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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

En hyldest til det butiksliv,  
som vi trods alt har... 

 
Jeg er ikke gift med brugsuddeleren, eller har en datter siddende 
ved kassen i Rema. Jeg får ikke procenter i den nyåbnede blom-
sterforretning/gårdbutik Karma. Men jeg har aktier. Aktier i min 
by, Mårslet.  
 
Og jeg vil derfor opfordre til, at vi alle tænker på at lægge så me-
get handel som muligt her. Der har været for mange butiksluknin-
ger.  
 
Men endnu har vi en veldrevet discountforretning og en stor og 
meget veludstyret Brugs. Brugsens slagter er ambitiøs og fuld af 
nye ideer. Vi kan få friskbagte bager-rundstykker om søndagen. Et 
lille apoteksudsalg ligger og putter sig, med medicinudbringning 
to gange om dagen. Der er ostedame om mandagen, cykelsmed 
om tirsdagen og fiskemand om torsdagen. Det lidt triste torv myl-
drer den dag af fiskefrikadelle-spisende børn og voksne. Og den 
gamle bank er endelig genopstået med en indbydende blomster-
handler, gavebutik og afdeling med lokale specialiteter.  
 
Vi kan få det meste her i vores lille by. Og vi har et samlingssted, 
fra de ældre formiddagshandlende, der får Familiejournalen og en 
snak, til de ældste skolebørn, der kommer dinglende ved frokost-
tid, afsluttende med småbørnsfædre og -mødre, der diskuterer sko-
lereform i kassekøen.  
 
Hvordan ville byen være uden gode butikker? Bare en samling hu-
se? 
 
Måske er der ingen grund til bekymring. Jeg ved bare, hvor let det 
er, lige at købe ind andre steder på vejen hjem. Og hvor bøvlet det 
kan være, når kloakarbejdet spærrer veje og deler byen. 
Så bare lige en opfordring til at vælge og støtte det vi HAR. 
  

Marianne Randel Søndergaard 
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Første FU-møde efter sommerferien 
gav anledning til en kort status på så-
vel Multihallen som kloakeringsarbej-
det i byen. Multihallen ser ud til at 
følge planen, ligesom kloakeringsar-
bejdet er fremskredet fornuftigt og i 
henhold til planer og forventninger. 

Helhedsplaner og perspektivområder 
for Mårslet og Aarhus Kommuneblev 

blev igen diskuteret, og i den sam-
menhæng blev det vedtaget, at invite-
re Rådmand for Teknik og Miljø Kri-
stian Würtz på besøg i byen til et 
åbent møde omkring Mårslet og by-
ens udvikling. 

Se yderligere i referatet på 

www.maarslet.net 

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet 

Miljøudvalget  

Efter en lang sommer må vi konstate-
re at regnen fik overtaget i begyndel-

sen af september. Det havde nogle ret 
voldsomme konsekvenser for vores 
lokale ”flod” Giberen, som bl.a. og 
mest alvorligt gik ud over den gamle 
dæmning som holder vandet ”pænt ” 
inde i Vilhelmsborg Sø. Bagsiden af 
dæmningen blev skyllet bort da søens 
vand kom så højt op at det skyllede 
henover vejen og åd jorden væk. Det 
er ikke beskyttet på nogen måde og 
det veritable jordskred tog det meste 
af asfalten med på et langt stykke. 
Store træer måtte fældes og vandet i 
søen lukkes ud for en stor del, for at 
forhindre yderligere ødelæggelser. 
 
Det har ikke været muligt at få oplyst 
hvordan og hvornår vejen evt. gen-
etableres og hvordan fremtidige over-
svømmelser imødegås. 

Helhedsplanen for Mårslet, som Mil-
jøudvalget arbejder med har i sig, si-
den det første spadestik blev taget til 
den store kloakplans gennemførelse i 
Mårslet, indeholdt en GENTÆNK-
NING af Giberåens løb gennem byen. 
Det var åbenbart ikke nok, så nu tager 
vi løbet nedenfor den under afvikling 
værende rensestation med ned til Od-
dervejen. Herom senere. 
 
Hvad angår de farlige og helt nedslid-
te træer på Langballevej fra Langbal-
levænget til Hovstien kan vi berette at 
de nu er fældet. Kommunen (Dvs. 
Center for Byens Anvendelse) har ik-
ke ønsket at oplyse hvornår man star-
ter plantningen af nye. Vi prøver til 
næste blad at få dette fastlagt. 
 

Sven Voxtorp 
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Da Hovvejen brød sammen 

Lørdag, den 5. september skulle vi en 
tur til Rude øst for Odder. Natten før 
var der faldet mange millimeter regn, 
og om formiddagen kom der stadig 
kraftige byger. 
Vi kørte fra Mårslet over Tander og 
Tulstrup og videre mod Odder. Alle 
steder kunne vi se resultaterne af de 
mange millimeter regn, der var faldet 
i timerne før. Kæmpemæssige regn-
vandssøer stod rundt omkring på mar-
kerne. Endnu ikke høstet korn var slå-
et ned, og langs vejene var der masser 
af vand til fare for trafikken. 
På vejen hjem kørte vi langs kysten 
mod Fløjstrup og ned over Fulden. 
Her mødte der os et skræmmende syn. 
Vandet stod helt op til broen over Gi-
ber å, og vandet oversvømmede mar-
kerne øst for broen. Vest for broen på 
vejen mod Langballe nåede vandet 
næsten op til vejen og helt op til går-
dene syd for vejen. Havde det virkelig 
regnet så meget, eller var der noget 
andet i vejen? Svaret fik vi senere på 
dagen. På vej mod Mårslet lagde vi 
godt mærke til, at Hovvejen mod Vil-
helmsborg var spærret; men tænkte 
ikke videre over det. Det kunne jo 
være en eller anden idrætsbegivenhed, 
der forårsagede det. 
Velankommet til Mårslet fik vi besøg 
af en nabo, der kunne berette, at det 
var helt galt ved Hovvejen. Vejen var 
brudt sammen. Han vidste ikke, hvor 
alvorligt det var. 

Vi måtte ned for at se på skaderne. 
Det var ikke let at komme tæt på. Alt 
var spærret; men vi fik snakket med 
nogle af redningsfolkene og fik taget 
nogle billeder. Der var sket det, at sø-
en på grund af den megen regn var 
løbet over sine bredder, ud over Hov-
vejen og ned på den anden side. Her 
var mange træer på grund af vandet 
væltet og vejen styrtede over en bred 
front sammen. 

Det blev opdaget midt om natten og 
Falck og kommunens folk blev til-
kaldt. De afspærrede området. Da ve-
jen virker som dæmning for søen, var 
det nødvendigt at lukke vand ud af 
søen for at dæmpe trykket på den re-
sterende del af vejen. Her har vi for-
klaringen på den høje vandstand ved 
Fulden. Et enkelt stort træ, der stod 
ved vejsiden ud mod søen blev fældet 
vel også for at mindske presset. 

Hvad skal der nu ske? Vejen må na-
turligvis retableres; men hvor lang tid 
vil det tage, for der er nemlig også et 
andet problem.  
Stryget, som skal hjælpe havørrederne 
op til deres yngleområder, er næsten 
uden vand, fordi man har sænket 
vandstanden. Ørrederne kommer i no-
vember/december. 
 

Ole Vangsø Iversen Fotos: Ole Vangsø Iversen 
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-

bladet.dk 

www.maarslet-

bladet.dk 

Kæmpe stort tillykke til nogle seje seniorer  

Kildevang Seniorfitness  har deltaget 
i DAIs skridttæller-konkurrence, som 
foregik i perioden 18. maj til 31. maj 
2015. 
Blandt 37 tilmeldte hold 
tog Kildevang Seniorfitness anden-
pladsen med 1.267.469 skridt i alt.  
De 6 deltagere har i gennemsnit gået  
 
 

211.053 skridt pr. deltager. Det vin-
dende hold havde et gennemsnit på 
232.053 skridt pr. deltager. 
Stort tillykke til deltagerne fra Kilde-
vang Seniorfitness:  
 
Marianne Jensen 
Margit Jacobsen 
 
 

Inger Larsen 
Vinnie Nørholm 
Mariann Hahn-Thomsen 
Mogens Gregersen 
  
Kildevang Seniorfitness har fået over-
rakt pokal. 

Venlig hilsen 

Kildevang Seniorfitness 
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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 OKTOBER 2015 
Obs! Mormor Mad den 21. okt. kl. 17.30-19.00. 

Menu: Gullasch og bagt mos med rodfrugter. 

Lun brunsviger med skum  

Fredag d. 2. okt. kl. 13.45: Gudstje-
neste  
 
Søndag d. 11. okt. kl. 14.00: 
Banko 
 
Mandag d. 19. okt. kl. 14.00: 
Syng med Solveig 
 
MORMOR MAD 
Onsdag d. 21. okt. kl.17.30-19.00: 
Fællesspisning for alle! 
Tilmelding senest den 14. okt. på 
tlf. 8713 4434 man-ons-fre mellem 

kl. 9.30-15.00 eller  
mail: brugerkildevang@msn.com 
 
Mandag d. 26. okt. kl. 14.00: 
Mode med Damernes Magasin 
 
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 
Har du lyst til at hjælpe i caféen? 
Kontakt Brugerrådet for at høre me-
re om hvad de frivillige laver.  

E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 
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Nyt boligområde på vej midt i Mårslet 

Nye investorer vil opføre moderne 
landsbyhuse midt i Mårslet og give 
Eskegårdens arealer et tiltrængt 
løft. 
 
Moderne landsbyhuse, løberuter, 
grønne områder og gangstier er visio-
nen for de grimme arealer, som hører 
til Eskegården, der er en af de otte ga-
mle gårde i Mårslet syd for Aarhus. 
Gennem tiden har grunden været 
brugt til forskellige formål, og det har 
sat sit præg. Nu åbner to nye investo-
rer op for, at Eskegården og området 
omkring kan blive til en attraktiv 
perle midt i Mårslet.  
 
Visionen matcher Aarhus Kommunes 
ambitioner for de mindre byer rundt 
om Aarhus usandsynlig godt på en 
række områder, forklarer Trine Skam-
melsen, der er Byplanlægger på pro-
jektet. 
 
”Planstrategi 2015, som kommer i 
høring her i efteråret, har stor fokus 
på, at de byer, der ligger rundt om 
Aarhus skal forblive selvstændige 
byer og ikke smelte sammen med hi-
nanden eller med Aarhus. Og med 
den nye letbane er der ovenikøbet 
endnu større opmærksomhed på, at 

der skal sættes skub i udviklingen af 
arealer tæt på stationerne,” forklarer 
hun. 
 
Fra land til by 
Den største hurdle lige nu er, at 
Eskegården af historiske årsager er 
landzone, selvom den ligger midt i 
Mårslet. Men det er problem, der har 
en løsning, hvis kommunen handler 
hurtigt på de planer, de nye ejere 
Jørgen Jacobsen og Niels Elbek har 
lagt for området. 
 
”Vi har brug for at kommunen går 
forrest og tager en beslutning om at 
ændre grundens status fra land- til by-
zone. Planerne indeholder en bred 
vifte af boligtyper og beboere, og vi 
er meget lydhøre overfor kommunens 
og lokalsamfundets forslag til, hvad 
området skal rumme” slår Jørgen Ja-
cobsen fast. 
 
Det er væsentligt for de nye ejere, at 
skabe sammenhæng mellem de nye 
boliger tæt på bykernen, den kom-
mende letbane og byens øvrige funk-
tioner og indkøbsmuligheder. 
 
Camilla Fabricius, der er Formand for 
Teknisk Udvalg, er blevet præsenteret 

for planerne. Hun mener, at det er et 
interessant projekt med gode visioner. 
"Jeg er spændt på at se, hvordan vil 
tage sig ud og hvordan det kan udvik-
le byen.” 
 
Ikke endnu en udstykning 
Mårslet er, som mange andre små by-
er omkring Aarhus, vokset eksplosivt. 
Nye huse er skudt op af udstykket 
landsbrugsjord i kanten af byen og 
byens skole har budt velkommen til 
mange nye børn. Men det har ikke 
nødvendigvis kun været af det gode. 
 
”Generelt set kan udstykninger i kan-
ten af en by ikke altid styrke byker-
nen af de mindre byer, fordi folk, der 
bor der, ofte kører væk fra byen både 
for at arbejde og handle. Udviklingen 
af Eskegårdens arealer skal derfor ik-
ke ses som endnu en udstykning i 
Mårslet, men som et visionært løft af 
bykernen, der helt sikker også vil 
styrke byens handelsliv, forklare 
Trine Skammelsen. 
 
Yderligere beskrivelse af projektet 
kan ses under nyheder på Mårslet net-
tet. 
 

Jørgen Jacobsen og Niels Elbek  
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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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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 
 

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

Årligt kontingent:  
Personligt 50 kr. og husstands-
medlemskab 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 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:  
maarsletarkiv@gmail.com 
Hjemmeside:  
http://maarsletegnsarkiv.dk 

 
Portrætfilmen om fhv lærer Jens 

Jørgen Bech 
vises i samarbejde med 

KulturCafe 8320 
 

torsdag den 29. oktober 
kl 19,30 

 i sognehuset 
 

Efter forevisningen er der samta-
le med kunstnerne, der har skabt 
filmen. Ligesom filmens hoved-

person også vil være tilstede.  
 

Entrè 50 kr 
 

Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 14. okt. og onsdag d. 28. okt., begge dage  fra kl. 16.00 til 17.30  

Lokalhistorisk film 
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og KulturCafé 8320 samarbejder  

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 i Mårslet Sognehus 

Vi glæder os til at vise BECH - en 
film af apperaat, som havde premiere 
i foråret 2015 i Malling Bio. Apperaat 
er en lokal kunstnerduo bestående af 
Tami Vibberstoft og Niels Gade. De 
to og Jens Bech vil være til stede un-
der fremvisningen af filmen. Entré: 
50 kr. inkl. kaffe. Se også kirkesider-
ne i Mårslet-bladet. 
 
Nedenstående er hentet fra  
apperaat.com/bech , hvor der også vi-
ses en trailer for filmen.  
 
Om Bech 
Jens Jørgen Bech er pensioneret lærer 
og bor i et fint gult hus i Langballe. 
Bech har haft et langt skoleliv, og fi-

losofi, kunst og religion fylder meget 
i hans liv. Hans fortælling starter på 
hans første skoledag i Brandstrup, og 
herfra tager han os med på en tidsrej-
se. Vi kommer omkring Hjortshøj, 
Tulstrup, Malling og Odder, og vi hø-
rer blandt andet om hans virke på kø-
benhavnske skoler og Mårslet Skole.  
 
Om filmen BECH 
Vi befinder os i en global reality-
tidsalder, hvor alle kan være stjerne 
for en aften. Men hvem er det, der får 
sendetiden og hvad betyder det loka-
le? 
apperaat giver sendetid og stiller en 
platform til rådighed i mødet med 
Bech. En mulighed for hans historie 
til at blive fortalt i et format, hvor der 
er tid. Bech gør begavet og fortryllen-
de brug af denne chance.  
Med en smuk brug af det danske 
sprog, beretter Bech om sit liv. Han 
fortæller om dramatiske oplevelser fra 
Anden Verdenskrig, overvejelser og 
erfaringer om lærergerningen, indsigt 
i lokalhistorien og betragtninger om 
troens betydning. 

Han reflekterer over, hvad det vil sige 
at være elev og være lærer, at tilegne 
sig viden og at have evner. Han giver 
os lokalhistorisk indblik, der får den 
svundne tid til at synes en anelse nær-
mere. Han kommer med sit bud på 
troen og filosofiens rolle for, hvad det 
vil sige at være menneske. 
Bechs fortælling er ikke som en reali-
ty-stjernes spektakulære show. Der-
imod er den et bud på et format, som 
kan fange en tilstand og rumme den 
autentiske fortælling. Og som samti-
dig indeholder store, ægte dramaer.  
Filmen er fortalt i et dvælende, poe-
tisk billedsprog og bearbejdet fra en 
kunstnerisk og legende vinkel, som en 
variation over den klassiske portræt-
film. 
  
Vi bliver draget med af såvel hans dy-
bere filosofiske spørgsmål som de 
små magiske øjeblikke, der synes at 
tælle særligt stærkt med hos en mand, 
der fortæller om sit liv. En mand med 
den fødte fortællers nådegave.  
 
Tag godt imod ham. Bech. 
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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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UNG I MÅRSLET 
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.    

KLUB M STARTER OP MED 
TÆT VED 200 MEDLEMMER 

KLUB M har haft en forrygende op-
start med ca. 200 medlemmer ind-
meldte pr. 1. August. Det højeste 
medlemstal i Klub M’s historie og det 
til trods for Skolereformens indhug i 
de unges allerede sparsomme fritid. 
Så på den måde føler vi os heldige, at 
vi pt. ikke mærker det formodede ne-
gative outcome, som Skolereformen 
har forårsaget for andre klubber rundt 
om i landet, hvor medlemstallet er 
faldet. 
Dog mærker vi her i Skolereformens 
andet år det samme, som vi oplevede 
sidste år. Vi åbner sent og de unge, 
som vi tager imod, er udmattede og 
trænger ofte bare til at hænge ud og 
hygge i afslappet stil sammen med 
vennerne. Dette frustrerede os sidste 
år, da mange aktiviteter ikke blev til 
noget, idet de unge forståeligt nok ik-
ke havde overskuddet til at tage stil-
ling til særlig meget. 
I år har vi valgt, at Klubben ikke er 
ligeså aktivitetspræget som tidligere - 
i hvert fald ikke med i forvejen plan-
lagte aktiviteter, så nu bæres aktivite-
terne hovedsageligt af de unges moti-
vation. 
Til gengæld laver vi mad til vores 
medlemmer og vi kan godt hilse og 
sige, der bliver taget godt fra! 

Det kan vi faktisk godt forstå, da vi 
bestræber os på at lave lækker, sund 
og økonomisk holdbar mad til de un-
ge – det giver energi og grobund for 
god hygge rundt om bordene i køkke-

netJ. 
Det har været en fornøjelse og en luk-
sus for Klubben at starte op på denne 
måde i år. Vi har medlemmer fra alle 
7. Klasser, fra alle 8. Klasser og min-
sandten om vi ikke også har medlem-
mer fra alle 9. Klasserne ovre fra Sko-
len – og derudover også enkelte med-
lemmer fra andre skoler.  
Vi har nogle fantastiske unge, som 
formår at fordele sig ud i klubbens 
rum og benytte sig af de muligheder 
Klubben byder på. Vores 1. sal er 
overbelagt med hovedsageligt rigtig 
rigtig mange drenge, som smider sig i 
sofaerne,  

tager et fast greb i controlleren foran 
skærmene og så spilles der løs i spil 
som  FIFA15 eller i spillet Call of 
Duty, hvor de sniger sig om hjørnene 
med våben-arsenalet total i orden og 
spiller både med og imod hinanden. 

 Vores andre rum ovenpå er Kreativ 
Værksted, hvor der hygges og kreeres 
kreative små produkter og vores sid-
ste rum er et Hang Out rum, hvor der 

hygges, laves lektier eller andre lign. 
stille aktiviteter. 
Nedenunder er køkkenet, Klubbens 
Hjerterum. Der snakkes, spises, hyg-
ges, surfes, spilles bræt- og kortspil 
m.m.  
 
Sportscaféen er vores store bevægel-
sesrum, hvor der danses løs til Just-
Dance15, Storskærmen bliver i det 
hele taget brugt til flere forskellige 
spil og også til Champions League- & 
film aftener og så bringer en omgang 
”rundt om bordet” ved bordtennisbor-
det altid smilet frem hos vores unge. 
Til sidst skal vores Bar også lige næv-
nes – her hænges der lige lidt mere ud 
i sofaerne og foran tv’et. Og så er der 
næsten altid gang i Pool bordet, mens 
musikken strømmer ud af højtalerne. 

 
Alle de unge mennesker betyder, at vi 
har en udfordring på m2 plads – eller 
det får vi helt sikkert, når vi når efter-
året, hvor uderummet automatisk bli-
ver minimeret i takt med, at de kolde-
re temperaturer sniger sig ind på os 
igen. Derfor er vi gået i idé boksen og 
vil omdanne vores nuværende tog-
vogn til en Amerikansk Diner, så vi 
får endnu et hænge-ud-rum til de un-
ge.  
Vi glæder os over vores medlemmer 
og ser frem til et fantastisk år i Klub 
M med masser af fede oplevelser og 
hyggetimer sammen. Vi har allerede 
været på et par ture og haft nogle sær-
lige aftenener som Bowlingtur inkl. 
Buffet for en drengegruppe, Champi-
ons League aften med fed stemning, 
hvor kampen blev uafgjort og så en 
koncert på Walthers Café i Skander-
borg, hvor Vild $mith gav den max 
gas! Super hyggelige og fede aftener 
med byens bedste unge! 

 
Jane Noesgaard Jensen, Klub M 
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Sculpture by Giber Å 
Med temaet ”Forvandling” 

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

Vi har i Klub Midgaard været i gang 
med et stort tværgående kunstprojekt, 
hvor over hundrede fra 5. og 6. klas-
serne deltog.  
 
Temaet for projektet var 
”Forvandling”. Gennem kunsten og i 
samarbejde med børnene satte vi fo-
kus på forvandlinger. Vi arbejdede 
med forvandlinger, som abstrakt be-
greb. Forvandlinger i form af magi, 
trylleri og eventyr. Forvandlinger, 
som hele tiden finder sted personligt, 
kropsligt, teknologisk, samfundsmæs-
sigt og i naturen.  
 
Der blev eksperimenteret med at se 
nye muligheder i allerede eksisteren-
de genstande og i området omkring 
åen i Mårslet, og der kom de vildeste 
bud på nye forvandlinger og foran-
dringer.   

Processen har været en  vigtig og cen-
tral del af hele projektet. Målet var at 
medvirke til, at udvikle børnenes evne 
til samarbejde på tværs. Desuden var 
det hensigten at styrke børnenes inno-
vative og kreative kompetencer, samt 
udvikle deres evner til at få ideer og 
ikke mindst realisere dem. 
 
I to uger blev der arbejdet og eksperi-
menteret i værkstederne, hvilket re-
sulterede i de vildeste og mest vanvit-
tige ideer og værker. Lige fra en fly-
dende rød løber, som skulle føre gæ-
sterne over åen, til nyfortolkninger af 
universet, solsystemet og Mona Lisa, 
til en neonlysende gummibåd, som 
sejlede op ad åen og ikke mindst til 
designholdets  indisk inspirerede for-
vandling af en gammel  camping-
vogn. 
   

Børnene valgte sig ind på forskellige 
projekthold alt efter interesse. På godt 
to uger var hele området omkring Gi-
ber Å forvandlet til en eventyrlig, fan-
tasifuld og levende kunstudstilling 
med musik, dans, design, installatio-
ner, opfindelser og skulpturer i van-
det, over vandet, i luften, i træerne og 
på bredden.   
 
Fredag d. 28. august blev dørene slået 
op for sommerfest, og alle forældre 
var inviteret til officiel åbning af ud-
stillingen. Den rødgrønne snor blev 
klippet over og dans og designholdet 
optrådte med deres campingdans til 
megahittet ”Lean On” med MØ, mens 
musikholdet spillede og sang fra sørø-
verskibet i åen. Det var virkelig en 
festlig og fantasifuld aften, og det var 
dejligt at se så mange fremmødte.  

Kreativiteten og ideerne fik frit løb, da projekt Sculpture by Giber Å blev skudt i gang. Omkring 120 børn fra Klub 
Midgaard var med. 
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UNG I MÅRSLET 
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.    

KLUB M TIL FED FED 

KONCERT MED VILD SMITH 
…OG TID TIL ET BILLEDE  MED 2 AF RAPPERNE FRA  VILD SMITH, WIIII 

 KLUB M kør te i klubbens bus til 
Walthers Musik Café i Skanderborg, 
hvor Vild Smith spillede torsdag d. 3. 
sept. om aftenen.  Drengene forstod at 
hygge sig med snacks inden koncer-

ten og god snak oppe foran scenen. 
Pigerne var noget oppe at køre – sær-
ligt da de først havde fået taget et bil-
lede sammen med to ud af tre fra Vild 
Smith. Der blev da også danset, sun-

get, hvinet og skreget igennem, da 
først rapperne gik på scenen. Tak for 
en super fed aften – I forstår om no-
gen at gå til koncert! 
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Giv en                    til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Opråb: Vores legeplads bliver 
brugt som festplads! 
 
Glasskår og cigaretskod er desværre 
ofte en del af den virkelighed, der mø-
der os mandag morgen på vores lege-
plads og multibane. Vi håber, at vi i 
Mårslet kan hjælpe hinanden med at 
få det stoppet – vi har brug for lokal-
områdets hjælp. 
 
Særligt har vi en bøn til jer forældre 
til de unge mennesker, om at tage en 

snak med jeres unge om, hvor de op-
holder sig i weekenderne, og hvis det 
er ude i byen, at I ind imellem vil tage 
dem med derhen og se efter, om ste-
derne er efterladt ordentligt. Lige nu 
bruger vores personale i teknisk ser-
vice en del tid på at rydde op efter fe-
stivas.  
 
Vores legeplads og multibane ser 
nemlig ofte herrens ud ovenpå week-
enden. Det lader til, at den ”hygge”, 
der foregår handler om øldrikning, 

rygning osv, og at flasker ofte smad-
res efter brug. Og som sagt: De unge 
mennesker er desværre ikke  særligt 
gode til at rydde op efter sig !  
 
Det er ikke lige det vi ønsker, at vores 
børn skal møde mandag morgen - vi 
vil meget gerne kunne bevare vores 
fantastiske udeområde, og de mulig-
heder det giver børnene, uden at de 
kommer til skade. Så på forhånd man-
ge tak for jeres hjælp! 
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Nye 0. klasser 
Vi har nu haft glæde af at lære de 88 
nye 0. klasses børn at kende i lidt over 
en måned. De fleste af dem valgte 
nemlig at starte op i SFO en uges tid 
før første skoledag. De fik derved mu-
lighed for at lære både os og skolen 
lidt at kende, inden skolegangen star-
tede op. Det har været en god periode, 
hvor børnene er faldet godt til og er 
ved at lære hinanden godt at kende. 
Det er som sædvanlig en rigtig god 
flok vi har fået os, og vi glæder os 
virkelig meget til at lære både dem og 
forældrene bedre at kende. 
 
Vi havde et kort forældremøde og 
derefter grillfest på legepladsen tors-
dag d. 4. september. Der var der netop 
mulighed for at lære hinanden at ken-
de, også på kryds og tværs af klasser-
ne, og der blev grillet, leget og hygget 
på livet løs. Vejret holdt heldigvis tørt 
den aften, og det var en rigtig fin fest!  
 
 

Fodboldturnering 

2. klasserne er rigtigt glade for at have 
indtaget A-huset, hvor de nu har man-
ge rum at være i og super gode uden-
dørsarealer. Der bliver blandt andet 
stået på stylter, spillet pool og leget 
meget på multibanen, der nu er til fri 
afbenyttelse for den årgang.  
Årgangen afholdt en fodboldturnering 
fredag d. 28. august, hvor en stor flok 
piger og drenge deltog. Der var blevet 
lavet fine bannere inden, så de var i 
hænderne på heppekoret på sidelinjen. 
Alle gav den max gas, men vinderne 
blev de seje og stolte børn Emil 2.D, 
Omar 2.D, Omar Belal 2.C, Signe 2.C 
og Emil 2.C - stort tillykke til dem! 

Indflytterfest 

De nye 4. klasser er nu rykket i Ex-
pressen, og er blevet alderspræsiden-
terne i SFO. Deres ankomst blev fej-
ret med en indflytterfest mandag d. 7. 
september, hvor de fleste af børnene 
deltog. Aftenen bød på masser af hyg-
ge, limbo, spil og dans, og mange af 
dem syntes, at en sådan aften burde 
være en jævnlig begivenhed! 
Til sidst vil vi bede jer, i indlægget fra 
skoledelen, læse vores lille bøn om 
hjælp til, at vores legeplads ikke bru-
ges som festplads. Det er et vigtigt 
budskab fra os i SFO.  

 

Nyt fra 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —  

Man støder af og til på mennesker, der 
ikke begriber, hvorfor så mange cyk-
ler rundt på dyre cykler, i susende fart 
bevæger sig gennem landskabet. Der 
er også lige så mange, der ikke for-
står, hvorfor vi er nogle, der løber 
rundt derude i naturen og lader skoene 
æde kilometer efter kilometer. Denne 
undren er legitim, men der kan jo væ-
re mange grunde til, at man trækker i 
løbetøj (eller cykeltøj) og tager ud.  
 
Naturligvis kan det handle om behov 
for bevægelse; det kan være en god 
medicin eller det kan være forebyg-
gende. Det kan være mentalt opløften-
de, behovet for at få luftet hjernen ud 
efter, eller før en lang arbejdsdag. Det 
kan give tankekraft og ditto pause til 
et sind, der aktuelt har travlt med an-
dre ting. 
 
Men i løbeturen  kan også være ind-
bygget en taksigelse. Det er naturlig-
vis så meget sagt, at jeg løber for at 
takke. Men i sansningerne af naturen 
fyldes jeg af tak.  
 
De sidste ti års tid, hvor jeg har løbet 
meget, er det foregået ude i landska-
berne. På landet, mellem marker året 
igennem, fra pløjemark til fejende 
høstklare marker, gennem muldduft til 
gyllelugt. I skoven når den står grøn 
og når den er nøgen, langs søerne i 
Silkeborg, langs Aarhusbugten og på 
Brabrandstien.  Jeg har løbet på Ring-
vejen med udsigt over bugten, jeg har 
løbet på villaveje, hvor roser og blom-
strende liguster og det nyslåede græs 
er trængt ind i mine næsebor. Jeg har 
ofte vekslet et ord i farten; i Mausing 
hvor jeg fór vild på en maratontræ-
ningstur, fik jeg lidt sødt til ny energi, 
vand og en snak, før løbeskoene brag-
te videre.  Naturligvis er hele sansnin-
gen skærpet ude på landet. Man løber 
gennem årstiderne, følger landman-

dens virke året igennem. Man ser rå-
dyr, harer, et utal af fugletræk, hører 
den første vibe og den første lærke og 
gæssene der trækker. Bækken er på en 
vinterdag næsten fastfrossen, mens 
den i foråret bruser livsglad afsted. På 
de lange løb (halvmaratoner) løber 
man i nye terræner, og iagttager for-
skellighederne fra den østjyske natur.  
 

 
Alt imens mine lunger udvider sig, og 
mine fødder løber, og jeg indimellem 
slås med lysten til at stoppe, hvirvler 
årstidernes sange og salmer gennem 
tankerne, og en strofe finder i ny og 
næ vej til min mund. Mit underskud 
veksles til overskud, når jeg er derude 
på vejene. Når mine ører hører natu-
rens lyde, min næse inddrager alle 
dufte og lugte, når mine fødder mær-
ker grusstier, asfalt eller skovveje un-
der fødderne; når grene og brænde-
nælder strejfer mine ben, og mine øj-
ne ser det hele, når alle sanserne er i 
sving, helt uden at jeg gør andet for 
det end at bevæge mig, så takker jeg. 
Takker for at have fået de evner givet 
med livet. Og efter seks år som syge-
huspræst på Hammel Neurocenter er 
jeg mig smerteligt bevidst, hvor skrø-
belig den menneskelige krop er, og 
jeg takker for nu. Takker for, at vi er 
sat at leve vore liv i et Gudgivet ska-
berværk som dette, denne klode, den-
ne verden. Den, som også rummer så 
meget gru, at sindet næppe kan begri-

be det, men som medierne nok skal 
fortælle os om.  
 
Når vi da lever i vores egen lille vel-
færdsverden, kan det måske være så 
nemt at lukke sig om sig selv. Være 
”taknemmelighedsresistente”, som 
vor nye biskop Henrik Wigh-Poulsen 
sagde i prædikenen ved sin  bispeviel-
se søndag den 6. september. Taknem-
melighedsresistente, fordi vi ikke ser. 
Og fordi vi vil have mere af det sam-
me, vores velfærd. Og får vi det ikke, 
som vi plejer eller ønsker, så…! Og 
fordi vi ikke vil lukke andre ind, som 
kan risikere at rokke ved vores ver-
den. Mental blindhed kan ramme en-
hver. Men mon ikke vores taknemme-
lighed over, hvad vi er og har og har 
fået givet, skal række ud over os selv 
og vores eget liv, og række frem mod 
andre. Med dét vi kan, til dem, der af 
nød må træde op i en usikker gummi-
båd og leve på flugt fra dét, der var; 
på vej mod noget der må være bedre.  
 
Taknemmelighedsresistens skulle nø-
dig være konsekvensen af vores vel-
færd, af vores glæde over liv og alt 
det, der er givet os af Gud. For livet er 
både givet som gave og opgave.   

 
Unna-Pernille Gjørup  

 

Taksigelse 
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Kirketiderne 
 
 

 
OKTOBER 

 
Søndag den 4. oktober kl. 10.00 
18. søndag efter trinitatis 
NN 
 
Søndag den 11. oktober kl. 9.00 
19. søndag efter trinitatis 
NN 
 
Søndag den 18. oktober kl. 10.00 
20. søndag efter trinitatis 
Unna-Pernille Gjørup 
 
Onsdag den 21. oktober kl. 17.00 
BørneBamsegudstjeneste 
 
Søndag den 25. oktober kl. 10.00 
21. søndag efter trinitatis 
Unna-Pernille Gjørup 
 
 
 

NOVEMBER 
 

Søndag den 1. november kl. 10.00 
Allehelgensdag, se omtale. 
Unna-Pernille Gjørup 
 
Søndag den 8. november kl. 10.00 
23. søndag efter trinitatis 
Unna-Pernille Gjørup 
 
Søndag den 15. november kl. 16.00 
Familie/lysgudstjeneste 
24. søndag efter trinitatis 
Unna-Pernille Gjørup 
 
Søndag den 22. november kl. 10.00 
Sidste søndag i kirkeåret 
NN 
 
Onsdag d. 25. november kl. 17.00 
BørneBamsegudstjeneste 
 
Søndag den 29. november kl. 10.00 
1. søndag i advent 
Unna-Pernille Gjørup 

Aktivitetskalender  
for Mårslet Kirke og Sognehus 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SEPTEMBER 
 
Søndag den 27. september kl. 16.00 
Kirkekoncert med Kaare Norge 
 
 

OKTOBER 
 

Fredag den 2. oktober kl. 18.00 
Fredagsspisning i Sognehuset 
 
Torsdag den 8. oktober kl. 12.00 
Hyggeklubbens Løvfaldstur 
 
Mandag den 12. oktober kl. 9.30 
Mandagscafé 
 
 

Tirsdag den 20. oktober kl. 13.45 
Minikonfirmandopstart for 3. b 
 
Onsdag den 21. oktober kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde 
 
Torsdag den 22. oktober kl. 19.00 
Indre Mission 
 
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30 
Indre Mission 
 
Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 
KulturCafé 8320, FilmCafé: Portræt-
film om Jens Jørgen Bech 
 

 
NOVEMBER 

 
Søndag d. 1. november kl. 10.00 
Alle Helgens Dag - gudstjeneste og 
efterfølgende suppe i våbenhuset 
 
Mandag den 9. november kl. 9.30 
Mandagscafé 
 
Torsdag d. 12. november kl. 14.00 
Hyggeklubben 
 
Onsdag den 18. november kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde 

Kildevang 
 

Gudstjeneste 
Fredag den 2. oktober 

  
 
 
 
 
 
 
 

Vi begynder med en kop kaffe  
kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15  
er gudstjeneste med altergang. 

Prædikant: Unna-Pernille Gjørup 

Kirkekaffe 
 

På udvalgte søndage er der  
kirkekaffe i våbenhuset efter  

gudstjenesten. 
 
 
 
 
 
 
 
Her hilser vi på hinanden  

og får en snak og byder nye  
kirkegængere velkommen. 
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Denne søndag er der ikke barnedåb. Der  
afholdes alkoholfri nadver. 
 
Ved Allehelgensgudstjenesten læses 
navnene op på alle, der er døde, be-
gravet eller bisat fra Mårslet Kirke 
siden sidste Allehelgen (2. nov. 2014) 
 
Ved gudstjenestens begyndelse tæn-
der vi lys og mindes dem, som vi har 
måtte tage afsked med.  
 
Gudstjenesten er en mindegudstjene-
ste, hvor der er mulighed for at tænke 
og glædes over tiden, som vi har haft 
med dem, vi har mistet. Gudstjene-
sten rummer også mulighed for at 
finde ro og tryghed i håbet om, at den 
døde er hos Gud.  

 
Efter gudstjenesten serveres en dejlig 
varm suppe i våbenhuset.  
 
Alle er hjertelig velkomne. 
 

Unna-Pernille Gjørup 
 

 

Babysalmesang 
Et tilbud for babyer  

og deres forældre 

Nu er der mulighed for at tilmelde 
sig efterårets hold i babysalme-
sang!! 
  
Vi mødes i kirken, hvor vi synger og 
leger til salmer og sange. Vi danser 
med barnet på armen eller lader den 
lilles sanser skærpes af lyden fra et 
klokkespil, farverne fra blafrende 
kulørte tørklæder, den sprøde lyd af 
rasleæg eller sæbebobler, der svæver 
og pludseligt forsvinder.  
Efter 30-40 min. er børnene mætte af 
oplevelser. 
Herefter er der frem til kl. 12.00 mu-
lighed for at få en kop kaffe/te og en 
småkage, evt. nyde medbragt mad 
samt lære nogle af de andre forældre 
og børn bedre at kende. 
   
Forløbet består af 8 på hinanden føl-
gende gange. 
  
Første gang er: 

Onsdag den 21. oktober  
kl. 10.00 - 12.00.  

  
Tilmelding kan ske på mail: 
 
 kkm.maarsletkirke@gmail.com 
  
Pris for forløbet er 200,- inkl. kaf-
fe/te/småkager. Betalingen sker 
første undervisningsgang. 
 
Der er plads til højst 10 babyer og 
tilmelding sker efter ”først til møl-
le”-princippet, hvorfor det er en god 
idé at være hurtig med tilmeldingen. 
  

Kirke- og kulturmedarbejder 
Mariann Bech 

Allehelgensdag 
Allehelgensgudstjeneste  

Søndag den 1. november kl. 10.00 i Kirken 
 

Søndag den 20. september kl. 10.00 og kl. 14.00 

Onsdag den 21. oktober kl. 17.00  
 
Tag din bamse med til gudstjeneste 
og lad den være med til at synge sal-
mer, bede en bøn og høre en bibelhi-
storie.  
 
Gudstjenesten er kort og afslappet i 
dens form og henvender sig til børne-
familier. Men alle er velkommen til 
at være med. 
 
Efter gudstjenesten går vi i Sognehu-
set og spiser aftensmad.  
Maden koster 10 kr. pr. barn og  
20 kr. pr. voksen.  
 

 

BørneBamsegudstjeneste 
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Mårslet Hyggeklub 

Mårslet Hyggeklub er for  alle pensi-
onister og efterlønsmodtagere.  

 
 
 
 
 
 
 
Torsdag d. 8. oktober kl. 12.00 
tager Mårslet Hyggeklub på  

Løvfaldstur 
 

Bussen kører fra Kildevang kl. 12.00 og 
fra Sognehuset kl. 12.05.  
 
Vi kører til Fængselsmuseet i Horsens, 
hvor der er rundvisning med guide. Der 
er en del trapper.  
Derefter er kaffebordet klar i Café Lo-
rentzen.  
Pris pr. person 200 kr. for bustur, entré, 
rundvisning med guide samt eftermidags-
kaffe. 
 
Hjemkomst ca. 17.15.  
 
Tilmelding senest 30. september til  
Else Svendsen 8693 6038 –  
else.svendsen@gmail.com 
Mårslet Hyggeklub ledes af en bestyrelse 
bestående af: 

Grethe Sørensen, 

 Else-Marie Pedersen,  
Jørgen Lauritsen  

og Else Svendsen. 
 
Menighedsrådet giver tilskud til ud-
flugten. 

Mandagscafé 
 

mandag den 12. oktober 
kl. 9.30 - 11.00 i Sognehuset. 

 
 
 
 
 

Der bydes på frisklavet kaffe, te og 
rundstykker samt en hyggelig snak i 
et uforpligtende samvær med andre 

fra Mårslet Sogn. 
- og så er det tilmed helt gratis 

 
Ingerlise Wendland 
og Kirsten Cramer 

Løvfaldstur 

Sorggruppe 
 
I Mårslet har vi oprettet en sorg- og 
livsmodsgruppe, der henvender sig 
til sørgende, der mangler nogle at 
dele deres sorg med.  
Mødernes indhold er en åben og ær-
lig samtale, hvor man i al fortrolig-
hed deler sine erfaringer med hinan-
den. Håbet er, at samtalen, hyggen 
og det rummelige samvær kan være 
med til at bane vejen for et nyt livs-
mod.  
 
Har du lyst til at være med, er du vel-
kommen til at ringe eller sende mail 
til Susanne Lauritsen, sus@sjl.dk 
tlf. 2532 4657.  

Gruppelederne 
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm 

 
Folkekirkesamvirket Aarhus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Farvebølgen" udstiller i Sognehuset 
fra den 30. august og gennem sep-
tember og oktober. Udstillingen kan 
ses i Sognehusets  åbningstid. 
 
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. 
 

Kunst i Sognehuset 
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FilmCafé: Portrætfilmen om Jens Jør-
gen Bech, der er produceret af AP-
PERAAT, vises i samarbejde med 
Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening: 
Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 i 
Sognehuset.  

Efter forevisningen er der samtale 
med kunstnerne, der har skabt filmen, 
ligesom filmens hovedperson også vil 
være til stede. Entré  inklusiv kaffe 
50 kr. 

KulturCafé-gruppen  

 

 

Efterlysning 
 
Mårslet Kirkes Pigekor søger nye 
sangere fra 6. klasse og opefter  - 
først og fremmest sangere, som har 
noget på hjerte og som vil arbejde 
med og gøre en indsats for at Mår-
slet Kirkes Pigekor opnår et højt 
niveau. Der øves på torsdage i Sog-
nehuset kl. 16 – 17 (evt. 17.30) 
 
Kontakt korleder Pia Labohn for 
yderligere oplysninger på tlf. 86 55 
64 08 eller mail: korpia@os.dk 
 
Yderligere oplysninger findes lige-
ledes på kirkens hjemmeside maar-
slet-kirke.dk under ”Børn og Unge”. 
 

Pia Labohn, Organist og korleder 

KulturCafé 8320 

”Mårslet Kirkes Spirekor” er  nu 
etableret og har fået en rigtig god 
start.  
9 piger fra 2. og 3. klasse samt under-
tegnede mødes hver torsdag i Sogne-
huset fra kl. 15.00 til kl. 15.45. Vi 
synger selvfølgelig; men vi leger også 
med musikalfabetet, synger efter vo-
res ”hemmelige kodesprog” (”do-re-
mi” med håndtegn) og laver rytmele-
ge, hvor vi f.eks. leger, at vi alle sam-
men er i familie med samme efter-
navn. På den måde lærer vi musik-
kens inderste væsen at kende, og på 
sigt bliver vi rigtig gode sangere, der 
kan synge efter noder.  
 
Vi kan max være 15 børn i spirekoret, 
og nye sangere er velkomne indtil 
efterårsferien – såfremt der er plads - 
efter forudgående henvendelse til mig 
på mail: korpia@os.dk eller telefon  
86 55 64 08.  

 
 

 
Pia Labohn, organist og korleder 

Nye spirer 

På billedet ses 9 glade piger efter deres første kortime: Miriam, Liva, Ane, Mie,  

Caroline, Asta, Anna, Smilla og Alba  



 MÅRSLET-bladet  OKTOBER 2015 24 

 

 
Gudrun Voigt Pedersen er pr. 1. au-
gust  2015 ansat som kirketjener ved 
Mårslet Kirke. 
Man vil kunne møde Gudrun i Mår-
slet Kirke, hvor hun medvirker ved 
gudstjenester og kirkelige handlinger, 
samt i Sognehuset, hvor hun bl.a. sør-
ger for en masse praktiske ting som 
forplejning af bl.a. konfirmander og 
minikonfirmander. 

 
Mariann Bech er pr. 1. september 
2015 ansat som Kirke– og kulturmed-
arbejder ved Mårslet Kirke. 
Mariann skal bl.a. varetage babysal-
mesang og minikonfirmandundervis-
ning samt arbejde med kirkebladssi-
derne i Mårslet Bladet.  
Mariann har erfaring med både baby-
salmesang og minikonfirmander og 
glæder sig til opgaver med sang, mu-
sik og undervisning i Mårslet Kirke. 

Nye ansigter i Mårslet Kirke Indbydelse til  
Seminar 

 
I anledning af udgivelsen af  
professor Gerd Theissens bog  
”Tro & tanke. En poetisk-kritisk 
katekismus.” indbydes til seminar 
fredag den 2. oktober 2015 kl. 9.30- 
15.45 i Domkirkens menighedsloka-
ler, Skt. Clemens Gård, Kannikegade 
12,1. 
 
Program: 
9.30: Velkomst ved forlagsdirektør 
Charlotte Ekstrand, forlaget Alfa 
9.45: Erfaring og tro, ved ph.d. San-
ne B. Thøisen 
10.30: Kaffepause 
10.45: En præsentation af ”Tro & 
tanke. En poetisk-kritisk katekis-
mus”, ved professor Gerd Theissen 
(på dansk), Heidelberg 
12.15: Frokost 
13.00: Nytestamentlig eksegese: En 
udfordring til den blåøjede tro og 
den enøjede tanke, ved lektor, dr. 
theol. Ole Davidsen, Aarhus Univer-
sitet 
14.00 Kaffepause 
14.30: Tro uden metafysik er ikke 
tro men tvang, ved professor, dr. 
theol. Svend Andersen, Århus Uni-
versitet 
15.30: Afrunding ved sognepræst 
Hanne Davidsen 
 
I pauserne er der mulighed for at 
erhverve sig bogen til en favorabel 
pris ved henvendelse til Charlotte 
Ekstrand, Forlaget Alfa. 
 
Bindende tilmelding skal ske til  
sognepræst Hanne Davidsen, tlf.  
2936 6579, hda@km.dk 
Pris for foredrag og forplejning:  
150 kr. som betales ved ankomsten. 
 
Arrangørerne er oversætterne:  
Hanne Davidsen og Sanne B. 
Thøisen, Forlaget Alfa i samarbejde 
med Aarhus Domsogn. 

Gudrun 

Mariann 

Livet på  
kirkegården 

 
 
I løbet af oktober udsender vi forny-
elsesbreve til de gravstedsejere, hvis 
gravsteds fredningsperiode udløber 
den 31. december 2015. De nye tak-
ster vil følge med brevet.  
 
I den sidste uge af oktober begynder 
grandækningen af de gravsteder, som 
har bestilt denne ydelse, og vi forven-
ter at være færdige først i december. 
Det er en travl tid, da vi skal lægge 
ca. 2 tons gran på i denne periode.  
 
 
 
 
 
 

Forinden fjerner vi sommerblomster 
og nedfaldne blade på gravstederne. 
Løvfaldet fortsætter dog resten af 
året, men vi fjerner det løbende i 
grandækningstiden. 

 
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 

Kirkegårdsuglen 
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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 
 
Ledere af Ørnereden er: 
Anders Kristoffersen, tlf. 8628 9965 
René Tindbæk Lunderskov, tlf. 2276 
1539 
Programmer kan fås i Sognehuset.  

Børneklubberne 

Torsdag den 22. oktober er  der  fyr-
aftensmøde med Jørgen Bækgaard 
Thomsen, Beder. 
 
Emnet for aftenen er: "Abraham, Isak 
og Jakob - og os".                                                                            
Allerede på Bibelens første blade er 
der antydning af, at uddrivelsen fra 
Paradiset ikke er afslutningen for os.    
Med de tre patriarker tager frelses-
historien for alvor fart. 
                                                                                        
De tre er meget forskellige, som vi 
mennesker er forskellige. 
                                                                                                                                                                   
Abraham tog vandringen ud i det 
ukendte og blev de troendes fader.                                                                                
Isak var udpræget ydmyg og tillids-
fuld, men på en måde også lidt pas-
siv.                                                           
Jakob var oprøreren, der kom til at 
betale en høj pris for at stjæle velsig-
nelsen.      
      

                    
 
Jørgen Bækgaard Thomsen er tidlige-
re sognepræst i Vorbasse/Skjoldbjerg 
og desuden forfatter til flere bøger og 
bibelkommentarer. 
Mødet begynder kl. 19.00 og slutter 
kl. 20.15 i Mårslet Sognehus.        
 
Onsdag den 28. oktober er  der  mø-
de med sognepræst Flemming Baatz 
Kristensen, Sct. Pauls Kirke, Aarhus. 
 
Emnet for denne aften er: ”Stilhed og 
meditation”. 

Aldrig er vi blevet bombarderet så 
meget med informationer som i vores 
tid.                                                       
Desuden lever vi i en tid, hvor vi 
bombarderes med lyde og støj ustand-
seligt.                                                                
Måske endog så meget, at vi har 
svært ved at finde stilheden og roen 
og ligefrem ikke tør opsøge den.         
Denne aften vil vi se på stilhedens 
betydning.                                                        
Om vi kan finde måder at finde stil-
heden på og turde gå ind i den.            
Hvordan får vi ro til at tænke efter/
over det vi hører. 
                                                                        

Vi vil se om vi kan finde noget, der 
kan hjælpe os ind i meditationens 
eftertanke og langsomhed. 
Flemming Baatz Kristensen er for-
uden sognepræst, forfatter til flere 
bøger og prædikensamlinger. 
Mødet begynder kl. 19.30 og slutter 
ca. 21.30 i Mårslet Sognehus.  

Mårslet Indre Mission 

Fredagsspisning er for alle, som har 
lyst til nogle timers hyggeligt sam-
vær. 
Næste gang er fredag den 2. oktober 
kl. 18.00-20.00 i Sognehuset, menuen 
er endnu ikke planlagt. 
 
Vi begynder med fællesspisning og et 
par sange. Derudover er programmet: 
legehjørne for de mindste, spil for de 
større børn, snak for de voksne.  

Vi slutter med at læse søndagens bi-
beltekst. 
 
Pris: 25 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. 
barn. 
Tilmelding senest to dage før til: 
rl@maarslet-kirke.dk 
 

Ebbe Nørgård Pedersen og  
René Tindbæk Lunderskov,  

Mårslet Menighedsråd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næste fredagsspisning er den  
4. december 2015 

Fredagsspisning 



 MÅRSLET-bladet  OKTOBER 2015 26 

 

KONSTITUERET SOGNEPRÆST 
Unna-Pernille Gjørup 
Tlf. 2257 4658 
upg@km.dk 
Kan træffes på præstekontoret  
i Sognehuset  
- se også kirkens hjemmeside 
 
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  
Gudrun Voigt Pedersen 
Telefontid kl. 12.00 - 12.30 
Tlf. 8629 8190 
kirketjener.maarslet@gmail.com 
 
KIRKE– OG  
KULTURMEDARBEJDER 
Mariann Bech 
Tlf. 8629 8190 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 
 
ORGANIST OG KORLEDER 
Pia Labohn  
Tlf. 8655 6408 
pl@maarslet-kirke.dk 

KIRKESANGER 
Lisbeth Frandsen  
Tlf. 8614 9718 
lf@maarslet-kirke.dk 
 
GRAVER 
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
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  

Efter Hanne og Ole Davidsen er fra-
flyttet præstegården har vi i samråd 
med Provstiet besluttet, at præsteboli-
gen skal energiforbedres samt renove-
res indvendig med nyt køkken, bad og 
generel istandsættelse af gulve og 
vægge. Dette vil foregå i løbet af ef-
teråret 2015. 
 
Der vil i forbindelse med renoverin-
gen blive ændrede parkeringsforhold 
foran præsteboligen for at skabe bed-
re vilkår for privatlivets fred i præste-
boligen. 
 
Der henvises til de nye P-pladser ved 
Sognehuset. 

På præstefronten vil vi i samarbejde 
med Aarhus Stift opslå en 37 timers 
præstestilling – denne vil blive opslå-
et når vi kender det endelige omfang 
og tidsplan for istandsættelse af præ-
steboligen. Vi forventer ikke, at dette 
vil være afsluttet før engang i decem-
ber eller januar næste år. 
Mette Marias orlovsstilling vil fra 1. 
oktober blive besat af en vikarpræst 
fra Stiftet. Hvem som kommer til at 
varetage dette vil blive offentliggjort 
på Kirkens hjemmeside.   
 

 
Menighedsrådsformand  

René Tindbæk Lunderskov 

Kontakt Kirken 

Nyt fra Mårslet Menighedsrådet 

 
Menighedsrådsmøde 

 
Der afholdes menighedsrådsmøde   

onsdag den 21. oktober kl. 19.00 
i Sognehuset 

Menighedsrådets møder er offentlige 
og alle er velkomne til møderne. 

 

Kirken er åben 
 

Mårslet Kirke er normalt åben i dag-
timerne mandag til fredag  
kl. 9.00 - 16.00. 
Alle er velkomne til at slappe af fra 
dagens stress og nyde roen i det 
smukke kirkerum. 
 
—————————————— 

 

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. 
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TMG - Nyt 

TMG's hovedbestyrelse 
Forretningsudvalg:  

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

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

Afdelingsrepræsentanter:  

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

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

Cykelmotion  Stefan Brenstrup 86 29 22 12 stefan@profibermail.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 

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

Stop op og hop 

TMG gymnastik arrangerer igen i år  
tumle - motorik - gymnastik - legedag 

i Mårslet Hallen  søndag d. 8. novem-
ber kl. 14 -16.30 Tag din far/mor/

bedste under armen og kom og hop 
med. 
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Volleyballsæsonen er skudt i gang  
Volleyballsæsonen er skudt i gang. 
Der trænes hver mandag kl. 20.30 – 
22.00 i Mårslet Hallen. 
 Træningsaftenerne er for voksne 

m/k 
Niveaumæssigt er vi et mix-
motionshold – alle er velkomne 

 
Vi afholder 2 særlige gratis trænings-
aftener.  
 
Det sker mandag d. 28. september og 
mandag d. 5. oktober begge aftener  
kl. 20.30 – 22.00 i Mårslet Hallen. 

Træningen kommer til bestå af: 
 Introduktion til træning 
 Individuel opvarmning 
 Små opvarmningsøvelser i mindre 

grupper 
 Øvelser til koordination og grund-

teknik 
 Smash og blokadeøvelser 
 Opsamlingsøvelser 

Træningskamp 
 
 
 

Efter endt træning bydes der på øl/
vand, og der fortælles om klubben og 
planer for sæsonen. 
 
Mød op – få sved på panden – samt få 
en sjov aften. 
 
Har du ikke mulighed for deltagelse 
disse 2 aftener, men er du stadig nys-
gerrig på hvad volleyball i Mårslet er, 
så send en mail til formanden Claus 
Jacobsen på:  
krusejacobsen@gmail.com eller ring 
på tlf.: 30 24 19 71. 

I TMG Motions lokaler 
 
Både medlemmer og ikke-
medlemmer af TMG Motion er meget 
velkomne. 

Du får en grundig gennemgang af 
cyklen og kører 30 minutters intro-
time 
 
 

Instruktører:  Jesper og Michael 
 
Tilmelding senest 22/10 til  
jesper@kassoejuhl.dk 

Gratis Spinning-prøvetime i TMG Motion 

Lørdag den 24. oktober kl. 10:30  
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Giv en                     til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Støt TMG når du handler 

Nu kan du støtte det aktive forenings-
liv i Mårslet, når du køber ind med dit 
dankort. 
TMG idrætsforening er blevet med-
lem af KlubLiv Danmark, som er en 
ny og helt unik sponsormodel udvik-
let af DGI i samarbejde med Nets. 
Når dit dankort er tilmeldt KlubLiv, 
og du handler i butikker, der er til-
meldt KlubLiv, går der automatisk 
sponsorkroner til TMG. Jo flere pri-

vatpersoner og butikker, der er til-
meldt, jo flere sponsorkroner. 
Sådan gør du 
 Gå ind på 

www.klublivdanmark.dk    
 Tilmeld dit betalingskort ved at 

følge instruktionerne på hjem-
mesiden 

 Køb ind i butikker tilmeldt 
klubliv – se butikslisten på 

www.klublivdanmark.dk    
 Spred budskabet til venner og 

bekendte i nærområdet J 
 

Hvad kunne pengene gå til? 
Det er nærliggende at svare ’Til Mul-
tihallen’, men det kunne også være 
til: Fællesarrangementer for vores un-
ge-instruktører, TMG-trøjer, hoppe-
borgen til Skt. Hans og lignende for-
mål, der går på tværs af TMG. 

Hvem er TMG? 
TMG (Testrup-Mårslet Gymnastikforening) består af 11 idrætsafdelinger i Mårslet med i alt 1.600 medlemmer. Alle 
afdelinger uanset medlemstal har en repræsentant i Hovedbestyrelsen, som mødes ca. hver 8. uge. TMG drives i øvrigt 
af et forretningsudvalg som varetager fællesøkonomi, indspil til arbejdet med Multihallen samt praktisk opgaver såsom 
vedligehold af halhuset.  
Har du spørgsmål eller ønsker du at bidrage som frivillig kontakt venligst formand for Forretningsudvalget  
Hans Jørgen Jørgensen, 1@gyldenkronesvej.dk  

GRATIS Marathon-spinning 

Søndag den 10. januar 2016 kl. 10:00 i TMG Motions lokaler. 
3 timers spinning-event med 5 topmo-
tiverede instruktører. 

Tilmelding via TMG Motions 
bookingsystem fra 10/12-15  

– tilmeld dig før din nabo, da der er et 
begrænset antal pladser. 
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Så er vi klar: Sæsonstart i TMG Gymnastik! 

Ny holdplan og tilmelding 
Så er TMG Gymnastik klar til en ny 
sæson med en omfattende holdplan 
for 2015/2016 fyldt med spændende 
tilbud. Der er i alt imponerende 22 
hold, og der er noget for enhver smag; 
både for de helt små, skolebørn og 
voksne. Mange af holdene er gengan-
gere, men der er også kommet nye til, 
som eksempelvis Cross X  om torsda-
gen og Latin Dancefit fredag efter-
middag. 
 
Tilmeldingen åbner mandag d. 17. au-
gust kl. 20.00, og foregår online med 
betaling via nettet:  
http://www.tmgsport.dk/gymnastik2/
tilmelding 
Nogle hold bliver hurtigt fyldt op, så 
husk tilmeldingen. Sæsonstart på hol-
dene er i perioden 7.-12. september 
2015 med mindre andet er angivet i 
holdbeskrivelsen. To sommerhold har 
dog tyvstartet og kører allerede nu, 
nemlig Strand-klar og Crossgym Out-
door, som kører i 5 uger fra uge 33. 
Der stadig nogle pladser på Crossgym 
Outdoor.  
 
Fokus på børne-springhold 
Indtil Multihallen står færdig med nye 

og større faciliteter, har vi gymnastik-
salen med de begrænsninger, det nu 
lægger på antal gymnaster per hold. 
TMG Gymnastik sidder med ved bor-
det i forhold til planerne for Multihal-
len og ser frem til at kunne udvide til-
buddene, især springhold, når den er 
realiseret. Allerede nu arbejder vi dog 
intenst med at sørge for at have 
springhold for børn fra 2.-8. klasse. 
Dette er for at sikre, at vi har interes-
sante tilbud til springglade børn, som 
kan dygtiggøre sig over flere år i 
Mårslet. 
 
Familiefræs instruktører – er det 
dig og nogle venner? 
Vi er glade for den kæmpe tilslutning 
af frivillige instruktører, som tilsam-
men skaber holdplanen år efter år. 
Det er ildsjæle, der gør en indsats for 
at få alle disse tilbud op at stå og gu-
leroden er bl.a. fællesskabet og den 
sociale ånd, der er i foreningen.  
 
Det eneste hold i holdplanen, der sta-
dig mangler instruktør/instruktører er 
”Familiefræs” for 2-5 årige med for-
ældre om lørdagen fra 9.15-10.00. Vi 
opfordrer alle der har bare en lille in-
struktørspire i maven til at tage fat i 

os og høre nærmere. Man behøver ik-
ke være gymnast eller have erfaring 
med at være instruktør. Og der er in-
gen faste regler for, hvad holdet skal 
indeholde – det er op til den/de in-
struktører, der tager holdet at bestem-
me, hvad de har lyst til at lave med 
børnene. Skal det være ren fræs på 
redskabsbane, skal det være sange og 
leg eller måske en blanding? Ja, det er 
op til jer. Intet er forkert. Og I er vel-
komne til at gå sammen flere instruk-
tører om holdet, så man ikke står ale-
ne men kan hjælpes ad samt kan aflø-
se hinanden, hvis man er forhindret. 
Det har vi stor erfaring med på de an-
dre børnehold. Som altid er der desu-
den fuld opbakning til nystartede in-
struktører via sparring efter behov, 
eksempelvis med de andre børneholds
-instruktører, hjælp til idéer til diverse 
redskabsbaner, instruktørkurser mv. 
 
Så, velkommen alle sammen til TMG 
gymnastik sæson 2015/2016. Vi ser 
frem til endnu en sæson sprængfyldt 
med glade, energiske børn og moti-
onsglade voksne. Vi glæder os til at 
møde nye som gamle gymnaster og 
ønsker alle en god sæson!  
 
Kontakt os altid gerne med ris, ros, 
gode forslag eller hvis du vil høre me-
re om Familiefræs opgaven – find os 
på  
http://www.tmgsport.dk/gymnastik2/
om-foreningen 
 

På vegne af TMG Gymnastik  
Tina Fredsted   

Fotos af Anders Braagaard 
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Holdplan TGM gymnastik sæson 2015/2016 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag Lørdag 

Krudt & Kugler  
1½-4 år 

16:30-17:15 
v/Janine, Christi-

na,Sara-Maria 

Dance Kids 
4.-5. kl. 

16:00-16:55 
v/Emilia, Maria,  

Penille 

Hoppelopper  
3-5 år 

16:10 -16:55 
v/Bitten, Louise, 

Caroline 

 Seniorhold 
15:30-16:25 

v/Ane   

Familiefræs/  
Tumlinge 

2-5 år 
09:15-10:00 

MANGLER TRÆ-
NERE 

Spring 
2. kl. 

17:20–18:15 
v/Hanne,Asger, 

Mathias 

Dance Jam 
2.-3. kl. + mor 
17:00–17:55  

v/Anna 

TMG Mini Jum-
pers 
Piger 

3.-4. kl.  
17:00-17:55 

v/Kristjan, Julie, 
Kamille 

 Familiehold 
3-6 år 

16:30-17:15 
v/Annette   

 Mini spring- ba-
dutter 

Årgang 2010 
10:05-10:50 

v/Ulla, Vibeke, 
Christine, Dorte  

TMG Mini Jum-
pers Drenge 

3.-4. kl.  
18:20-19:15 

v/Hanne, Asger, 
Mathias 

 Dans, Puls, styr-
ke  

voksne 
v/Anna 

18:00-18:55 

TMG Jumpers 
5.-8. kl. 

18:00-19:25 
v/Jacob, Frida, 

Christine, Jonathan 

Rytmepiger 
0.-1. kl. 

17:20-18:15 
v/Marlene, Trine, 

Signe 

  

Spring- badutter 
0.-1 kl. 

11:00-11:55 
v/Ulla, Vibeke, 
Christine, Dorte 

 Crossgym Teens 
7.-9. kl. 

19:15-20:10 
v/Ane 

  

Vikuvika 
Øvede rytmekvin-

der  
19:30-21:00 
v/Karrina m/

gæsteinstruk-tører 

Rytmepiger 
4.-5. kl. 

18:20-19:15 
v/Marlene, Trine, 

Signe 

Latindancefit! 
Fra 16 år 

16:30-17:30 
v/Frederikke 

  

Crossgym 
Fra 18 år 

20:10-21:10 
v/Ane, Kenneth, 

Mikael, Jens 

    

Cross X 
Voksne 

19:15–19:45 
v/Jens, Kenneth, 

Mikael, Tina 

    

      

Herreholdet 
19:45-21:15 

v/Benny     
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Omtale af lokalhistorisk bog 

Mårslet Egnsarkiv har netop fået til-
sendt en bog på 100 sider: ”Valborg – 
historien om min mor” af Helle 
Damkjær. Mange mårslettere vil ken-
de Valborg (1914-2011) og hendes 
familie, idet hun er datter af Laura og 
Rasmus Sørensen Lisbjerg og søster 

til murermester Børge Lisbjerg. 
I forordet til bogen har datteren Helle, 
bl.a. skrevet: ”Historien om Valborg 
er historien om en stærk og usædvan-
lig kvinde, der har oplevet det meste 
af det 20’ende århundrede. Hun blev 
født 1914 – samme år som 1. verdens-

krig brød ud. Ved befrielsen efter 2. 
verdenskrig den 5. maj 1945 lå hun 
på den Jydske Fødselsanstalt i Aar-
hus og fik danske papirflag strøet ud 
over barselssengen og vuggen med 
min nyfødte bror Anders. 
Hendes historie er historien om en 
kvinde, der i modsætning til mange 
jævnaldrende kvinder, fik mulighed 
for både at være mor og hustru, sam-
tidig med at hun dyrkede sin store 
passion: Gymnastikken. For historien 
om Valborg er også gymnastikkens 
historie. Det er foreningslivets, høj-
skolebevægelsens og det frivillige ar-
bejdes historie. Det er historien om 
en forelskelse, der varede, fra hun 
mødte min far som 15-årig i 1929, til 
han døde i 1982, men først og frem-
mest er det historien om min mor.” 
Bogen er illustreret med breve, doku-
menter og billeder fra Mårslet. Bogen 
kan beses på Mårslet Egnsarkiv i åb-
ningstiden eller via bibliotekerne ved 
at oplyse ISBN 978-87-997565-0-6. 

Gymnastik- og folkedansopvisning ved Mårslet Skole 1933. Lederen er Val-
borg Lisbjerg. 
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Mårslet Byfest 2015  
TMG Håndbold kan igen i år se tilba-
ge på en byfest med mange forskelli-
ge arrangementer og at dømme ud fra 
opbakningen er der igen i år mange 
både store og små - unge og gamle 
der har været igennem vores telt. 
 
Den 9/8 startede vi ud med håndbold 
liga kamp i Mårslet hallen, hallen var 
pyntet op med rød løber og flagallen 
var blevet rejst i dagens anledning. En 
fantastisk dag med superhåndbold og 
et stort og oplagt publikum trods et 
fantastisk vejr. Spillere og træner ud-
trykte begejstring og ville med glæde 
have en retur kamp på et senere tids-
punkt. 

Torsdag havde Mårslet dagtilbud la-
vet et arrangement for de helt små 
med tur rundt i byen og efterfølgende 
frokost i teltet og i det grønne Brug-
sen og Rema havde sørget for frugt 
og brikker til de mindste. Torsdag af-
ten var der viseaften hvor sangkoret 
”På Opadgående Fod” lade ud med en 
sangoplevelse der var en fryd for øre-
ne – efterfølgende indtog Hansen & 
Petersen endnu engang scenen og 
sædvanen tro skuffede de ikke det 
store fremmødte publikum. 

 

Mårslet største bagedyst – et nyt tiltag 
som i år blev lanceret – publikum var 
på plads antallet af kager kunne dog 
godt have været større men de der var 
der blev en oplevelse rigere. Søren fra 
Det gamle mejeri var smagsdommer 
og alle kagerne blev vurderet nøje og 
fik et ord på vejen. 3 stolte videre der 
fik gavekort til Det gamle mejeri, 
kurv fra Brugsen og gavekort fra Re-
ma. Klaus Paul skuffede ej heller da 
han og vennerne havde lagt vejen for-
bi med de skinnende amerikanerbiler 
som stod på rad og række udenfor tel-
tet. Musikken blev igen i år leveret af 
kapelmester Jens Erik Præstegaard og 
den rytmiske troldmand Henning 
Hansen som formår at gøre noget 
eventyrligt med deres instrumenter. 

Lørdag aften var der sædvanen tro 
lagt op til fest i teltet og der var igen i 
år meldt udsolgt trods et lidt større 
telt. Et nyt band var i år på scenen - 
Kopy Kings – hvor der i programmet 
blev skrevet ”en tsunami af træfsikre 
skråle-med-hits med skyhøj festfak-
tor, helt skamløst frækt præsenteret, 
og med et kæmpe glimt i øjet serveret 
på en måde, man ikke kan opleve ret 
mange steder”. Noget de så sandelig 
levede op til da de entrerede scenen 

og tog publikum med storm, det var 
temmelig vanskeligt at holde sig fra 
dansegulvet.  

Vi er en lille styregruppe i TMG 
Håndbold der nu igennem de sidste 4 
år har stået i spidsen for mange arran-
gementer under Mårslet Byfest og vi 
er rigtig glade for den store opbak-
ning vi får fra erhvervslivet og fra alle 
de mange mennesker der kommer for-
bi teltet i løbet af de dage hvor byfe-
sten løber af staben. Vi kan dog altid 
bruge flere hænder til de mange prak-
tiske gøremål der er i forbindelse med 
et arrangement af denne størrelse – så 
hold jer endelig ikke tilbage send en 
mail på  
byfesten2015@tmg-haandbold.dk  
og byd ind med 1 time eller 10. 

Et arrangement af denne størrelse ta-
ger ikke bare mange arbejdstimer, 
men koster også mange penge og det 
er alene i kraft af den store opbakning 
fra Erhvervslivet, at vi har haft mulig-
hed for at kunne tilbyde alle disse ar-
rangementer  
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Mårslet Byfest 2015  

– VI VIL GERNE RETTE EN STOR 
TAK TIL NEDENSTÅENDE SPON-
SORER DER GJORDE DISSE AR-
RANGEMENTER MULIGT I FOR-
BINDELSE MED Byfesten 2015 
  
En stor tak til de friske unge - der 
kom og hjalp med at tage teltet op og 
ned og selvfølgelig en tak til alle de 
andre frivillige der alle bidrog til end-
nu en succes. 
 
REMA, Slagter ZACHO, DANBO-
LIG BEDER, SUPERBRUGSEN, 
JAN KAA, DJURSLANDS BANK, 
KK VENTILATION, MRTB -
TØMRER MIKKEL RASMUSSEN, 
CYKELFREAK, MØBELGÅRDEN, 
MALER ERLING DYBVAD, SUND 
SNACK, SHL - TØMRER- og 
SNEDKER, CINOX, SMINIPAC, 
BEDEMAND RIISING, SPLIID KØ-
RESKOLE, ÅRHUS BRYGHUS, 
DET GAMLE MEJERI, KONICA 
MINOLTA, LUMEN  
 

Med venlig hilsen  
TMG Håndbold 
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Kære Mårslet - Kære Mårslettere. 
Endnu en Mårslet Byfest er vel over-
stået og undertegnede vil hermed sige 
tak til alle arrangørerne  -  alle hjæl-
pere -  alle sponsorerne. Uden alle 
disse aktive mennesker ville der ikke 
blive nogen Byfest.  

Men folkene bag Mårslet Byfest er 
naturligvis også glade for at der igen i 
år var stor opbakning fra byen for 
uden deltagelse ville det blive en me-
get trist byfest. 
Der er samlet et par gode billeder fra 
Byfesten fotograferet af mange for-

skellige, som giver en godt billede af 
de mange aktiviteter Byfesten igen i 
år kunne byde på. 
 

På arrangørernes vegne. 
John Johansen 



 MÅRSLET-bladet  OKTOBER 2015 37 

 



 MÅRSLET-bladet  OKTOBER 2015 38 

 



 MÅRSLET-bladet  OKTOBER 2015 39 

 

Efterårsmøde for andelsboligforeninger i Mårslet 
 

tirsdag d. 20. oktober 2015 kl. 17-18 
i Karlsmindes fælleshus, Visbjerg Hegn 228 

 
Alle andelsboligforeninger i Mårslet er velkomne 

 
Et par gange om året mødes vi til en snak om løst og fast. Syv foreninger har været med: 
Bytoften, Hasselhegnet, Karlsminde, Mustrupvej, Nymarksvej, Præsteengen, Tanderparken, men der er flere i 
byen, og I er alle velkomne. 
 
På det næste møde vil vi blandt andet tage en snak om Realkreditankenævnet. Hvordan håndterer I forbedrings-
værdier? Hvordan går det med salg for tiden? Har nogen været ramt af byggesjusk? Hvad gjorde I ved det? 
 
En uges tid før mødet kommer der en dagsorden ud, og hvis nogen af jer, der ikke har været med før, gerne vil 
have den, så send mig en mail eller sms. 
 

Henrik Gram Nielsen 
Præsteengen 8, 8320 Mårslet 

hgn@c.dk ~ 22204976 
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Stor tilslutning til foredrag 

Torsdag d. 10. september havde Mul-
tiHallens styregruppe inviteret den 
kendte familievejleder og børneek-
spert Lola Jensen til at holde foredrag. 
 
Knap 200 personer havde købt billet, 

og de fik en utrolig sjov og underhol-
dende aften, hvor nutidens forældre 
fik et kærligt, men også kritisk ord 
med på vejen.  
 
Tak til SuperBrugsen, som stod for 

billetsalg og gratis frugt til alle til fo-
redraget. 
 
Det endelig overskud blev på 13.800 
kr., som går direkte ind på MultiHal-
lens konto. 
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De fleste, der har set en spejder i uni-
form, vil have bemærket, at skjorten 
er dekoreret med en masse forskellige 
mærker. Således også Mårslet spej-
derpigernes grønne uniformer – og 
efter en weekend i skovens træer har 
de fået et Klatretøs-mærke til samlin-
gen. 
Mærket er ét i en række af udfor-
dringsmærker – og de ni piger blev i 
sandhed udfordret i skovene omkring 
Himmelbjergegnens Natur og Idræts-
efterskole på en weekend, hvor reg-
nen stod ned i stænger en stor del af 
tiden. 
 
”Regnvejret stoppede os dog ikke. 
Det var på med hjelm og klatreseler, 
og så klatrede pigerne til tops i nogle 
virkeligt høje træer og rappellede ned 
igen. De gik også på ’slackline’ i tre 
meters højde, men selvfølgelig med 
sikring, hvilket betød, at man også 
kunne hænge på hovedet, når man var 
hoppet ned. Det syntes de var rigtig 
sjovt,” fortæller en af lederne; Anne 
Schramm.  

Aftensmaden blev selvfølgelig lavet 
over bål. Men når man skal være en 
rigtig klatretøs, bygger man først en 
platform i halvanden meters højde af 
rafter– og så laver man bålet oppe på 
den.  
En god lang nats søvn på bløde ma-
drasser er der jo heller ikke meget ud-
fordring i, så pigerne sov i hængekø-
jer i træerne.  
 
”Køjerne blev spændt ud mellem træ-
erne i flere lag. Jeg sov øverst i tre 
meters højde med tre køjer under 
mig. Det var sjovt; jeg har aldrig prø-
vet at sove, hvor jeg skulle være sik-
ret med en sele,” siger Christina, som 
dermed tog prisen for den højest-
sovende spejder. 
 
Efter en – for nogen – lidt urolig nat i 
trækronerne, stod søndagens program 
på lumberjack-mesterskab.  Pigerne 
skulle kaste med økser og spyd, hug-
ge og save en tyk træstamme midt 
over og kløve en stamme til en jern-
banesvelle. 

”Det meste går lidt hurtigere for pi-
gerne, når det er en konkurrence, så 
gruppen blev delt i to hold, som dy-
stede i, hvem der først fik stammen 
halveret. Her var pigerne fantastiske 
til at motivere hinanden til at bruge 
de sidste kræfter på at få delt træ-
stammen i to,” forklarer Anne 
Schramm. 
 
Men sådan nogle lumberjacks i spej-
deruniform fælder naturligvis også sit 
træ selv. Så af sted med økserne gik 
det. 
 
 ”Med samlede kræfter fik vi fældet 
et temmelig højt træ på omkring 12 
meter - endda uden nogen kom til 
skade. Der er ingen tvivl om, at piger-
ne var udfordrede hele weekenden, 
men de synes også virkelig, at der der 
med træklatring var megafedt. En af 
pigerne havde sagt derhjemme, at hun 
ville ønske man kunne gå til det, for 
det var bare så sjovt,” griner Anne.  

Klatretøser sover da i træerne 
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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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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
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