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Find din indre lyst frem 
 
Du hørte måske ejendomsmægleren nævne det med ekstra glød i stem-
men: Mårslet er en by spækket med foreninger, altså en meget aktiv by. 
 
Eller du har måske hørt andre klage over, hvor svært det synes at besætte 
bestyrelsesposter eller at finde hjælpere i denne eller den anden forening. 
 
I begge tilfælde har dem, der udtaler sig, både ret og uret. 
 
Mårslet er en by med mere end 50 foreninger og der er en del, som brok-
ker sig over andres træghed i at deltage i arbejdet. 
 
Men glem begge dele et øjeblik og se virkeligheden i øjnene. At vi har 
mange foreninger borger intet for aktivitetsniveauet i vores lokalsamfund. 
Èn enkelt kuvertsamler kan udgøre en forening uden at det bidrager til 
den sammenhængskraft, som er blevet tidens ord for et virksomt og soci-
alt stærkt lokalsamfund. 
 
Næh.. det er de mennesker, der lægger deres ildhu og timer i foreninger-
ne, der er de sande helte og bygmestre bag et hyggeligt og trygt lokalsam-
fund. 
 
Frivillige eller ligefrem ildsjæle har vi masser af i Mårslet. De færreste er 
synlige eller laver et stykke arbejde, som anerkendes af andre, men der er 
der og de lægger timers engagement i deres ulønnede, idealistiske eller 
nytteprægede indsats. 
 
De er aktive i børneinstitutionernes forældreråd, i grundejerforeninger, i 
juletræslaug, loppemarked, spejderkorps, idrætsforening, Run & Walk-
event, Sct. Hans fest, Hold Mårslet-ren projekt, Grundlovsfesten osv osv 
 
Mange vil gerne involvere sig i interessebåret arbejde med andre og for 
andre. De skal bare føle, at det sted, de engagerer sig i, følger med tiden 
og den fleksible måde i forhold til arbejdstid og familieliv, som kan fun-
gere for dem. 
 
Som vi har set det i Mårslet Motionscenter. Her byder flere og flere med-
lemmer sig til som kommende instruktører. De vil være en del af noget 
nyt. Og de synes, at det giver dem selv og andre nytte og en social værdi 
at lægge deres humør, kræfter og tid i en indsats sammen med andre. 

Steen Bille 

MÅRSLET-Bladet 
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet  

Mårslet Fællesråd 
Kirkeblad for Mårslet Sogn 

Skolesiderne 
TMG-Nyt 
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Ny asfalt på Testrupvej 
Testrupvej vil i løbet af 2012 få ny 
belægning på strækningen fra Ob-
strupvej til broen over Giber Å. 
Det fremgår af en mail fra Helle 
Holm Vinther, ingeniør ved Aarhus 
Kommune, til Fællesrådet. 
I samme mail lover hun at få lappet 
huller i svingene på Obstrupvej. Og 
en af hendes kolleger vil tage sig af 
problemer med beplantning som er 
vokset ud over vejbanen forskellige 
steder. 
 
Mailen er et svar på en henvendelse 
fra Fællesrådets Forretningsudvalg. 

Den kan ses på www.maarslet.net. 
 
Find den store saks frem 
Sommeren er en dejlig tid – også for 
træer, buske og hække, som vokser 
lystigt i de lange, lyse dage. Nogle 
gange endog så meget at de kære pla-
nter kommer til at stikke et godt 
stykke ud på fortove, veje og stier. Og 
træernes grene kan i nogle tilfælde 
komme til at hænge ned over køreba-
nen, til gene for trafikanterne. 
 
Netop nu er det derfor på tide at tjek-
ke, om man har beplantning, der kan 
genere andre mennesker. Er det tilfæl-

det, er det bare med at komme frem 
med saks eller sav og gøre noget ved 
det. 
 

Med ønsket om en god sommer for 
alle i 8320-området fra Mårslet Fæl-

lesråd, Forretningsudvalget .  

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 

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. 

Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31/12. 
Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 10/2. 

 
SKJULTE RØRSKADER: 

For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at 
aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere 

at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug. 
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren. 

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

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

9.30-17.30 
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Aarhus Kommune har  
Med byrådsbeslutningen af d. 14. sep-
tember 2011 blev der sat gang i VVM
-undersøgelsen for Bering-Beder ve-
jen. Fællesrådene i den sydlige del af 
Aarhus Kommune vil hermed udtryk-
ke bekymring for fremdriften i denne 
VVM-undersøgelse, hvor fællesråde-
ne jo løbende har holdt borgerne ori-
enteret om udviklingen i sagsbehand-
lingen. 
 
Den sydlige del af kommunen har en 
meget dårlig infrastruktur. Øst-vest 
trafik er nærmest kun mulig med kør-
sel på meget små veje. Det var og er 
baggrunden for behovet for vejen lige 
siden arbejdet med den tog sin begyn-
delse for 20 år siden. Siden da er be-
hovet for vejen blot øget. Der er sket 
en stor tilvækst af boliger i byerne, 
erhvervslivet lider under de elendige 
veje, beboerne langs med de små veje 
generes af den voksende trafik.. En-
delig er det en håndsrækning til tra-
fikproblemerne i midtbyen, idet etab-
leringen af Bering-Beder vejen vil 
give mulighed for at undgå en stor del 
af den nuværende gennemgående tra-
fik gennem midtbyen. 
 
I forbindelse med det offentlige møde 
om Bering–Bedervejens linjeføring 
forud for beslutningen om at igang-

sætte VVM undersøgelsen, viste den 
meget store tilslutning til møderne, at 
rigtig mange borgere der bor i områ-
det var usikre på deres fremtid, fordi 
linjen ikke var lagt fast. Det var der-
for en meget stor lettelse, da vi mod-
tog et personligt svar underskrevet 
både af borgmesteren og rådmanden 
den 22. december 2010, at de stod 
inde for at VVM-undersøgelsen skul-
le igangsættes Onsdag den 14. sep-
tember 2011, vedtog byrådet så ind-
stillingen om igangsættelsen ultimo 
2011 og frem til ultimo 2013 / primo 
2014. 
 
Det er derfor med stor undren og vre-
de, at Fællesrådene nu erfarer, at 
VVM-redegørelsen er blevet syltet og 
der planlægges helt at tage den af bor-
det! 
 
Dette kan kun betragtes som løftebrud 
og manipulation, samt tilsidesættelse 
af alle de beslutninger der hidtil er 
taget fra byrådets side i sagen. 
 
Hvis byrådet vælger, at lukke helt 
ned for VVM-redegørelsen, bliver 
de mange tusinde borgere der bor 
langs med de mulige linjeføringer 
taget som gidsler på ubestemt tid. 
 

Vi er vidende om at der i forbindelse 
med kommunens anlægskonference i 
februar 2011 blev fokuseret på byud-
vikling langs Djurslandsmotorvejen 
og at udviklingen af planerne for den 
nye by vest for Malling overvejes 
udskudt. Den nye by i Malling. er 
imidlertid ikke begrundelsen for be-
hovet for vejen. selvom den vil være 
en nødvendig del af infrastrukturop-
bygningen for sådan en ny by. 
De fem fællesråd i den sydlige del af 
kommunen vil derfor på det kraftigste 
opfordre borgmesteren 
og rådmanden om at stå ved deres 
løfte og den tidligere byrådsbeslut-
ning. og fuldføre VVMundersøgelsen 
som efterfølgende forelægges til byrå-
dets valg af linjeføring. 

Til Borgmester Jacob Bundsgaard Fung. Rådmand Bünyamin Simsek   Aarhus den 24. maj 2012 

Behov for Bering-Beder vejen 
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HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00  
17.00 - 22.00 

Den planlagte Beder-Beringvej og 
byudviklingen i Aarhus Kommune. 
Det var et par af emnerne, da fæl-
lesrådene Aarhus Syd mødtes med 
byrådsmedlem Steen B. Andersen 
(S) 10. maj 2012  
  
Mødet var tænkt som en god anled-
ning til at mødes om Aarhus Syd’s 
udfordringer med trafik. Til stede var 
repræsentanter fra Beder-Malling, 
Solbjerg, Kolt-Hasselager, Tranbjerg 
og Mårslet. 
En oplagt byrådspolitiker fortalte om 
de mange ønsker der var til anlægs-
budgettet, og hvor mange penge der 
forventes at blive afsat i det kommen-
de budget. 
Når der er ønsker for omkring 9.000 
millioner, og der kun forventes ind-
tægter som retfærdiggør et anlægs-
budget (veje, skoler osv.) på cirka 120 
millioner, så er der mange ønsker som 
ikke kan imødekommes. 
Med seneste prisoverslag på Beder-
Bering vejen på omkring 250 millio-
ner, så er det umiddelbart svært at se 
vejen etableret for nuværende, ja end-
og inden for en meget lang årrække. 
Finanskrisen kradser også her, kan 
man konstatere. 
 

Tanker om byvækst 
Steen fortalte om nogle af de tanker, 
som man kan gøre sig i forbindelse 
med byvækst, når der eksempelvis 
ikke er penge til at anlægge ny infra-
struktur. 
Man kan forestille sig at industriarea-
ler i Aarhus midtby - som bliver ledi-
ge - bebygges med boliger, ligesom 
man kan forestille sig byvækst om-
kring byer som betjenes af Letbanen. 
Det står klart for fællesrådene, at det 
vil være store udfordringer for den 
fortsatte byudviklingen i syd, hvis 
ikke Beder-Bering vejen ikke etable-
res. 
Men rundt om letbanestationerne kan 
der muligvis findes plads til byudvik-
ling. Steen orienterede om de mulige 
mindre trafikmæssige løsninger, som 
kan forbedre mulighederne for frem-
kommeligheden  i  det sydlige Aar-
hus. 
  
VVM undersøgelse 
Som nogle husker, indsendte fællesrå-
dene i Aarhus Syd i november 2010 
et brev til Borgmesteren og Rådman-
den for Teknik og Miljø med opfor-
dring til at fastlægge linjeføringen for 
Beder-Bering vejen. Opfordringen 
blev positivt modtaget af Borgmeste-

ren og Rådmanden og der blev igang-
sat en VVM undersøgelse på bag-
grund af byrådsvedtagelse. Vel viden-
de at en VVM undersøgelses anbefa-
linger kun rækker tre år frem, med en 
dispensation måske op til fem år, så er 
der god grund til at gøre politikerne 
opmærksomme på behovet for etable-
ring af Beder – Bering vejen inden for 
den tidsramme som VVM undersø-
gelsen giver. Ellers er vi tilbage til 
hvor vi stod i 2010, nemlig med en 
uafklaret situation for rigtig mange 
borgere, som stadig ikke ved om de er 
købt eller solgt. 
 
Nyt brev til politikerne 
Forsamlingen enedes om, at formæn-
dene skriver til Borgmesteren og Råd-
manden for Teknik og Miljø, med 
henblik på at få redegørelse for status 
på VVM undersøgelsen, samt anmod-
ning om foretræde for Teknisk udvalg 
i sagen. 
Der var bred enighed om, at der skal 
lægges et pres på politikerne for at 
holde sagen i gang. Jørgen Bak fra 
Beder-Malling tog opgaven med at få 
formuleret brevet, som fremsendes fra 
fællesrådene i Aarhus Syd. 
 

John Engelbrechtsen 

Ingen penge til Beder-Beringvejen foreløbig 
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Årets Mårsletborger 2012 

Han har i snart 20 år, gjort rigtig me-
get for Mårslet, han startede som fod-
boldformand, da fodbold afdelingen i 
1989, var ved at lukke, men takket 
være ham og andre i bestyrelsen kom 
den op og køre igen. 
Samtidig med han var fodboldfor-
mand, gik han også aktivt ind i byfe-
sten da den var ved at lukke, og han 
har været med hvert eneste år lige 
siden. 
Han var primusmotor da vi skulle 
have en en ny fodboldbane, han har 

startet Fodboldens Venner op og sta-
digvæk med i det. 
Da han stoppede som fodboldformand 
gik han ind arbejdet omkring en Mul-
tihal i Mårslet, og det arbejder han 
stadigvæk målrettet med. 
For 6 år siden blev han hovedformand 
for TMG, da posten ikke havde været 
besat i næsten 2 år.  
Da Sct Hans ikke kunne være i Mid-
gården mere, fik han organiseret at 
den forsatte på grusbanen, og han er 
stadigvæk med til lave alt det prakti-

ske.  
Samtidig så finder han tid til at hjælpe 
som ordstyre på diverse genralfor-
samlinger i byen. 
Ovenstående beskriver meget godt, 
hvorfor Kurt fortjener prisen, han er 
altid parat til at træde til, hvis der bru-
ge for hjælp, til at få noget til at køre 
igen. Han er en rigtig ildsjæl til stor 
gavn for byen. 
 
Fotos: Jesper Andersen 
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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 selvstæn-
dighed 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 sli-

tage på hjemmet. 
 

Læs evt. mere om dagplejen på www.dagtilbud-aarhus.dk 
Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder Hanne Mik-
kelsen på telefon 29208381 og få mulighed for at se vores lege-
stue 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 

Giv en       til              Mårsletbladet 
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I MultiHal projektet er vi ved at være 
godt utålmodige. 
Vi har præsenteret alle de gode ideer 
for kommunen og for fonde, osv. Det 
er svært at have tålmodigheden til at 
vente på, at vi har samlet alle pengene 
sammen.  
 
Sådan skrev vi i 2009. 
 
I vores utålmodighed startede vi fase 
1 af MultiHallen, som er blevet til en 
større succes end vi egentlig havde 
håbet på. Motionsafdelingen har i dag 
henad 400 medlemmer, og vi bor i en 
hytte, som vi har lov til at blive i et 
par år endnu. 
 
Vi har stadig ikke pengene til en hel 
MultiHal, men er stadig utålmodige, 
så nu pønser vi på at starte en fase 2 
af projektet, hvor vi så gerne skulle 
have hytten til at blive til et hus - 
MultiHus.  

Vi har ikke endnu en helt præcise idé 
om, hvordan det skal være, men vi 
kunne forestille os, at MultiHuset in-
deholder de dele af MultiHallen som 
er tænkt til  
• Motionscenter (vi skal have et 
sted til 400 medlemmer, der sikkert er 
5-600 om 2 år) 
• Forsamlingshus og teater 
• Cafe og køkken til fester – også 
private. 
• Springgrav til gymnasterne (der 
er ikke megen plads til vores mange 
medlemmer i gymnastiksalen) 
• Badmintonbaner og basket for de 
små (får vi næsten gratis med sam-
men med gymnastikrummet) 
Aerobic / Yoga / Karate / Pilates, … 
 
Vi skulle også gerne finde en perma-
nent løsning for Petanque. Skal vi 
have en udendørs fitness bane? Skal 
vi have atletik baner igen? 

Vi regner med at vi kan få en arkitek-
tur, så det kan lade sig gøre at udbyg-
ge huset til et slot, MultiHallen, så vi 
stadig kan få vores fulde projekt over 
årene. 
 
Vi vil i løbet af de næste måneder 
finde ud af, hvordan det kan lade sig 
gøre, og hvordan vi kan få en fornuf-
tig økonomi i næste fase af projektet.  
 
Vi vil gerne have ideer og kommenta-
rer fra alle i byen, og du må også me-
get gerne komme og deltage i arbejdet 
– stort eller småt. Henvend dig gerne 
til undertegnede. 
 
Se også www.MultiHus.NU 
 

For styregruppen bag 
Mårslet MultiHal 

  
Kurt Kirkedal Laursen 

Kurt@Kirkedal.dk  

Multihus i Mårslet 
Mens vi venter på MultiHallen 
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E-mail Mårslet-bladet 
Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 
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Mårsletsangen 

Traditionen tro synges Mårsletsangen 
ved Grundlovsfesten i Borgerhusets 
have.  
 
Den sang der hidtil er blevet sunget, 
er af flere grunde forældet. Derfor 
indbød Borgerhuset byens borgere til 
at forfatte en ny sang som blev offent-
liggjort Grundlovsdag i Borgerhusets 
have.  
 
Sangen bliver en officiel Mårsletsang 
og forfatteren præmieres med en præ-
mie på kr. 500 som sponsoreres af 
Mårslet Fællesråd. Blandt de indkom-
ne forslag blev Susanne Daugaards og 
Charlotte Juul Sørensens tekst til Carl 
Nielsens melodi til Jens Vejmand 
valgt med følgende tekst: 
 

 1) 
Du kære, kære Mårslet,  
engang en dejlig mø, 
med årene er vokset,  
en midtby nu med kø, 
du havde smukke former, 
har langsomt lagt dig ud, 
bevaret har din ynde, 
dit smukke grønne skrud. 
 
2) 
Af liv du stadig emmer, 
du meget har i gang, 
til løb og sport og fitness, 
du har en vældig trang, 
men hvis du savner roen, 
ved kunst og lidt kultur, 
så maler du og synger, 
til det du også dur. 
 

3) 
Hver gang du har en chance, 
så holder du et bal, 
og fester for den unge, 
for gammel, bred og smal, 
med juletræ og marked,  
sankthans og grundlovsdag, 
markerer kækt din talje,  
med smukke, danske flag. 
 
4) 
En fræk og sjov værtinde,  
der byder alle ind, 
til sjov og til ballade, 
men også ro i sind, 
med mange år på bagen, 
med livsmod og med smil, 
bevæger du dig fremad, 
i helt din egen stil. 

Jacob Lind 
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Lederen 
Af BODIL HVID, Skoleleder 

Forårskoncerten 
Jeg synes, at kvaliteten ved forårskon-
certen er steget igennem de sidste par 
år, og det var en fornøjelse at høre 
klassernes musikalske indlæg. Der 
var stor opbakning fra forældre og 
pårørende, og det virkede ikke som 
om pausen med den lange kø til salgs-
boden var savnet.1½ timers varighed 
er passende, dog efterspurgte de yng-
ste elevers forældre, at vi startede ½ 
time før, da det er svært for nogle at 
være vågen så længe. Det er da en 
overvejelse værd. 
 
9.klassernes sidste skoledag 
Ved skoleårets start blev tre 8. klasser 
slået sammen til to 9. klasser. Det har 
fungeret over alt forventning, og år-
gangen har på alle måder været ek-
semplarisk. Det gælder også sidste 
skoledag, hvor eleverne var festligt 
udklædte, leverede utallige karameller 
til de øvrige elever og lavede en vir-
kelig morsom underholdning i hallen. 
På trods af godt spil måtte de dog se 
sig slået af holdet af lærere og pæda-
goger i fodboldkampen. 
Valg til skolebestyrelsen 
For tredje år i træk er der valg til sko-
lebestyrelsen. I år er 4 medlemmer på 
valg. Der afholdes forældremøder i 

alle klasser inden 15. september, hvor 
der vælges klasseforældreråd og 
eventuelt opstilles kandidater til sko-
lebestyrelsen. De to foregående år har 
vi haft et såkaldt fredsvalg, hvilket 
naturligvis også kan ske i år, men jeg 
opfordrer til, at der må komme så 
mange interesserede, at vi kan prøve 
at afholde valg. 
 
Robuste børn 
Som tidligere omtalt er alle institutio-
ner i Århus, der arbejder med børn og 
unge mellem 0 og 18 år, forpligtet i 
forhold til at arbejde hen imod, at 
95% af en årgang får en ungdomsud-
dannelse. I Område Oddervej, som vi 
er en del af, har vi sat et fælles fokus 
på at gøre børn og unge ROBUSTE 
til at håndtere ”de små sten på vejen”, 
så de også bliver bedre til at håndtere 
de mere alvorlige ting, som alle men-
nesker møder i større eller mindre 
grad i løbet af et menneskeliv. Der 
har i de sidste ca. 10-15 år været en 
stigende tendens til, at børn har svært 
ved at være tilstrækkelig selvhjulpne 
og selvstændige. Det kan der være 
flere årsager til, men vi forældre og 
institutioner bør gå sammen om at 
blive bedre til at ruste børnene. Der er 
selvfølgelig plads til individuelle hen-

syn overfor børn med særlige behov, 
men et sted at starte er at lære børne-
ne selv at komme i skole, selv at bære 
deres taske ind og selv lægge mad-
pakken i køleskabet. Det har børn 
kunnet klare tidligere, så det kan de 
sikkert også lære igen. Vi vil gøre en 
ekstra indsat i næste skoleår for at 
forældrene undlader at køre deres 
børn i skole, og hvis de gør, så lader 
dem selv gå ind i skolen. Der vil 
komme mere om det på skolens intra i 
begyndelsen af det nye skoleår. 
 
Afslutningen på et skoleår og be-
gyndelsen på et nyt 
Elevernes sidste skoledag inden ferien 
er fredag den 29. juni, hvor vi traditi-
onen tro synger feriesange i skolegår-
den under ledelse af lærerorkestret. 
Første skoledag efter ferien er man-
dag den 13. august, hvor der er skole-
gang fra 8.00-11.30. De nye børneha-
veklasser starter onsdag den 15. au-
gust kl. 10.00, hvor vi mødes i A-
husets fællesareal. I år starter 94 ele-
ver fordelt på fire 0.klasser. 
Alle elever, forældre, medarbejdere 
og samarbejdspartnere ønskes en god 
sommer med tak for godt samarbejde 
i skoleåret 2011/2012. 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00  
17.00 - 22.00 
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Endnu et skoleår er ved at være gået. 
Endnu et hav af arrangementer har 
været afholdt; arrangementer for flere 
årgange, for enkelte årgange, for en-
kelte klasser eller for en gruppe af 
elever. Men formålet med arrange-
menterne er vel at bakke op om fæl-
lesskaberne mellem aktørerne på og 
omkring Mårslet Skole. 
 
At tage ansvar for fællesskaber hand-
ler om at tage ansvar for det, som er 
bredere end éns eget barn, hvilket 
f.eks. kan illustreres ved hjælp af tra-
fiksituationen. Hvis man f.eks. vil 
sikre at éns barn kommer sikkert i 
skole, kan man vælge alternative løs-
ninger med forskellig grader af ansvar 

for den fælles sikre skolevej f.eks.: 
 

• at køre sit barn i skole, parkere 
bilen og følge sit barn helt ind i 
klasselokalet 

• at køre sit barn i skole og sætte 
barnet af på parkeringspladsen, 
så bilen ikke skal parkeres 

• at følge sit barn på cykel eller 
gåben 

• at lade sit barn selv køre i skole 
 at være trafikvagt 

 
Valget afhænger selvfølgelig af man-
ge forhold i familien og af forholdene 
på skolevejen, og det valg som er rig-
tigt for den ene familie, er ikke nød-
vendigvis rigtigt for den anden. Men 

det valg man træffer, har meget for-
skellige konsekvenserne for den fæl-
les sikre skolevej.  
 
Vi har ikke alle tid og overskud til at 
være trafikvagter, medlemmer af 
klasseråd eller lignende, men det glæ-
der mig at se, hvor stort et engage-
ment, der er blandt elever, forældre 
og medarbejdere for at opbygge, ved-
ligeholde og udbygge disse fællesska-
ber – et engagement som giver en god 
grobund for en god skole, hvor ele-
verne trives. Og herfra skal selvfølge-
lig lyde en stor tak for alle dem, der 
yder en indsats. 

Formand for  skolebestyrelsen 
Rikke Lysholm 

Mårslet Børnefestival 
Årets store begivenhed, Mårslet Bør-
nefestival, er nu løbet af stabelen. Det 
var, på trods af ikke helt stabilt vejr, 
en kæmpe succes. Festivallen, som 
oveni købet havde 20 års jubilæum, 
blev åbnet med manér af et skønt kor 
med alle børn fra 1. og 2.klasse. Der-
e f t e r  a r r i v e r e d e  J ø r g e n 
(festivalmasteren) i en rød Ferrari, til 
stor jubel fra børnene. Årets tema var 
Galla/Hollywood, så der var masser 
af børn og voksne i de fineste ud-
klædninger, og tilmed også børnepap-
parazier..  
 
På pladsen var der indrettet en Mår-
slet City Spa, hvor selveste Ole Hen-
riksen + assistenter blandt andet bød 
på ansigtsbehandling, håndpeeling 
med æteriske olier og rosmarinpedi-
cure, til stor nydelse for ’kunderne’. 
Der var også et stort telt, med Bolly-
wood-tema for alle pengene: Chai-
the, afbrænding af røgelsespinde, 
masser af tæpper og spil og en helt 
fantastisk rolig og dejlig stemning. 
 
Dette års festival bød naturligvis også 
på sminkebod, Guldgraverland, scene 

2 (hvor børnene kan optræde), og bål. 
3.klasserne havde lavet forskellige 
boder, blandt andet spåkone, hårbod 
og stærk-mand-bod, det var primært 
børnene selv der styrede boderne, 
med stor succes. 
 
Underholdningen på Store Scene blev 
blandt andet leveret af Kolling & lil-
lebror, der som altid satte gang i løjer-
ne. Desuden kom Lars Lottrup og bød 
på scenekunst uden lige – han cyklede 
blandt andet på en ca. tre meter høj 
ethjulet cykel med fakler i hånden og 
hoppede rundt i en kæmpe ballon, han 
var et stort hit. Derudover var der 
selvfølgelig optræden fra de fleste 
institutioner, hvor en masse glade 
børn fik vist, hvad de kan.  
 
Dag to er desværre ikke beskrevet, på 
grund af deadline. Jeg sidder og kig-
ger ud på et regnvejr, der ikke ser ud 
til at ville stoppe.. Lad os håbe, at 
dagen alligevel bliver en ligeså stor 
succes som gårsdagen! 
 
Multibane 
SFO’en er så heldig at have bestilt en 
stor, lækker multibane, der skal have 

til huse ved A-huset. Opbygningen af 
den starter sidst i juli, den er forhå-
bentligt klar omkring skolestart.      
Multibanen vil blandt andet byde på 
fodbold- og basketbane. Vi glæder os 
meget til at kunne tilbyde børnene 
mulighed for at dyrke endnu mere og 
eventuelt anderledes sport end sæd-
vanligt. 

Af  Didde Berthelsen 

Nyt fra 

Skolebestyrelsen 
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Den  gode  gamle  børnesang 
’Æblemand’ var ikke en del af kon-
certprogrammet, da skolens musik-
hold sidst i maj holdt forårskoncert 
for forældrene –og hinanden. Til gen-
gæld var der æbler at spise.  I Mårslet 
Skoles Venner havde vi nemlig købt 
æbler, som blev delt ud til alle elever 
i pausen. Det betød, at de kunne slap-
pe af og nyde musikken. Det forstyr-
rende element, der hed ’jeg skal hen 
og stå i kø ved slikboden’, var nemlig 
fjernet. Vi håber på, det var en succes 
blandt små og store koncertgæster, vi 
er gerne æblemænd igen næste år. 

Tiden omkring sommerferien er dér 
hvor vi har mest at se til i foreningen. 
Vi er på pletten til fire åbent hus-
arrangementer for de kommende sko-
lebørn i juni, hvor vi har sørget for en 
is til børnene, og ikke mindst står vi 
bag serveringen af kaffe og rundstyk-
ker på de små poders første skoledag i 
august.  
I år vil vi være helt sikre på, at alle de 
nye forældre opdager hvor den gode 
service kommer fra, så vi vil være i t-
shirts med vores flotte logo, som én af 
skolens elever tegnede i anledning af 
vores 40-års jubilæum. 

Æblemanden kom indenfor  
Indlæg af MSV 

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: 
Rikke Lysholm 
 
Mårslet Skoles Venner 
Lone B. Thuesen 
Telefon: 86122398 
maarsletskolesven-
ner@hotmail.dk 
 
 
Redaktion af Skolesiderne 
Jacob Steen 
jacob.steen@hotmail.com 
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Igen i år har 7. årgang valgt at tage på 
afslutningstur til Samsø. Op til turen 
var alle meget spændte og glædet sig 
rigtig meget til at tilbringe Kristi him-
melfarts ferien med klubben på 
samsø.  
Vi tog af sted kl. 9 om morgen og var 
fremme ved lejren kl. 10.30 derefter 
fik vi selv lavet sovegrupper og fandt 
vores shelter. Der var mange aktivite-
ter, på Stensbjerggård. Nogle af dren-
gen brugte hele formiddagen på fod-
boldgolf og andre spillede minigolf.  

Da klokken blev to, var der frokost 
oppe i spise salen. Efter det var der 
for dem der ville, levende bordfod-
bold. Vi blev spændt op i elastikker så 
vi kun snittede jorden. Vi havde me-
get sjov med det, men efter lidt tid 
begyndt elastikkerne at stramme, så vi 
var nød til at stoppe.  
Efter aftensmaden havde René lavet 
sved-hytte til dem der ville. Da man 
var færdig med at være i sved-hytten 
tog folk sig et bad og da alle var fær-
dige kunne man komme ned til bålet 
hvor der blev grillet pølser.. 
Der var aften hygge ved bålet og oppe 
i shelterne indtil alle var trætte og 
blev enig om at gå i seng.  
Næste dag skulle vi tidlig op, da vi 
skulle nå at have morgenmad inden 

det lukkede klokken 10.  
Efter morgenmaden kunne man klatre 
på en stor klatrevæg de havde. Og der 
var nogen der gjorde sig klar det at gå 
til Tranebjerg. Fordi der var arrange-
ret fodboldkamp mod Samø’s 7 
mandshold der var repræsenteret af 6.
-8. klasse drenge. Vi var 2 Mårslet-
hold og 1 Samsø hold. På hver mår-
slethold var der to 2 piger og når det 
ene mårslet hold sad over, spillede det 
oversiddende piger med Samsø hol-
det.  Det første hold gik kl. 13. Da vi 
kom til fodboldbanerne var vi lidt 
trætte og havde ømme fødder. 

Vi havde selv smurt madpakker inden 
vi tog afsted så dem sad vi og spiste i 
det dejlige solskins vejr. Da det sidste 
hold kom til Tranebjerg, klædte dem 
der skulle spille fodbold om til det.  
Det var en god oplevelse, at spille 
mod Samsø. Dem der ikke spillede, så 
på og heppede. Det var en god ting, at 
bruge sin eftermiddag på og vi havde 
alle meget sjov med det. Efter kam-
pen kunne man vælge, om man ville 
være lidt inde i Tranebjerg eller om 
man ville blive kørt tilbage til Stens-
bjerggård. Dem der havde været inde 
i Tranebjerg, kom først hjem kl. 
19.00, hvor der var aftensmad. Efter 

aftensmaden var der nogen der hop-
pede på hoppepuden og andre tog en 
omgang vollyball.  
Mads Gregor havde arrangeret et lag-
kage-løb, hvor man var delt op i hold. 
Man skulle rundt på Stensbjerggård 
og svare på spørgsmål for at få ingre-
dienser til lagkagen. Da tiden var gå-
et, gik vi alle i gang med, at lave vo-
res lagkage. Det gjaldt om, at lave 
den flotteste og bedste lagkage. Og en 
gruppe piger vandt. Resten af aftenen 
gik stille roligt, ligesom den forrige 
aften. Da klokken blev mange, gik 
nogen ned for at børste tænder og gø-
re sig klar til natten.   
Om morgen skulle vi pakke alle vores 
ting sammen og gøre rent i de shelter 
vi havde sovet i og gøre området vi 
havde været på pænt igen. Da alle var 
færdig holdte Michael en afslutnings-
tale og vi gik alle sammen ned og 
stilte vores ting til når bussen kom. 
Stensbjerggård havde inviteret os på 
kage og sodevand enden vi kørte, for-
di vi havde været så venlig og søde da 
vi havde været der. 
Da alle var færdig kom bussen og så 
gik turen hjem til Århus igen. 

Skrevet af  
Asta Saabo og Sara Jarle. 

7. årgang afslutningstur til Samsø 
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Onsdag d. 15. august kl. 14.00: 
Gudstjeneste 
 

Onsdag d. 22. august: 
Heldagsudflugt til ’Jenle’ – Nanna og Jeppe Aakjærs 
kunstnerhjem. 
Vi starter fra Kildevang kl. 8.30 og  
er hjemme igen ca. kl. 17.00.  
Turen koster 300 kroner og er inkl. formiddagskaffe, fro-
kost, rundvisning og eftermiddagskaffe. Tilmelding (der 
er bindende) til Brugerrådet på tlf.: 8713 4434 senest den 
13. august. 
 
 

Mandag d. 27. august kl. 14.00: 
Syng med Solvej.  
 

Genbrugsen er LUKKET i juli og august måned. Næ-
ste åbningsdag er den 6. september kl. 15.00-17.00.  
 

Obs! Der er ingen tag-selv-bord i juli og august måne-
derne. 
 

Sundhedsklinikkens åbningstid: 
 Torsdag kl. 9.00-14.00, men kun  
 efter aftale ml. kl.13-14. 
 Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9 
Tlf.: 8713 4432  

AKTIVITETER I AUGUST 2012 

Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Med venlig hilsen 
 

Brugerrådet  
Langballevej 3, 8320 Mårslet 

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

 
Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: 51 57 60 54 

Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00 
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 kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn - 

juli /august 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommertid er bryllupstid. Vi fejrer 
det usynlige, nemlig kærligheden. Vi 
kan ikke se den. I troen såvel som i 
kærligheden håber vi på det, vi ikke 
kan se. Vi har tillid til det, der er 
usynligt, nemlig Gud og den andens 
ærlige hengivenhed. Og dog ser vi. Vi 
ser og mærker tegnene: synet og duf-
ten af blomsterfloret i have og på 
mark, som kommer af Gud, og de 
kærlige kys og betænksomme hand-
linger, som den elskede begaver os 
med.  
 
Troen og kærligheden giver os et nyt 
syn på livet og den anden. Vi ser ind-
imellem noget, andre ikke kan se. 
Eventyret om Blomster-Lina handler 
om det usynliges synlighed. 
 

Der var engang en pige, som hed 
Blomster-Lina, og det hed hun, fordi 

hun holdt så meget af blomster. Hun 
blev sendt ud som hyrdepige, for at 
tjene lidt penge til sin fattige mor og 
far.  
 
En dag hun var ude med sine køer 
kom hun til en skov, og dér mødte 
hun en lille alf. Det var det yndigste 
lille væsen. Hun var så bedårende, for 
om hendes ansigt stod en sky af de 
dejligste, små hvide duftende stjerne-
blomster. Men denne lille alf sad lige-
så stille på en tue og græd, og det var 
fordi en af køerne var begyndt at spi-
se dens blomster. Da Blomster-Lina 
så det, jog hun straks koen væk, og nu 
kunne hun rigtig se alle de smukke 
blomster, der gjorde den lille alf så 
dejlig. Hun spurgte forundret: Blom-
strer dit hår? og alfen svarede: Ja, 
vist blomstrer det! Og som tak fordi 
du hjalp mig, skal du få et ønske op-
fyldt. Blomster-Lina havde aldrig set 
noget så smukt før, så hun sagde: Jeg 
ønsker mig et blomstrende hår lige-
som dit. Og det fik hun. Så sang og 
dansede hun omkring i mosset af bare 
glæde, og solen lyste på blomsterne i 
håret.  
 
Om aftenen kom hun strålende og 
stolt hjem til sin madmor: Se mit hår! 
Men hendes madmor brød sig ikke 
om håret, og forlangte, at hun bandt et 
tørklæde om det, så hun kunne kom-
me til at se ordentlig ud. Hun tålte 
ikke Blomster-Linas glæde, så hun 
satte hende til det hårdeste og grove-
ste arbejde på gården, - for hvad skul-
le det til for med al den stads? 
 
Men hver gang Blomster-Lina var 
ude med sine køer på den grønne eng, 
var det en fest. Den friske blomster-
duft fulgte hende, og bierne sværme-
de om hende. Men når hun kom ned 
til landsbyen og hjem til sin plads på 
gården, tog hun tørklædet på igen, for 

man så skævt til hendes glæde.  
 
Til sidst mødte hun så megen fjendt-
lighed, at hun måtte opsøge den lille 
alf igen. Tag blomsterne væk, bøn-
faldt hun! Men det ville alfen ikke gå 
med til, så i stedet for at trylle dem 
væk, gjorde hun dem blot usynlige, 
ja, ikke engang Blomster-Lina selv 
kunne se dem. Men, sagde alfen: Der 
er en, der kan se dem, og husk, at 
den, der kan se dine usynlige blom-
ster, skal du holde dig til og ikke til 
nogen anden. 
 
Og en dejlig dag mødte Blomster-
Lina virkelig en, der kunne se hendes 
blomster, og det var den dejligste 
mand i verden. Ham holdt hun sig til, 
og så skulle brylluppet stå.  
 
Alle syntes, at Blomster-Lina var den 
smukkeste brud, man kunne tænke sig 
- og så var det endda kun brud-
gommen, der kunne se alle de duften-
de blomster, der strålede om brudens 
ansigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sognepræst Hanne Davidsen 

Et lille eventyr om Det Usynliges Synlighed 
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Juli 

 
SØNDAG d. 1. juli kl. 10.00 
4.s.e. trinitatis 
Matt 5,43-48 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 8. juli kl. 10.00 
5.s.e. trinitatis 
Matt 16,13-26 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 15. juli kl. 10.00 
6.s.e. trinitatis 
Matt 19,16-26 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 22. juli  
Ingen gudstjeneste i Mårslet Kirke. 
Vi henviser til Astrup Kirke 
Gudstjeneste kl. 10.00  
Anne Vejbæk 
 
SØNDAG d. 29. juli kl. 9.00 
8.s.e. trinitatis 
Matt 7,22-29 
Anne Vejbæk 

 
August 

 
SØNDAG d. 5. august 
Ingen gudstjeneste i Mårslet Kirke. 
Vi henviser til Tiset Kirke 
Gudstjeneste kl. 10.00 
Jette Rosenberg Christiansen 
 
SØNDAG d. 12. august kl. 11.00 
10.s.e. trinitatis 
Matt 11,16-24 
Hans Rubech Christensen 
 
SØNDAG d. 19. august kl. 11.00 
FRILUFTSGUDSTJENESTE i 
Bomgårdshaven 
Mette Maria Kristensen 
Hanne Davidsen 
 
SØNDAG d. 26. august kl. 10.00 
12.s.e. trinitatis 
Matt 12,31-42 
Hanne Davidsen 
 
ONSDAG d. 29. august kl. 17.00 
Børne Bamse gudstjeneste 
Tema: Rebekka, der blev gift 
Mette Maria Kristensen 

Kildevang 
Onsdag d. 15. august kl. 14.30  

Gudstjeneste på Kildevang 
 

Vi begynder med en kop kaffe 
 kl. 14.00, hvorefter der kl. ca.14.30 

er gudstjeneste med altergang.  
Prædikant Hanne Davidsen. 

 
 

Aflysning 
Sommerfest for seniorer 
er aflyst i år på grund af  
Sognehusets ombygning 

Kirketiderne 
Friluftsgudstjeneste 

d. 19. august kl. 11.00  

 
 
I forbindelse med Mårslet Byfest 
fejrer vi gudstjeneste i Bomgårds-
haven søndag den 19. august kl. 
11.00.  
 
Igen i år har vi fornøjelsen af at høre 
Århus Brassband, da bandet spiller 
til salmesangen. 
 
Korister fra Mårslet Kirkekor vil 
sammen med kirkesanger Lisbeth 
Frandsen lede salmesangen.   Sogne-
præst  Mette Maria Kristensen er 
prædikant  og sognepræst Hanne Da-
vidsen forestår altergangen. 
 
For første gang i år skal vi også fejre 
dåb ved friluftsgudstjenesten. Biskop 
Kjeld Holm har givet lov til, at en 
lille pige må blive døbt på engen un-
der gudstjenesten. 
 
Der sættes bænke frem, og man sid-
der ned under hele gudstjenesten. 
Man kan også selv medbringe et par 
campingstole eller et tæppe. 
 
Under altergangen kommer præster 
og hjælpere rundt med groft land-
brød samt rødvin og alle indbydes til 
at deltage i nadveren.  
 
Efter gudstjenesten kan man købe 
frokost ved Konditorbageren´s bod. 
Der er  også mulighed for at købe øl 
og vand. 

 

Sognepræst Mette Maria Kristensen 
Arrangør: Mårslet Menighedsråd 

Foto: Jørgen Lauritsen 

 
Mårslet 
Hyggeklub 

 
 

Efterårstur 
 
På grund af Sognehusets ombygning 
holder vi vores efterårstur allerede 

torsdag 13. september.  
 

Nærmere oplysninger i næste blad og 
på hjemmesiden. 
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Børne Bamse gudstjenester 
 Plan for efterår 2012  

samt forår 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag den 29. august  
kl. 17.00 2012  
Rebekka, der blev gift 
Sognehuset er ikke endnu færdigt, så 
vi håber på godt vejr og spiser i det 
fri.  
 
Onsdag den 10. oktober  
kl. 17.00 2012 
Jakob, der drømte 
Sognehuset er indviet og efter guds-
tjenesten spiser vi sammen i de nye 
lokaler. 
 
Onsdag den 30. januar  
kl. 17.00 2013 
Elisabeth, der fik besøg  
Efter gudstjenesten spiser vi sammen 
i Sognehuset. 
 
Onsdag den 10. april  
kl. 17.00 2013 
Johannes, der døbte  
Efter gudstjenesten spiser vi sammen 
i Sognehuset. 
 
Børne Bamse gudstjenesterne hen-
vender sig primært til børn i alderen 
2-6 år, deres bamser og forældre. 
Alle er velkommen - uanset alder. 
 
Vi mødes i kirken til en kort gudstje-
neste med salmesang, en bibelfortæl-
ling, fadervor og vel-signelsen.  
 
Efter gudstjenesten spiser vi sammen 
i Sognehuset. Maden koster 20 kr. 
pr. voksen og 10 kr. pr. barn. 
 
Sognepræst Mette Maria Kristensen 

Mårslet Kirkes Korskole  
starter sæsonen  

torsdag den 6. september  
kl. 14.30 – 15.30 i kirken/

Sognehuset. 
 
Korskolen er for børn i 4. og 5. klasse. 
Korsæsonen går fra september til pin-
se og for at være med, skal man – ud-
over selvfølgelig at være glad for at 
synge - kunne læse nogenlunde, have 
et roligt gemyt og god koncen-
trationsevne. 
 
Udover at lære nye sange ”leger” vi 
også med holdning, sangteknik, vejr-
trækning og musikteori.  
 
Undervisningen er et frivilligt og 
gratis tilbud; men vælger man at 
melde sig til, forventes der stabilt 
fremmøde. 
 
Korskolen medvirker ca. 10 gange 
årligt ved familiegudstjenester og an-
dre børnevenlige aktiviteter – dvs. 
Lucia-optog samt krybbespil i decem-
ber og påskespil lige før påske. 
 
1 – 2 gange årligt deltager korskolen i 
korstævner sammen med andre kirke-
kor arrangeret af foreningen 
”Folkekirkens Ungdomskor”. 
 
Nye sangere optages INDEN startda-
toen efter forudgående hen-vendelse 
til korleder Pia Labohn på mailadresse 
korpia@os.dk eller  
tlf. 86 55 64 08. 
 

Mårslet Kirkes Kor  
starter sæsonen  

torsdag den 6. september  
kl. 15.30 – 17.00  i kirken/

Sognehuset 
 
Koret er for børn og unge fra 6. klasse 
og opefter – efter forudgående opta-
gelsesprøve, da Mårslet Kirkes Kor er 
et lønnet kor. Ren sangstemme er et 
krav. 
 

Korsæsonen varer fra september til 
pinse. 
Koret medvirker ca. 1 gang om måne-
den ved kirkens højmesse – til jul og 
påske lidt mere. Desuden medvirker 
koret ved bryllupper udenfor skolefe-
r i e rne  samt  på  Loka lcen te r 
”Kildevang” ved høj-tiderne. 
 
Koret deltager i korstævner arrangeret 
af foreningerne ”Folkekirkens Ung-
domskor” og ”Forum for Rytme i Kir-
ken”. Desuden deltager vi i de årlige 
”Norbusang”-festivaler, som går på 
skift mellem de 5 nordiske lande. Næ-
ste gang bliver i Norge – i Kr. Him-
melfartsferien 2013.  
Vi kan også finde på at tage til koncert 
i Musikhuset.  
 
Tilmelding INDEN startdatoen til kor-
leder Pia Labohn  
 

MINIKOR?? 
 
Det påtænkes at oprette et nyt kor – 
MINIKOR - for 2. og 3. klasse. Mini-
koret starter sæsonen onsdag den 5. 
september kl. 15.45 – 16.30 i kirken/
Sognehuset, HVIS del-tagerantallet 
taler for det. Koret oprettes ved mini-
mum 8 deltagere og maximum 15 del-
tagere. Der oprettes venteliste i tilfæl-
de af flere end 15 tilmeldinger.  
 
Minikoret skal medvirke ved 4 Børne 
Bamse gudstjenester samt andre bør-
nevenlige aktiviteter. Det vil være en 
fordel, hvis man kan læse de mest al-
mindelige ord.  
 

Tilmelding snarest muligt – og inden 
startdatoen - til korleder Pia Labohn 
på mail korpia@os.dk eller på  
tlf. 86 55 64 08. 

 

Organist og korleder Pia Labohn 

 

Sæsonstart 
 

Mårslet Kirkes Korskole og Mårslet Kirkes Kor 
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”Som jeg har det lige nu, er det godt 
at være sammen med andre og at bli-
ve hørt og forstået”. Det er et af de 
mange udsagn om at have været med 
i den sorggruppe, der i foråret er gen-
nemført i Mårslet Sognehus. Det kan 
være svært at finde personer i ens 
omgangskreds, som i længden kan 
rumme og forstå den smerte, som 
sorgen over at have mistet en af sine 
nærmeste, indebærer. 
 
Gruppen mødte 7 gange af 2 timer 
med 14 dages mellemrum, det er gra-
tis, og to frivillige personer er ledere 
af gruppen. 
 
Hvad der tales om i gruppen er under 
tavshedspligt. 
 

Et andet udsagn fra gruppen er: ”Min 
omverden synes jeg hurtigt skal se at 
komme videre, men så hurtig er sorg 
ikke, skal jeg hilse og sige”. Det er en 
af grundene til, at gruppen strækker 
sig over en periode og kommer til at 
virke som en oase i en hverdag, der 
fortsat skal fungere. Sorg er en til-
stand, som man er sat til at bære i en 
periode. Det kan være et år eller me-
re. I den første tid kan det være godt 
at bære i fællesskab. Det letter og kan 
være med til at give nyt livsmod. 
 
I gruppen lærer deltagerne selv-
følgelig hinanden at kende. Det kan 
give mulighed for at få en kontakt, 
som man fortsat kan have forbindelse 
med. 
Under folkekirkesamvirket er der nu i 

Århus kommune 12 sorg- og livs-
modsgrupper. Det udtrykker et be-
hov, og gruppen i Mårslet påbegyn-
der et nyt forløb den 11.oktober. Så 
forventes det om-byggede Sognehus 
at være færdigt. 
 
Har du brug for – eller kender en, der 
har brug for at deltage i gruppen for 
voksne – kan henvendelse ske til sog-
nepræst Hanne Davidsen,  
tlf. 86 29 02 34 eller hda@km.dk. 
 

Sorggruppelederne Kaj Lolholm og 
Susanne Lauritsen 

Sorggruppen i Mårslet 

 
Fredag den 1. juni blev der afholdt rej-
segilde på tilbygningen til Mårslet 
Sognehus. 
 
Henved 60 personer var mødt op for at 
fejre denne "milepæl"- heriblandt man-
ge lokale fra sognet, der benyttede 
denne lejlighed til at følge byggeriet på 
allernærmeste hold. 
 
Formanden for det nedsatte bygge-
udvalg Knud Lunderskov bød velkom-
men og glædede sig over at kunne kon-
statere, at tidsplanen bliver fulgt til 
punkt og prikke. 
 
Dette skyldes, at vi har været begunsti-

get af rigtig godt vejr, og ikke mindst 
af rigtig god planlægning og samarbej-
de mellem de forskellige håndværkere 
- godt styret og ledet af hovedentrepre-
nør Henrik Tranum fra byggefirmaet 
Tranum & Jørgensen, Saksild, og af 
arkitekt Benny An-dersen, Malling. 
 
Desuden blev der rettet en tak til Aar-
hus Søndre Provsti for muligheden for 
denne udvidelse, til kirkens ansatte  
og menighedsråd for ideer og sparring 
og ikke mindst til medlemmerne i byg-
geudvalget for en engageret indsats, 
der indtil nu har budt på 17 udvalgs-
møder. 
 
Arkitekt Benny Andersen takkede for 
opgaven og rettede en tak til alle hånd-
værkere for et godt og gnidningsfrit 
samarbejde og op-fordrede til at fort-
sætte resten af byggeperioden på sam-
me gode måde. 
 
 
Herefter blev der udråbt et trefoldigt 
leve for Sognehuset og inviteret til den 
 
sædvanlige rejsegilde-menu, bestående 

af pølser og øl/vand . 
 
Der er planlagt stor indvielsesfest søn-
dag den 7. oktober 2012 - nærmere 
følger her i bladet samt på kirkens 
hjemmeside. 

 

 
Der henvises til flere billeder fra rejse-
gildet på kirkens hjemmeside. 

 
Knud Lunderskov  

Fotos: Jørgen Lauritsen 
 

Rejsegilde på udvidelsen til Mårslet Sognehus 
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Det kribler og krabler hos KFUM spejderne i Mårslet. 

 
Vi starter en ny enhed for drenge og piger i 0. og 1. klasse. 

Mandag den 13. august  kl. 18.00-19.30 
 

Vi skal ud på opdagelse sammen med bæver og hans venner. Tænde bål, 
bygge huler, lære at klare os selv som ægte bævere, og holde rovdyrerne på 

afstand... 
 

Se mere på www.maarsletspejderne.com 

Ledere: 
Ellen Albæk 
86296497 
 
Inga Holm  
86298059 
 
 

KFUM spejderne Mår-
slet gruppe 
Spejderhuset 
Obstrupvej 6 
8320 Mårslet 
Hver mandag  
kl. 18.00-19.30 
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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. 6084 5520 eller 
Susanne Lunderskov,  
tlf. 6086 2617 
 
Lærkereden 
er for alle børn fra BH klasse  til og 
med 3. klasse.  
Vi synger, hører en fortælling fra 
Bibelen, leger og deltager i mange 
forskellige aktiviteter.  
Sognehuset, mandag  
kl. 16.15-17.30.  
 
 
 

Ledere af Lærkereden er: 
Dorthe Bjerge,  
tlf. 8629 5002  
Mette Nørgaard Pedersen, 
tlf. 8629 7155 
 
Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større 
børn - fra  4.- 7. klasse.  
Sognehuset, mandag 
kl. 19.00 - 20.30. 
Program kan fås i sognehuset.  
Ledere af Ørnereden er: 
 
Anders Kristoffersen,  
tlf. 8628 9965 
René Lunderskov,  
tlf. 8621 2186 
 
Der kan være ændringer i forbin-

delse med højtider og ferier. 

Børneklubberne 

Mårslet Indremission  
august: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Onsdag den 29. august får 

vi besøg af Missionær  
Egild Kildeholm Jensen 

 
Emnet for denne aften er:  

 
”Kom Jesus for sent?” 

 
med udgangspunkt i Johannes evange-
liet kapitel 11.        
 
Her hører vi om Lazarus´ sygdom, 
død og opvækkelse. Jesus kom ikke, 
da han blev bedt om at komme, og da 
han kom, var Lazarus både død og 
begravet.  
 
Hører Jesus ikke vore bønner? Hvor-
for reagerer han ikke? Sådanne 
spørgsmål kan vi sidde med, og vi 
konkluderer: Jesus kom for sent!  
 
I aften vil vi forsøge at besvare 
spørgsmålet: Kom Jesus for sent? 
 
Egild Kildeholm Jensen er 58 år, gift 
med Grethe og har 4 sønner og 4 bør-
nebørn. Han har været missionær i 33 
år med placering i Gram, Skjern, Kol-
ding, Jyderup og nu i Rønde. 
 
Mødet vil grundet Sognehusets udvi-
delse, blive afholdt hos Inge og Mo-
gens Pedersen, Mølleparken 5 og star-
ter kl. 19.30. 
 
Alle er meget velkommen til at kigge 
indenfor. 
 
 
 

Mårslet Indremission 

 
 
 
 
 
Så er de nye brochurer over vejkirker 
og andre åbne kirker for 2012 ud-
kommet. Der er i alt 390 kirker for-
delt udover hele landet. 
 
Brochurerne findes som sædvanligt i 
2 udgaver: én for Jylland med 193 
kirker og én for øerne (Sjælland, Fyn 
og de øvrige øer) med 197 kirker. 
 
 De kan fås i de deltagende kirker 
(for eksempel i Mårslet Kirkes vå-
benhus), på biblioteker, turist-
bureauer, campingpladser, van-
drerhjem, udvalgte museer mv. og 
ved henvendelse til Kirkefondet. 
 
De kan også ses og downlodes fra 
www.vejkirker.dk. 
 

Brochurerne er gratis. 
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Kirkebil 
 

Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke 
kan ældre og dårligt gående bestille 
gratis transport.  
 
Ring til kirketjener Allan Vindfeldt 
Jensens 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 4A,   
tirsdag og onsdag  kl. 9.00 - 13.00.  
Tlf. 8629 3440   
ellers henvises til sognepræsten på 
Tlf.  8629 0234  
hd@maarslet-kirke.dk 
 
KIRKETJENER  
Allan Vindfeldt Jensen 
Telefontid kl. 8.00 - 8.30  
Tlf. 8629 8190 
 
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 juli og august 
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 

Menighedsrådet 
 

Der afholdes menighedsrådsmøde   
 

Onsdag d. 22. august kl. 19.00 
Adressen for mødet vil blive offentlig-

gjort på hjemmesiden 
 
Menighedsrådets møder er offentlige 
og alle er velkomne til møderne. 

Kirken er åben 
Mårslet Kirke er normalt åben i dagti-
merne mandag til fredag  
kl. 9.00 - 17.00. 
Alle er velkomne til at slappe af fra 
dagens stress og nyde roen i det smuk-
ke kirkerum. Er der herudover behov 
for at besøge kirken på andre tidspunk-
ter, så kontakt : 
 
Sognepræst Hanne Davidsen i præste-
gården, Obstrupvej 4,  
8320 Mårslet.  

Mårslet Kirkes 
Hjemmeside 

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  

Sognehuset  
vil på grund af byggeri være luk-
ket for alle aktiviteter i perioden 

7/5 – 30/9 2012. 

Foto: Jørgen Lauritsen 



 MÅRSLET-bladet  JULI / JAUGUST 2012 24 

 

Fodbold 

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  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 

U - 10 piger i Madsby Cup 
TMG' s dygtige U-10 piger deltog i 
Madsby Cup, i weekenden d. 2-3 juni. 

TMG 1 blev en flot 3'er i C-rækken 
og TMG 2 vandt Madsby Cuppen 

med finalesejr over Hørning på 4-1. 
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Motion 

Kærlighed ved andet pedaltramp 
De er bange for at historien vil ende 
som en Billedblads-agtig historie, 
når de fortæller den. Men Gitte og 
Michael Ryom Salomonsen har alli-
gevel sagt ja til at fortælle en helt 
unik og sød historie om, hvordan de 
tilfældigt mødtes til spinning i moti-
onscentret og trekvart år senere 
bliver gift midt i maj i år. 
 
Efter interviewet leder de efter det 
gode bryllupsbillede til at illustrere 
artiklen. Gitte ler og kalder parret for 
Hr. og Fru Spinning.  
 
Mest fordi det er så utrolig en historie 
at tænke tilbage på og fortælle videre 
med alle de tilfældigheder, teenageag-
tig nervøsitet og tro på kærlighedens 
kraft, der voksede ud af at mødes i 
motionscentret. 
 
Historien starter for mere end et år 
siden. Faktisk den dag TMG motions 
åbner sit motionscenter 12. marts. 
Michael er på det tidspunkt uddannet 
som spinninginstruktør og klar til at 
lede sine hold. Gitte, derimod, anede 
ikke noget om, at centret skulle åbne. 
 
”Jeg var til min søsters fødselsdag 
den dag, men vi blev enige om at gå 
hen for at se, hvad det var for noget 
på åbningsdagen. Dagen efter meldte 
jeg mig ind for et år”, mindes Gitte 
om den dag, der senere fik stor betyd-
ning for hende. 
 
Hun købte et sæt billige spinningsko i 
Bilka uden at have spinnet før og gik i 
gang. 
”Jeg var alene med min søn på det 
tidspunkt og havde ingen tanker om at 
skulle finde en mand i centret”, siger 
hun. 
 
”Men man kender altid nogen, man 
kan snik-snakke med, når man kom-
mer hen i centret. Forældre til børn i 

min søns klasse osv. Det er et center, 
hvor man hilser på hinanden, og hvor 
der er et godt sammenhold med dem, 
man træner sammen med”, siger hun. 
’Min ex..min ex…’ 
Michael er på sin side fraskilt med tre 
delebørn og havde nok at se til på job-
bet, som aktiv cykelrytter i Mårslet 
Cykel Motion og som spinningi-
nstruktør. 
 
En dag så Gitte teksten TV 2 Østjyl-
land på ryggen af Michael lige inden 
en spinningsession. Det fik hende til 
at spørge, om han kendte Allan K, og 
det gjorde han jo, da de arbejder sam-
me sted.  
 
Efter timen bød instruktør Inga, som 
Michael var supervisor for den dag, 
på øl og sodavand for at fejre sit 25 
gangs jubilæum som spinner.  
 
”I den snak nævnte Michael fem gan-
ge ’min ex’… noget han gjorde igen 
et stykke tid efter, da de faldt i snak 
på boldbanerne”, husker Gitte og ler 
ved tanken. 
 
Imens var Michael egentlig enig med 
en kammerat, der også var instruktør i 
centret, at der da ingen lækre kvinder 
var at se til spinning. Alligevel kom 
han en dag og sagde ”nu har jeg set 
en kvinde, der er så sød og som smi-
ler så dejligt, men jeg ved ikke, hvem 
hun er”. 
 
”Pludselig kom Thomas og sagde, at 
han havde set hende og at det er Gitte, 
han kendte for mange år siden, at hun 
er læge, bor i Silkeborg, og at hende 
skulle jeg have!”, fortæller Michael. 
 
Gitte er dog ikke læge, men sygeple-
jerske. Hun bor ikke i Silkeborg, men 
i Mårslet. Og så tog tiltrækningen 
mellem dem til.  
 

På det tidspunkt havde Gitte mere 
eller mindre ubevidst fået øje for Mi-
chael også.  
”Han er en dygtig instruktør og får 
folk til at føle sig tilpas i lokalet med 
små bemærkninger og opmuntringer”, 
siger hun. 
 
Sporten forener 
Midt i juni sidste år forvandler den 
ubevidste tiltrækning sig med ét til en 
realitet. Efter en spinningtime en lør-
dag formiddag trykker Gitte Send på 
en sms til Michael. 
 
”Jeg fortrød i samme sekund ’hvad er 
det jeg gør’ sådan helt teenageagtig, 
selv om jeg var 41!”, husker hun ty-
deligt den dag, hvor hun trodsede 
frygten for afslag og den sårbarhed, 
der følger med den. 
 
Sms’en var knapt bippet ind på Mi-
chaels mobil, før han besvarede den.  
 
Og så rullede lavinen med hemmelige 
gåture og ustoppelige snakke, der hur-
tigt viste dem, at de klikkede godt 
sammen. 
 
Begge er vilde med at dyrke sport, 
Gitte har løbet meget, da hun boede i 
Århus, mens Michael i mange år har 
været ivrigt landevejs- og mountain-
bike cykelrytter. 
 
”Du er meget målrettet og ved, hvad 
du vil have”, siger Michael henvendt 
til Gitte, der siden har fået både lan-
devejs- og mountainbike cykler til 
fælles ture, til job og til træning. 
 
Hun mærker også glæden ved at have 
den samme lidenskab for en interesse. 
 
”Jeg vil gerne dyrke sport og den lyst 
forstærkes bare af, at den anden også 
vil det lige så meget”, understreger 
hun. 
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Julefrieri 
I løbet af sommeren var Gitte så godt 
som flyttet ind hos Michael, men først 
i oktober tog hun skridtet fuldt ud. 
 
Og så gik det slag i slag til Michael 
friede juleaften ved at have skrevet 
’vil du….’ på en stak træklodser, som 
Gitte skulle samle. Det skete 23.30 
juleaften, hvorefter parret, deres børn 
og Gittes familie gik fra Bedervej til 
byens juletræ for at danse rundt om 
det ved midnatstide sammen med en 
flok andre mårslettere. 
 
I tiden efter deres møde er det gået op 
for dem, at de har haft mange ting til 
fælles i deres fortid uden at have den 
mindste chance for at have mødt hin-
anden undervejs. 

 
”Vi har begge fødselsdag den samme 
dag. Vi har begge boet i Egå, været 
opvaskere i restauranten på Egå Mari-
na og haft venner, der har haft tråde 
til hinanden udenom os”, forklarer 
Michael. 
 
Parret er snart på vej til et nybygget 
hus efter at have oplevet et begiven-
hedsrigt år efter det tilfældige møde i 
motionscentret. 
 
”Havde vi ikke haft det center i byen, 
ved jeg ikke, hvor vi skulle have mødt 
hinanden”, runder Michael interview-
et af. 
 
Steen Bille 
formand TMG motion  

Gitte og Michael velsignes med ris efter 
at være blevet gift i Mårslet Kirke som 
Ryom Salomonsen (Foto: Salomonsens) 

Nye tilbud i TMG motion 
TMG motion byder på flere nye initi-
ativer efter sommerferien. Ud over at 
fortsætte sucessen med fitness- og 
indoor cykling træning samt løbesko-
len, lægger vi nyt på tilbuddene. 
 
Vi er ved at finde nye, ekstra løbetræ-
nere til vores løbeskole, der fortsætter 
med fælles træning to gange om 
ugen. Ud over at gentage de to nuvæ-
rende grupper for henholdsvis begyn-
dere og let øvede, satser vi på at åbne 
en løbegrupper for dem, der ’løber’ 
ud af gruppen for let øvede og kan 
følge et lidt mere krævende program 
over 12 uger med træning to gange 
om ugen. 
 

Løbetræningen vil fortsat være gratis 
for medlemmer af motionscentret og 
TMG motion, mens andre borgere 
skal betale 200 kr. for de 12 ugers 
træning ledet af løbetrænere. 
 
Desuden er vore to instruktører i act 
(/crossfit) med på idéen om at prøve 
at tilbyde to hold i stedet for det ene 
nuværende hver onsdag i skolens 
gymnastiksal. 
 
Det vil give plads til begyndere, som 
vil se act eller max-puls træningen 
med brug af egen krop an. 
 
Søndag i byfesten inviterer de to act-
instruktører Kenneth og Benjamin til 
to gratis sessions actr-træning på 

boldbanen bag HalHuset. Den træ-
ning vil rumme plads for alle fra teen-
agere, drenge og piger til voksne 
mænd og kvinder. 
 
Det tilbud indgår i et søndags-
arrangement kl. 13-15 søndag i byfe-
sten, hvor vi også laver forhindrings-
baner for to aldre børn, uden dørs 
zumba, prøvetimer i zumba og fitness 
samt petanque. 
 
Få mere at vide eller vil du meldes 
ind i motionscentret, send mig en 
mail: Steen Bille, formand TMG moti-
on:  

bille1113@hotmail.com 

Vinderen af loppemarked grisen 
108 kg. Det var tallet på vægten da 
grisen fra loppemarkedet lørdag blev 
vejet. 
Den grisevægt-gætter der kom tættest 
på var Børge Nielsen, Tisetvej. Han 
får inden længe leveret dyret slagtet 
og parteret. 
Grisen var traditionen tro et sponsor-
bidrag fra gårdejer Jens Thomsen, 
Tranbjerggård. 
Gæt-vægten-på-grisen konkurrencen 
indbragte den pæne sum af 4470 kr. 

I det hele taget melder arrangørerne 
om et super loppemarked i år. Regnen 
var så venlig først at sætte ind et kvar-
ter før afslutningen.  
I kombination med en række forskel-
lige aktiviteter bidrog det til at resul-
tatet blev et overskud på den gode 
side af 60.000 kr. 
Hele overskuddet går til TMG's hånd-
boldafdeling. 

PerH. 
Kilde: Mårslet Net 
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Byens bedste loppemarked 
Igen et rekordoverskud, vi gjorde det 
igen. fantastisk o.s.v. det er nogle af 
overskrifterne fra tidligere års loppe-
markeder og vi kan roligt gentage 
dem alle sammen igen. Sidste år viste 
vi hvordan opskriften på et loppemar-
ked er, men med det Danske vejr, så 
er det ikke nemt at vide om det bliver 
en tynd gang suppe, eller det brænder 
for meget på. Men opskriften er god 
og årets anretning blev også ganske 
udmærket. Vejrguderne var med os 
og årets overskud kommer på ca.  
60.000.Vi er rigtig glade for at der i år 
var mange nye deltagere med, det 
tegner godt for fremtiden og vi er 
overbevist om at de fandt det en ople-
velse værd og sikkert gerne deltager 
igen til næste år. Vi har ikke overblik 
over hvor mange som har hjulpet til 
med hele loppemarkedet, men vi nær-
mer os nok snart 100 personer som 

har deltaget, i indsamling, opstilling, 
salg oprydning o.s.v. Ud over alle de 
frivillige hjælpere, så ville vi ikke 
kunne generere et så fint resultant 
uden den store hjælp vi får lokalt fra 
dem som stiller lokaler til rådighed, 
stiller biler og traktorer til rådighed, 
bidrager med en gris, kommer med 
udplantningsplanter, yder effekter til 
markedet og især alle vore gode kun-
der samt vor lokale vognmand som 
hjælper os af med affaldet. Vi er over-
bevist om at der i år var rekord i antal 
kunder ved åbningen.  Alle som har 
ydet et bidrag til loppemarkedet af 
den ene eller anden art skal have en 
rigtig stor tak for indsatsen og stor tak 
til alle byens borgere som mødte op 
og støttede os på den ene eller anden 
måde. Vi glæder os allerede til næste 
år hvor vi forventer at vi holder lop-
pemarkedet lørdag den 8.6.2013. 

(husk at reservere datoen) Selv om vi 
gør vort bedste, så kan vi naturligvis 
altid gøre det bedre, og vi hører derfor 
gerne fra folk som har forslag til for-
bedringer, eller har ideer til hvordan 
vi kan skaffe flere indtægtsgivende 
gode aktiviteter til loppemarkedet. 
 

Flemming Kristiansen 
banevej8@gmail.com 

 
Mads R. Pedersen 

ovesdal25@profibermail.dk 
 

Brian Kjellerup 
bkj451@gmail.com 

 
Jacob Lind 

jacoblind@profibermail.dk   
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Hvis du vil vide mere om den for-
tid, der danner baggrund for den 
nutid - og ikke mindst den fremtid, 
du er en del af., så bliv medlem af 
Mårslet Sogns Lokalhistoriske 
Forening. 

Egnsarkivet er åbent den 2. og 4. 
onsdag i hver måned fra kl. 16:00 til 
17:30 undt. juli og december. Ind-
gang fra skolens lille parke-
ringsplads på Obstrupvej. 
Her vil medlemmer af Lokalhi-
storisk Forening være til stede for en 
snak, tegning af medlemskab, og 
evt. modtagelse af arkiv-materiale 
eller andet. 
http://maarsletegnsarkiv.dk   

Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 8. og onsdag d. 22. august, begge dage  fra kl. 16:00 til 17:30.  

Årligt kontingent: Personligt 50 kr. 
og husstandsmedlemskab 80 kr.  
Ring til  Ingerlise Wendland, på tlf. 
8629 2680 eller e-mail:  
wendland@mail.dk   

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

Omegnstur i 
festugen 

 

Søndag d. 19. aug. kl. 14:00 
 

De traditionsrige byvandringer aflø-
ses i år af en lille bustur til seværdig-
heder i Mårslets interes-sante om-
egn. Se kortet. 
Guider på turen vil være Anders Err-
boe og Jørgen Kraglund, og første 
stop bliver i Astrup, hvor Erik Win-
ther fra Solbjerg vil vise os rundt i 
kirken og den spændende præste-
gårdshave.  
Turen derfra går videre via Solbjerg 
Hovedgade til Tiset Kirke, hvorfra 
man kan se det område, hvor den fra 
middelalderen så landskendte Marie 
Kilde en gang har sprunget.  

Turen fortsætter videre nordpå til 
Tingskoven. Herfra bliver der en 
kort spadseretur til de steder, hvor 
retshandlinger i mange hundrede år 
har fundet sted.  
Busturen går herfra tilbage til Mår-
slet over Testrup med den særdeles 
velbesøgte højskole og en rigtig køb-
mandshandel fra de gode gamle da-
ge. 
Man vil under turen kunne nyde en 
smagsprøve fremstillet af den fineste 
brændevin, som - af medlemmer fra 
Mårslet Brændevinslaug - er krydret 
med udsøgte urter, ligesom man kan 
opleve en verdenspremiere, nemlig 
melodien ”En yndig og frydefuld 
sommertid” udsat for helikon og 
blikfløjte. 
Turen starter søndag den 19. august 
kl. 14:00 fra Mårslet Kirkes parke-

ringsplads, og busbilletten koster 35 
kr.  Tilmelding senest onsdag den 
15. august til:  
Anne Marie Dalsgaard,  
tlf.: 4034 9838 
mail: annemarie.dm@gmail.com 
eller Ingerlise Wendland,  
tlf.: 8629 2680  
mail: wendland@mail.dk 

Børnefestivallen i billeder 
 

Fotos Jørgen Lauritsen  
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Byfest program 15. – 19. august 2012 
 

AKTØRERNE I BYFESTEN 2012. 
Mårslet Cykelmotion - Mårslet Juletræslaug - Cirkus Krone – 

TMG Fodboldsvenner / FLASH – Slagter Zacho/ TMG Fodbold 
 Mårslet Kirke – Mårslet Sogns Lokalhistorisk forening –  

TMG og Mårslet Run & Walk. 
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Onsdag 15. august. 
 
Kl. 14.00 Tyvstarten. 
 
Mårslet seniorernes eget byfestarran-
gement. Cykeltur på en helt ny rute 
for byens raske seniorer over 60 år. 
Ruten kan gennemføres på ca. 25 mi-
nutter. Start og mål i Bomgårdshaven. 
Cykelturen slutter med hyggeligt 
samvær over koldt øl eller vand, plus 
varme pølser og kaffe. 
Ingen startpenge, bare fornøjelse. 
Arrangør og Sponsor. Juletræslau-
get 
 

Torsdag 16. august. 
 
Kl. 18. Børne- og ungdomscykelløb. 
9 - 15 år.  
 
Tilmelding/indskrivning til cykelløbet 
foregår ved startstedet, som er ved 
Rema 1000 på  
Mårslet Byvej – fra kl.17.30. Cykel-
hjelm er absolut påkrævet 
Arrangør: Odder Cykelklub og 
Mårslet Cykel Motion.  
 

Fredag 17. august. 
 

Kl. 19.00 Byfestens store motions-
cykelløb for hele familien med start 
fra Hal Huset. 
 
Der er masser af præmier til uddeling 
umiddelbart efter mål og afslutning. 
Pris for deltagelse:  
Børn 10 kr. - Voksne 20 kr. Tilmel-
ding fra kl. 18.30 
Arrangør: Mårslet Cykel Motion. 
Cykelhjelm ses gerne 
 
 
Kl. 21.00 – 01.30. Junior Byfest i 
Gymnastiksalen.  
 
Fest for de unge 14-17 årige i Mårslet 
og omegn.  
Der spilles op til dans og fest med 
professionel DJ og god stemning.  
Festen holdes i Mårslet Skoles Gym-
nastiksal og der serveres ingen alko-
hol.  
Medbring venligst sygesikring og 

billede ID.  
Arrangør: TMG Fodboldens Ven-
ner / FLASH 
 

Lørdag 18. august. 
 
Kl. 09.00 - 15.00 Kræmmermarked 
i Bomgårdshaven. 
 
Her er stedet hvor mårsletterne mø-
des. 
Morgenkaffebord med rundstykker og 
kaffe til rimelige priser, og så en by-
festdram til at 
vågne op på. 
Kræmmermarkedet for os alle. Børn, 
voksne, naboer og venner. Vi bør alle 
møde op i 
Bomgårdshaven denne sensommer 
lørdag. 
Mød de mange børn der sælger ud af 
overskuddet og mød Kajs Billedskole 
og  
byens spejdere, piger og drenge, 
grønne eller blå, de er der alle sam-
men. 
Byens Bridgeklub vil også være at 
finde. Go´ Byfest. 
Arr. Juletræslauget 
 
Vedr. Kræmmermarked i Bom-
gårdshaven. 
Dette er et marked hvor alle kan kom-
me med det de har lyst til at sælge, 
altså ikke kun for 
børn. 
Tilmelding til Maybritt Madsen tlf. 
86 29 75 82 (Efter først til mølle 
princippet) 
Pris: Kræmmer-markedsboder à 
20,00kr. 
 
Kl. 15.00 Mårslet Run & Walk  
 
Ruter på 5,3 og 10,6 kilometer. 
(Samme rute to gange) Start og mål 
ved Hal Huset. 
Pris: Gratis for børn 0-14 år, inkl. me-
daljer til de første 200 børn over mål-
stregen. 
Vi lægger vægt på at børn kan løbe 
gratis, for at fremme motion i denne 
aldersgruppe. 
Voksne mellem 15 og 100 år - 50 kr. 
(5 kr. går igen i år til Multihal-

projektet.) 
Gratis T-shirt til de første 300 til-
meldte, så længe størrelser haves. 
Der er væskedepoter i start/mål områ-
det og på ruten ved ca. 3,5 km 
(Mårslet Vandværk) 
I målområdet er der endvidere frugt 
til rådighed. 
Der vil være tidstagning. 
Der vil være diplomer, hvorpå løber-
ne selv kan skrive deres tid. 
Vandrepokal til hurtigste løber på 
10,6 km. 
Sponsorpræmier udtrækkes på løbe-
numrene. 
Man løber på eget ansvar. 
Arrangør: Gruppen bag Mårslet 
Run & Walk –kik ind på: http://
www.runwalk.dk/ 
 
Vedr. Run & Walk: 
Tilmelding til Run & Walk i Bom-
gårdshaven under Kræmmermar-
kedet fra kl. 9.00 til 11.00,  
samt ved Hal Huset fra kl.13.30 til 
14.30, tilmelding lukkes præcis. 
 
 
Kl. 17.00 Taverna stemning i Byfe-
sten. 
 
OK-tanken/Bomgårdshaven. Stedet 
hvor byens borgere spiser byfestme-
nuen. 
 
Et koncept som startede sidste år 
med stor succes. 
Vi holder fast ved den sædvanlige 
Taverna stemning, og vores lokale 
Slagter Zacho har lovet igen at sørge 
for mad til fællesspisning lørdag af-
ten.  
Slagter Zacho tager salater, kartofler, 
brød, kød og slagterpølser med, som 
du kan købe og selv grille på de op-
stillede grill i Bomgårdshaven. Det 
eneste du skal medbringe er bestik og 
service, samt penge til mad og drikke-
varer. Der sælges fadøl fra Århus 
Bryghus. Endvidere kan der købes 
sodavand og vin. 
Vi glæder os til at se masser af fest-
glade mennesker i Bomgårdshaven 
fra kl. 17.00. 
Da vi de tidligere år hurtig har haft 

Mårslet Byfest Program 2012 
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”udsolgt” af borde/bænke, opfordre vi 
gæsterne til at 
medbringe borde/stole/og picnic ud-
styr. 
Arrangør: Slagter Zacho og TMG 
Fodbold 
 

Søndag 19. august. 
 
Kl.11.00 Friluftsgudstjeneste. 
 
I forbindelse med Mårslet Byfest fej-
rer vi gudstjeneste i Bomgårdshaven 
søndag den 19. august kl. 11.00.  
Igen i år har vi fornøjelsen af at høre 
Århus Brassband, når bandet spiller 
til salmesangen. 
Korister fra Mårslet Kirkekor vil også 
medvirke sammen med kirkesanger 
Lisbeth Frandsen. Begge sognepræ-
ster medvirker ved gudstjenesten, 
hvor Mette Maria Kristensen er præ-
dikant. 
For første gang i år skal vi også fejre 
dåb ved friluftsgudstjenesten. Biskop 
Kjeld Holm har givet lov til, at en 
lille pige må blive døbt på engen un-
der gudstjenesten. 
Der sættes bænke frem, og man sid-
der ned under hele gudstjenesten. Det 
kan være en god ide selv at medbrin-
ge et par campingstole eller et tæppe. 
Under altergang kommer præster og 
hjælpere rundt med groft landbrød og 
rødvin og alle indbydes til at deltage i 
nadveren.  
Efter gudstjenesten kan man købe 
frokosten ved Konditor Bagerens 
bod, ligesom også øl og vand kan 
købes. 
Arrangør: Mårslet Menighedsråd 
 
Kl. 13-15 “MaxPuls” på Mårslet 
stadion 
 
ACT for børn og voksne 
(højintensitets styrke- og motionstræ-
ning inspireret af CrossFit) 
Forhindringsbaner på tid 3-6 år og 7-
11 år 
Spinning for begyndere 
Zumba - både uden- og indendørs 
Petanque turnering 
Tilmelding foregår i Bomgaardsha-
ven lørdag under børneloppemarke-
det, 
eller direkte på stadion søndag (hvis 

der stadig er plads på holdene) 
Ingen tilmeldings gebyr – alt er gra-
tis. 
Arrangør TMG 
 
 
Kl. 14.00 Omegnstur i festugen.  
Turen starter ved Mårslet Kirkes 
parkeringsplads 
 
De traditionsrige byvandringer aflø-
ses i år af en lille bustur til seværdig-
heder i Mårslets interessante omegn.  
Busbilletten koster 35 kr.   
Tilmelding 
senest onsdag den 15. august til: 
Anne Marie Dalsgaard,  
tlf.: 40 34 98 38  
mail: annmarie.dm@gmail.com 
eller Ingerlise Wendland,  
tlf.: 86 29 26 80  
mail: wendland@mail.dk 
Guider på turen vil være Anders Err-
boe og Jørgen Kraglund, og første 
stop bliver i Astrup, hvor Erik Win-
ther fra Solbjerg vise rundt i kirken 
og den spændende præstegårdshave. 
Turen derfra vil gå videre via Sol-
bjerg Hovedgade til Tiset Kirke, 
hvorfra man kan se det område, hvor 
den fra middelalderen så landskendte 
Marie Kilde en gang har sprunget. 
Turen fortsætter videre nordpå til 
Tingskoven. Herfra bliver der en kort 
spadseretur til de steder, hvor rets-
handlinger i mange hundrede år har 
fundet sted. Busturen går herfra tilba-
ge til Mårslet over Testrup med den 
særdeles velbesøgte højskole og en 
rigtig købmandshandel fra de gode 
gamle dage. 
Man vil under turen kunne nyde en 
smagsprøve udført af medlemmer fra 
Mårslet Brændevinslaug lavet af den 
fineste brændevin, som er krydret 
med udsøgte urter, ligesom man kan 
opleve en verdenspremiere, nemlig 
melodien ”En yndig og frydefuld 
sommertid” udsat for helikon og blik-
fløjte. 
Arrangør: Mårslet Sogns Lokalhi-
storiske Forening. 
 
Kl. 15.00 CIRKUS KRONE. Fami-
lieforestilling på boldbanerne ved 
skolen. 
 
Vil du have en forsmag så klik ind på 

denne hjemmeside: http://
www.cirkuskrone.dk/ 
Dette arrangement med CIRKUS 
KRONE er det sidste programsatte 
dette år. 
 
----------SLUT - tak for i år ---------- 
Såfremt at der måtte være spørgs-
mål vedr. dette festugeprogram 
kontakt venligst: 
John Johansen 86 29 88 88 eller 
johnjohansen@youmail.dk 
 
Der er mange der hjælper til i Mårslet 
Byfest, en tak skal lyde til alle herfra. 
Dette gælder også de der sponserer de 

forskellige aktører i Byfesten 
*NORDEA * STEEN B. HANSEN * 
KAAE`S FISK * KK VENTILATI-
ON * DJURSLANDS BANK * 
*SMINIPAC * TANDLÆGERNE I 
MÅRSLET * MÅRSLET PIZZA 
BAR * AARHUS BRYGHUS * 
*KONDITOR BAGEREN * MÅR-
SLET VANDVÆRK * ETK ELEK-
TRONIK * SUPER BRUGSEN *  
*BLAABJERG RADIO * ØSTJYSK 
ENERGI * SLAGTER ZACHO * 
MÅRSLET BRÆNDEVINSLAUG 
*MALLING BIO * FRISØRHUSET 
* SOULGLOW By D. Falengreen * 
ODDERBANEN 
 

Der er givetvis flere, men på dette 
tidspunkt er jeg ikke bekendt med 

flere. 
 

STØT DEM, DE STØTTER BY-
EN!! 

--------------------------------------------- 
 
Opfordring til alle der har mulighed 
for at flage. Send flaget til tops under 
Byfesten 2012 
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Den nye genbrugsstation er trafik-
sikker og ressourcebevidst. Den 
åbner d. 16. juni. 
 
Lørdag d. 16. juni bliver en ny, mo-
derne, trafiksikker og ressourcebe-
vidst genbrugsstation taget i brug i 
Malling. 
  
Lørdag d. 16. juni kl. 10 slår den ny 
Genbrugsstation Holmskovvej porten 
op for kunderne for første gang. Da-
gen før kl. 18 vil Genbrugsstation 
Nymarken i Malling lukke porten bag 
den sidste kunde. 
  
I anledning af, at genbrugsstationen 
på Holmskovvej er færdig, bliver den 
indviet af rådmand for Teknik og Mil-
jø Bünyamin Simsek. Det sker lørdag 
16. juni kl. 10, hvor også de første 
200 kunder får bl.a. et trailer-net. 
  
Den nye genbrugsstation er i en kate-
gori for sig selv. Den er brugervenlig, 
trafiksikker og anlagt med ressource-
bevidsthed for øje. Bl.a. er mand-
skabsbygningen opført med gen-
brugssten fra nedrevne bygninger og 
som klimavenligt byggeri - helt i sam-

klang med, hvad en moderne gen-
brugsstation står for. 
  
”På den nye genbrugsstation i Mal-
ling er genbrug tænkt ind fra anlæg til 
daglig drift. Jo mere affald vi afleve-
rer, og jo bedre vi kan sortere det, jo 
mere kan vi genanvende, og jo mere 
kan vi skåne miljøet. Genbrugsstatio-
nen er simpelthen skabt med henblik 
på, at effekten af genbrugsflowet bli-
ver så stort som muligt,” siger råd-
mand for Teknik og Miljø Bünyamin 
Simsek. 
  
Som noget særligt vil den trafiksikre 
genbrugsstation tilbyde de yngste aar-
husianske skoleelever at komme på 
besøg og lære om genbrug. 
  
Den nye genbrugsstation afløser gen-
brugsstationen på Nymarksvej i Mal-
ling, da grunden her skal indgå i en 
kommende skov. Aarhus Byråd har 
valgt, at den sydlige del af kommunen 
i lighed med andre områder i kommu-
nen fortsat skal have en genbrugssta-
tion liggende tæt på, hvor folk bor. 
Således har Aarhus Kommune fortsat 
6 genbrugsstationer, der tilsammen 

modtager 1,2 mio. besøgende om året. 
 
Fakta om genbrugsstationen på 
Holmskovvej i Malling 
  
Selve pladsen 
 Den ny genbrugsstation er anlagt i tre 
niveauer. Derfor kan kundetrafik og 
arbejdskørsel holdes adskilt, så alle 
kan færdes trygt på pladsen. Alle con-
tainerne er gravet delvis ned, så kun-
derne nemt kan komme af med affal-
det uden at skulle løfte ting op over 
en høj kant. Kunderne kører ind på 
øverste niveau og sorterer deres affald 
i de nedsænkede containere. Farligt 
affald afleveres også her. Det mellem-
ste niveau er kun til arbejdskørsel. 
Lastbiler henter fyldte containere og 
sætter tomme af her. Det er også fra 
mellemniveauet, at store arbejdskøre-
tøjer med grabbe om-fordeler have- 
og byggeaffald til videre behandling. 
Kunderne kan losse have- og bygge-
affald af på det nederste niveau. Det 
er også her, at de kan læsse købt kom-
post.   
  
Mandskabsbygningen 
Genbrug er tænkt helt ind i både etab-
lering og daglig drift af den ny gen-
brugsstation. Derfor var genanvendel-
se også integreret, da genbrugsstatio-
nen blev bygget. Der er anvendt gen-
brugsmaterialer i videst muligt om-
fang. Regnvand bliver opsamlet og 
genbrugt til støvdæmpning og van-
ding af pladsen. Pladsen vil blive op-
lyst med strømbesparende LED-
lyskilder, og det samlede elforbrug vil 
blive nøje overvåget. 
 

Kilde Affald Varme Aarhus 

Ny moderne genbrugsstation 

HALHUSET 
Åbent 

Mandag - torsdag 17.00 - 22.00 

SKOV og/eller landbrugsareal  
søges til outdoor aktiviteter 

i Mårslet eller omegn. 
Kontakt Anders Rich 

mobil 28146700 og hør nærmere. 
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Husk næste deadline til Mårslet-bladet er d. 10. august 

 

* Massage til gravide 
* Massage efter fødslen 

* Nordlys Massage  
  til kvinder 

Velvære - Ro - Glæde 

     
          

     Massageterapeut 
  Anette Krogh 
  50 56 88 42 

 

www.anette-krogh.dk 
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TrygFonden har doneret en Hjerte-
starter til TMG og Mårslet og den er 
nu blevet hængt op udvendigt på Mo-
tionscenterets facade på vej hen til 
indgangsdøren, på siden af klubhuset 
op mod boldbanerne. 
Hjertestarteren hænger frit tilgænge-
ligt for alle. 
 
Der er i forbindelse med tildelingen af 
hjertestarteren også blevet bevilget 
hjertestarterkursus for 12 personer. 
I TMG var vi dog 14 der deltog i kur-
set og som nu er uddannet i brug af 
hjertestarter. Men mange andre har jo 
i forvejen været på kursus i brug af 
hjertestarter på arbejde eller i anden 
forbindelse. 
Det skal ikke afholde andre fra at bru-
ge den - den hjælper en hele vejen 
igennem. Når man åbner for den, for-
tæller den meget præcist, hvad man 

skal gøre. Og man kan ikke gøre no-
get forkert. OG HUSK DET ER 
BEDRE AT GØRE NOGET END 
I K K E  G Ø R E  N O G E T . 
 
Hjertestop konstateres, hvis man ikke 
kan mærke udånding fra den tilskade-
komne. Det mærkes nemmest ved at 
lægge kinden mod den tilskadekom-
nes mund og mærke om der er udån-
ding. 
 
HUSK AT RINGE 1 1 2 SOM DET 
FØRSTE. 
 
Det er vigtigt at give hjertemassage 
indtil en hjælper får hentet hjertestar-
teren. Hjertemassage gives ved at 
trykke hårdt ned på kroppen, lige ved 
hjertet. Tryk 30 gange og giv kunstigt 
åndedræt 2 gange og derefter samme 
procedure igen og igen indtil hjælpen 

er fremme eller patienten selv begyn-
der at trække vejret.  
 
Jeg håber ikke der bliver behov for at 
bruge hjertestarteren, og jeg håber, at 
alle kan lade den sidde i fred til ulyk-
ken er ude.  

 
Per Enevoldsen  

Hjertestarter i Mårslet 

Mårslet - bladets redaktion ønsker alle en god sommer 



 MÅRSLET-bladet  JULI / JAUGUST 2012 36 

 



 MÅRSLET-bladet  JULI / AUGUST 2012 37 

 

Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 
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Har du en bragende god idé til en ak-
tivitet i 8320, eller er du medlem af 
en forening eller interessegruppe, som 
bare mangler lidt penge til at komme 
videre? Så er der mulighed for at søge 
om støtte fra Mårslet Fællesråd. Re-
præsentantskabet godkendte på sene-
ste repræsentantskabsmøde, at Forret-
ningsudvalget må uddele 5.000 kr. til 
en forening eller aktivitet her i 8320 
området. Hvem kan søge? Alle! Man 
skal ikke være medlem af Mårslet 
Fællesråd for at få del i pengene, man 
skal bare bo her i området og midler-
ne skal komme området til gode. 
Hvad kan man søge til? En aktivitet i 
sin forening, et nyt initiativ til etable-
ring af en forening eller måske bare et 
tilskud til en rekvisit i foreningen. Det 

er vide rammer og det skal der også 
være. 
  
Hvornår og hvor skal man søge? An-
søgningsfristen er fredag d. 14. sep-
tember, og skal sendes til John En-
gelbrechtsen (mail: je@8320.dk). An-
søgningen skal indeholde beskrivelse 
af hvad der søges penge til, også ger-
ne hvor mange penge der søges om. 
  
Hvilken aktivitet eller ide som får del 
i midlerne afgøres af Forretningsud-
valget, og afsløres på Foreningernes 
dag som afholdes søndag d. 23. sep-
tember 2012 mellem kl. 12 og 16 i 
Halhuset. 
  
Foreningernes dag er tænkt som en 

mulighed for at fortælle om sin for-
ening, idé eller aktivitet på nogle 
plancher eller i en lille bod. Det vil 
være en oplagt mulighed for at få 
kontakt til en bred del af borgerne i 
området. Hverve nye medlemmer el-
ler få tilført nye frivillige ressourcer. 
Efter sommerferien vil programmet 
for dagen blive annonceret. Vi satser 
på at kunne tilbyde noget interessant 
på dagen, ud over de forhåbentlig 
mange spændende indslag fra 8320’s 
mangfoldighed af fritidstilbud. 
  

Sommerhilsner fra udvalget: 
Margrethe Bogner, Annette Poulsen, 

Kaj Christensen, Jacob Lind, Jens 
Thomsen og John Engelbrechtsen 

Mangler I penge 

Giv en       til Mårsletbladet 

Husk deadline hver 
 

D. 10. i måneden 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
 

Mårslet 
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