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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Helhedsplan for Mårslet 
 
Mårslet har i det seneste årti set en spændende byudvikling syd 
om byen, der har bragt mange nye gode naboer til fælleskabet. I 
Mårslets nabo-by, Malling, er der lagt betydelige og langsigtede 
planer for fremtidig byudvikling med etableringen af Ny By 
Malling samt en eventuel realisering af Beder-Bering vejen.  

 
Ny By Malling vil utvivlsomt betyde en øget prioritering af År-
hus Kommunes alt andet lige beskedne økonomiske ressourcer 
til dette nye lokal område, hvorfor en af naturlige årsager fra-
vælgelse af Mårslet og andre provinsbyer kan være tænkelig – 
Kan naturligt kun give bekymrende miner hos os i 8320. 

 
Derfor er det essentielt, at vi får konkretiseret en Helhedsplan 
for Mårslet, med fokus på en naturlig og holdbar byudvikling i 
et langsigtet perspektiv så byen fortsat kan byde nye naboer til 
fællesskabet, styrke forretnings- og foreningslivet med et stærkt 
Multihus samt sikre, at vi fortsat har en af kommunes mest at-
traktive skoler og dagtilbud. 

 
En Helhedsplan med en tydelig strategi for en langsigtet byud-
vikling vil også kunne forudsætte en ny-tænkning og klimatil-
pasning af infrastrukturen samt etablering af langt flere rekreati-
ve områder til brug for motionister, naturelskere samt øvrighe-
den. 

 
Mårslet skal derfor ses i det store perspektiv, hvor man kigger 
ud over sin egen næsetip og tager helhedsbrillerne på. 

Det kan kun blive spændende. 

 

Kristian Thomsen, Tranbjerggården  

MÅRSLET-Bladet 
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KARLSMINDE 

Hvis man går ned i bunden af  

Visbjerg Hegn, kommer man til to an-
delsboligforeninger: Hasselhegnet til 
venstre og Karlsminde til højre. 
Begge andelsforeninger ligger på et 
område, som tidligere har været gart-
neri. Ejeren af gartneriet hed Karl 
Østergaard, derfor navnet Karlsmin-
de. 
 
Karlsminde er en seniorandelfor-
ening. Det betuder, at man skal være 
+50 for at kunne købe en andel. For-

eningen består af 16 andele med stør-
relser  fra ca. 85 kvadratmeter  til ca. 
105 kvadratmeter. Andelsforeningen 
har også et fælleshus. 
 
Den første indflytning i foreningen 
skete i 1999, og resten fulgte hurtigt 
efter. Karlsminde er en af de ældste af 
de 8-10 andelsforeninger, der ligger i 
Mårslet. 

Ole Vangsø Iversen 
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40 ÅRS JUBILÆUM FOR TMG`S 
LOPPEMAKRED! 

Har TMG´s loppemarked 40 års jubi-
læum! Vi ved det ikke helt præcist. Vi 
kan ikke huske om det var i 1974 eller 
1975 at det første loppemarked blev 
afholdt i Borgerhuset.  Over alt i Dan-
mark er det vel næsten sådan, at le-
derne i idrætsforeningerne bruger rig-
tig meget tid på at skaffe penge til 
foreningerne, for bare at deres afde-
linger kan løbe nogenlunde tilfreds-
stillende rundt. I 70erne havde 
TMG`s håndbold afdeling da også et 
behov for at skaffe ekstra penge til af-
delingen for at få økonomien til at lø-
be rundt. Et af initiativerne var et lop-
pemarked, som den gang blev afholdt 
i Borgerhuset. Man mente den gang, 
at man nok kun hvert andet år kunne 
skaffe lopper nok til et loppemarked. 
Så man var indstillet på kun at afhol-
de loppemarked hvert andet år. Men 
det blev ret hurtigt ændret til hvert år 
og til udendørs loppemarked. Den pri-
mære indtægt ved loppemarkedet er 
naturligvis salget af lopper, men an-
dre aktiviteter er kommet til hen ad 
vejen. Salg af øl, vand, pølser og kaf-
fe har været ret konstant. Men salg af 

vafler og slush ice er også kommet til. 
Gennem de sidste mange år har der 
været en rigtig god indtægt ved salg 
af udplantningsplanter. Takket være 
en stor indsats fra vores lokale gartner 
Lars Kristensen.  Mårsletbønderne 
har også gennem mange år støttet os 
med en levende slagtegris, som har 
været en rigtig god indtægtskilde for 
os, med at man skal gætte grisens 
vægt med mulighed for at vinde den 
til fryseren. Uden støtte fra vore loka-
le handlende, erhvervsliv, vognmand, 
landmænd m.fl. ville det ikke være 
muligt at opnå så gode resultater som 
vi har gjort. Det er vi meget taknemli-
ge over. Vi har ikke styr på hvor man-
ge som hjælper til, men vi har skønnet 
at der de senere år har været omkring 
100 engageret hvert år. Mange har ik-
ke noget med det aktive håndboldliv 
at gøre, men støtter os bare og synes 
at det er vældig spændende og sjovt at 
være med og finder det som en ople-
velse i sig selv. Vi føler også at det er 
en stor, vigtig og god aktivitet som er 
meget værd for Mårslet by og dens 
borgere, som kan få en god oplevelse 
den dag. Overskuddet går primært til 
ungdomsarbejdet i håndboldafdelin-
gen, bl.a. til at børnene kan få nogle 
gode oplevelser til gode håndbold-
stævner, hvor de får nogle gode socia-
le oplevelser og minder for livet. I 
Mårsletbladets maj nummer side 30 
og 31 er der en fin beskrivelse fra 
Svane Cup i Ålborg. Vi har ikke 
100% overblik over hvor mange pen-
ge vi har fået ind i alle årene, men vi 

har dog regnskaber for mere end 20 år 
tilbage og ved nogenlunde hvad der 
var i overskud de første år, så vi kan 
med sikkerhed sige, at det samlede re-
sultat for alle 40 år ligger tættere på 
1,1 million end  1 million. Tak for 
det. En aktivitet som er værd at støtte 
op om og som forhåbentlig kan køre 
succesrigt i mange år frem over.   
 

Jacob Lind 
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LOPPEMARKED    

 lørdag den 13.juni 
 

Fra kl. 10.00 til 15.00 på P-pladsen v. Brugsen 
 
 

Hvis du ikke allerede har sat X i kalenderen den 9. og 13. juni, så gør det nu. 

Tirsdag den 9. er der indsamling til loppemarkedet over alt i Mårslet 

 
Kom og oplev feststemningen og se alle de gode tilbud. Finder du ikke lige det du søger, kan du altid gætte på grisens 
vægt, og være med i lodtrækningen om at få grisen leveret klar til fryseren ca. 1 uge efter loppemarkedet. Der vil på da-
gen kunne købes ”loppebørger”/pølser, øl og sodavand, og forhåbentlig også igen i år en masse blomster.  

 
 Indsamling til loppemarkedet er tirsdag den 9.juni fra kl. 18.00 til 23.00 

Stil effekterne ud til vejen, så kommer vi og henter dem. Men vær opmærksom på, at vi efter loppemarkedet har et af-
faldsproblem, hvorfor vi ikke tager imod gamle solarier, store PC-skærme, defekte hårde hvidevarer, tv- og radioudstyr 
samt tv-apparater som ikke kan modtage det nye MPEG4 signal. 

Vi har stadig behov for flere hjælpere til såvel indsamling, opstilling, salg og oprydning. Så hvis du har lyst til at give en 
hjælpende hånd, evt. bare til noget af arbejdet, så hører vi meget gerne fra dig. 

 
Biler til transport. 

Vi mangler biler til indsamling tirsdag den 9. og lørdag den 13. om morgenen til at køre lopperne ned på pladsen, så har 
du mulighed for at hjælpe os med det hører vi gerne fra dig. 

Flemming Kristiansen  
Tlf. 29 90 16 65  

banevej8@gmail.com 

Mads Pedersen 
tlf. 20 13 09 91 

ovesdal25@profibermail.dk  

Brian Kjellerup  
tlf. 21756486 

bkj451@gmail.com 

TMG-Håndboldafdelingen 
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Kom til børnevenlig Sct. Hans aften 
og støt MultiHallen! 

 
 
Traditionelt er det MultiHallens styregruppe, der arrangerer Sct. Hans aften i Mårslet. Men i år har en ny gruppe under 
styregruppen taget opgaven på sig. Og derfor er der også ændret på konceptet for dette års arrangement. 
 
Tidlig start og fællesspisning 
Som I kan læse i programmet, starter arrangementet allerede kl. 17.30 med fællesspisning. Slagteren i SuperBrugsen vil 
sammensætte en voksen- og børnemenu, som interesserede kan købe madbilletter til på forhånd i SuperBrugsen. Der vil 
desuden være mulighed for at købe fadøl fra Aarhus Bryghus samt vin, sodavand, kildevand, chips, slik og is. Vi tager 
imod kontanter og Mobile Pay.  
 
Vind flotte sponsorgaver 
For at skaffe ekstra penge til MultiHallen, vil der i år være mulighed for at købe lodder og deltage i konkurrencen om 
flotte sponsorgaver fra en lang række lokale erhvervsdrivende.  
 
Sponsorgaverne er blandt andet:  
 
Gavekort til søndagsbrunch for to voksne og to børn på Det Gamle Mejeri 
20 stk gavekort til morgenbuffeten på Café Ziggy 
1 stk testamente/ ægtepagt + 1 stk. advokatrådgivning ifm. bolighandel v/ Jesper Håkonsson fra Jensen Advokatfirma 

(Kan veksles til FolkeMursten) 
4 luksusdyner + 20 sæt børne- og voksen sengetøj fra JYSK 
3 x gaver fra Blaabjerg Radio - bl.a bluetooth højtaler + 2 x høretelefoner 
11 par børne sportssko fra Footmark 
5 gavekort á 200 kr. til Butik Waldo 
1 stk. gavekort á 500 kr. til Strauss Skrædderi 
2 stk gavekort á 150 kr. til Slagter Zacho 
2 stk. gavekort til 1/2 times massage v/ Rakel Yde 
1 stk gavekort til 2 x husets pizza v/ BBQ House 
2 stk. gavekort v/ Mårslet Pizza Bar 
Gaver fra House of Kids - bl.a. rygsæk, iPad cover, mobiltaske og smykker. 
2 gaveæsker fra Aarhus Bryghus 
Øreringe fra Sofie Ejby Keramik 
3 x gaver fra Tupperware fra Helle Bendix Blaabjerg 
2 stk. billetter til Malling Bio 
Gaver fra JUUL.dk - tørklæder, tasker, bælter, sandaler og børnetøj 
Gavekort til Cykeldoktoren 
To flasker vin - Rema 1000, Mårslet 
Gaver fra Sportmaster, SuperBrugsen; Rie Vodder, K3 Værktøj m.fl. 
 
Underholdning undervejs 
Udvalget arbejder også på at få stablet lidt forskelligt underholdning til børn og voksne på benene. Det kan I følge med i 
på www.multihal.nu, på MultiHallens Facebookside og på Mårslet nettet. 
 
Vi håber at se en hel masse glade Mårslettere til en festlig og spændende Sct. Hans aften! 

 
 

Venlig hilsen Sct. Hans-gruppen 
(Marie Bendix, Henrik Bendix, Helle Grimar, Lars Grimar,  

Lars Lyngholm Andersen, Christina AnderseN, Steffen Laustsen og Pia Eskildsen)  
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

Karla Elvira Leth Risum blev den 1. 
Maj 2015 konfirmeret i sin mormors 
gamle konfirmationskjole. 

Kjolen blev købt i en modebutik i 
Holstebro i 1960, til så vidt huskes 75 
kr. 

Udover Karla Elvira og hendes mor-
mor, er yderligere 3 kusiner konfir-
meret i kjolen. 

Der arrangeres sommerbridge på føl-
gende torsdage i maj/juni/august: 
 
Juni: 04.06., 11.06., 18.06., 25.06. 
Aug:  13.08., 20.08., 27.08. 
kl. 18.30 på  
Lokalcenter Kildevang, Mårslet.  
Man medbringer selv kaffe/the. 
Pris: 30,00 kr. pr. spiller pr. gang. Der 
vil være præmie til  
1. og 2. pladsen. 
 
Tilmelding senest onsdag kl. 18 til 
Hanne: hanne@sallingjensen.dk 
(evt. tlf. 28241907) 
 
Der er plads til 20 par, så det er efter 
”først-til-mølle” princippet. 
 

Bestyrelsen 
Mårslet Bridgeklub 

Hovedsponsor: Djurslands Bank 

Mårslet Bridgeklub 
Sommerbridge 

Mormors 
konfirmationskjole 



 MÅRSLET-bladet  JUNI 2015 12 

 

UNG I MÅRSLET 
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.    

E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Blå Mandags Fest i Beder  4/5 2015 
Igen i år var Beder, Malling, Mårslet, 
Skåde og Lyseng Fritids/
ungdomsklubberne en del af Blå 
Mandag, som blev afholdt Mandag 
den 4 Maj 2015 i Beder Fritidsklub.  
Klubberne har afholdt denne fest hver 
år de sidste 14 år, for både at fejre 
konfirmation, og slutte det hele af 
med et brag, men også for at føre de 
forskellige klubber sammen, og danne 
nye venskaber. 
 
Festen startede 20.00, hvor folk blev 
modtaget med blå drinks, en rød løber 
og et virvar af sjove forlystelser bl.a. 
Sumobrydning, Rodeo, bungee basket 
og mange flere.  
Hvis man blev sulten kunne man 
snuppe en lækker hotdog i pølsevog-
nen. Slik ,og sodavand kunne man kø-
be inde i baren, til billige penge. 
Hvis man nu hellere ville vinde noget, 
var der god chance for det (hvis man 
altså havde nok poletter) i et slag 
Black Jack.  
 
Kl 21.00 samlede folk sig i Diskos-
alen, for at gøre sig klar til at standup 
komikeren Ruben Sølvtoft. ”det var 
meget morsomt, og det løftede stem-
ningen fra akavet til superhyggeligt” 
udtaler Magdalene medlem af klub M 
i Mårslet. Alle morede sig til Ruben`s 
show. Han lavede både sjov med sig 
selv, men også nogle af de unge der 

var med, og andre. 
Da Ruben Søltoft var færdig, var der 
kæmpe klapsalve og alle kom grinene 
ud til aktiviteterne igen. 
En halv time efter Ruben Sølvtoft var 
færdig, nemlig kl. 22.00 
Kom folk stimlende ind igen for nu 
skulle der være fest! Djames Braun 
var ankommet, og så var der gang i 
festen, alle dansede rundt, og morede 
sig, til de fede numre vi alle kender. 
 
Efter Djames Braun havde været på i 
en halv time, blev Dj’en sat på, og der 
blev mixed en omgang fede numre 
sammen. hvis der var nogen der ikke 
havde lyst til dans og høj musik, var 
der god mulighed for sjov og afslap-
ning, bl.a. ved den overdækkede loun-
ge, og inde i teltet ved Black Jack.  
  
Alle folk dansede, grinede og havde 
det sjovt ”det var mega fedt.  Man gik 
bare rundt sammen. Havde det hygge-
ligt og lavede nogle af de fede aktivi-
teter” udtaler Victor Bisgaard Holm, 
fra Klub M i Mårslet. 
Musikken spillede og folk glemte ti-
den for alle blev pludselig sendt ud på 
det store græsareal bagved Beder 
Klub for nu var det tid til det store 
fyrværkerigshow, og alle var begej-
stret.  
 
Historisk set er Blå Mandags festerne 

en stor succes, og det har hvert år væ-
ret en tradition for konfirmander i 
Mårslet,  jeg syntes konfirmanderne 
fik et mega flot fyrværkerigshow, og 
en ganske fin afslutning på en minde-
rig dag” udtaler Micheal Clausen le-
der for Klub M.  
 
Efter det meget fine show, kom alle 
smilene ind, og nogen stoppede i di-
skosalen, mens andre fortsatte uden-
for igen for at fortsætte med at gine 
omkring aktiviteterne. Festen var 
prægtig, og alle de store aktiviteter 
var fantastiske, alt i alt var det en me-
get vellykket fest, og konfirmanderne 
næste år kan godt begynde at glæde 
sig, for det var en helt speciel oplevel-
se som de fleste sent vil glemme. 
 

Skrevet af Maria H. Rosenlund  
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Giv en                     til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

UNG I MÅRSLET 
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.    

Karin Roesgaard på efterløn  

”Kært barn har mange navne” Junior-
klubben, Mårslet Fritidsklub, Club7 
Up og nu KlubM og hvem kender ik-

ke Karin som har været pædagog her 
i 24 år. 
 
Karin startede i 1980 i juniorklubben, 
som støttepædagog for senere at blive 
fastansat og så er årene ellers bare 
fløjet derudaf. 
Den 1. august har Karin valgt at gå på 
efterløn, og en ny tilværelse vil byde 
sig til. 
 
Karin har altid været medlemmernes 
garant, og talt deres sag. Hun er en 
meget afholdt pædagog, og som kol-
lega har det været en stor fornøjelse 
at have et tæt og godt samarbejde. 

Karin er vestjyde med en særlig hu-
mor, som på sin egen stille måde får 
smittet rummet med latter og god 
energi. 
Vi vil komme til at savne Karin, men 
også glædes ved at hun nu får god til 
at lufte hendes nye fiat 500, som nok 
kommer til at lægge nogle kilometer 
bag sig. Mon ikke også den forsat kan 
finde vej til KlubM, det er vi mange 
der håber. 
 

De kærligste hilsner 
Personalet i Ung i Mårslet. 
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 
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9.30-17.30 

 

Nyt fra 

Indsamling af skrald 
0. klasserne deltog i Naturfrednings-
foreningens årlige kampagne for ind-
samling af skrald. De fik viden om 
skrald og genbrug, og gik derfor ret 
meget op i at samle så meget som 
muligt ind. De nåede faktisk at ind-
samle hele 20 kg på halvanden time, 
bare på skolens område! De lærte og-
så, at batterierne skal i særlige behol-
dere, som står i kantinen. Vi satser på, 
at det vil være en viden, de bringer 
med sig videre i livet. 
 
Rollespil 
1. klasserne har haft godt gang i pro-
duktion af rollespilssværd, og har lært 
at kæmpe med dem på ordentlig vis. 
Det har de blandt andet lært på en del 
fredage, hvor de kæmper sammen 
med børn fra 3. klasse, som er gode 
læremestre udi rollespilsverdenen. 
 
Vikingeprojekt 
Ved 2. klasserne stod den på vikinge-
projekt i april og starten af maj. De 
har eksempelvis lavet sværd, filthatte 
og mad over bål. De sluttede af med 
en uge, hvor den blandt andet stod på 
marked, hvor der blev købt varer med 
guld (sten). Ugen bød også på kampe, 
hvor der blev fægtet på livet løs, sær-
ligt på afslutningsdagen. Denne blev 
også brugt til den årlige overnatning, 
og det var en rigtig fin en af slagsen - 
der blev blandt andet blev sovet i ude 

værkstedet, og en del børn sov sågar i 
telt. 

Studerende 
Ved 3.klasserne har de studerende 
haft gang i flere sportsaktiviteter. 
Line har lavet en pigefodboldturne-
ring på banerne, hvilket var en stor 
succes, rigtig mange piger deltog. 
Den anden studerende, Jan, har trænet 
børnene i høvdingebold, med fokus 
på fairplay -de skal nemlig have den 
traditionelle høvdingeboldturnering 
mod 4. klasserne i den (i skrivende 
stund) nærmeste fremtid. 
 
Ude måned 
4. klasserne valgte at lave april måned 
til ude måned, så den tre gange om 
ugen stod på en masse forskellige 
projekter i det fri.  De lavede blandt 
andet en masse sportsaktiviteter, så-
som slagline, rundbold og levende 
bordfodbold. Der blev også lavet 
mange kreative aktiviteter, blandt an-
det pileflet og gøglerskole. Måneden 

blev sluttet af med en aftenåben, hvor 
den stod på spændende smuglerløb og 
pizza på bål, hvilket var en stor suc-
ces. 

Formel 1 
Traditionen tro har 4.klasserne igen i 
år afholdt et forrygende Formel 1løb 
med mooncars ovre på banerne, ons-
dag d.29.april. Desværre var der ikke 
det bedste vejr den dag, men det holdt 
heldigvis nogen lunde tørt under løbe-
ne. Der var en god flok tilskuere med 
fra de andre afdelinger, og de heppe-
de med på livet løs.  De stolte vindere 
blev Alexander fra 4.A og Mikkel fra 
4.B - stort tillykke til dem! 
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Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet. 
Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverdage kl. 8-15. Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J  

E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk 
http://www.aarhus.dk/OmraadeSyd 

Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte) 
Birgit Jørgensen, Leder af plejeboligerne ved Kildevang, tlf. 87 13 44 19 

Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: 51 57 60 54 
Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00 

Sundhedsenheden  - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 43 00. 

AKTIVITETER I JUNI 2015 

Fredag d. 12. juni kl. 13.45: Guds-
tjeneste  
 
Mandag d. 22. juni kl. 14.00: 
Syng med Solveig 
 
Spiseklubben på Kildevang mødes 
hver anden onsdag kl. 12.00 i café-
en. Har du lyst til hyggeligt samvær 
over et godt måltid mad, er du me-
get velkommen. Der er også mulig-
hed for kørsel til og fra Kildevang. 
Ring til Pia Koller eller Gitte Sand 
for at høre nærmere. 

Netcaféen er åben om mandagen 
mellem kl. 10.00-12.00. 
 
 
Slægsforskning på Kildevang: 
Kontakt Erik Moldt på tlf. 8629 
2125 
Genbrugsen er åben torsdage i lige 
uger mellem kl. 15.00 -17.00 Hen-
vendelse om Genbrugsen til: 
Karen Kristensen 86 29 04 47 
Villy Pedersen 40 31 24 45 
Henry Lander 86 29 14 82 
 

Sundhedsklinikkens åbningstid: 
 Torsdag kl. 9.00-13.00.  
 Tidsbestilling og afbud via 
 Televagten på tlf. 87 13 43 00 på 
 hverdage mellem kl. 8.00 -15.00 
 
  
Caféens åbningstid:  
Man - fredage: kl. 9.30-13.00  
Lør/søndage: kl. 12.00-13.00 
Tlf.: 41 85 52 25 
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kirkesiderne  

Kirketiderne 
 

JUNI 
 
Søndag den 7. juni kl. 10.00 
1. søndag efter Trinitatis 
Mette Maria Kristensen 
 
Søndag den 14. juni kl. 10.00 
2. søndag efter Trinitatis 
Hanne Davidsen 
 
Søndag den 21. juni kl. 10.00 
3. søndag efter Trinitatis 
Mette Maria Kristensen 
 
Søndag den 28. juni kl. 10.00 
4. søndag efter Trinitatis 
Hanne Davidsen 
 

JULI 
 
Søndag den 5. juli kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
Søndag den 12. juli kl. 10.00 
Hanne Davidsen 
 
Søndag den 19. og 26. juli 
Ingen gudstjeneste i Mårslet Kirke 

Kildevang 
 

Fredag den 12. juni 
 
 
 
 
 

 
Vi begynder med en kop kaffe  

kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15  
er gudstjeneste med altergang. 

 
Prædikant er Hanne Davidsen. 

Pinsespil 
NB!  Nye datoer!  NB! 

Efter aftale med skolen bliver de nye 
datoer for øvning og opførelse af 
pinsespillet følgende: 
 
Øvning:  
tirsdag den 19. maj kl. 10.10-13.35 
tirsdag den 26. maj kl. 10.10-13.35 
onsdag den 27. maj kl. 13.00 (3. d 
alene, kl. 14.00 med korskolen) 
 
Forestilling: 
onsdag den 27. maj kl. 15.00 
for forældre og andre interesserede  
fredag den 29. maj kl. 10.10  
for 1. og 2. klasserne 
fredag den 29. maj kl. 11.00  
for 3. og 4. klasserne 
 
Vi glæder os til at se mange til pre-
miere og forestillinger, ikke mindst 
fordi det er første gang pinsespillet 
opføres. 

Sognepræst Hanne Davidsen  
og kirke- og kulturmedarbejder  

Anna Johnsen 

Husk 
 

Koncerten i Mårslet Kirke med  
 

”Prinsens Musikkorps  
Messingkvintet” 

 
Søndag den 31. maj kl. 16.00 

 
Vi fejrer Carl Nielsens 150 års  
fødselsdag - se omtale på kirkens 
hjemmeside og i maj-nummeret af  
Mårslet Bladets kirkesider. 
Entré kr. 50,- ved indgangen. 
 
Koncerten er en del af  
”KulturCafé 8320” 

Forår på kirkegården 
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Jeg vil i dag tale om lykke. Det drøm-
mer vi alle om. Og vi ønsker det for 
jer, kære konfirmander. Vi siger lyk-
ke til – altså lykke på rejsen ud i livet. 
Vi vil så gerne, at det må gå jer godt 
derude i fremtiden. 
 I dag siger vi også til lykke – 
og det er med noget, der er sket, i 
hvert faldt om en lille times tid, hvor I 
er blevet konfirmeret. Så siger vi til 
lykke med det I allerede i dag har fået 
og opnået, nemlig Guds velsignelse. 
 Sådan er lykke både noget I 
allerede har og noget I engang vil få. 
 Men hvad er lykke egentlig? Er 
det at lykkes? Og hvad er det så at 
lykkes? Skal man helst have et højt-
lønnet job, en lækker bil, eller er det 
popularitet og berømmelse, som at 
vinde X-factor, der gør en lykkelig, 
eller er det lykken at blive topmodel i 
et fancy modefirma eller professionel 
fodboldspiller i en udenlandsk klub? 
Lykkes man kun, hvis de andre/far og 
mor synes, at man er lykkedes? Er de 
andres anerkendelse nødvendig? 
 Jeg tror, at de fleste unge men-
nesker har mange og vilde drømme, 
og det er da også fint nok. Det er godt 
at drømme, men det sker ret tit, at vi 
kommer et helt andet sted hen, end vi 
havde drømt om, og alligevel bliver 
vi glade og tilfredse. Alt går ikke i 
opfyldelse, men alligevel finder man 
en plads i livet, og så er alt godt. 
 Der er mange, der i dag siger til 
jer unge, at I har så mange mulighe-
der, alt står åbent for jer, I kan bare 
vælge på alle hylder. Men jeg siger 
jer: Det passer ikke! Og vær glad for 
det. Der er rigtig meget, der begræn-
ser jeres valg og handlemuligheder – 
og heldigvis for det! Alt andet ville da 
være frygtelig stressende og lægge jer 
under et umenneskeligt pres. Så vær 
glad for, at alt bestemt ikke er muligt. 
Der er grænser: Man er jo ikke god til 
alt, det nytter ikke at drømme om at 
blive læge, hvis man ikke dur til ma-
tematik og logik, eller musiker hvis 
man ikke er musikalsk; nogle uddan-
nelser er dyre, og måske har man ikke 
penge til det; og har man ikke lange 

ben, så kan man ikke blive model osv. 
– der er grænser. Det gælder om at 
finde den rette plads, hvor man kan 
slå til med det, man faktisk kan, så får 
man det godt. 
 Jamen, skal man da ingen am-
bitioner have, jo, men ikke urealisti-
ske, for så knækker man halsen, og 
livsmodet og selvværdsfølelsen daler. 
Jeg har på fornemmelsen, at de for-
ventninger, I har til jer selv, er de 
værste plageånder. Overvurderer du 
dig selv, er det som at køre bil med 
speederen i bund hele tiden – det er 
farligt både for dig og andre. Men 
undervurderer du dig selv, er det som 
at køre bil med håndbremsen trukket 
– og så er det virkelig op ad bakke. Så 
kør stille og roligt, find dit eget tem-
po. Du skal nok nå det. Udskift uret 
med et kompas, så du ikke hektisk 
styrter af sted uden mål og med, men 
roligt finder kursen, som kun du kan 
sætte. 
 En anden ting jeg vil sige er, at 
lykke ikke er det samme som sorgløs-
hed. Selvfølgelig ønsker vi alle for 
jer, kære konfirmander, at I ikke må 
få for mange problemer, for megen 
smerte i jeres liv. Men et liv uden 
modgang og bekymringer findes ikke. 
Det er ikke en fejl ved jeres liv, når I 
kommer til at opleve svære tider – det 
er derimod det rigtige liv. Det rigtige 
liv er fyldt med både sorger og glæ-
der, det rigtige liv er fyldt med kam-
pe. Nogle gange sejrer man, andre 
gange lider man nederlag. Sådan er 
livet. Ingen går glat og smertefrit gen-
nem det.  
 Så, altså, der er grænser for, 
hvad vi mennesker kan nå, og lykken 
er ikke et liv uden modgang. Det er 
meget vigtigt, at I forstår det, for I må 
ikke tro, at I ikke er lykkedes, hvis I 
ikke opnår det, I drømmer om eller 
kommer til at opleve nedturer. Mener 
vi, at vi skal kunne alt, får vi stress og 
mister troen på os selv. Det duer bare 
ikke. Vi må finde hvile et sted, hvor 
vi aflastes og accepteres med det, vi 
kan og ikke kan, et sted, hvor vi er 
elsket, som dem vi er, før vi er blevet 

til noget. Sådant et sted kan være fa-
milien, når vi lægger en dæmper på 
de mange forventninger. Og sådant et 
sted er kirken, hvor vi døbes og kon-
firmeres og får Guds velsignelse. 
Guds velsignelse, det er lykken – men 
på en særlig måde. 
 Guds velsignelse er det bedste, 
man kan få. Det er Guds uforbehold-
ne kærlighedserklæring til jer. Helt 
uafhængigt af om I i samfundets øjne 
lykkes eller ej, så er og bliver I i Guds 
øjne uerstattelige og unikke. Uanset 
om I har mange venner, eller om I 
føler jer ensomme og forkerte, så gæl-
der Jesus’ løfte til jer om, at I aldrig 
skal være alene, for han er der. Så helt 
ensomme og forladte bliver vi aldrig. 
På den måde er Guds velsignelse med 
til at fordrive ensomheden og følelsen 
af ikke at være værd at kende og hol-
de af. I skal vide, at I har lov at være 
her; I Guds øjne er I alle, hver og en, 
elskelige. 
 Lykke er derfor at være kendt, 
set og holdt af. Og det er vi af Gud. 
Når vi tror på det og føler, at det er 
sandt, kan det give os styrke og mod 
til at åbne os for andre og finde fæl-
lesskaber, hvor der er plads til alle os 
ikke-perfekte mennesker.  Venner og 
familie, et fællesskab, hvor man hjæl-
per hinanden, det er lykke i modsæt-
ning til et sted, hvor der konkurreres, 
vurderes, laves hierarkier og sættes i 
bås. Der er en rigdom, der ikke kan 
gøres op i penge og status; en rigdom 
af fællesskab og gensidig respekt og 
kærlighed. Det er sådant et fælles-
skab, vi har her i kirken, vi oplever 
det lige nu i dette øjeblik. Her er der 
ikke nogen, der er mere værd end an-
dre, kirken er rummelig, her er alle 
velkomne. Der er velsignelse, tilgivel-
se og kærlighed nok til alle. Det må 
give os mod og styrke til også at rum-
me og elske hinanden, og det er lyk-
ke. 
Så jeg ønsker jer lykke til – og til lyk-
ke!    

 
Sognepræst Hanne Davidsen 

Hvad er lykke?  
Uddrag af konfirmationstalen 2015 til 7.a og 7.d 
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Konfirmander fra 7.a og 7.d 

Fotos: Jørgen Lauritsen © 2015 
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At spejle sig 
Uddrag af konfirmationstalen 2015 til 7.b og 7.c 

 

Jeg er sikker på, at I har set jer selv i 
spejlet denne morgen. Der har været 
hår, der skulle sættes og tøj, der skul-
le rettes på. Ja, der har måske lige 
frem været kamp om spejlet på bade-
værelset eller i soveværelset, fordi 
mor og far og søskende også skulle 
være fine til den store dag. 
Men hvad er det egentlig I ser, når I 
kigger jer i spejlet. I ser et menneske-
ansigt, jeres ansigt. Et ansigt, der er 
skabt i Guds billede. Et menneske, 
der er elsket, set og kendt af Gud. Når 
vi har talt Kristuskransen, så husker I 
nok, at der er noget særligt ved den 
store Gudsperle af guld. Det særlige 
er blandt andet, at I kan spejle jer i 
den og få en fornemmelse af, at en-
hver af jer er skabt i Guds billede. At 
have tillid til at man er skabt af Gud, 
det betyder noget. Det betyder noget 
både for hvordan man ser på sig selv 
og hvordan man ser på andre. I er 
noget særligt og sådan skal I se på jer 
selv. Sådan skal I se på andre og så 
skal I vide det forpligter. 
Hvis I nu holder spejlet som en slags 
bakspejl, så I også kan få øje på andre  

end jer selv. Så ser I også kammera-
ter, familier og venner, der alle er 
skabt i Guds billede og elsket af ham. 
 [...] 
 
Du er okay… og det er de andre 
også 
I kristendommen siger man, at når 
man bliver døbt, får man et særligt 
sted at spejle sig.   
Kære konfirmander – hvad er det nu 
Gud siger til os i dåben? 
Konfirmanderne svarer højt og tyde-
ligt: Du er mit elskede barn og du er 
lige som du skal være. 
Det kan godt være, at vi fejler og 
handler forkert, så vi kan føle, at vi er 
en fiasko. Men hele mennesket, hele 
dig eller mig er ikke en fiasko, vi er 
elsket og værdifuld for Gud. Når vi 
dummer os, ødelægger noget eller 
sårer andre, så bliver vi tilgivet af 
Gud, så får vi en chance til.  
Vi har ikke altid fortjent at blive el-
sket, men vi skal hos Gud ikke præ-
stere noget for at gøre os fortjent til 
Guds kærlighed. Jeg tror bestemt ik-
ke, at Gud har noget imod succes, at 

vi klarer os godt. Jeg er faktisk sikker 
på at ham, der har skabt os, glæder 
sig, når vi bruger vores evner og mu-
ligheder godt.   
Hvis Gud talte højt i dag, hvad ville 
han så sige – kære konfirmander?  
Konfirmanderne svarer i kor: Gør jer 
umage med at leve livet. 
 Ja, gør jer umage med livet. Lad væ-
re med at være så optaget af det per-
fekte. Vær ikke så bange for fejltrin.  
Mange af os ser os tit i spejlet for at 
vurdere, om vi er gode nok. Når vi 
kigger i spejlet for at se, om vi er go-
de nok, skal vi i stedet for vores egen 
kritiske dom få øje på Guds udstrakte 
arme, som betyder, at hos ham er vi 
altid værdifulde. Ligesom den fortab-
te søn, der viste sig ikke at være for-
tabt men elsket, har vi en plads hos 
Gud, også når vi dummer os eller fø-
ler os forkerte. Som han ser mildt på 
os, skal vi også se mildt og nådigt på 
os selv og på andre. For hvis vi så 
falder i svime over os selv i spejlet, så 
tror jeg, at Gud skubber lidt til spejlet 
for at få os til at se op og se ud. Når 
han så skubber lidt til spejlet, så fore-
stiller jeg mig, at han siger…. Ja, 
hvad ville han sige, kære konfirman-
der? 
Konfirmanderne svarer: Kig ud på 
andre mennesker.  
Ligesom han ser mildt på os, skal vi 
se mildt på hinanden og lade være 
med at dømme hinanden. Som han 
tilgiver os, skal vi tilgive hinanden. 
For Gud elsker ikke bare dig, men 
også det andet menneske. Derfor skal 
vi i den anden se en, der også er elsk-
værdig og værdifuld.  
”Men kan man da ikke være en suc-
ces i Guds øjne?” kunne nogen ind-
vende. Jo. Men det handler ikke om 
præstation og fejlfrihed. En succes 
hos Gud er at vove at tro på hans åb-
ne arme, turde tro på at kærligheden 
og tilgivelsen gælder for mig og for 
den anden, så vi rækker ud med tilgi-
velse og omsorg til andre. 
Amen. 
 

Sognepræst Mette Maria Kristensen 

Under talen fik konfirmanderne udleveret et lille spejl. 
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Konfirmander fra 7.b og 7.c 

Fotos: Jørgen Lauritsen © 2015 
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Forårs- og sommerkoncert  

med 

Mårslet Kirkes Pigekor 
i  

Mårslet Sognehus 
torsdag den 18. juni kl. 19.30 

Som afslutning på en særdeles vellyk-
ket korsæson synger pigekoret et pro-
gram med ”Greatest Hits” fra sæso-
nen 2014-2015. 
 
Programmet vil bestå af bl.a. Beatles-
sange samt danske forårs- og som-
mersange.  
 

Pigekoret dirigeres af Pia Labohn og 
akkompagneres af Marianne Eriksen 
på klaver. 
 
Der er gratis adgang til koncerten, 
som varer en lille time. 
 

Organist og korleder Pia Labohn 

Mandagscaféen 
 

HOLDER SOMMERFERIE 
fra juni måned og ønsker alle 

en dejlig sommer. 
 
 
 
 

På gensyn den 14. september 2015 
 

 
 
 
 

Ingerlise Wendland 
og Kirsten Cramer 

Hyggeklubben 
 

 
 
 
 
 
 
Mårslet Hyggeklub holder sommerfe-
rie og ønsker alle en hyggelig sommer. 
Vi ses igen til september. 
 

Else Svendsen 
Else Marie Pedersen 

Grethe Sørensen 
Jørgen Lauritsen 

 

I begyndelsen af maj tog vi afsked 
med den smilende kirketjener, Allan 
Jensen. 
 

Tekst og foto: Hanne Davidsen 

Måske bemærkede I det?  
Den 5. maj ringede Mårslet Kirkes 
klokke et kvarter mere end ellers, 
8.00-8.15. Kirkeministeren havde 
anmodet alle kirker om at ringe med 
klokkerne på dette tidspunkt i anled-
ning af 70-årsdagen for Danmarks 
befrielse. En smuk markering. 

Mårslet Kirkes Pigekor 
Foto: Hanne Davidsen 

KulturCafé 
8320 

Nilson og  
Hanne Davi 
KulturCaféen ønsker god sommer og 
siger på gensyn til et nyt spændende 
program efter sommerferien. 
 
Husk dog koncerten søndag den  
31. maj med Prinsens Musikkorps 
Messingkvintet. 

Pia Labohn 
Anna Johnsen 

Lisbet Thorendahl 
Rigmor dsen 
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Onsdag den 3. juni får  vi besøg af 
Missionær Søren Juul Skovenborg, 
Hobro. 
 
Denne aften tager udgangspunkt i 
Salme 23, et af de mest kendte og 
brugte tekstafsnit i Bibelen. Salmens 
form og indhold harmonerer i sjælden 
grad, og salmen formidler tryghed og 
tillid til Herren på en ganske særlig 
måde. 
 
Mødet begynder kl. 19.30 i Mårslet 
Sognehus og alle er meget velkom-

men. 
Søren Skovenborg er diakonuddannet 
og har arbejdet på hospital og pleje-
hjem. Fra 1993 har han virket som 
Missionær i Aarhus, Græsted og se-
nest Hobro. 

Mårslet Indre Mission 

  

Siden sidst... i ord og billeder 

Den 23. april var 
50 mennesker 
samlet i sognehu-
set til en herlig 
sangaften med 
Erik Sommer - I 
ved, ham, der har 
skrevet melodien 
til " Du som har 
tændt millioner af 
stjerner." 

Flygel ønskes 
 
Mårslet Menighedsråd søger i samar-
bejde med KulturCafé 8320  
sponsorer til anskaffelse af et flygel 
til Sognehuset, for vi vil gerne på 
sigt indbyde til flere kammer-
koncerter.  
 
Bidrag til et flygel modtages med 
glæde. Kontakt Hanne Davidsen, 
8629 0234 - hd@maarslet-kirke.dk 

BørneBamsegudstjeneste for børne-
familierne. Sognepræst Mette Maria 
Kristensen fortæller bibelhistorie for 
børn og bamser. Efterfølgende væl-
ger de fleste at deltage i spisningen i 
Sognehuset.  
Der er BørneBamsegudstjeneste igen 
efter sommerferien. 
 

Foto: Bo Grünberger 

Så smuk så parkkirkegården i  
Mårslet ud i slutningen af april! 
 
Tekst og foto: Hanne Davidsen 
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SOGNEPRÆST 
Hanne Davidsen 
Obstrupvej 4 
8320 Mårslet 
Tlf. 8629 0234 
hd@maarslet-kirke.dk 
Træffes bedst tirsdag, onsdag 
og fredag  kl. 12.00 - 13.00  
samt torsdag 16.00 - 17.00 
Mandag er fridag 
 
SOGNEPRÆST 
Mette Maria Kristensen  
Balagervej 13 
8260 Viby J. 
Tlf. 2446 4882 
mmk@maarslet-kirke.dk 
Træffes bedst onsdag og torsdag. 
Fredag er fridag 
 
KORDEGN 
Henny Margrethe Bauning  
Træffes på kirkekontoret i  
Sognehuset, Obstrupvej 4A,   
tirsdag og onsdag  kl. 9.00 - 13.00.  
Tlf. 8629 3440  
hmb@maarslet-kirke.dk 
ellers henvises til sognepræsterne 
 
KIRKETJENER-VIKAR 
Tlf. 8629 8190 
 

 
 
KIRKE– OG  
KULTURMEDARBEJDER-VIKAR 
Anna Johnsen  
Tlf. 8629 5772 / 2552 0927 
anna.johnsen@mail.dk 
 
ORGANIST OG KORLEDER 
Pia Labohn  
Tlf. 8655 6408 
pl@maarslet-kirke.dk 
 
KIRKESANGER 
Lisbeth Frandsen  
Tlf. 8614 9718 
lf@maarslet-kirke.dk 
 
GRAVER-VIKAR 
Astrid Løkke Jakobsen 
Træffes kl. 12.00 - 12.30  
- ellers på kirkegården. 
Ved Kirken 1 
Tlf. 8629 4841 
graver@maarslet-kirke.dk 
 
MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
René Tindbæk Lunderskov 
Præstegårdsvej 84 
Tlf. 2276 1539 
rl@maarslet-kirke.dk 

 

 
Nyt fra menighedsrådet 

I skrivende stund har vi opslået fuld-
tidsstillingen som kirketjener ved 
Mårslet Kirke. Ansættelsessamtaler 
vil blive afholdt sidst i maj og den nye 
kirketjener forventes at tiltræde  
1. august 2015. 
 
Kirke– og kulturmedarbejderstillin-
gen, der er en deltidsstilling, vil sna-
rest blive opslået med henblik på an-
sættelsens begyndelse 1. september 
2015. 
 

 
 

 
Ny biskop i Århus Stift 

Menighedsrådene i Århus Stift 
har  valgt en ny biskop. Det blev Hen-
rik Wigh-Poulsen, domprovsten fra 
Odense. Ud af 2042 gyldige stemmer 
fik han 1258 stemmer. Hans modkan-
didat, Jens Maibom Pedersen, fik 761 
stemmer. Biskop Kjeld Holm træder 
tilbage og søndag den 6. september er 
der bispevielse i Aarhus Domkirke. 
Henrik Wigh-Poulsen har i valgkam-
pen lovet af holde cafémøder rundt 
omkring i stiftet. Han kan godt regne 
med at få en invitation til Mårslet 
Sogn/Århus Søndre Provsti. Vi vil 
gerne lære ham bedre at kende og 
samtidig gøre ham fortrolig med, hvad 
der rører sig ude i sognene.  
 

Hanne Davidsen 

Kirken er åben 
Mårslet Kirke er normalt åben i 
dagtimerne mandag til fredag  
kl. 9.00 - 17.00 i sommerhalvåret. 
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, 
Præstegården, Obstrupvej 4,  
8320 Mårslet.  
——————————————

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

Mårslet Kirkes  
hjemmeside 

Her finder du svar på mange kirke-
ligt relaterede spørgsmål lige fra 
adresser og aktivitets-kalendere, til 
information om, hvordan man gør i 
forbindelse med navneændring.  

http://maarslet-kirke.dk  

Kontakt Kirken 

 

 

Menighedsrådsmøde 

 

Der afholdes menighedsrådsmøde   

 

Onsdag den 17. juni kl. 19.00 

i Sognehuset 
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TMG har fået et Old Girls fodboldhold  
Vi er en flok på ca. 20 piger i alderen 
28 år og opefter, der ikke længere vil 
nøjes med at heppe fra sidelinjen. 
Derfor mødes vi hver mandag kl. 19-
20.30 til træning i TMG. 
 
Flere af spillerne har tidligere spillet 
fodbold (nogle for længere tid siden 
end andre), mens andre er nybegynde-
re, men der er plads til alle. Fælles for 
os alle er, at vi prioriterer motion, 
hygge, et godt grin, samvær og selv-
følgelig en masse fodbold højt.  
 
Vi er tilmeldt turnering og spiller 
kamp ca. hver 14. dag mod nærlig-
gende byer. 
 
Har du lyst til at være en del af vores 
hold, så kontakt holdleder Helle Fo-
ged på mobil 20472720, find os på 
Facebook under TMG (G)             

OLD GIRLS eller kig forbi banerne i 
Mårslet en mandag aften. 

Vi kan sagtens bruge flere på hol-
det  

Fotograf: Anders Braagaard 

TMG - Nyt 

TMG's hovedbestyrelse 
Forretningsudvalg:  

Formand  Kurt Kirkedal Laursen 20 45 29 39 kurt@kirkedal.dk 

Kasserer  Gerda Svendsen 40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com 

Afdelingsrepræsentanter:  

Badminton  Jens Birk 51 30 89 50 formand@tmgbadminton.dk  

Basketball Jesper Sander 20 64 02 88  jespersanderdk@gmail.com 

Cykelmotion  Hans-Jørgen Jørgensen 86 29  74 24 1@gyldenkronesvej.dk 

Dart Søren Houlberg 51 88 31 22 shoulberg@mail.dk  

Fodbold Svend-Ove Christensen 86 29 96 65 soc@sogruppen.dk 

Gymnastik  Tine Westergaard Clausen 89 38 15 86  tinewestergaard@gmail.com 

Håndbold  Ole Gade 86 29 80 51 formand@tmg-haandbold.dk 

Motion Freddy Jensen   TMGmotion8320@gmail.com 

Pétanque  Kirsten Sørensen 27 59 23 51  kirstenvilly@gmail.com 

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

Volleyball  Claus Jacobsen  86 72 17 28  krusejacobsen@gmail.com 
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Lørdag d. 25/4 blev der afholdt klub-
mesterskaber i TMG Badminton Ung-
dom. Der var tilmeldt 18 unge piger 
og drenge i rækkerne U9/U11, U13 
og U15/17 og på trods af få tilmeldin-
ger, fik de alligevel spillet nogle gode 
og spændende kampe. 
Der blev kæmpet hårdt om at få lov 
til at ”slæbe” en af de flotte pokaler 
med hjem, og vi sluttede en hyggelig 
dag af med overrækkelse af pokaler, 
medaljer og sandwich til alle deltage-
re. 
 
Deltagerne:  
Victor Bisgaard Holm (1. plads), Simon 
Barsøe Zachariassen (2. plads), Magnus 
T. Jaquet, Christina Hempel Jørgensen (1. 
plads), Miriam Schramm (2. plads), Han-
nah Fitje, Johannes Schramm (1. plads), 
Frederik T. Parbo (2. plads), Simon Brix, 
Anton Bjørn, Alfred Skriver, Emil L. 
Højmark, Klara T. Hansen (1. plads), 
Christian Lysdahl (2. plads), Tobias W. 
Knudsen, Christopher Lysdahl, Elias 
Pilman, Jonas W. Knudsen. Træner: Chri-
stina Majlund + hjælpetræner: André 

Christopher Fitje 
 
Tak til alle spillerne for engageret delta-
gelse og tak l  de  forældre  der  kom 
for at skabe  lidt  liv på tilskuerpladserne 
og til dem der hjalp med afvikling af 
kampene. 

 
TMG Badminton vil gerne sige tak for 
denne sæson og ønsker alle en rigtig go’ 
sommer. 
 

På gensyn  
 

Bestyrelsen, TMG Badminton 

Klubmesterskaber TMG Badminton Ungdom 2015 
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Gymnastikken kastede kugler  

Fredag d. 8. maj drog instruktørgrup-
pen og bestyrelsen i TMG gymnastik 
til Odder Bowlingcenter for at kaste 
med kugler og have en hyggelig aften 
for at markere afslutningen af endnu 
en fantastisk sæson.  
Fællesskab og gymnastiksko var for 
en aften afløst af klassiske, tofarvede 
bowlingsko og venskabelig konkur-
rence mellem deltagerne.  

33 instruktører og bestyrelsesmed-
lemmer, i alderen 14-70 år, var mødt 
feststemte op, klar til at vælte kegler 
og feste sammen. Da armene var træt-
te og ballerne ømme, fortsatte hyggen 
privat i Mårslet. Der blev danset, fe-
stet og delt både erfaringer og som-
merferieplaner.  
En stort tak skal lyde til Odder Bow-

ling for et godt arrangement og for 
støtte gennem den forgangne sæson.  
 
20-års jubilæum 
TMG Gymnastik er en forening med 
mange trofaste og engagerede kræf-
ter. Vi har frivillige kræfter i alle al-
dre og mange leverer en ekstraordi-
nær indsats sæson efter sæson. I år 
fejrer vi Annette Jacobsen, som i 20 
år har været en fast del af TMG Gym-
nastik og utrætteligt har bidraget til at 
bære gymnastikken ind i Mårslet. 
Mange af vores yngre kræfter har 
nydt godt af dit engagement og gode 
humør og TMG Gymnastik er tak-
nemmelig for din altid positive ind-
stilling til foreningen, vores medlem-
mer og din evne til at inspirere og ud-
forske ny muligheder. Vi ser frem til 
mange flere gode år med dig i for-
eningen!  
 
Forstærket bestyrelse 
Efter Generalforsamlingen i februar 
er Mads Nielsen udtrådt af bestyrel-
sen. Mads har nye udfordringer i kik-
kerten og vi takker ham for hans store 
arbejde med bl.a. at holde styr på red-
skabsrummet. Tina Fredsted, Rikke 
Præstegaard og Trine Klinge 
(suppleant) er trådt ind i bestyrelsen. 
Vi glæder os til samarbejdet! 
 
Parkour – er det dig? 
Planlægningen af sæson 2015/2016 er 
i gang, og går du med en instruktør i 
maven, er det nu du skal kontakte os. 
Vi vil gerne starte parkourhold for at 
tiltrække flere drenge til gymnastik-
kens verden. Vi kan tilbyde både par-
kour-uddannelse, løn og et suverænt 
socialt samvær til gengæld for lidt af 
din tid.  
 
TMG gymnastikforening er altid inte-
resserede i gode ideer til den kom-
mende sæson, så hold dig ikke tilba-
ge, hvis du har en god idé til et nyt 
hold.  

Mød os til byfesten 15. august 2015 
I forbindelse med byfesten i Mårslet, 
er TMG gymnastik tilstede ved 
kræmmermarkedet lørdag i Bom-
gårdshaven, ligesom vi varmer motio-
nisterne op til Mårslet Run & Walk. 
Kom og mød os og få en snak om, 
hvilke mulighederne for at blive en 
del af et enestående fælleskab i alle 
aldre. 
 
Tilmelding til vintersæson 2015 
Tilmelding til gymnastikhold for vin-
tersæsonen 2015/2016 åbner mandag 
d. 17. august kl. 20.00 på 
www.tmgsport.dk. Holdstart i uge 37.  
 
Der er mulighed for tilmelding for 
deltagere uden internetadgang, tors-
dag d. 20. august kl. 17-18 hos kasse-
rer Gitte Kläning på Mustrupvej 177. 
 
Indtil vi ses igen kan I finde os på Fa-
cebook – skriv: TMG Gymnastik i 
søgefeltet og hold dig orienteret om, 
hvad der rører sig i foreningen. 
 
Til vi ses igen - God sommer! 
 

På vegne af bestyrelsen, 
Tine Westergaard Clausen  

og Rikke Præstegaard 

20 års jubilæum  
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TORMENTIL (POTENTILLA  
ERECTA) er en af vore nytteplanter, 
som vi har brugt i årtusinder. 
 
Et afkog af plantens rødder har været 
godt mod løse tænder, og den stærke, 
røde farve har naturligvis været et 
godt, blodrensende middel. 
 
Brændevinsfolket elsker den, og salig 
Signe fra Hirtshals brugte ofte et halvt 
snapseglas i en bjesk, for at det hele 

bedre rettede sig ind efter hinanden. 
 
Mange  køber plantens rødder som 
skåret rod, dvs i ens afskårne stykker. 
 
Rutinerede brændevinsfolk har altid 
haft en kærlighed for de mere speciel-
le urter, og for os er det en helligbrø-
de at hakke roden i småstykker, hvis 
den er sjælden og sender et budskab. 
 
En dag tog et par af de gamle drenge 

en tur ind i Jylland bevæbnet med 
hakker og spader. I mange, mange år 
havde vi haft tormentilrod i fantasti-
ske former liggende på akvavit, og 
det havde givet os en pragtfuld snaps. 
Men med de mange år på bagen var 
smagen så småt begyndt at blive mil-
dere, så der måtte nye trolde til. 
 
Vi fandt vores hemmelige sted, og se 
på billedet, hvor spændende rødder vi 
fandt. 
 
Sådan en troldkarl er lige til at sætte 
på en flaske og fylde den med akva-
vit, så er mange års tilskud grundlagt. 
Efter 14 dage i alkohol er drikken klar 
til brug. 
 
De flotte figurer sælges først og frem-
mest i Mårslet Superbrugs. Bliver der 
nogle til rest, kan de blive lagt ud på 
nettet. 
 
Prisen holder vi på de sædvanlige 30 
kr. 
 

Niels-Jørn Hjermind 
Mårslet Brændevinslaug 

 
 

Dette indlæg var der ikke plads til  i 
sidste nummer ære være hans minde 

TROLDEN I FLASKEN 

Mårslet Byfest 2015  
Men der er plads til alle der har en god ide til Byfesten, 

og som selv kan deltage i at gennemføre denne. 
Kontakt John Johansen – telefon 86 29 88 88 – 26 15 91 25 eller johnjohansen@youmail.dk 
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MASSØR HJERMIND 

                                 

Hjermind i  T-shirt fra Mårslet Brændevinslaug Hjermind, da han sidste år modtog dronningens fortjenstmedalje 

På min og min families vegne vil jeg gerne takke for den enorme hjertevarme deltagelse i forbindelse med min elskede mands død 
og bisættelse. Tak for blomster, kranse, telefonsamtaler, knus og tanker. 

Vi kan slet ikke udtrykke vor store taknemmelighed med ord. 

Kærlig hilsen Birgit 

 

Et udsnit af de mange blomster jeg modtog i tiden lige efter Niels-Jørns død. Under blomsterhavet er massørbriksen. 
Samt et udsnit af kransene placeret ved Niels-Jørns hvilested  

E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

   

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

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

Egnsarkivet er  åbent den 2. og 4. 
onsdag i hver måned fra kl. 16.00 til 
17.30 undt. juli og december. Indgang 
fra skolens lille parkeringsplads på 
Obstrupvej. Her vil medlemmer af 
Lokalhistorisk Forening være til stede 
for en snak, tegning af medlemskab, 
og evt. modtagelse af arkiv-materiale. 
Mail:  
maarsletegnsarkiv@gmail.com 
Hjemmeside:  
http://maarsletegnsarkiv.dk 

Næste gang 
 

Egnsarkivet 
 

holder åbent 
 

Er 
 

onsdag den 10. juni 
 

Og 
 

onsdag den 24. juni 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 
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Annoncer sendes til: 

Annoncepriser og størrelser  for  år 20115 
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. 1.1.2015 udgør ca. 2.300 husstande 

E-mail : annoncer@maarslet-bladet.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 

Vi, der kendte Flemming Brandt-
Nielsen, havde end da meget svært, 
ved at tror det, da vi fik budskabet. 
Herre gud, sådan en ung og livsglad 
mand, lige knapt 67 år, og stadig på 
arbejdsmarkedet. 
Men det passede desværre alt for 
godt. Han faldt om midt i jobbet med 
at slå græsset ved sommerhuset i 
Saxild. Skulle et par dage efter, have 
været på ferietur til USA. 
 
Århus kommune har således mistet en 
loyal medarbejder, men det kommer 
den nu nok over, men værre er der for 

familien Brandt-Nielsen. 
Annie, Clas og Caja mister mand og 
fader, og foreningslivet i Mårslet mi-
ster et iderig og inspirerede menne-
ske, som vi alle satte stor pris på. 
 
Seniorgymnastikken  i TMG, og må-
ske specielt Mårslet Juletræslaug, bli-
ver aldrig det samme uden Flemming. 
En god ven har vi sagt farvel til, men 
tro mig. Han sidder med garanti på 
sin hvide sky, og holder øje med os. 
 

Ære være hans minde. 
Mårslet Julertæslaug. 

 Nekrolog 
Flemming Brandt-Nielsen 

TAK for opmærksomhed, hjælp, alle Jeres sø-
de beskeder, flotte buketter og ikke mindst tak 
til alle Jer, der deltog ved Flemmings bisættel-
se og mindesammenkomst lørdag d. 9. maj. 
Alle de positive tilkendegivelser varmer i den-
ne tid. 
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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. 
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 
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De store spejderpiger har arbejdet 
med Go Basic mærket. Det siger næ-
sten sig selv, at det handler om at få 
opfrisket ’basic’ spejderfærdigheder 
som at lave mad i det fri, at binde raf-
ter sammen (pionering) og at slå telt 
op.  Men det at øve sig er i sig selv 
lidt kedeligt – så på vanlig spejderpi-
gemanér fik det hele et twist… 
 
Selvom mange måske tror at ægte 
spejdere altid laver mad i det fri, er 
det ikke helt tilfældet. Og efter en 
lang vinter kan man godt have glemt, 
hvordan det nu lige er, man laver mad 
over et Trangia. -Et lille kompakt sæt 
kogegrej, hvor man bruger en sprit-

brænder som varmekilde. Trangia. Og 
for at gøre det lidt sjovere skulle de i 
tre hold dyste om at lave den bedste 
mad og præsentere den for dommeren 
til sidst. For at prøve noget andet end 
den klassiske spejderret pasta med 
kødsovs stod den på bananer i bacon 
og boller. 
Da det blev mørk overraskende tidligt 
fik vi sat en masse stearinlys frem, 
hvilket gjorde det hele meget hygge-
ligt. Til sidst fik alle holdene præsen-
teret nogle gode boller og vi fandt ud 
af, at bacon skal have lang tid på pan-
den for at blive færdigt. Selvfølgelig 
blev der også kåret en vinder, som var 
det hold, der havde improviseret et 
bord af mælkekasser.  
 
Selv efter mange år som spejder kan 
det også være godt at få opfrisket fær-
dighederne indenfor pionering – altså 
at binde rafter sammen til bygnings-
værker. Derfor skulle bygges et 10 
minutters- tårn, så pigerne kunne bli-

ve helt skarpe til det der med rafter, 
besnøringer og knob. 
Selv om pigerne ikke helt nåede det 
på 10 minutter er de godt på vej, og i 
det helt fantastiske vejr var alle kun 
glade for at være udenfor. Og også de 
nye piger fik lært de grundlæggende 
stik.  
 
Heller ikke teltslagning foregår som 
andre steder, når man er pigespejder. 
Pigerne har slået telt op med 
’handicaps’ som et brækket ben, iført 
vanter, ’blind’ og ’døv’. Teltet, som 
skal med på sommerlejr på Bornholm, 
er helt nyt og er  indkøbt for sponso-
rater vi har fået. 

Masterchef  med Trangia 
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E-mail Mårslet-bladet 
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Giber Å Gruppe har modtaget 15.000 
kr. i støtte til køb af en trailer til spej-
derne. Indtil nu har lederne bøvlet 
med at låne sig frem til en trailer hver 

gang vi skal på tur. Det er altid et 
større koordineringsarbejde, som de 
frivillige nu slipper for. Med egen 
trailer i gruppen har vi nu altid har 
egen trailer til rådighed. 

 

Nordea Fonden har også støttet spej-
derne med 15.000 kr. Deres støtte går 
til vores spejderhus. Støtten går til at 
få sat en port i vores udeværksted. 
Porten skal vende ind mod et halvtag 
mellem udeværkstedet og huset. Når 
porten er oppe, vil værkstedet og det 
overdækkede areal fungere som ét 
stort uderum, hvor vi kan lave mange 

aktiviteter i et inde/uderum på samme 
tid. 

 

Vi takker mange gange for støtten til 
vores spejdere. 

Giber Å Gruppe 

Tuborgfondet og Nordea Fonden 

støtter de blå spejdere i Mårslet 
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Husk sidste frist for  

indlevering af stof,  

annoncer og rettelser 

er d. 10. i måneden 

9.30-17.30 
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Tak for en fin ”Hold rent dag ” 
Og en lille opfordring til rygere, der 

kommer i tog og bus fra Mårslet. 
 

35 aktive mårslettere nød det skønne 
forårsvejr søndag den 19. april, da de 
gjorde Mårslet renere at leve i. Vi kan 
konstatere mindre henkastet affald, 
end da vi startede for 17 år siden. Så 
de mange frivilliges indsats har hjul-
pet. Dels ved helt konkret at fjerne 
skidtet, som andre tabt, og dels ved at 
Danmarks Naturfredningsforening nu 
i 11 år også har sat fokus på affald. 
 
Alligevel blev det til mere end 200 
kilo, og når du tænker på, at øldåser, 
plastik, papir og cigaretskodder ikke 
vejer særligt meget, så var det særde-
les flittige mårslettere, der deltog. I år 
havde vi sat ekstra fokus på indsam-
ling af øl- og sodavandsdåser. Disse 
blev samlet i særskilte poser, så vi 
kunne tælle resultatet op.  

260 dåser, blev det til!! Heraf mange 
Carlsberg øl med pant og da jeg for-
talte det til et par unge mennesker,  
sagde de samstemmende: ”det er ikke 
os, vi drikker ikke Carlsberg” 
 
Vi er mange i Mårslet, herunder de 35 
som deltog den 19. april i Hold-rent-
dagen, der vil sende en meget stor tak 
til cigaretrygere, når de fremover und-
lader at kaste skodder i naturen, ved 
busholdepladser og på Mårslet Stati-
on.  
 
Vi har et godt og afprøvet tip til ciga-
retrygerne: http://www.skodfrit.dk. 
Det handler om lugtfrie lommeaske-
bægere. De fylder intet i mændenes 
buksebaglommer eller i en dameta-
ske. De er smarte, og brugerne af dis-
se har ikke længere behov for at be-
væge sig efter et askebæger. Smart og 
rent. Har du ikke lige en sådan lom-

measkebæger, så kan du samle det 
skod op, som du smed i går, for nu er 
der ikke længere brandfare ved at 
smide skoddet i skraldespanden. 
 
Ud over en stor tak til alle de flittige 
indsamlere, skal der også lyde en tak 
til Superbrugsen, som  
 leverede lækre rundstykker, soda-
vand og juice til børnene og kolde øl 
og vand til de voksne. 
 
 Næste år gentager vi aktiviteten og vi 
vil invitere dig her i Bladet til at del-
tage. 
 
Initiativgruppen til Hold-Mårslet-Ren 
ønsker alle mårslettere en dejlig som-
mer. 
 

Emma, Marianne og Jørgen  
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Vilhelmsborg bliver til Korsbæk! 
Vilhelmsborg Festspil har smøget ær-
merne op og er rykket ned på Fests-
pilspladsen ved Vilhelmsborg godset. 
I år er det 25. opsætning på samme 
plads, men forandringens vinde har 
vejret henover festspillet i takt med 
successen. Og i år fejre vi de 25 fore-
stillinger med opsætningen af Mata-
dor. 
 
Publikum vil dog allerede inden fore-
stillingen komme i stemning, da bo-
depladsen, også kaldet byen, er blevet 
lavet om til Korsbæk, og publikum 
hjemmefra har kunnet bestille mad på 
enten Postgården eller Jernbane Ho-
tellet. Interessen er allerede stor for at 
spise stegt flæsk på Postgården.  
 
Vilhelmsborg Festspil harfor første 
gang nogensinde valgt at gennemføre 
opførelsen af Fernando Møghes Min-
destatue, som i TV-serien skaber en 
række problemer for blandt andre 
Mads Skjern.  
 
Matador er en krævende forestilling, 
og Vilhelmsborg Festspil har en dyg-
tig gruppe af frivillige, som øver, 
bygger, syer, maler og meget mere, 
og de har været i gang længe i de for-
skellige grupper. Der er dog én grup-
pe, som først rigtigt kommer i gang 
nu, og det er servicefolkene som skal 
hjælpe og sørge for publikum i Kors-
bæk inden forestillingen og i pausen. 
Der er allerede en lille flok frivillige, 
men de kunne godt bruge flere til at 
bemande byen, så publikum sikres en 
god oplevelse fra start til slut. Hvis 
man ønsker at være med, så kontakt 
Vilhelmsborg Festspil på  

sekreatriat@vbf.dk.  
 
Følg Vilhelmsborg Festspil på face-

book.dk/vbf.dk og på  
www.vbf.dk! 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
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