene dreng bøjer sig endda lidt - 
måske for netop ikke at blive gemt. 
Og læg især mærke til motorcyklen 
(X 515) der netop er i en position 

præcis udfor det sted, hvor hegnet er 
knækket. Og hermed endnu en mor-
som detalje: Den holder stille på ve-
jen med  støttefoden slået ned! Motor-
cyklisten, med pibe i munden, er des-
uden barfodet. 
 

Sammenhængen 
Kigger vi nu på de andre glasplader, 
ser vi på den ene et motiv udfor Hør-
retvej 1 (hvor musikforretningen er i 
dag), og her er fotograferet 11 perso-
ner. Kigger vi nærmere på dem i for-
størrelse, er der i hvert fald to, som 

går igen fra det første billede: Den 
lille dreng, nr. 2 fra venstre, er den 
samme, som står i åen yderst til højre, 

og motorcyklisten, barfodet og med 
stråhat, står her som  nr. 6 fra venstre. 
Så mon ikke fotografen har arrangeret 
både denne og optagelsen med Aabo, 
børn og motorcykel. Billederne er i 
hvert fald taget med kort mellemrum, 
for der har ikke været megen tid til at 
skifte tøj for de to her nævnte! 
 

Hvornår? 
Det er altid interessant at vide, hvor-
når et billede er taget, og derfor har vi 
forevist sidstnævnte for ældre mår-
sletborgere, der har identificeret man-
den med hvid skjorte og cykel. Det er 
”Murer-Christian” lyder det énstem-
migt, hvilket bliver endelig bekræftet, 
da vi finder ”Murer-Christian”s søn i 
Odder. Han vil umiddelbart datere 
billedet til at  være taget omkring 
1927 ud fra en vurdering af faderens 
alder. ”Murer-Christian” er født i 
1899. 
 Købmandsforretningen i baggrun-
den blev overtaget af købmand Siig i 

1928, og det er nok lige før det sker, 
for den ser her noget ramponeret ud 
med et ituslået glasparti til venstre for 
indgangen. 

Hvad en glasplade kan fortælle 
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Mårslet Kirke omkring 1927. Læg her mærke til diget der 
slet ikke ligner det kampestensdige, vi ser i dag. 

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

Arkivet er åbent den 2. og 4. onsdag hver måned  kl. 16-17:30 undt. juli og december. 

Sådan ser glaspladerne ud med billederne i negativ. Størrelsen er som et almindeligt postkort. Alle tre er fortløbende 
nummererede, hvorfor det må antages, at billederne er taget umiddelbart efter hinanden. 

 Kirken og kirkegårdsdiget 
Den tredje glasplade er med et motiv 
af Mårslet Kirke.  
Her ser vi kirken fra øst, fra Hør-
retvej, og læg mærke til diget, der ser 
ud til at være opført som et muret kir-
kegårdsdige og ikke det stendige, som 

vi kender i dag. Man skulle umiddel-
bart forestille sig, at stendiget måtte 
være det originale og dermed det æld-
ste, men billedet er sikkert taget tids-
mæssigt sammen med de to øvrige, da 
fotografen har ridset fortløbende 
numre ind i kanten af den lysfølsom-

me belægning på glaspladerne. 
 * 

Et helt igennem interessant og spæn-
dende fotografisk detektiv-arbejde. 

Jørgen Lauritsen 

Opstilling med mårsletborgere ved Hørretvej 1 omkring 
1927. I baggrunden det hedengangne mejeri Kildevang. 
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Giv en                     til Mårsletbladet 
Hunden kan indbetales på Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531 

Nytårsluntningen……. 
Når nytårsaften og nat er nogenlunde 
overstået, og det igen bliver lyst, så er 
det om at komme videre med tilværel-
sen og det nye år. 
For at komme over det værste, arran-
gerer vi her i byen, på årets absolut 
første 
arrangement for børn og voksne. 

I samlet flok, med venner og naboer, 
går vi en nytårstur, - En nytårslunt-
ning, 
hvor vi i den friske luft runder godset 
Vilhelmsborg. 
I læ for den friske vind, nyder vi kaf-
fen, saftevand eller kildevand, og det 
gode selskab. Eventuelt stærkere drik-

ke bør medbringes hjemmefra, 
Nytårsluntningen  er non-profit.  
Bare mød op, og husk at tage børn og 
de unge mennesker med. 
Vel mødt, NYTÅRSDAG 1. januar 
kl. 13.30. Fra OK-tanken i midtbyen. 

 
Mårslet Juletræslaug. 
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ØSTERGAARDS NYE DYREHOSPITAL 

Den 14.10. kunne dyrlæge Finn 
Østergaard med en åbningsreception 
slå dørene op til det nye flotte Dyre-
hospital i Tranbjerg. Han har tidligere 
drevet Hasselager- og Østergårds Dy-
reklinik på Hovedgaden i Tranbjerg, 
men er nu flyttet ind i helt nye store 
flotte lokaler på Ingerslevtoften 4, i 
Tranbjerg. 
Personalet er det samme som hidtil og 
består af 13 personer: 6 dyrlæger, 1 
dyreassistent, 2 veterinærsygeplejer-
sker, 3 veterinærsygeplejeelever og 1 
klinikassistent. 
Det nye dyrehospital, som er væsent-
lig større end det gamle på Hovedga-
den i Tranbjerg, har bedre og flere 
faciliteter, hvilket også gør at hospita-
let har fået flere kompetencer og kan 
klare flere og komplicerede operatio-
ner. De modtager således også hen-
visninger fra andre dyrlæger til f.eks. 
tandbehandlinger, knoglekirurgi, gen-
optræning og laboratorieundersøgel-
ser. 
Lokalerne er indrettet med omtanke 

med masser af plads. En rigtig god 
indretning og over alt med skridsikre 
gulve, som især hundevennerne er 
glade for.  Dyrehospitalet er praktisk 
indrettet med et stort centralt arbejds-
rum hvorfra der er adgang til konsul-
tationer, operationsstue, røntgenstue, 
afdelinger for indlagte hunde og katte, 
laboratorium, samt et særligt rum 
hvor man kan tage afsked med sit kæ-
ledyr. Ud over selve dyrehospitalet er 
der en stor interessant petshop afde-
ling, så det er også inspirerende at 
kommer der selv når ens kæledyr er 
sunde og raske. Og i samme afdeling 
er der også en afdeling med vandløbe-
bånd som bruges til genoptræning 
efter operationer eller konditionstræ-
ning af f.eks. konkurrencehunde. Per-
sonalestuen er stor og velindrettet så 
den også bliver anvendt til foredrag 
om emner der har interesse for hunde- 
og katteejere. 
Hospitalets eget laboratorium betyder 
at man kan håndtere de fleste analyser 
og således ikke behøver at sende 

blodprøver ud af huset, men kan få 
hurtigt svar på prøverne hvilket er 
vigtigt hos akut syge patienter. 
De fleste som har haft kæledyr, ved at 
det er svært at tage afsked med sit 
kæledyr og at det kan være en følel-
sesladet beslutning, men dette har 
man taget højde for på hospitalet idet 
man har indrettet en særlig afdeling 
med egen ind- og udgang så man er 
fri for at skulle igennem venteværel-
set når man skal tage afsked med sin 
fin firbenede ven. Østergårds Dyreho-
spital er også dyrlæge for Dansk Dy-
reværn Århus, så det betyder at de 
laver sundhedstjek på alle dyr der 
bliver bragt på dyreinternatet og be-
handler syge dyr under deres ophold i 
den første tid efter de har fået nyt 
hjem. 
Du kan læse meget mere om Øster-
gårds Dyreklinik på: 
 www.oestergaards-dyreklinik.dk 

 
Jacob Lind 
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Vilhelmsborg Festspil har fundet den nye 
instruktør til 2012 sæsonen  

Vilhelmsborg Festspil, som i som-
mers afsluttede en sæson med musical 
klassikeren ’My Fair Lady’, gør nu 
klar til en ny og spændende forestil-
ling. Frank Gundersen er den nye in-
struktør, som skal stå for opsætningen 
af Vilhelmsborg Festspils 22. musi-
cal. 2012 sæsonen byder på en spæn-
dende fortolkning af ’All Shook up’ , 
en musical krydret med godt 20 Elvis 
sange, der nok skal få publikum op af 
stolene. 
 
Frank Gundersen er uddannet ved fra 
Skuespillerskolen ved Odense Teater 
i 1991. De seneste 2 år har han instru-
eret forestillinger for Fyrkat. I 2012 
har Vilhelmsborg Festspil glæden af 
at kunne byde ham velkommen til en 
ny og spændende sæson. 
Forventningerne er store hos instruk-
tør Frank Gundersen ”Jeg forventer at 
jeg møder mange mennesker med et 

stort engagement. Jeg forventer en 
stor begejstring, og jeg glæder mig til 
det”. 
 
Frank Gundersen valgte at takke ja, til 
at blive den nye instruktør, specielt på 
grund af foreningsforløbet. Hans ind-
stilling til det er, at det skal være en 
fest, det skal være positivt hele vejen 
og det er meget vigtigt at det sociale 
fungerer, især nu hvor det er frivillige 
der bærer stykket. Derudover skaber 
rammerne og omgivelserne for Fest-
spillet en anden scene, end det, den 
nye instruktør er vant til: ”Jeg er 
spændt på det, fordi at det er så stort, 
og at det er udendørs, det giver nogle 
udfordringer som jeg ikke er vant til”. 
 
 
Resten af de kreative drivkræfter bag 
2012 sæsonen er: Scenograf og kostu-
mier Else Marie Alvad, som var med i 

Vilhelmsborg Festspil første gang i 
sæsonen 2011. Ligeledes er Mirja 
Kennedy med for anden gang, som 
ansvarlig for koreografien. Lys og lyd 
siden varetages af Karsten Dalsgaard, 
og Thomas Christiansen er orkester 
og korleder. 
 
 
Lige nu søger Festspillet skuespillere, 
sangere og dansere, der på frivillig 
basis vil deltage i ’All Shook up’. Der 
afholdes informationsmøde den 30. 
November 2011. 
 
Spørgsmål, yderligere information, 
evt. ønske om interview med én eller 
flere af ovennævnte, eller overværelse 
af audition- henvendelse til Lone Ni-
elsson i  Sekretariatet  mobil 
216901213, 
vilhelmsborgfestspil@hotmail.com 
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Orienteringsmøde omkring hybridbil-projekt i Mårslet 
Der har i det seneste års tid været ar-
bejdet med en idé til gennemførelse af 
et forsøgsprojekt omkring et 
”ad-on hybridsystem” til eksisterende 
biler. 
 
Baggrunden er et princip, der er ud-
viklet af en lokal personkreds. 
Projektet er blevet omtalt i forbindel-
se med fremtidsseminaret på Testrup 
højskole sidste år.  
I mellemtiden har vi undersøgt mulig-
hederne for at få de nødvendige god-
kendelser og evt økonomisk støtte til 
projektet. 
 
Selv om ikke alle forhindringer er 
ryddet af vejen, er vi nu overbevist 
om at projektet kan realiseres og vi 
klar til at gå videre. 
 
Vi indkalder derfor til et orienterings-
møde i halhuset  
onsdag d. 16.02.2012. kl 19.30 
 
Projektets mål er at etablere et forsøg, 
hvor et antal biler bliver forsynet med 
en elmotor, så brugeren kan vælge 
mellem at køre på konventionelt 

brændstof og på el. 
I princippet som det er tilfældet med 
de hybridbiler, der nu er ved at kom-
me på markedet. 
 
Forskellen er, at dette system ikke 
ændrer på selve bilen, kun på hjulene. 
Derved bliver prisen reduceret væ-
sentligt, og systemet kan flyttes fra bil 
til bil. 
Batterierne, med en kapacitet, der er 
tilpasset turen fra hjem til arbejde, 
placeres i bilens bagagerum og betje-
ningen foregår via et joystik. 
I ”grundudgaven” startes bilens ben-
zinmotor, så varmeanlæg og øvrige 
funktioner er i gang. Herved spares 
størstedelen af brændstoffet. I andre 
tilfælde vil det være muligt at modifi-
cere bilen, så al kørsel på turen kan 
foregå uden at benzinmotoren startes. 

Projektet kommer til at indeholde føl-
gende faser: 
Mårsletborgere, der er interesseret i at 
deltage i 

-  udarbejdelse af program, tidsplan 
mm 

-  yderligere afklaring af tekniske 
muligheder og udfordringer 

-  udarbejdelse af ansøgninger mm 
-  fremstilling og afprøvning af pro-

totype 
-  fremstilling og afprøvning af 0-

serie 
-  planlægning af det videre forløb 
 
Så der er brug for personer med ind-
sigt og interesse i: 
- miljøforhold 
- planlægning  
- teknik 

 
 
Tilmelding til: 
Poul H  Poulsen 
Hørretløkken 48 
Tlf 86296349 / 28116536 
  

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. 
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Salon Soul Hair 

Jeg er Salon Souls ene af to frisører. 
Jeg er fra Malling, så jeg er vokset op 
i de her små, men meget hyggelige 
byer. Jeg vil gerne fortælle jer lidt 
om, hvem jeg er og om vores salon. 
Jeg synes det er vigtigt først og frem-
mest at sige, at når der er en enkelt 
dag, hvor jeg ikke er der, skyldes det 

at både Dorte og jeg nyder frisørfaget 
så meget, at vi hele tiden lærer nye og 
spændende ting, som forhåbentlig 
bare gør os bedre. Når vi ikke er i 
salonen, kan man altid ringe til min 
mobil på 27472509 og jeg ringer altid 
tilbage. 
Jeg synes det er vigtig at være med i 
det, der er nyt i forhold til hårmoden, 
og laver derfor altid nye projekter. 
Det får jeg en masse inspiration fra 
ved at undervise på Århus Tech. Jeg 
har også tidligere arbejdet sammen 
med stylister fra X-faktor showet på 
DR1. Selv har jeg lavet hår for Maga-
sins modeller og været stylist på DR1, 
hvor jeg har stylet diverse nyhedsvær-
ter. Som et nyt initiativ, har jeg lavet 
aftaler med byens kvinder om at de 
kan sælge og bytte tøj med hinanden. 
På den måde kommer man tættere på 
hinanden, hvilket jeg synes er vigtigt i 
sådan et lille hyggeligt lokal samfund 
som Mårslet. Personligt er jeg meget 
kunstnerisk og har i øjeblikket en ud-
stilling i Århus, jeg nyder at male. En 

af tingende jeg holder mest af ved at 
male er at sammensætte farverne, 
hvilket i virkeligheden ikke er langt 
fra frisør faget. Stemningen i Salon 
Soul skal være hyggelig og afslappet, 
vi nyder at være der for dig! For at få 
dig så afslappet som muligt, kan du 
vælge at få et fodbad med kastanie og 
nyde en kop kaffe eller te. Det vigtig-
ste for mig er at du føler dig afslappet 
og hygger dig. Hvis nogen har en ide 
til noget nyt og sjovt, så sig endelig 
bare til - vi er altid med på en god ide.  
 

Venligst Mette Buchhave.  
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LILLEJULEAFTEN I HALHUSET 
Vi åbner dørene kl. 20.30  og fortsætter til kl 01.00 
 
 
Traditionen tro holder vi Lillejuleaften i Halhuset, så 
kom og ønsk gamle og nye venner GOD JUL. 
 
Den hyggelige stemning er gratis og der vil være mulig-
hed for at købe Juleøl og andet godt. 
 
 

Halhuset ønsker alle en rigtig 
GOD JUL OG ET GODT NYTÅR 

 
På gensyn i 2012 
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Annoncer sendes til en af nedenstående.  

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

Hanne Salling Jensen 
Tlf: 86 72 20 00 

E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk  

Jacob Lind  
Tlf: 21 79 89 95 

E-mail: jacoblind@profibermail.dk 

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

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

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

MÅRSLET FÆLLESRÅD 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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