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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Kære Mårslettere - Mårslet Byfest 
– hvad er nu det? 

Sommeren er på sit højeste og mange er i fuld gang med sommerferien. Når ferien er vel-
overstået kan I glæde jer til Mårslet Byfest, som altid afholdes den 3. hele weekend i au-
gust måned, i år er det fra onsdag d. 12.8. – søndag d. 16.8.   
Byfesten vil være en oplagt mulighed for at mødes med andre Mårslettere og i andre sam-
menhænge end man lige er vant til og måske gøre nye bekendtskaber. 
I maj måned holdes et stort fællesmøde for de grupper/ personer der byder ind med arran-
gementer til Mårslet Byfest.  
 
Mange møder op og giver deres bud på et arrangement, snakken går over bordet og der 
udvises en stor entusiasme og engagement for det fælles projekt.  Der bliver givet gode 
råd og man forsøger at hjælpe hinanden, og det er her at man kan se og høre at Mårslet 
Byfest er noget at man ser frem til og gerne vil. Sponsorer er der naturligvis også brug for 
og her kan man se og høre at arrangørerne bliver taget godt imod – TAK for det. 
 
Igen i år bydes der på et væld af aktiviteter for store og små, unge og ældre.  
Som noget helt nyt har Mårslet Dagtilbud et oplæg til motionsdag og udsmykning af Mår-
slet og samtidig vil flagalléen igen være at se, og jeg synes at det vil være et flot syn hvis 
mange private også sætter flaget til tops under Byfesten. 
 
Allerede Søndag den 9. august - før den egentlige Byfest – byder TMG håndbold ind med 
en stor overraskelse som endnu ikke skal afsløres. Tyvstart, en cykeltur, for Mårslets seni-
orer onsdag eftermiddag og søndag lukker Cirkus Krone Byfesten for i år med en festlig 
forestilling, som altid er et hit hos de yngste.  
 
Indimellem er der gensyn med gode gamle kendinge såsom Motionscykelløb for hele fa-
milien – Kræmmermarked i Bomgårdshaven – Mårslet Run & Walk – Social triatlon/
duatlon og flere TMG afdelinger  stiller  op med forskellige aktiviteter . Allerede først 
på ugen vil der blive budt op til dans i Sognegården efter Gudstjeneste og om søndagen er 
der Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven. 
 
Traditionen tro arrangeres der Tur i omegnen med Lokalhistorisk forening og byens for-
skellige spejdergrupper, laver spejderaktiviteter i den øverste del af Bomgårdshaven. 
 Teltet i Bomgårdshaven vil blive maximalt udnyttet med mange arrangementer, for ek-
sempel holder Mårslet Dagtilbud Byfest for de alleryngste og der bliver en Viseaften for 
de lidt ældre og Taverna stemning med grill mad og dans derefter. Endvidere vil der må-
ske blive afholdt en lokal Mårslet Bagedyst hvor alle kan deltage.  
 
For de unge mellem 14 -18 år vil der blive afholdt Ungdomsfest i KlubM lokalerne.    
Super Brugsen holder Mini-OL på Bytorvet, hvor  årets Mårslet Borger også vil blive 
kåret, det skal nok blive festligt. 
Alle disse arrangementer og hvem der står bag kan du læse meget mere om i et udførligt 
program, som dumper ned i din postkasse i starten af august måned.  
Vi glæder os til at se jer alle.  
At kordinere en byfest er en spændende og berigende opgave idet man møder rigtig man-
ge engagerede mennesker. Men efter syv år på denne post, vil jeg gerne hvis der måtte 
være en der vil afløse mig. 

 
                                                                                                John Johansen     
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Mårslet Park bruges som losseplads 
Uanset hvad man måtte mene om 
standarden i Mårslet Park, kan det vel 
næppe nogensinde have været intenti-
onen med området, at det skulle bru-
ges som formuldningsplads for diver-
se haveaffald, brugte juletræer, hæk 
og -buskafklip, m.m. Her og der mel-
lem træerne ligger bunker, svarende 
til den mængde, der kan være på en 
trillebør eller i en stor plastiksæk. Ju-
letræet på billedet er måske selv gået 
tilbage til skoven, for det har endnu 
foden på… 

 
Vi er nu igen gået ind i havesæsonen, 
og snart skal alle til at trimme hække 
og andre ivrige vækster. Skulle vi ik-
ke lige erindre de lykkelige parceleje-
re om, at Århus Kommune har indret-
tet en fortrinlig nærgenbrugsstation 
ved indkørslen til Malling, hvor man 
med glæde og uden betaling modta-
ger diverse former for affald, herun-
der haveaffald. 

Venlig hilsen 

Sven Erik Bruun  

♥♠♦♣ Whist på Kildevang  
Vi starter op den 2 september 2016, i 
kælderen kl. 13.00. 
Der er kommet tilkendegivelse fra så 
mange at det kan blive til noget. 

Kom og vær med  de gange du kan. 
For dem der ikke er meldt til, ring 
22732162 eller Mail  
margit.n.jakobsen@gmail.com 

Hej Margit  
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Billetsalg til foredrag med Lola Jensen er i gang  
Det er nu muligt at købe billetter til 
foredraget med familievejleder Lola 
Jensen den 10. september i Mårslet 
Hallen. Lola Jensen vil på humori-
stisk vis sætte spot de danske børne-
families mange udfordringer. Alle er 
garanteret en sjov, inspirerende og 
lærerig aften.   

Billetterne sælges i SuperBrugsen, og 
prisen er 150 pr. stk. Hele overskud-
det går til MultiHallen. Foredraget 
starter kl. 19.00 og dørene åbner kl. 
18.00. Vel mødt! 

Nyt fra Miljøudvalget 
Ihukommende lederen i sidste blad, 
der efterlyste en helhedsplan for Mår-
slet, kan vi henvise til det, der tidlige-
re er skrevet om sagen og dens vigtig-
hed her i Bladet. Man kan se i bladet 
fra maj 2014 side 4 og 5. Bortset fra 
det arbejder miljø udvalget stadig her-
imod en samlet helhedsplan, som vil 
blive slået op i Brugsen og på Web-
ben, til fælles diskussion og bedøm-
melse.  
Det kan nok ikke undgås, at valget vil 
vise, at der er mere vind i sejlene for 
de grønne aspekter ved tilværelsen – 
eller skal vi sige mere pres på teltfli-
gene i Cirkus – end før. Miljøudval-
get har dog ikke noget at indhente, 
snarere tværtom. Ser man på det store 

arbejde for miljøet og dets forbedring, 
som man kan læse på under rubrikken 
Miljø i Mårslet på Fællesrådets hjem-
meside maarslet.net – vil man blive 
forbavset over den fremsynethed det 
tidligere, selvstændige miljøudvalg 
har udvist og praktiseret her i Mårslet. 
Inspireret af disse mange tiltag, hvor 
af noget ikke helt er gennemført, samt 
af sammesteds liggende rapport om 
det store brogerinddragelsesprogram 
Leveby –Væreby, benævnt ”et Bud på 
Fremtiden”, har miljøudvalget følgen-
de prioriteringsliste – selvfølgelig un-
der hensyn til den af kommunen i 
plansatte prioritering over for miljøet 
og fremtiden. 
 

 Mere ligelig fordeling af miljø-
påvirkning de forskellige kvar-
terer imellem. (Luftforurening 
forårsaget af bilkøer og tung 
trafik, trafikstøj og oversvøm-
melser.) 

 Opfølgning på kampagner mod 
anvendelse af plantegift. 

 Bedre kontrol med gamle vej-
træer og oprydning i grønne 
områder, der ikke pt. bærer 
præg af vedligeholdelse – og 
andre grønne initiativer. 

Man kan henvende sig til formanden 
for udvalget, Sven Voxtorp – på sven-
voxtorp@outlook.com  med spørgs-
mål og evt. - meget velkommen assi-
stance. 
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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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Giv en                     til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

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

Ny Fritidsleder i Ung i Mårslet  
Kære børn, forældre og samarbejds-
partnere. 
Jeg er den 1.8.2015 ansat som Fritids-
leder i Skåde/kragelund skoledistrikt 
en udfordring som jeg ser frem til. 
Det har været 8 fantastiske år i Mår-
slet, og jeg er både glad og stolt over 
det arbejde Ung i Mårslet udretter i 
samarbejde med børn og unge hver 
eneste dag. 
Tak til samarbejdspartnere og foræl-
dre for et godt og udviklende samar-
bejde. 

Med venlig hilsen 
Kirsten Sønderby 
 
Velkommen til Fritidsleder. 
 
Den 1. August 2015 er Thomas Budtz 
Graae  ansat som Fritidsleder i Mår-
slet og Solbjerg skoledistrikt. 
 
Thomas kommer fra en lignende stil-
ling i Århus Kommune.  

Velkommen til KlubM  
Ungdomsklubben Klub M byder nye 
som gamle medlemmer velkommen 
efter sommerferien, vi starter op 
mandag d.3/8 og  
onsdag d.5/8 fra kl.17.00-21.00. 
Uge 33 er åbningstiderne normale 
igen, kig på vores hjemmeside 
www.uiaa.dk 
 
Med Venlig hilsen Personalet Klub M 

Sommerfest/skulpture by giber Å på Midgaard  

Fredag den 28. august holder Mid-
gaard traditionen tro Sommerfest for 
medlemmer, forældre og søskende. 
I kan læse mere herom på vores 
hjemmeside: www.uiaa.dk 
 
Vi har i ugerne op til sommerfesten 
arbejdet med kunsfremstilling, musik, 
pressehold, mad og meget andet som 

vi gerne vil præsentere netop denne 
aften. 
 
Vi tænder op i grillerne, så ta’ alt med 
hjemmefra til jer der kommer.  
Der er mulighed for køb af fadøl og 
sodavand. Vi byder på kaffe og små-
kager. 
 

Forældrerådet vil stå i fadølsbaren, og 
her kan man få en god snak om vores 
forældresamarbejde samtidig med at 
der bliver skænket op. Skulle du have 
lyst til at være med på forældrerådds-
holdet, så er der et par pladser ledige. 
Valget er gældende pr.1.10.2015 og 
et år frem. 



 MÅRSLET-bladet  JULI / AUGUST 2015 8 

 

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

Magdalene Willumsen er 13 år og går 
i 7 klasse på Mårslet skole. 
Hun har et ungdomsliv som skiller sig 
lidt ud fra andres, dog går hun som 
flere andre i ungdomsklubben Klub 
M. Hun er Trop spejder ved Giber Å, 
men hun er som den yngste i Århus 
Kommune aktiv frivillig hjælper på 
plejehjemmet Kildevangen i Mårslet. 
Magdalene fortæller at idéen opstod, 
da hun mistede sin mormor for ca. et 
år siden. Her var der mange gode ti-
mer som forsvandt. 
 
Magdalene kom selv med et forslag 
til forældrene, om der var tid nok i 
kalenderen til at hun kunne give en 
hjælpende hånd på Plejehjemmet.  
Hendes Oldemor var beboer på Kilde-

vangen, der stiftede hun bekendtskab 
med personalet og havde mange hyg-
gelige og sjove samtaler med kilde-
vangens beboer. 
Hun fortæller, at man som frivillig 
hjælper på plejehjemmet, har mange 
funktioner, eks. gåture, kortspil og 
gode snakke, omkring deres spænden-
de liv dengang de var unge.  
Magdalene er blevet klogere på livet, 
ved at være frivillig. Hun har fået nye 
måder at se tingene på. 
Hun udtaler ” når jeg sidder, og taler 
med nogen der har et langt liv bag 
sig, så gør det et stort indtryk på mig 
at høre hvad de har oplevet”.  
 
Vi i Klub M synes det er godt gået af 
en så ung pige som Magdalene. 

Yngste aktiv frivillig hjælper 
besøger beboere på plejehjem i Mårslet 
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UNG I MÅRSLET 
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.    

KlubM i Mårslet 
M Hvem er Vi J 
Klub M er en Ungdomsklub  i Mår-
slet. 
Medlemmer fra 7 kl. til 18 år. 
 
Brugermøde 
Hvert efterår afholdes der er stormø-
de, hvor medlemmerne har mulighed 
for at diskutere, hvad der skal ske i 
løbet af deres år i klubben. Her kan de 
snakke om, hvad de forventer af at 
være en del af en klub, samt hvad de 
ønsker af aktiviteter. Referatet bliver 
printet og hængt op i klubben, så det 
fungerer som reminder såvel som in-
spiration til nye idéer. 
På info skærmen i gangen, kan man 
løbene se hvad der sker i klubben. 
Idéen i at inddrager de unge, er at 
skabe plads til at de unge kan være 
med på forskellige niveauer. De unge 
skal selv yde en indsats, hvis de vil 
opnå et positiv resultat. 
 
Demokrati 
Store dele af den pædagogiske praksis 
i Klub M er bundet op på demokrati-
ske processer, hvor medlemmernes 
stemmer bliver hørt som det primære. 
Den øgede medbestemmelse giver 
vores medlemmer større ansvarsfølel-
se såvel som større engagement i akti-
viteterne, samt at kunne  være bedre 
til at vælge til og fra. 
 
Aktiviteter 
Madaftener hvor medlemmer indgår 
aktivt i indkøb, madlavning og opryd-
ning. Medlemmerne beslutter i fælles-

skab med personalet, hvad menuen 
står på. Herigennem opbygges der og-
så en forståelse af madpyramiden op-
bygning. 
Betalingen for maden, sker ved at 
medlemmerne køber et  klippekort . 
 
Drenge-/pigeklubber. 
Her arbejder vi med at skabe en bedre 
dynamik i både drenge- og pigegrup-
perne. De unge får mulighed for, både 
klassevis og på tværs af klasser, at læ-
re og opleve at tolerance og accept er 
vigtige faktorer, hvis man vil have et 
fungerende socialt liv. Dette er en 
vigtig læring, idet det ikke kun gør 
sig gældende i ens unge år. 
 
Udeliv 
De udelivsaktiviteter vi tilbyder, kan 
bestå af alt fra madlavning over bål, 
til klatring på klatrevæg såvel som i 
træer, samt ture ud af huset 
 
Kreativ værksted 
I det kreative værksted får medlem-
merne mulighed for at udvikle og 
dygtiggøre sig. Denne udvikling er 
både faglig og personlig, idet man læ-
rer at kaste sig ud i projekter, som 
man ikke er sikker på, at man nød-
vendigvis har kompetencer til. 
 
Turneringer 
Der afholdes små som store klubme-
sterskaber i flere af klubbens daglige 
aktiviteter. Det indebærer alt fra FI-
FA, pool, JustDance og brætspil. Der-
udover går vi i hallen og gymnastik-

salen 3 gange om ugen. 
Derudover tilbyder vi også små uden-
dørsturneringer i hockey, fodbold og 
basket. 
 
Løbeklub 
En fast dag om har vi etableret en lø-
beklub for de interesserede medlem-
mer. Alle kan være med, da turen ik-
ke er for lang. Med løbeklubben kan 
vi være med til at styrke børnenes 
livsstil og fremme deres sundhed. 
Ydermere kan det være med til at læ-
re vores medlemmer glæden ved at 
røre sig. 
 
Ture og traditioner 
Hvert år har vi visse fastlagte traditio-
ner. Det indbefatter blandt andet af-
slutningsture, JM i fodbold, overnat-
ninger i klubben, Skiture for 8-9 klas-
serne til Østrig i uge 7 
 
Mortens aften og banko for med-
lemmerne. 
Hvert år inviterer vi til mortensaften, 
hvor man som medlem af klubben, 
kan komme og få mortensand og et 
spil banko. Der er tradition for at der 
er stor opbakning til dette arrange-
ment, hvor man både kan nyde læk-
kert andemad og samtidige være hel-
dige i at vinde overdådige gevinster i 
bankospillet. 
 
Mvh. 
Michael Clausen 
Afdelingsleder 
Klub M 
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Et lykkeligt jubilæum – 25 år i en Valnød  

Det er ingen løgn at man har pasnin-
gen af sine børn meget højt på listen 
over prioriteringer ved huskøb. Her i 
Mårslet har vi nogle gode kort på 
hånden i den kategori. Der er næsten 
det rigtige antal pladser i pasningstil-
buddet for hele Mårslet – og der er 
varianter til den alm. strømlinede pas-
ningsmodel, som folk ligefrem flytter 
hertil for at kunne nyde godt af. 
Næppe alle ved det, men faktisk lig-
ger der en Valnød på butikstorvet lige 
overfor OK-tanken – i Borgerhusets 
bygning. Valnødden har lige haft 25 
års jubilæum efter oprettelse som bør-
nehus i 1990 – den 1. juni. Se andet-
steds i bladet en forældrerapport fra 
nutidens drift. 
Men børnepasning i Borgerhuset går 
længere tilbage og blev opfundet i 
Borgerhusets ene ende – faktisk lige 
der hvor den gamle bygning tidligere 
havde sin skolestue. Læs på Egnsarki-
vets hjemmeside om Borgerhuset og 
det oprettelse i august 1972 og alle de 
fantastiske ting, der er foregået i den 
bygning fra 1880 og til for 18 år si-
den. 
Det sjove er, at selv om det var Bor-
gerhusets bestyrelse, der ”opfandt” 
det at der skulle passes børn i huset 
som en integreret ”kulturel” aktivitet 
– drevet af kommunen, som lejede 
rummene, så blev det senere sådan, at 
aktiviteten nærmest tog over og lige 

fra 1990 har betydet økonomisk over-
levelse og stabil drift af hele mena-
gen. At vi siden fik rollen som spej-
derhus for de blå spejdere i Mårslet er 
en anden historie, der jo snart slutter 
for os. En ny æra kan begynde for 
spejderne, der snart kan spejde fra en 
ny vinkel mellem Bedervej og Ny-
marksvej. Vi ønsker dem meget held 
og lykke og siger mange tak for 
”besøget” – der bliver helt tomt uden 
jer. 
At borgerhuset er glad for sine lejere 
kan vist føles af alle, der har været det 
– og alle der kommer til det. 
Selvfølgelig har vi været og er særligt 
glade for ”vores” børnehus, som vi af 

al magt har støttet på vejen fra velfun-
gerende deltids og integreret instituti-
on henover de kommunale processer 
til netop opnået selvejestatus (pr. 1. 
januar 2015)  
Vi ønsker alle børnene, forældrene, 
de ansatte med den gode ånd og var-
me hånd stort tillykke med de 25 og 
takker for den tillid og samarbejdsvil-
je til en lykkelig symbiose, alle har 
vist. 
 

Sven Voxtorp 
Formand for Borgerhuset  
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Fødselsdagsfest i Børnehuset Valnødden 
25-års fødselsdag 
Den 1. juni strøg flaget helt til tops 
– endda i fuld sol - i haven ved Bør-
nehuset Valnødden. Institutionen 
kunne nemlig fejre 25-års fødsels-
dag.  

Uden for Børnehuset var der lavet 
flagallé. Duften af friskbagte boller, 
thé og kaffe strømmede én i møde. 
Og alle sang med på fødselsdagssan-
gen. 
De 30 børn (10 vuggestuebørn og 20 
børnehavebørn) der til daglig har sin 
gang i Børnehuset, mødte forvent-
ningsfulde op – og ganske rigtigt var 
der overraskelser i vente. Alle skulle 
til TIVOLIFEST. Hvor de bl.a. kørte i 
”karrusel”, var ”stærke mænd”, dreje-
de på ”lykkehjul” og dansede ballon-
dans. Det var dejligt at dele oplevel-
sen sammen med de andre børn og 
voksne fra institutionerne i Mårslet. 
Senere på dagen var alle børn, sø-

skende, forældre inviteret til fødsels-
dag med kagemand/kone, som det hø-
rer sig til en rigtig fødselsdag. Børn, 
der tidligere har gået i Valnødden, 
dukkede også op og for at sige tillyk-
ke og se alle de voksne igen. 
En helt igennem dejlig fødselsdag. 

 
Fra kommunal til selvejende 
Selvom institutionen nu er 25 år gam-
mel, står tiden langt fra stille. Den 1. 
januar i år overgik institutionen fra at 
være en kommunal til en selvejende 
institution, hvilket blandt andet bety-
der nye, udvidede åbningstider (til kl. 
15.30) fra den 1. august.  

 
Tryghed og nærvær 
Børnehuset Valnødden er med sin 
normering af 30 børn, en institution af 
en overskuelig størrelse. Forældre be-

skriver den således:” I Valnødden har 
vi en meget nærværende personale-
gruppe, som virkelig engagerer sig i 
både børn og forældre. Der er tid til 
at fokusere på det enkelte barn og 
dets behov og samtidig inddrage alle 
i det fællesskab, der i høj grad præ-
ger huset - også på tværs af alders-
grupper. Nærvær er hele grundlaget 
for dagligdagen. Det betyder alt”. 
Tryghed, tillid og nærvær er vigtige 
pædagogiske nøgleord i Valnødden. 

 
Rummelighed og mangfoldighed 
Valnødden er samtidig en institution, 
der modtager børn med handicap. Det 
betyder i praksis, at fællesskabet ac-
cepterer og tager højde for barnets 
handicap fremfor at prøve at mindske 
det. Inklusionen går begge veje, så 
både børn med og uden handicap har 
glæde af hinanden. Valnødden får til-
delt ressourcer til opgaven. 
Yderligere oplysninger om Børnehu-
set Valnødden – kontakt dagtilbudsle-
der Lis Andersen, tlf. 87 13 83 07, 
mail: lands@aarhus.dk  
Stort tillykke til Valnødden, både 
med selveje og fødselsdag! 
Bestyrelsen, Valnødden 
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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 
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ne afslutning med de pædagoger, de 
har haft de sidste fire år. Festen va-
rede fra kl. 17-19, og bød blandt an-
det på lækker mad, hygge og disco, 
så det var noget af en fest. Det var 
selvfølgelig også vemodigt, men 
mon ikke børnene alligevel glæder 
sig til at skulle være de store efter 
sommerferien.  Mange af dem men-
te dog, at de voksne helt sikkert 
burde følge med over i 4. klasse 
teamet. 

Nye børn 
Efter sommerferien er vi så heldige 
at få en ny flok børn i 0. klasse. De 
kan starte i SFO en uge før skole-
start, og de får derved mulighed for 
at lære omgivelserne og hinanden 
lidt at kende før hverdagen starter, 
hvilket er meget anbefalelsesvær-
digt! Vi glæder os meget til at møde 
alle de nye børn og ikke mindst jer 
forældre - vi håber, at I alle falder 
rigtig godt til på Mårslet Skole. 
Slutteligt vil vi gerne ønske jer alle 
derude en rigtig dejlig sommer, vi 
glæder os til at se jer igen, ovenpå 
en forhåbentligt forrygende som-
mer! 

Sommerfest 
Det er jo efterhånden et par år siden, 
at vi var nødt til at nedlægge festival-
len for alle byens institutioner. Vi 
holder dog fast i, at have en årlig 
sommerfest for SFO, og den løb af 
stablen torsdag d. 28. maj. Vi lagde 
ud i en ordentlig regnskylle, med bå-
de torden og lyn, men det stilnede 
heldigvis hurtigt af, og vi havde gan-
ske fint vejr festen igennem, årstiden 
taget i betragtning.  
Temaet var Børn underholder Børn, 
så det var simpelthen dem, der stod 
for aktiviteterne. Dagen bød blandt 
andet på hårboder, hvortil børnene 
selv havde lavet fint pynt, mad på 
bål, fodboldbod, Guldgraverland, 
popcornmaskine og fine optrædener 
på Scene 2. Det var en super fin dag, 
med masser af hygge og grin, så vi 
glæder os allerede til næste års som-
merfest! 

Overnatning 
Dagen efter, fredag d. 31. maj, var  
0. klasserne så heldige at have deres 
første overnatning i SFO. Og den 
blev startet op med stil, idet de starte-
de op med en tur til Munkholm Zoo 
på Djursland. De havde nogle rigtig 
gode timer dér, hvor der blandt andet 
blev kigget på dyrene og leget. 
Efterfølgende gik turen hjem til SFO, 
hvor børnene lavede aktiviteter i hal-
len, legede, spiste hjemmelavede pi-
tabrød (som efter en af drengenes ud-
talelser var verdens bedste!), og set 
Disneysjov inden sengetid. En del af 
børnene ville gerne have en overnat-
ning mere i SFO’en, da de blev hen-
tet lørdag formiddag, så de glæder sig 

 

Nyt fra 

nok allerede til overnatningen næste 
år. 

Rekorduge 
Traditionen tro afholdte 3. og 4. 
klasserne rekorduge i den første uge 
i juni måned. Der blev blandt andet 
lavet rekorder i at klare tarzanbanen 
hurtigst på tid, at lave flest basket-
straffekast i streg og at danne flest 
ord ud af et givent ord. 
Den sidste dag blev der selvfølgelig 
også lavet det årlige rekordforsøg i, 
hvor mange børn, der kan være i 
den blå bus. Sidste år lykkedes det 
at proppe hele 52 børn ind i bussen, 
men det lykkedes rent faktisk at slå 
den rekord, og få plads til hele 53 
børn i år - rigtig godt gået, til alle 
de børn, der var med til at sætte den 
seje rekord! Bagefter blev der budt 
på is, ovenpå en uge med masser af 
kampgejst. 

Afslutning 
Mandag d. 8. juni havde 3. klasser-
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —  

Ferien er lige begyndt for de fleste. I 
flere uger forinden er den blevet plan-
lagt. Skal vi til udlandet, skal vi i 
sommerhus, skal vi besøge familie og 
venner eller selv have besøg – eller er 
det nu, der skal ryddes op, males og 
gøres i stand? Lige meget hvad, der er 
planlagt, så har vi i hvert fald fri fra 
arbejde. Og det er godt. Måske var det 
en idé slet ikke at planlægge noget i 
ferien; måske skulle vi bare slappe af. 
Min pointe er, at der skal være forskel 
på arbejde og ferie. Nogle gange kan 
vi blive så hektiske i vores ferieorga-
nisering, at vi helt glemmer, at vi skal 
tage den med ro i ferien. En rastløshed 
sniger sig ind i krop og sind, for vi er 
så uvant med ingenting at lave. Det 
sidder i os, at vi skal gøre noget, være 
i aktivitet, stimuleres. Men måske 
skulle vi prøve at lade ferien være 
noget helt andet end arbejde og aktivi-
tet. Måske skulle vi prøve at holde fri, 
lade græsset gro, hækken vokse, lade 
carporten stå lidt rodet et par uger me-
re og så bare være, være sammen, tale 
sammen, læse en god bog, tænke lidt 
over livet sådan i ro og fred, slappe af. 
Altså, mit råd er: HOLD PAUSE! 
 
Bibelens budskab 
Det er ikke noget en eller anden coach 
har belært mig om. Det gode råd fin-
der vi faktisk i Bibelen på side 2. Den 
første historie, der fortælles, er histo-
rien om verdens skabelse. En smuk 
poetisk myte om altings begyndelse. 
Gud var i vældig aktivitet. Han var 
virkelig på arbejde fra dag 1. Han 
skulle skabe både himmel og jord, sol 
og måne, hav og planter, dyr og til 
sidst som kronen på værket menne-
skene. Det tog seks dage, men det var 
et dejligt arbejde, kan vi forstå, for 
fortælleren afrunder hver dags arbejde 
med følgende bemærkning: Gud så, at 
det var godt! Men det var også hårdt, 

så da værket er fuldendt beslutter Gud 
sig for at hvile sig. Det hedder i tek-
sten: Gud velsignede den syvende dag 
og helligede den, for på den dag hvi-
lede han efter alt det arbejde, han 
havde udført, da han skabte. Denne 
tekst har dannet baggrund for, at vi i 
den kristne verden holder fri om søn-
dagen. 
 
Fridagens betydning 
Søndagen er dagen, hvor man skal 
holde pause fra alle de gøremål, der 
distraherer os, så vi glemmer at tænke 
os om og tænke på Gud og hans me-
ning og vilje med livet. Søndagen er 
ikke tænkt som en fridag, som vi vel-
fortjent får efter hverdagens slid, ej 
heller som en fridag der er til for, at vi 
kan genvinde kræfterne til at tage fat 
igen mandag morgen. Fridagen har 
værdi i sig selv, som hvilens, roens og 
eftertankens dag. På samme måde kan 
vi tænke om ferien, som en pause, 
hvor noget andet end fremskridt, løn, 
avancementsmuligheder står på dags-
ordenen. Ferien er en tid, hvor man 
retter opmærksomheden på det grund-
læggende, det som giver al ens stræ-
ben mening. Og det er vel, at det er en 
salighed at vågne op ved siden af ens 
dejlige kone og se sine glade børn 
trippe rundt på bare fødder i det grøn-
ne græs; eller fordi man er begunstiget 
af et langt og trofast venskab, eller 
fordi det afgørende er at være der for 
et barnebarn, der har det skidt osv.  
 
Husk på at livet er en gave! 
Det grundlæggende er, at vi har fået 
livet givet af Gud som en gave. Livet 
er i sit udgangspunkt godt, og vi skal 
så leve så godt vi forstår i kærlighed, 
mildhed, overbærenhed over for hin-
anden. Vi skal arbejde og holde ferie. 
Men glemmer vi hviledagene, glem-
mer vi også, hvad vi kommer af, og 

hvad det basale er; og omvendt: hu-
sker vi hviledagene, så husker vi også, 
at vi skal være taknemmelige for alt 
det, vi har fået ganske ufortjent: den 
anden, den herlige natur, en god fami-
lie, et sted at høre til. På hverdagene 
er det os, der er aktive, og vi vil gerne 
udrette noget, men på hviledagene 
skal vi være passive, så vi giver plads 
til Gud og medmennesket i eftertan-
kens velsignede rum. Så bliver det en 
god ferie! 
 
Læs en god bog! 
Anbefaling: Lidt godt læsestof til feri-
en finder du i serien Tænkepauser, 
Aarhus Universitets Forlag. I maj må-
ned udkom en rigtig fin lille Tænke-
pause med titlen ”Gud” . Den er både 
indholdsrig, letlæst og velskrevet. 
Forfatteren er professor i dogmatik, 
Svend Andersen fra Aarhus Universi-
tet. 
 
God læselyst og god ferie! 
 

Sognepræst Hanne Davidsen 

Nu er det ferie! Hurra – eller hjælp!? 
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Kirketiderne 
 

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

AUGUST 
 
Søndag den 2. august kl. 9.00 
9. søndag efter trinitatis 
Anne Vejbæk 
 
Søndag den 9. august kl. 11.00 
10. søndag efter trinitatis 
Hans Rubech Christensen 
 
Søndag den 16. august kl. 11.00 
Friluftsgudstjeneste 
Hanne Davidsen 
 
Søndag den 23. august kl. 10.00 
12. søndag efter trinitatis 
NN 
 
Søndag den 30. august kl. 10.00 
13. søndag efter trinitatis 
Hanne Davidsen 

Aktivitetskalender  
for Mårslet Kirke og Sognehus 

AUGUST 
 
Onsdag den 12. august kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde 
 
Torsdag den 13. august kl. 14.00 
Sommerfest for seniorer 
 
Søndag den 16. august kl. 11.00 
Friluftsgudstjeneste i  
Præstegårdshaven 

 
Mandag den 24. august kl. 16.00 
Sorggruppe opstart 
 
Onsdag den 26. august kl. 19.30 
Indre Mission 
 
Søndag den 30. august  
Kirkekaffe i Sognehuset 
 
 
 

 
Sommerfest for seniorer 
Det bliver torsdag den 13. august kl. 
14.00 - ca. 16.30.  
Vi indleder med en kort gudstjeneste 
i kirken, derefter er der kaffe, fælles-
sang og underholdning. Jeg fortsætter 
dansetemaet. For to år siden så vi 
nogle lystige linedansere, sidste år en 
eksotisk afrikansk danser og i år ser 
jeg frem til at byde velkommen til to 
inciterende  

TANGO-DANSERE.  
Alle seniorer er velkomne - og man 
må da gerne tage et par yngre fami-
liemedlemmer eller venner med til 
dansen. Vi ser frem til et par fornøje-
lige timer. 
 
Der afgår bus fra Kildevang kl. 13.30 
 

 
Friluftsgudstjeneste 
Der er friluftsgudstjeneste i  

Præstegårdshaven, Obstrupvej 4,  
søndag den 16. august kl. 11.00. 
 
Vi håber på godt vejr og stiller an til 
en festlig gudstjeneste, hvor Aarhus 
BrassBand spiller til salmerne, kir-
kens kor synger, og der prædikes 
over temaet:  

Sommer, sol og velsignelse!  
 

Efter gudstjenesten inviterer Menig-
hedsrådet til frokost i Sognehuset.  
 
Kom og vær med til en dejlig og an-
derledes gudstjeneste. 

 
Arrangør: Mårslet Menighedsråd 

Kirkekaffe 

Mårslet Kirke i Byfesten 

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 

På udvalgte søndage er der kirkekaffe 
i våbenhuset efter gudstjenesten. 
Her hilser vi på hinanden og får en 
snak og byder nye kirkegængere vel-
kommen. Der er kaffe/te og småkager 
og juice til børnene. 
Engang i mellem er der udvidet kir-
kekaffe i Sognehuset, f.eks. I forbin-
delse med en ny kunstudstilling. Her 
er der også brød til kaffen. 

Kirketjeneren brygger kaffen, men vi 
kan godt bruge flere frivillige til at 
hjælpe med at servere kaffen på skift 
efter gudstjenesten. 
 

 
 
 
 

Mårslet Menighedsråd 
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Mini-
konfirmander 

 
3.a begynder tirsdag den  
8. september kl. 13.45-15.15 og 
modtager undervisning i uge 37-41;  
 
3. b begynder tirsdag den  
20. oktober 13.45-15.15 og modtager 
undervisning 44-48.  
 
I uge 49, 50 og 51 øver 3.a og 3.b 
julespil sammen. 
 

 

Kor 
 
Se nærmere på næste side. 
Onsdag kl. 15.30 - 16.30: Korskole  
Torsdag kl. 14.30 - 15.30: Spirekor  
Torsdag kl. 16 - 17.30: Pigekor  
 

Babysalmesang 
 
Da den nye kirke- og kulturmedar-
bejder endnu ikke er ansat, kan vi 
ikke på nuværende tidspunkt sige, 
hvornår babysalmesangen begynder.  
 
Se og følg med på kirkens hjemme-
side. 

 
 

 
 

 
 
I ugerne 11, 13, 14 og 15 har  
alle fire 7. klasser to lektioner  
hver uge fordelt således 
 

 

7.a og 7.b Opstart 12. august kl. 13.45-15.15 

Uge 33 - uge 41 9 undervisningsgange (konfirmander) 

28. august Temadag - på tur (alle elever i 7.a og 7. b) 

Uge 3-6 4 undervisningsgange (konfirmander) 

26. februar Lokal temadag (hele 7.a og 7.b) 

Uge 11+13+14+15 4 undervisningsgange (konfirmander) 

Uge 14 (1. april) 1 formiddag kl. 8-12 (konfirmander) 

7.c og 7.d Opstart 21. oktober kl. 13.45-15.15 

21. august  - NB! Temadag - på tur (alle elever i 7.c og 7.d) 

Uge 43 - uge 2 10 undervisningsgange (konfirmander) 

Uge 8-10 3 undervisningsgange(konfirmander) 

5. februar Lokal temadag (alle elever i 7.c og 7.d) 

Uge 11+13+14+15 4 undervisningsgange(konfirmander) 

Uge 15 (8. april) 1 formiddag kl. 8-12 (konfirmander) 

7. a og 7.b Uge 11+13 onsdage 13.45-15.15  

  Uge 14+15 onsdage 12.00-13.30  

7.c og 7.d Uge 11+13 onsdage 12.00-13.30  

  Uge 14+15 onsdage 13.45-15.15  

I samarbejde med skolen har vi truf-
fet aftale om placeringen af konfir-
mandundervisning.  
Undervisningen kommer til at ligge 
onsdag eftermiddag (kl. 13.45-15.15).  
 
Vi er stadig ved at finde en form, der 
passer, efter at skolereformen er trådt 
i kraft og vi ikke længere kan have 
konfirmandundervisningen i morgen-
timerne. I år har vi valgt at placere 
undervisningen i blokke (se skema).  

 
Ud over den almindelige konfirmand-
forberedelse vil vi i samarbejde med 
skolen afholde to temadage for alle 
elever på 7. årgang.  
 
Vi er meget glade for det nye skole-
kirke-samarbejde, som vi tror kan 
blive til gensidig inspiration. 

Opstart af undervisning 

Konfirmander 
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Sæsonstart 

Mårslet Kirkes  
Spirekor – NYT!! 

 
Det påtænkes at oprette et nyt kor – 
SPIREKOR - for børn i 2. og 3. klas-
se.  
Under forudsætning af det nødvendi-
ge deltagerantal  -  min. 8 deltagere, 
max 15 deltagere -  starter sæsonen  

torsdag den 3. september  
kl. 14.30 – 15.30 i Sognehuset.  

Der oprettes venteliste i tilfælde af 
flere end 15 tilmeldinger. Først-til-
mølle-princippet gælder. 
 
Udover at være glad for at synge vil 
det være en fordel, at man kan læse 
de mest almindelige ord.  
 
Udover at lære nye sange ”leger” vi 
også med holdning, sangteknik, vejr-
trækning og musikteori. Music Mind 
Games, som er musikteori forvandlet 
til spil og leg, indgår ligeledes i un-
dervisningen. 
 
Undervisningen er et frivilligt og 
gratis tilbud; men vælger man at 
melde sig til, forventes der stabilt 
fremmøde. 
 
Tilmelding snarest muligt – og inden 
startdatoen - til korleder Pia Labohn 
på mailadressen korpia@os.dk eller 
tlf. 86 55 64 08. 

 

Mårslet Kirkes  
Korskole  

starter sæsonen  
onsdag den 26. august  

kl. 15.30 – 16.30 i Sognehuset. 
 
Korskolen er  for  børn i 4. og 5. 
klasse. Korsæsonen går fra 26. august 
til 1. juni og for at være med, skal 
man – udover selvfølgelig at være 
glad for at synge - kunne læse, have 
et roligt gemyt og god koncentrati-
onsevne. 
Udover at lære nye sange ”leger” vi 
også med holdning, sangteknik, vejr-
trækning og musikteori. Music Mind 
Games, som er musikteori forvandlet 
til spil og lege, indgår ligeledes i un-
dervisningen. 
 
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 
andre børnevenlige aktiviteter – dvs. 
Lucia-optog samt krybbespil i decem-
ber, påskespil lige før påske samt pin-
sespil til pinse. 
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 henvendelse 
til korleder Pia Labohn på mail: 
 korpia@os.dk  eller tlf. 86 55 64 08. 

Mårslet Kirkes  
Pigekor  

starter sæsonen 
torsdag den 27. august  

kl. 16 – 17.30  i Sognehuset. 
 

MÅRSLET KIRKES PIGEKOR er  
for ambitiøse piger fra 6. klasse og 
opefter – efter forudgående optagel-
sesprøve, da koret er et lønnet kor, og 
ren sangstemme derfor er et krav. 
Korsæsonen varer fra 27. august til 
midten af juni. Pigekoret medvirker 
ca. 1 gang om måneden ved kirkens 
højmesse – til jul og påske lidt mere. 
Desuden medvirker pigekoret ved 
bryllupper udenfor skoleferierne samt 
på Lokalcenter ”Kildevang” til jul og 
påske.  
Koret deltager i korstævner arrangeret 
af foreningen ”Folkekirkens Ung-
domskor”. Desuden deltager vi jævn-
ligt i de årlige Norbusangfestivaler – 
som går på skift mellem de 5 nordi-
ske lande. (”NORBU” er en sammen-
trækning af ordene NORdiske Børne- 
og Ungdomskor). 
 
Mårslet Kirkes Pigekor søger nye 
sangere - sangere, som har noget på 
hjerte, og som vil arbejde med og 
gøre en indsats for, at Mårslet Kirkes 
Pigekor bevarer sit høje niveau.  
 
Henvendelse og yderligere oplysnin-
ger til korleder Pia Labohn på mail 
korpia@os.dk eller tlf. 86 55 64 08 
INDEN korstart. 

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 

Menighedsrådsmøde 

 
Der afholdes menighedsrådsmøde   
 
Onsdag den 12. august kl. 19.00 

i Sognehuset 
 
 

Menighedsrådets møder er  
offentlige og alle er velkomne til 

møderne. 

Mårslet Hyggeklub 
 
 
 
 
 
Hyggeklubben holder sommerferie, 

men starter den nye sæson  
torsdag 10. september kl. 14.00,  
hvor Silkeborg Gårdsangerlaug  

vil underholde. 
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Mårslet Skoles 3.d opførte i slutnin-
gen af maj sammen med Mårslet Kir-
kes Korskole et helt nyt pinsespil, 
som sognepræst Hanne Davidsen 
havde skrevet. Hun instruerede bør-
nene og havde stor hjælp af kirke- og 
kulturmedarbejder Anna Johnsen. 

Desuden hjalp mange frivillige til for 
at gøre det muligt.  
Bl.a. havde Bente Sørensen lavet en 
smuk due, som  dalede ned fra himlen 
(kirkespilshullet).  
Efter den første forestilling råbte en 
pige: Vi gjorde det!  
Og efter den sidste forestilling opfør-
te et par drenge en sejrsdans på sce-
nen. 
Vi syntes alle, at der var sket et lille 
pinseunder i Mårslet Kirke. 
 

Hanne Davidsen 
 

Foto: Bo Grünberger 

Øjebliksbilleder fra pinsespillet 

"Farvebølgen" udstiller i Sognehuset 
fra den 30. august og gennem septem-
ber og oktober. 
Repræsentanter fra foreningen delta-
ger i kirkekaffen i Sognehuset søndag 
den 30. august. 
 
Annette Pedersen fra Farvebølgen 
fortæller: 
Farvebølgens medlemmer har malet i 
flere år, men først i 2010 fundet sam-
men i et fællesskab, hvor vi gensidigt 
kan inspirere hinanden. 
 
Vi arrangerer fællesudstillinger, ma-

ler sammen, arrangerer små work-
shops og tager på udstillinger sam-
men. 
Fælles for os alle er glæden ved at 
male, henholdsvis med olie, akryl og 
akvarelfarver, nogle laver også kera-
mik skulpturer og tasker af dåseringe. 
 
Vores billeder er meget forskellige 
både i udtryksmåde og teknik, noget 
vi synes giver en ekstra dimension, 
også for dem som ser vore udstillin-
ger. 
 
Med venlig hilsen Farvebølgen 

Kaffe og Kunst i Sognehuset 
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Begrebet ”vejkirke” stammer oprin-
delig fra Sverige og Norge, hvor man-
ge kirker i nærheden af større veje gør 
sig særlige anstrengelser for at byde 
vejfarende indenfor, specielt i som-
mertiden. 
Det er blevet mere og mere alminde-
ligt, at folk gerne vil benytte kirke-
rummet uden for de faste gudstjene-
stetider til personlig andagt, eftertan-
ke eller blot for at få nogle minutters 
stilhed i en travl hverdag, eller når 
man besøger ens kære på kirkegården. 
Dette gælder også, selv om kirken 
ikke ligger ved befærdede veje. Der-
for taler man om 
”Vejkirker og andre åbne kirker”. 
 
Vejkirker og andre åbne kirker i 
Danmark gennem mere end 10 år 
Mange kirker i Danmark har en lang 
tradition for at være åbne i dagti-
merne. 
For over 10 år siden besluttede nogle 
menighedsråd på Sjælland derfor, på 
opfordring fra Kirkefondet, at udar-
bejde en fælles folder, hvor de fortal-

te, hvornår deres kirke var åben, hvad 
den bød på af seværdigheder osv. 
Projektet blev en sådan succes, at 
Kirkefondet siden 2001 har udgivet 2 
brochurer, én for Jylland og én for 
Øerne, og hvert år er der kommet nye 
kirker med. I 2014 deltog lige knap 
400 kirker i de to brochurer. 
 
Mange lader også brochuren ligge i 
handskerummet i bilen, fordi det er 
praktisk med en samlet oversigt over 
hvilke kirker, der er åbne, hvis man 
skal på tur. 
 
Brochurerne kan også downloades på 
www.vejkirker.dk. Fra næste år vil 
man også kunne søge på kirker og 
områder på samme side fra både sin 
pc og sin mobiltelefon og på denne 
måde planlægge sin tur eller søge ef-
ter vejkirker, når man kører rundt. 
 
 
 
 
 

Årets folder om vejkirker ligger klar 
til afhentning i kirkens våbenhus! 

Indsamlinger  
ved gudstjenester i Mårslet Kirke 2014 

Dato Formål Beløb 

01-01-2014 
05-01-2014 
19-01-2014 
26-01-2014 

Det Danske Bibelselskab 
  
  
Kirkens Korshær 

0,00 kr. 
40,00 kr. 

110,00 kr. 
10,00 kr. 

16-03-2014 
23-03-2014 

Folkekirkens Nødhjælp 24,00 kr. 
75,00 kr. 

20.04.2014 
21.04-2014 

Påskekollekt KFUM  og KFUK 344,00 kr. 
50,00 kr. 

08-06-2014 Pinsekollekt Folkekirkens Nødhjælp 120,00 kr. 

21-09-2014 Høstkollekt Folkekirkens Nødhjælp 100,00 kr. 

21-09-2014 Høstauktion Folkekirkens Nødhjælp 575,00 kr. 

01-11-2014 Dansk Missionsråd 91,00 kr. 

30-11-2014 Advents kollekt Kirkens Korshær 35,50 kr. 

07-12-2014 Advents kollekt Kirkens Korshær 100,00 kr. 

24-12-2014 
25-12-2014 

Julekollekt Børnesagens Fællesråd 1498,00 kr. 
20,00 kr. 

  Indsamlinger i alt 2014 3192,50 kr. 

Vejkirker og andre åbne kirker 
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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 
Susanne Lunderskov, tlf. 6086 2617 
 
Der kan være ændringer i forbin-
delse med højtider og ferier. 
 

Lærkereden 
er for alle børn fra BH klasse  til og 
med 3. klasse.  
Vi synger, hører en fortælling fra Bi-
belen, leger og deltager i mange for-
skellige aktiviteter.  
Sognehuset, mandag kl. 16.15-17.30 
  
Ledere af Lærkereden er: 
Dorthe Bjerge, tlf. 8629 5002  
Mette Nørgaard Pedersen, 8629 7155 

Ørnereden 
er juniorklubben for de lidt større 
børn - fra  4.– 8. 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. 2276 1539 

 

Børneklubberne 

Onsdag den 26. august, får vi besøg af 
Lærer Daniel Kastrup, Aarhus. 
 
Emnet for denne aften er: "Tilbedelse 
og lovsang”. 
 
Fra Bibelens begyndelse læser vi, 
hvorledes tilbedelse er en del af men-
neskets respons på Guds væsen og 
gerninger. Og vi læser og ser eksem-
pler på, hvordan tilbedelsen gennem 
musikken får sit eget sprog: Lovsan-
gen.  
 
Vi vil med afsæt i Bibelens ord om 
tilbedelse og lovsang synge gamle 
salmer, hymner og moderne lovsange. 
 
Mødet begynder kl. 19.30 i Mårslet 
Sognehus. 
Alle er meget velkommen. 

 

Daniel Kastrup er forsanger og kom-
ponist i ”Light Up Lion”, Lovsang-
leder i Aarhus Bykirke og lærer på 
Djurslands Efterskole.” 

Mårslet Indre Mission 

Så er det igen muligt at deltage i en 
sorggruppe. Den begynder mandag 
den 24. august 2015, kl. 16.00. Grup-
pen mødes i Mårslet Sognehus. Et 
møde varer ca. to timer, og der afhol-
des møde hver anden mandag, i alt 8 
gange.  
 
”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 
udsagn, vi har hørt i tidligere grup-
per.  Det kan være svært at finde per-
soner i ens omgangskreds, som i 

længden kan rumme og forstå den 
smerte, som sorgen over at have mi-
stet en af sine nærmeste, indebærer.   
 
Et andet udsagn er: ”Min omverden 
synes, jeg hurtigt skal se at kom-
me videre, men så hurtig er sorg ikke, 
skal jeg hilse og sige”.  
I gruppen er der tavshedspligt, men 
deltagerne lærer selvfølgelig hinan-
den at kende. Det kan give mulighed 
for at få en kontakt, som man også 
efter forløbets afslutning kan have 
glæde af.  

Gruppen ledes af Susanne Lauritsen 
og Kaj Lolholm.  
 
Har du brug for, eller kender en, der 
har brug for at deltage i gruppen, der 
henvender sig til voksne fra 25 år og 
op, så kontakt Susanne Lauritsen på 
tlf. nr. 2532 4657 (efter kl. 15)  
eller på mail: sus@sjl.dk 
 

Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm  

Sorggruppen i Mårslet Sogn  

Kirken er åben 
 
Mårslet Kirke er normalt åben i dag-
timerne 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.  
. 
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Nyt fra Menighedsrådet 

Sognepræst Mette Maria  
Kristensen holder orlov  

pr. 1. august 2015 

Udover at være præst i Mårslet på 
50% er jeg også projektmedarbej-
der i Skole-Kirke-Samarbejdet i 
Aarhus Kommune (SKS). SKS ud-
arbejder tværfaglige undervisnings-
projekter og –materialer med ud-
gangspunkt i kristendomskundskab. 
Disse projekter udbydes til alle sko-
ler (0.-10. kl.) i Aarhus Kommune.   
 
Efter skolereformen trådte i kraft, 
er de århusianske skolers efter-
spørgsel på skoletjenestens materia-
ler, forløb og projekter vokset. Der-
for har bestyrelsen i SKS besluttet 
at ansætte mig i en tidsbegrænset 
95 % stilling i SKS. Efter ansøg-
ning har biskop Kjeld Holm bevilli-
get de sidste 5 % til en fuldtidsstil-
ling og der er sendt en ansøgning til 
et sogn i Domprovstiet om en mu-
lig tilknytning. 
  
Da jeg er meget glad for at være 
præst i Mårslet, søger jeg orlov fra 
stillingen i en tidsbegrænset perio-
de.  
 
Tak til Mårslet Kirkes menigheds-
råd, som bakker mig op i at tage 
imod muligheden for at udvikle 
undervisningsprojekter og udvide 
kendskabet til SKS på de århusian-
ske skoler.  
 
Jeg ser frem til de nye udfordringer 
og jeg glæder mig over, at jeg kan 
vende tilbage til stillingen som sog-
nepræst i Mårslet. For det er nu 
engang dejligt at være præst i Mår-
slet. 

Mette Maria Kristensen 

Kontakt Kirken 
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 
Tlf. 8629 8190 
 
 

 
KIRKE– OG  
KULTURMEDARBEJDER 
Stillingen er vakant 
 
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 
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
maarslet-kirke.dk 

Der sker meget på personalefronten i 
øjeblikket. 
 
Der har været afholdt samtaler, hvor 
vi har fundet ny kirketjener. Når de 
sidste forhandlinger er på plads vil 
der komme en præsentation på vores 
hjemmeside. Der forventes at ved-
kommende starter den 1. august. I 
mellemtiden varetages opgaverne af 
vores dygtige vikarer. 
 
Vores graver, Anne Marie Dalsgaard 
Mikkelsen, vender tilbage fra barsel 
og orlov midt i august. Det glæder vi 
os rigtig meget til. Astrid Løkke Ja-
kobsen fortsætter som vikar for gra-
vermedhjælperen sæsonen ud. Des-

værre betyder det, at vi må sige farvel 
til Gudrun Samsø Jørgensen, som har 
vikarieret. Vi siger hende tusind tak 
for hendes store indsats i året, der er 
gået og rigtig god vind fremover.  
 
Kirke- og Kulturmedarbejderstillin-
gen er opslået med ansøgningsfrist 
den 17. juni. Vi forventer at kunne få 
ansat en medarbejder til start den 1. 
september.  
Stillingen har været varetaget af An-
na Johnsen, som heldigvis fortsætter 
med sine tidligere opgaver som frivil-
lig omkring kirken og sognehuset. 
 
 

René Tindbæk Lunderskov 
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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 

Det er med en hvis stolthed at vi med 
et resultat med ca. kr. 64.000 i over-
skud kunne fejre loppemarkedets 40 
års jubilæum og samlet gennem årene 
har bidraget med godt 1,1 million til 
håndboldafdelingens ungdomsarbej-
de. Loppemarkedets succes er meget 
afhængig af vejret på dagen, så der 
bliver set på den lokale vejrudsigt rig-
tig mange gange i løbet af ugen op til 
selve dagen. Igen i år har vi været 
heldige, der var kun en smule regn i 
en kort periode, hvilket hurtigt kunne 
mærkes på omsætningen, men alt i alt 
er vi rigtig godt tilfredse. Næsten 100 
deltagere er involveret i de få dage 
aktiviteten forløber. På kun godt 3 ti-
mer kan vi om tirsdagen nå at komme 
rundt på samtlige veje i Mårslet sogn 
og hente lopper. En aktivitet som ikke 

kunne klares hvis ikke så mange både 
private og erhvervsdrivende i Mårslet 
ville stille lastbiler, traktorer og biler 
til rådighed for os både tirsdag og lør-
dag hvor alle effekterne køres ned på 
pladsen. Lørdag morgen begyndte vi 
kl. 05.00 og kassen og regnskabet var 
gjort op kl. 20.00. For mange en lang 
og sej dag, men rigtig hyggelig og 
festlig, med mange sjove oplevelser 
og en dag vi ikke vil være foruden. 
Men pudsigt nok for alle dem som 
har været med til det sidste og sidder 
og er rigtig mat i sokkerne sidst på 
dagen, så glæder alle sig igen til næ-
ste år. Foruden salget af selve lopper-
ne, så har vi også fine indtægter fra 
gæt på Grisen, blomstersalg, samt 
salg af pølser og øl m.v.  Mårsletbøn-
derne er så flinke at sponsorere grisen 

til Gæt på grisen, som i år gav en ind-
tægt på 4.520 og gartner Lars Kri-
stensen skaffer blomster til blomster-
salg som i år gav godt 6.500. Uden 
den uvurderlige støtte som Mårslet-
bønderne, forretningerne, erhvervsli-
vet i Mårslet, 
vores lokale vognmand giver os og 
Århus Hørkram som stiller en gratis 
kølevogn til rådighed, ville det ikke 
være muligt at få et fornuftigt og så 
godt overskud. En meget stor tak til 
alle som har støttet os på den ene el-
ler anden måde. Og en stor tak til alle 
vores hjælpere og kunder. Vi glæder 
os til næste års loppemarked lørdag 
den 11.juni 2016. 
 

Loppemarkedsgruppen 
   

Endnu et vellykket loppemarked 
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Foto Jørgen Lauritsen 

Foto Jørgen Lauritsen Foto Jørgen Lauritsen 

Foto Jørgen Lauritsen 
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Foto Jørgen Lauritsen Foto Jørgen Lauritsen 

Foto Jørgen Lauritsen Foto Jørgen Lauritsen 
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Gymnastiksæson 2015/16 i støbeskeen 

Mere Strand Klar, mere dans, mere 
spring og rytme: En stor del af hold-
programmet for næste gymnastiksæ-
son er ved at være lagt fast, hvilket 
giver en god mavefornemmelse, in-
den sommerferien står for døren. 
 
Det foreløbige holdprogram vil være 
at finde på www.tmgsport.dk fra d. 
24. juni 2015, og frem mod sæson-
start vil de sidste justeringer blive 
gjort, således, at vi er klar til sæson-

start i uge 37. Tilmelding åbner man-
dag d. 17. august kl. 20.00 og foregår 
online på www.tmgsport.dk sammen 
med betaling. 
 
Nyt trænerteam for Tumlingehol-
det 
Vores dejlige Tumlingehold mangler 
et nyt trænerteam, der vil udfordre, 
lege med og inspirere de 2-5 årige 
lørdag formiddag. Dette er en oplagt 
mulighed, hvis du/I har børn i alders-

gruppen, der alligevel skal gå til gym-
nastik. Måske har jeres børn allerede 
gået på holdet og vil fortsætte, eller I 
overvejer holdet, fordi lørdag formid-
dag er et skønt tidspunkt for week-
endfriske børn at lave gymnastik. 
  
Skal man stå alene med ansvaret? Be-
stemt ikke! Vi har erfaring for, at træ-
ningen ruller stabilt med to forældre-
par ved roret, så fleksibiliteten beva-
res, og man deles om opgaven. Foræl-
dreinddragelsen på holdet er stor, og 
der vil altid være hænder til at hjælpe 
med redskaberne.  
 
Hvad hvis man ikke har lavet gymna-
stik før? Det er en fordel, hvis du har 
erfaring med gymnastik, børn, under-
visning eller lignende men vigtigst af 
alt, at du/I kan lide at være sammen 
med og motivere børnene. Der er rig 
mulighed for forberedende kurser og 
sparring fra tidligere og nuværende 
børneholdsinstruktører.  
 
Er du/I blevet nysgerrige på opgaven, 
så kontakt Tine og hør nærmere. Ken-
der du nogen vi bør tale med vedr. 
opgaven, hører vi også gerne fra dig.  
 
TMG Gymnastik, 
Tine Westergaard Clausen 

Godt at vide 

Tilmelding åbner på www.tmgsport.dk : Mandag d. 17 august kl. 20.00 

Manuel tilmelding annonceres på hjemmesiden primo august 

Sæsonstart: Uge 37 (7.-12.september) med mindre andet er angivet i holdbeskrivelsen 

Sommerhold: Strand Klar – fra uge 34 og 5 uger frem – tilmelding åbner 22. juni 

Løbende info på: www.tmgsport.dk og Facebook: TMG gymnastik 

Kontakt til gymnastik: tinewestergaard@gmail.com 
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TMG Badminton melder sig igen på banen og byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen til en ny badminton-
sæson. Sæsonen starter den 24. august med følgende tider: 
 
 
Mandag kl. 19.30 – 20.30 Baneleje Kr.  3.500,- 
 
Mandag kl. 20.30 – 21.30 Baneleje Kr.  2.000,- 
 
Mandag kl. 21.30 – 22.30 Baneleje  Kr.  1.000,- 
 
Onsdag kl. 19.00 – 20.00 Motionister kr.  850,- 
 
Onsdag kl. 20.00 – 23.00 Turneringsspillere kr.  1.450,-  

 
Onsdag kl. 20.00 – 23.00 Turneringsspillere under 25 år kr.  750,-  

 
Fredag kl. 18.45 – 20.00 Baneleje kr. 2.000,- 
 
Lørdag kl. 08.00 – 09.00 Baneleje kr. 1.000,- 
  
Alle spillere som skal spille på banen skal oplyses med navn, adresse og fødselsdato (DD-MM-ÅÅ) og gerne mobil-
nummer/e-mail. 
 

Ungdomstræning 
 
Mandag kl. 15.30 – 16.30 U13 træning (født år 2002/03)  
 
Mandag kl. 16.30 – 17.30 U15 træning 
 
Fredag kl. 15.45 – 16.45 U9 og U11 træning 
 
Alle ungdomshold trænes i den nye sæson primært af Jens Birk og hjælpetræner André Christopher Fitje. Henrik Sejr 
Knudsen er ligeledes tilknyttet trænerteamet.  
 
Ungdomsspillere betaler 500 kr. i kontingent for hele sæsonen. 
 
Såfremt man har spørgsmål til tilmelding eller betaling kontakt Formand Jens Birk på mobil 51 30 89 50 eller Kasserer 
Henrik Sejr Knudsen på mobil 20 56 00 34 eller på e-mail; kasserer@tmgbadminton.dk  
 
Læs også mere om TMG Badminton på tmgsport.dk/badminton 
 
 

Venlig hilsen 
 

Jens Birk 
Formand, TMG Badminton 
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LIGA Håndbold i Mårslet hallen den 9/8 – 2015  
TMG Håndbold skyder byfesten i 
gang med et brag af en håndbold-
kamp den 9/8 – 2015. Der er langt op 
til en match af de helt store, når de to 
mandskaber fra henholdsvis SK År-
hus og Ringkøbing Håndbold tørner 
sammen i Mårslet Hallen. 
 
Begge hold har en berøringsflade til 
Mårslet –  
 
Thomas Gielfeldt som i dag er direk-
tør for SK Århus og Michelle Brands-
trup, som er en af krumtapperne på 
Ringkøbing holdet er begge født og 
opvokset i Mårslet og Michelle har 
naturligvis fået sin håndbold opdra-
gelse i TMG Håndbold.  
 
Begge har et brændende ønske om at 
levere håndbold i topklasse når de 
kommer hjem og spiller på 
”hjemmebane”……. 
 
TMG Håndbold glæder sig til at præ-
sentere disse 2 mandskaber i Mårslet 
Hallen og vi håber, at der er rigtig 
mange der vil bakke op omkring dette 
arrangement.  
 
De to mandskaber er garant for top-
håndbold og topunderholdning - kom 
og vær en del af dette og lad os i Mår-
slet give dem et publikum, som de 
sjældent har oplevet……  
 
Ringkøbing håndbold udtaler;  
 
- Ringkøbing Håndbold vil ud I Euro-
pa og spille I 2020, og som det gamle 
ordsprog siger: Alle veje føre til Rom, 
således starter Ringkøbing Håndbolds 
tur ud I Europa med en tur til byen 
Mårslet. 
 
Der er kommet en ny T-shirt i ligapi-
gernes kollektion. En lyserød flyver 
med Ringkøbing Håndbolds logo på 
halen pryder fronten på T-shirten. 
 

Flyveren er et symbol på en ambitiøs 
målsætning for Ringkøbing Hånd-
bold. Målsætningen er nemlig, at 
Ringkøbing Håndbold inden 2020 
skal spille med i Europa. 
 
”Det er en ambitiøs målsætning, men 
det jo en måde at vise, at målet for det 
første er, at vi skal være et etableret 
ligahold, og så er det jo ikke et ureali-
stisk mål, at næste skridt derfra er at 
spille med internationalt”, siger direk-
tør Kim Grøn Hansen. 
 
Målsætningen blev præsenteret for 
sponsorerne og ”venner af huset” ved 
et stormøde, der lukkede sæsonen ned 
for at åbne op for den næste. 
 
En anden konkret plan er, at økono-
mien skal styrkes ved at udbyde fol-
keaktier. 
 
”Tankerne er, at der skal udbydes fol-
keaktier. Vi ser os selv som en vigtig 
del af Ringkøbing-Skjern Kommune, 
og det kunne da være fantastisk, hvis 
borgerne i Naturens Rige kunne være 
med til at eje en lille del af Ringkø-
bing Håndbold. Vi vil gøre alt for at 
være med til at fortælle den gode hi-
storie om Ringkøbing-Skjern Kom-
mune / Naturens Rige og bidrage po-
sitivt til at tiltrække flere indbygge-
re”, siger Kim Grøn Hansen. 
 
Michelle Brandstrup har  netop af-
sluttet sin første sæson i Ringkøbing 
Håndbold, ud af forhåbentligt mange, 
hun har virkelig leveret varen både på 
og udenfor banen, med sit altid glade 
humør og en fantastisk gejst og vilje. 
Og det var da heller ikke nogen over-
raskelse, at hun blev kåret til årets 
spiller i Ringkøbing Håndbold for sæ-
son 2014/1015. 
 
”Jeg glæder mig rigtigt meget til at 
komme hjem, jeg har spillet i Mår-
slet i ti år fra jeg var 6 år til jeg var 

16 år og så småt begyndte min pro-
fessionelle karriere. Min far, Erik 
Brandstrup var min træner i alle 
år, og mine forældre bor stadig i 
byen. Jeg glæder mig til at se om 
det stadig er de gamle omklæd-
ningsrum, om der stadig er filt pu-
der på trapperne, og ikke mindst 
om det stadig er muligt at gemme 
sig bag de store grønne rør midt i 
hallen, som jeg gjorde det så mange 
gange da jeg var lille og Mor og Far 
spillede håndbold”. Siger Michelle 
Brandstrup, som i øvrigt håber rig-
tigt mange vil komme og se kampen 
så stemningen bliver helt i top. 
 
SK Århus udtaler; 
 
”Til kommende sæson får vi tilgang 
af flere spændende spillere fra nær og 
fjern, som vi har store forhåbninger 
til. Vi mister nogle rutinerede kræfter, 
som alle har set meget op til, men det 
betyder bare, at etablerede spillere, 
som Anna Sophie Okkels, Natascha 
Ohlendorff og Lina Rask overtager 
denne rolle. Til gengæld har vi fået en 
masse unge spillere med masser af gå
-på-mod og Viljen til Sejr!!  
 
Vi glæder os utroligt meget til at 
komme til Mårslet !  
 
Vi har et rigtig stærkt samarbejde 
med TMG og hvem ved, måske en af 
fremtidens SK-stjerner skal findes i 
Mårslet ?” 
 
TMG Håndbold ønsker alle en rigtig 
god sommer….. 
 – og glæder os allerede nu til den 
kommende sæson 2015/2016. 
Vær opdateret og følg TMG HÅND-
BOLD på facebook og på www.tmg-
haandbold.dk 
 
TMG Håndbold, en levende klub i 
en levende by 
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Valg til Folketinget 

I 1869 skulle der være valg til Folke-
tinget. Valg dengang foregik noget 
anderledes end nu til dags. I hver 
valgkreds var der ét afstemningssted, 
hvortil de stemmeberettigede mødte 
op. 
 Selve valghandlingen foregik ved, at 
de opstillede kandi-dater først holdt 
en valg-tale.  
Når derpå kandidaternes navne blev 
råbt op, rakte alle, når navnet på deres 
kandidat blev nævnt, armen i vejret. 

Fordi valgsystemet før 1915 var 
flertalsvalg, blev kun den valgt ind, 
der opnåede flest oprakte hænder. Re-
sten af stemmerne var spildte. Var re-
sultatet klart, og kunne alle acceptere 
det, var valget over-stået. I tilfælde af 
tvivl kunne én af de opstillede eller 
25 vælgere kræve en 'navnlig' afstem-
ning, hvor alle frem-mødte stemme-
berettigede blev råbt op én for én for 
mundtlig at afgive deres stemme.  

Den førte valgbestyrelsen til proto-
kols i fuld offentlighed - hemmelig 
afstemning kendtes slet ikke før efter 

1901. 
 
Begrænset valgret 

Der var ved grundloven i 1849 ind-
ført almindelig valg-ret - naturligvis 
var kvinder og straffede personer den-
gang udelukkede fra at stemme. For 
at være stemmeberettiget skul-le man 
altså være mand og samtidig være 
over 25 år. Det var dog ikke alle 
mænd, der alligevel kunne stemme, 
for der krævedes også 'selv-stændig 
husstand', hvilket bl.a. udelukkede 
karlene, der tjente på gårdene. Yder-
mere var det nødvendigt for at kunne 
afgive sin stemme, at man i forvejen 
havde ladet sig optage på en liste over 
valgberettigede. 

Før valget til Folketinget i 1869 
henvendte højskolelærer Christoffer 
Bågø, Testrup Højskole, sig til sogne-
rådet i Mårslet, der dengang bestod af 
sognepræsten og 8 af sognets bønder, 
og bad om at blive optaget på listen 
over valg-berettigede.  

Men sognerådet afslog, idet man 

ikke mente, at Bågø havde en selv-
stændig hus-stand. 
 
Retssag og dom 

Christoffer Bågø var cand. teol. og 
havde i 1866 været medstifter af Te-
strup Høj-skole. Han var en meget vi-
dende, begavet og national-orienteret 
mand, og han havde svært ved at for-
stå, at han ikke kunne blive optaget på 
valg-listen til et Folketingsvalg. 

Bågø lagde derfor sag an mod sog-
nerådet. Under rets-sagen blev han 
bl.a. støttet af forstander Jens Nørre-
gaard. Retten kom frem til, 'at den 
ommeldte Højskole i sin Tid er anlagt 
af Forstanderen pri-vat og ogsaa ejes 
af denne, og da Christoffer Bågø af 
For-standeren er antaget mod en fast 
aarlig Løn til at yde ham sin Med-
hjælp med Skole-gerningen, så skjøn-
nes Klager-ens Forhold til Forstande-
ren ikke at kunne betragtes ander-
ledes end som 'et privat Tjen-este-
forhold' ... og som følge heraf vil hans 
Paastand om at være berettiget til at 
optages paa Maarsleth Sogns Liste 
over Valgberettigede ikke kunne ta-
ges til Følge, hvor-imod indstævnte 
Sogneraad vil være at frifindes'. 

Christoffer Bågø fik altså ikke lov 
til at stemme ved Folketingsvalget i 
1869, men året efter giftede han sig 
og opførte i 1870 ejendommen 
'Fuglsang' i Ravnholt Skov. Derved 
fik Bågø egen husstand, og sognerå-
det ville ikke mere kunne nægte ham 
optagelse på valglister til kommende 
valg. 
Hele sagen med domsudskrift ført til 
protokols med gotisk håndskrift er 
fundet af Ole Friis Sørensen, Adslev, 
på Landsarkivet i Viborg og kan i dag 
ses i kopi på Egnsarkivet. 
 

Hans Møller 

Et vælgermøde i en sjællandsk krostue i 1873. © Den Store Danske/Illustreret 
Tidende. 
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Hvis du vil vide mere om den for-
tid, der danner baggrund for den 
nutid - og ikke mindst den frem-
tid, du er en del af., så bliv med-
lem af Mårslet Sogns Lokalhisto-
riske Forening. 

 

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

Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 12. aug. og onsdag d. 26. aug., begge dage  fra kl. 16.00 til 17.30 

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

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

Kort over Kapelbækken og projektområdet 

 Traditionen tro deltager Mårslet 
Sogns Lokalhistoriske Forening 
med et arrangement til Mårslet 
Byfest. Denne gang indbyder vi 
til en vandretur langs Kapelbæk-
ken søndag den 16.august kl. 
14.00  Vi mødes i nærheden af 
Smørhullet, der hvor Hovstien 
krydser Kapelbækken ( se kor-
tet). Vi skal vandre langs Kapel-
bækken syd for Hørret Skov til 
Langballe. Undervejs fortæller 
Natur– og Miljøtekniker Lars 
Spring fra Aarhus Kommune om 
det restaureringsprojekt, der det 
sidste års tid har fundet sted i og 
omkring Kapelbækken og enge-
ne. 

Vandretur langs Kapelbækken 
Søndag den 16.august kl. 14.00 

 Arbejdet er nu færdigt og vi kan 
alle glæde os over resultatet. Mår-
slet Brændevinslaug bidrager også 
med en lille én at styrke sig på 
under turen. Vi sluttet af på Lang-
balle Museum, Langballevej 117. 
I kan vælge at vandre til Hovstien 
eller parkere langs Langballevej, 
der er begrænsede P-pladser langs 
Hovstien.  
Husk fornuftig fodtøj. Terrænet er 
ikke for gangbesværede. Turen er 
gratis og tilmelding er ikke nød-
vendig. 
Spørgsmål vedr. arrangementet: 

Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 

På tlf. 40 34 98 38 
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 
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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Status på projekt MultiHal 
Den 20. maj blev vores længe ventede 
MultiHal endelig en realitet. Det var 
nemlig dagen, hvor Aarhus Kommu-
ne bevilgede en kommunegaranti på 
10 millioner kroner til projektet. Med 
denne garanti hænger økonomien til 
“det lille projekt” (uden sammenbyg-
ning med skolen) nu så godt sammen, 
at vi kan garantere alle borgere i Mår-
slet, at vi får en MultiHal. 
 
Dermed ikke sagt, at vi ikke har brug 
for flere penge, FOR DET HAR VI. 
Der er endnu ikke fundet finansiering 
til meget af det inventar, som vi gerne 
vil have i hallen. Så har du ikke støt-
tet projekt endnu, fordi du var i tvivl 
om, hvorvidt den blev til noget, så er 
muligheden der nu! Se hvordan du 
støtter på www.multihal.nu. Har du 
udfyldt en tilsagnsblanket, men 
mangler at betale, modtager vi også 
meget gerne dit bidrag snarest. 
 
”Det store projekt” 
Vi har endnu ikke opgivet at få gen-
nemført det store projekt, hvor Multi-
Hallen bliver bygget sammen med 
skolen. I den forbindelse er der nu 

gang i nogle politiske forberedelser 
med henblik på at få projektet med 
ind i kommunens budgetforhandlin-
ger for 2016. Her står Mårslet skole 
og styregruppen side om side i for-
hold til ønsker og planer for en even-
tuel sammenbygning. Men hensyn til 
det byggeri, som går i gang til efter-
året, vil der blive lagt en option ind 
omkring en mulig udvidelse af pro-
jektet, hvis der kommer flere midler i 
2016. 
 
Byggeprocessen 
I starten af maj indledte MultiHallens 
byggegruppe et samarbejde med byg-
herrerådgiverfirmaet DK2. DK2 skal 
stå for den endelige udfærdigelse af 
det udbudsmateriale, som vil blive 
sendt ud til interesserede totalentre-
prenører ca. midt i juni.   
 
Forud for dette har byggegruppen haft 
møder med forskellige brugergrupper, 
der hver især har haft mulighed for at 
komme med ønsker og tanker om-
kring indretning af MultiHallen. Dis-
se ønsker vil blive samlet i et såkaldt 
byggeprogram, som danner hele 

grundlaget for udbudsmaterialet. 
 
Allerede inden udbudsmaterialet er 
blevet endeligt udarbejdet, har 15 te-
ams (bestående af entreprenører, arki-
tekter, ingeniører og landskabsarki-
tekter) vist interesse for at komme til 
at bygge MultiHallen. Ud af disse 15 
teams vil DK2 indstille 4 teams, der 
vil blive bedt om at udarbejde et til-
bud (prospekt) på MultiHallen. 
 
Deadline for indlevering af tilbud lig-
ger i slutningen af august, og i starten 
af september forventer vi at udpege 
det projekt og den totalentreprenør, 
som skal bygge MultiHallen. 1. spa-
destik forventes at blive sat  den 26. 
oktober 2015. 
 
Oprettelse af fond 
Styregruppen er pt. i dialog med Ad-
vokatfirmaet Bech Bruun omkring 
konstruktion og stiftelse af den fond, 
som skal eje og drive MultiHallen. De 
kommende medlemmer til fondsbe-
styrelsen er fundet. Det fortæller vi 
mere om, når alt det formelle omkring 
fonden er kommet endeligt på plads. 

Fra venstre: Erling Sørensen, Michael Haas, Pia Eskildsen, Lars Juul, Lars Andersen og Kurt Kirkedal Laursen. 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

25 år på Vilhelmsborg 

Når Vilhelmsborg Festspil igen i år 
opsætter musical i godsets have er det 
for 25. gang. Interessen for Matador 
er stor, og billetsalget går strygende. I 
25 år har der været plads til at man 
kunne tage sin egen skovturspakke 
med eller købe med gennem festspil-
let, og i år er især menuen Stegt 
Flæsk og Persillesovs på Postgården 
yderst populær.  
 
Sølvbruden Vilhelmsborg Festspil 
 

Årene sætter sine spor hos de mange 
frivillige, som gennem tiden har man-
ge været med til at forme festspillet 
siden første forestilling, Landmands-
liv, i 1991 og indtil nu med Matador.  
 
I fordums tid mente Instruktør Erik 
Bendt Svendlund at Aarhus skulle ha-
ve et årligt festspil, og det skulle være 
en sommerbegivenhed, som skulle 
ligge på ét af de smukkeste steder i 
Aarhus kommune: haven ved Vil-
helmsborg Gods, 15 km. syd for Aar-
hus. Han samlede en gruppe ildsjæle, 
som også tændte på ideen, og Vil-
helmsborg Festspil blev en realitet 
ved hjælp af en lille gruppe hårdtar-
bejdende folk. Grundideen var at lave 
festspil med amatører på scenen, og 
frivillige i produktionen ledt af en 
professionel instruktør, koreograf og 
kapelmester. Og denne opskrift bru-
ges stadig med stor succes.  
 
Organisationen Vilhelmsborg Festspil 
voksede hurtigt både i antal frivillige 
og i anseelse. Publikum bakkede op 
om ideen, og det blev for mange en 
tilbagevende tradition at tage i sko-
ven med mad sammen med venner og 
familie en sensommeraften, inden 
man kunne indtage pladserne på tri-
bunen til enten Den glade enke, Oli-
ver eller én af de mange andre opsæt-

ninger. Med 25 forestillinger har der 
været noget for enhver lige fra gamle 
klassikere til moderne musicals. Vil-
helmsborg Festspil forstår at der både 
skal være plads til tradition og gen-
kendelsens glæde, men også til ud-
vikling og fornyelse, så publikum al-
tid er sikret en god oplevelse.   
 
At vi år efter år får en ny og spæn-
dende oplevelse kan vi især takke in-
struktørerne for. Siden Erik Bendt 
Svendlund takkede af i 2003 med 
Grevinde Maritza og 13 opsætninger 
før det, tog Anders Baggesen over 
med den danske klassiker Mød mig 
på Cassiopeia. Han fik 7 festspilssæ-
soner og sluttede i 2011 med My Fair 
Lady. I 2012 opsatte Frank Gunner-
sen danmarkspremieren på All Shook 
Up og fulgte op med Skatteøen. I 
2014 vendte Kim Brandt, som selv 
har stået på scenen som skuespiller 
fra 1994-1999, tilbage som instruktør 
på The Sound of Music. I år styrer 
Frank Gunnersen løjerne som instruk-
tør på Matador.  
 
Festspil har altid været stolt af at væ-
re en rugekasse for talenter, både på 
og bag scenen, og nogle af de mange 
talenter kan vi i dag gense på landets 
scener indenfor opera, musical, teater 
og dans. Dertil kommer de mange fri-
villige som har lagt fritid og engage-
ment i at gøre festspillet til det, som 
det er i dag, og alle uanset om man 
har været med på, bag eller foran sce-
nen er en del af den store festspilsfa-
milie.  
 
Vilhelmsborg Festspils succes skyl-
des også det store trofaste publikum, 
som år efter år vender tilbage, og ta-
ger nye venner og bekendte med – 
tak! 
 
Læs meget mere på www.vbf.dk, 
hvor man også kan købe billetter til 
Matador. 
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Grundlovsfesten 2015 

Som på bestilling kom solen og som-
meren for en dag – på Grundlovsdag, 
hvor vi i Borgerhuset kunne sige vel-
kommen til det 42. arrangement af 
slagsen i lige linie fra 1973 – året ef-
ter Foreningen Mårslet Borgerhus op-
rettelse. Det har været en lise for sjæ-
lene at kunne drøfte demokrati og lo-
kale problemer og mulige løsninger 
ved fælles spisning og talere med 
særlige meninger om grundloven i 
den gamle have ved det gamle sam-
lingspunkt for borgerne her. 
 
Borgerhuset lægger vægt på, at trak-
tementet skal være for alle, og at det 
gav noget tilbage til alle i byen – som 
en slags erindring om den oprindelige 
donation til lokalområdet 8320 fra 
Borgmesteren i den dengang nye stor-
kommune 1970 på betingelse af at vi 
selv klarede driften. Se andetsteds i 
bladet om baggrunden for at ”vores” 
børnehave Valnødden den 1. juni 
kunne fejre 25 år jubilæum. 
 
Mange forskellige har talt om Grund-
loven og det har været nyttigt. Man 
kan måske ikke direkte slutte at mår-
sletterne er bedre demokrater end an-
dre, men at vi er aktive i forhold til 
vores lokalsamfund har givet genlyd 
op i det århusianske ledelsesluftlag. 
Se blot den omtale netop den op-
mærksomhed på vores fælles anlig-
gender og vores mange foreninger 
daglige og mangeårige drift har vakt 
hos en af byrådets fremtrædende 

medlemmer, Hans Skou (V), som var 
vores taler i år.  
For Borgerhuset har det en særlig be-
tydning, idet vores drift af huset – til 
gavn for alle borgerne her og deres 
behov for kulturelle arrangementer – 
foregår direkte under Byrådets bevå-
genhed. 
 
Hans Skou sagde blandt andet:  
Jeg er glad for, at jeg har fået mulig-
heden for at fejre grundlovsdagen 
sammen med jer, her ved Borgerhuset 
i Mårslet. Midt i et af de meget aktive 
lokalsamfund i Aarhus Kommune. 
 
I dag markerer vi endvidere at det 100 
år siden at kvinder og folkehold fik 
valgret og det var bestemt en af de 
nødvendige og helt berettigede æn-
dringer i Danmarks Riges Grundlov, 
en lov der jo ikke ”bare sådan lige 
ændres i.  
 Grundloven sætter RAMMEN. En 

ramme, der skal udfyldes og udvikles. 
En ramme, der skal fastholdes og for-
stærkes - i dagligdagen, på kampda-
gen, på fødselsdagen, på valgdagen 
og så selvfølgelig i dag; på GRUND-
LOVSDAG her i Borgerhusets have i 
Mårslet - og ligeledes alle andre ste-
der i hele det danske rige. 
 
Og med frihed kommer tolerance. Det 
lyder måske lidt højtflyvende, lidt vir-
kelighedsfjernt.  
Men sandheden er, at friheden ikke 
rækker langt, uden ansvar og uden 
tolerance.  
Frihed under ansvar handler om tillid. 
Det handler om at overlade et ansvar 
til den enkelte. Vi har hver især et an-
svar. Et ansvar for eget liv og egne 

valg. Vi har et ansvar for vores nær-
meste. Vi har et ansvar for de svage-
ste i samfundet.  
 
Vi må aldrig tvinge en holdning/
mening til tavshed. Det har grundlo-
ven vist os. En retsstat som den dan-
ske er netop kendetegnet ved, at den 
beskytter dem, ”den” ikke nødvendig-
vis synes om eller er enig med.  
Jeg deler på mange måder opfattelsen 
af, at demokratiet er under pres – ikke 
mindst det lokale demokrati. 
Men hvordan udvikler vi så nærde-
mokratiet i en tid, hvor mange grup-
per ikke rigtigt er med i det demokra-
tiske fællesskab, og hvor deltagelses-
kanalerne har forandret sig? 
 
Med andre ord: Fællesskab og med-
borgerskab skal kunne mærkes – som 
det allerede sker her i Mårslet. Det 
skal være nemt og muligt for alle at 
engagere sig og en forudsætning for 
at vores lokaldemokrati kommer vi-
dere er, at vi som enkeltpersoner er 
villige til at investere tid og følelser i 
hinanden eller i en fælles sag.  
 
Demokratiet forudsætter, at vi alle 
deltager og kæmper: Et godt begreb 
er at vi skal have: LYST TIL PLIGT. 
Kampen for at vedligeholde og udvik-
le vort demokrati fortsætter og jeg er 
sikker at dagens fødselar – Grundlo-
ven – er det stabile og urokkelige fun-
dament der – med vores fælles enga-
gement – vil sikre at fremtiden tegner 
lys for hele Danmark og for vores 
fælles demokrati.  

 
Foto: Susanne Lauritsen (alle tre) 

portrættet - Byrådsmedlem Hans 
Skou (V) – bl.a. medlem af Kultur-
udvalget 

Forventning ved bordene 

Slagtermester Zacho serverer gratis 
pølser – grisen slap op 
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Ret til ændringer forbeholdes.  
 

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 JULI / AUGUST 2015 
OBS! Mormor Mad den 26. august kl. 17.30-19.00. Der grilles igen!  

Onsdag den 12. aug. kl.13-17: 
Udflugt til Industrimuseet i Horsens.  
Pris: 150 kr. inkl. kaffebord. Tilmel-
ding (bindende) til Brugerrådet på tlf. 
8713 4434 senest d. 5. august. 
 
Mandag d. 24. aug. kl. 14.00: 
Pia Voxtorp synger musik af Åge 
Stentoft. 
 
Onsdag d. 26. aug. kl. 17.30-19.00: 
’Mormor Mad – Grill’ fællesspisning 
for alle!  
Pris: 50 kr. voksne, 20 kr.  

børn 3-12 år. 
 
Fredag d. 28. aug. Kl. 14.00: 
Syng med Uffe Torp 
 
Mandag d. 31. aug. kl. 14.00: 
Mode med Karina Dyhr.  
 
Genbrugsen er LUKKET i juli og 
august måned. Næste åbningsdag er 
den 3. september kl. 15.00-17.00.  
 
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 
 
Netcaféen holder lukket i juli måned 
men er åbent igen fra den 17. august. 
Åbningstider er mandage kl. 10-12.  
www.moldtnet/netcafe.dk 
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Husk Deadline Den 10. hver måned 

E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Brugerrådsvalg ved 
Lokalcenter Kildevang i Mårslet  

Det er i år der er valg til Brugerråd og 
vi håber der er nogle friske seniorer 
der vil stille op til valget.  
 
Opstillingsmødet holdes torsdag 
den 29. september kl. 14.00 og 
Valgdagen er den 5. november.  
 
Alle førtidspensionister og alle der er 
over 60 år har opstillingsret og stem-
meret. Bor man uden for postnummer 
8320 kan man løse centerbånd til Kil-
devang og på den måde kan man stille 
op til valget. 
 
Brugerrådets fornemste arbejde er at 

varetage borgernes rettigheder i et 
samarbejde med ledelsen, rådmanden 
og magistraten. Brugerrådet består af 
9 medlemmer og mødes en gang om 
måneden. Derudover kan man deltage 
i forskellige udvalg, som f.eks. valg-
udvalg, aktivitetsudvalg, julemar-
kedsudvalg, genbrugsudvalg og me-
get andet.  
 
Man har meget ud af at være med i 
arbejdet, da det er en stor tilfredsstil-
lelse at hjælpe andre. Man får rigtig 
meget tilbage ved at give lidt af sig 
selv. Så mød endelig op til opstil-
lingsmødet eller meld dig som frivil-

lig. Der er altid brug for nye frivillige. 
Vi håber at mange af jer i Mårslet 
kunne have lyst til at give et nap med. 
Vi er mange der har været med i Bru-
gerrådet i en del år. Vi kunne tænke 
os at få nye kræfter ind, så vi sammen 
bliver et godt hold. Fremtiden bliver 
jo mere og mere digital, så derfor - 
PC seniorer - meld jer, så vi sammen 
kan blive et godt Brugerråd for Kilde-
vangs og Mårslets pensionister. 
 

På Brugerrådets vegne, 
Hanne Torp 

Formand for Brugerråd. 
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OPSKRIFTEN PÅ ET LOPPEMARKED 
MAN TAGER FØLGENDE INGRE-
DIENSER: 

 Masser af godt humør. 

 Lopper fra borgene i 8320 om-
rådet. 

 En lade til opbevaring af lop-
per. 

 Masser af glade købere en lør-
dag. 

 30 indsamlere til indsamling af 
lopper en tirsdag aften fra kl. 
18 til 22. 

 30 morgenfriske folk lørdag 
morgen kl. 5 til at flytte lopper-
ne. 

 En gård til morgenmadsspis-
ning. 

 40 gode sælgere lørdag fra kl. 
10 til 15. 

 6 – 7 dygtige pølse-, vaffel-, og 

ølsælgere. 

 15 til at rydde op og læsse ikke 
solgte lopper på biler og i con-
tainere. 

 En knivspids levende gris.  

 Sommerblomster med rund 
hånd. 

 Lån af 8 – 10 biler og traktorer. 

 En del strøm. 

 8 gule skilte og 10 plakater 
rundt i byen. 

 60 rundstykker, 50 kebab og 10 
pizza + diverse væske. 

 50 kg. Grillpølser. 

 3-400 vafler. 

 6 fustager øl samt en stænk so-
davand eller vand. 

 + diverse andre ingredienser 
som bare skal være der. 

 Støtte og sponsering fra de lo-

kale handlende. 

 16 trætte optællere af penge. 

Det hele blandes sammen på byens P-
plads og så skal der bages i 5 timer, 
gerne ved 15 – 20 grader og helst tør-
vejr. 

Pas på! det kan brænde på, især tra-
fikken i midtbyen.  

Når kagen skal laves skal man tage 
højde for at det kræver en KÆMPE 
indsats og masser af hårdt arbejde og 

glade folk - men det er arbejdet værd.   

RESULTAT: EN DEJLIG ”KAGE” 
TIL TMG HÅNDBOLD PÅ ca 
64.000 KR  

TAK til alle – for stort og småt. 

Hilsen Loppeudvalget 
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