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Formand: Anders Kjær Langballevænget 92 8320 Mårslet Tlf. 40 85 95 00 anders.kjaer.privat@gmail.com 
Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej 20 8320 Mårslet Tlf. 20 43 77 12 tranbjerggaard@hotmail.com 
Kasserer: Margrethe Bogner  Hørret Byvej 13 8320 Mårslet Tlf. 20 20 20 71 margrethe@bogner.dk 
Sekretær: Carsten Bedsted Pedersen  Hørretløkkevej 2 8320 Mårslet Tlf. 21 21 22 05 cbedsted@gmail.com  

FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken 48 8320 Mårslet Tlf. 28 11 65 36 php@kpf.dk 
FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej 10 8320 Mårslet Tlf. 30 55 33 98 lars.munk@live.dk 
Suppleant: Troels Laursen Hørretvej 12 8320 Mårslet Tlf. 86 29 05 00 troels.laursen@superbrugsen.dk 
Suppleant: Finn Larsen Langballevænget 111 8320 Mårslet Tlf. 23 38 21 72 fila@eplusn.dk 

FU-medlem: Anette Poulsen Nymarksallé 128 8320 Mårslet Tlf. 29 20 96 34 anettepo@gmail.com  

8320 bobler af livskraft! 
- og I har givet Helhedsplanen den bedst tænkelige start 

 
Under overskriften ”Deltag i Mårslets fremtid” havde Fællesrådets Forretningsud-
valg d. 19. april inviteret til borgermøde på Testrup Højskole. Emnet var Helheds-
planen for 8320, som i de kommende år skal være med til at sikre, at vores lokal-
områdes kvaliteter og ønsker for egen udvikling bliver tænkt med, når Aarhus 
Kommune planlægger sin samlede udvikling og træffer beslutninger i konkrete 
projekter. 
 
Vi glæder os over et meget flot fremmøde og ikke mindst en enestående lyst til at 
bidrage til områdets udvikling gennem et væld af gode ideer, der i den grad stil-
lede skarpt på både de bevaringsværdige værdier og de kvaliteter, som kan 
fremmes og udvikles yderligere.  
 
På vegne af Fællesrådet vil jeg derfor takke de næsten hundrede fremmødte varmt 
for deres indsats og smittende begejstring for vores lokalområde. Det er derfor jeg 
taler om livskraft – og vi glæder os i Fællesrådet til at fortsætte processen! 
 
Vi ved godt, at ikke alle havde mulighed for at deltage på aftenen. Derfor har vi 
valgt at lægge noterne frem, så alle får mulighed for at forholde sig til og supplere 
materialet. Det gælder også for de fremmødte, hvis man føler, at vi ikke fik det 
hele med! Benyt meget gerne vores mailadresse MaarsletFU@gmail.com. Som 
nævnt på borgermødet er der på dette tidspunkt i processen intet ønske om at fra-
sortere ideer og forslag.  
 
I vil kunne finde noterne på Mårslet Net under ”Aktuelle links” og under ”Bag 
om 8320”. Det er vigtigt at understrege, at noterne afspejler de samlede input fra 
borgermødet. I deres nuværende form er de derfor ikke afstemt og klar til at indgå 
i Helhedsplanen, men de er tilsammen et meget stærkt afsæt for det videre arbejde 
– og Fællesrådet ønsker at trække så store dele af lokalområdet med ind i arbejdet 
som overhovedet muligt! 
 
Vi opfordrer derfor som Fællesråd til, at man både individuelt og i mindre 
grupper arbejder videre med forslagene eller egne gode ideer frem mod de næ-
ste borgermøder, hvor vi i flere omgange vil raffinere de mange forslag og ska-
be den bedst mulige helhed i dem. 
 
Da vi bød velkommen på borgermødet lagde vi op til, at vi gerne ville arrangere 
endnu et borgermøde op til sommerferien, men vi må sande, at der er kommet så 
meget materiale ind, at det lige skal have tid til at bundfælde sig, før vi kan levere 
den skarphed i temaerne, som I fortjener. Af hensyn til processens kvalitet vil vi 
derfor udsætte næste borgermøde til august måned. Vi vil selvfølgelig snarest mu-
ligt melde datoer ud på Mårslet net, i Mårsletbladet og på opslag i området som 
sidst, så I får de bedste muligheder for at forberede jer og deltage. 

 
På gensyn! 

Mvh 
Anders Kjær 

Fællesrådsformand 

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

MÅRSLET-Bladet 
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet  

Mårslet Fællesråd 
Kirkeblad for Mårslet Sogn 

Skolesiderne 
TMG-Nyt 

 
REDAKTION 
Redaktør 
Lars P. Nielsen 
Nymarks Allé 109 
8320  Mårslet 
Tlf. 20 20 37 80 
E-mail: lpn@privat.dk 
 
Indlæg til bladet indleveres til  
Hanne Salling Jensen 
Kratleddet 5, 8320 Mårslet 
Tlf. 86 72 20 00  
E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 
 
Annoncer  
Hanne Salling Jensen 
Kratleddet 5 
8320 Mårslet 
Tlf. 86 72 20 00 
Email: annoncer@maarslet-bladet.dk 
 
Forsidefotos : 
Ole Iversen  (Ørred udsætning Giber å) 
 
Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene 
forfatteren og eller indsenderen.  
Redaktionen forbeholder sig ret til at 
redigere indleveret og offentliggjort 
stof.  
 
Deadline er den 10. i måneden for stof 
til efterfølgende nummer.  
Udkommer hver måned i et oplag på 
2500  stk. -  dog ikke i januar og august.  
 
Distribution: Privat 
Udebliver bladet, så kontakt: 
Hanne Salling Jensen 
Tlf. 86 72 20 00 
 
Tryk: EJ Offset 
Højvænget 5 
8330 Beder 
Tlf.  86 93 66 33 
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Ørredudsætning 
15. april blev Giber å beriget med 
mange tusinde ørreder. I Stiftstidende 
stod der dagen før, at Østjyske Lyst- 
og fritidsfiskere ville udsætte flere 
end 60.000 ørreder til Åarhus Bugt. 
Aktionen ville ske i Aarhus å ved 
Mølleparken og i Giber å ved Skov-
møllen. Begge steder klokken 11.00. 
 

Præcis klokken 11 bakkede en lastbil 
ned til træbroen over Giber å. På lad-
det stod to hvide tanke med ørreder. 
Dambrugeren steg ud, hilste på folke-
ne fra lystfiskerforeningen og gik i 
gang. 

I løbet af ganske kort tid var 
Den første tank koblet til nogle rør, 
der hang ud over åen og det egentlige  

startede. Gennem de tykke rør løb en 
strøm af vand og fiskeyngel. Snart var 
den første tank tom, og det samme 
gentog sig med tank 2.  

Det var to-årige fisk, der blev udsat. 
På det stadie kaldes de smolt. De vil 
nu søge ud mod havet, hvor de vokser 
sig store og bliver til smukke sølvfar-
vede havørreder. Senere svømmer de 
voksne fisk op i vandløbene for at gy-
de. 
 
Lystfiskernes primære ønske er natur-
ligvis at få større mulighed for at fan-
ge ørreder i bugten; men som alle an-

dre mennesker, der færdes i naturen, 
er de interesseret i at berige den. Se-
nere på året udsætter fiskerne også 
ørredyngel længere oppe i åer og 
bække. Håbet er, at flest mulige vand-
løb med tiden vil blive selvproduce-
rende. 

 
Vi må så håbe på, at roderiet ved Vil-
helmsborgdæmningen er ovre, og  Gi-
ber å er kommet i sit naturlige løb. 
 

Ole Vangsø Iversen 
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Husk Deadline Den 10. hver måned 

SMAG på Mårslet – igen!  

Igen i år arrangerer ”De Løbeglade i 
Mårslet” i samarbejde med Super-
Brugsen 
Smagsprøveløb rundt i byen. Det sker 
fredag, den 3. juni kl. 17.00. 
 
I september måned 2015  blev det før-

ste ”SMAGpå Mårslet” arrangement 
gennemført i et i samarbejde mellem  
Super Brugsen i Mårslet & ”De Løbe-
glade”. 
Det var en god og  positiv oplevelse 
med ca. 170 glade mennesker, der bå-
de fik rørt sig på de 5 km rundt i by-
en, suppleret med smagsprøver og 
spændende smagsoplevelser fra Su-
perBrugsens righoldige sortiment.   
 
…… det gør vi så igen – den 3. juni 
kl. 17.00. 
Se plakater rundt i byen!  
 
Ruten er 5 km, og den kan gås eller 
løbes rundt. Start og mål foran Super-
Brugsen.  
Der er smagsprøver for ca. hver kilo-
meter og alle kan være med i denne 

kombination af motion og spændende 
smagsoplevelser. 

 
Vi glæder os til at se jer! 
 

De Løbeglade 
i Mårslet og SuperBrugsen 



 
MÅRSLET-bladet  JUNI 2016 7 

 

 LOPPEMARKED    
Lørdag den 11.juni 

Fra kl. 10.00 til 15.00 på P-pladsen v. Brugsen 
 
Kom og oplev feststemningen og se alle de gode tilbud. Finder du ikke lige det du søger, kan du altid gætte på grisens 
vægt, og være med i lodtrækningen om at få grisen leveret klar til fryseren ca. 1 uge efter loppemarkedet. Der vil på da-
gen kunne købes ”loppebørger”/pølser, øl og sodavand, men desværre nok ingen blomster i år.  

 

                        

 
Indsamling til loppemarkedet er tirsdag den 7.juni fra kl. 18.00 til 23.00 

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

Vi har stadig behov for flere hjælpere til såvel indsamling, opstilling, salg og oprydning. Så hvis du har lyst til at give en 
hjælpende hånd, evt. bare til noget af arbejdet, så hører vi meget gerne fra dig. Og fortæl det vidt og bredt til venner og 
bekendte uden for Mårslet om vores gode loppemarked.  Evt. gerne på Facebook. 

 
Biler til transport. 

Vi mangler biler til indsamling tirsdag den 7. og lørdag den 11. om morgenen til at køre lopperne ned på pladsen, så har 
du mulighed for at hjælpe os med det hører vi gerne fra dig. 

 
Flemming Kristiansen              Mads Pedersen                         Brian Kjellerup  

Tlf. 29 90 16 65               tlf. 20 13 09 91                         tlf. 21756486 

banevej8@gmail.com              ovesdal25@profibermail.dk               bkj451@gmail.com 

 
TMG-Håndboldafdelingen  
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Husk Deadline Den 10. hver måned 

Få et kig ”indenfor murene” !!  

Testrup Højskoles Skolekreds indby-
der herved til ”åbent hus” på Testrup 
Højskole –  
Lørdag den 11. Juni kl. 14-17. 
 
Forstander Jørgen Carlsen viser rundt 
– fortæller om højskolen og bygnin-
gernes brogede fortid – samt hvilke 
planer der ligger for udbygning af 
skolen. 
 

Det er gratis at deltage – men af hen-
syn til disponering af kaffe/the og ka-
ge er det nødvendigt med en tilmel-
ding til formand for skolekredsen 
Margrethe Bogner 
på mail: margrethe@bogner.dk eller 
telefon 20202071 senest den 6.juni. 
 
Det er en unik mulighed for at bese 
vel én af Danmarks mest populære og 
søgte højskoler – men også høre mere 

om hvordan vi som 8320 lokalområde 
kan profitere af at være så tæt på – og 
dermed have let adgang til at kunne 
deltage i mange af de spændende ar-
rangementer og kurser som højskolen 
udbyder.  
 

På vegne af skolekredsen 
Margrethe Bogner 
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Torsdag den 23. juni inviterer vi igen 
til en festlig Sct. Hans aften i børne-
højde. I samarbejde med SuperBrug-
sen vil der være fællesspisning fra kl. 
17.30 – efterfulgt af underholdning 
og bål. 
Flere informationer følger på Multi-
Hallens hjemmeside, på Facebook og 
på Mårslet nettet. 
 

/Marie Bendix, Helle Grimar 
og Pia Eskildsen 

MultiHallen arrangerer 
børnevenlig Sct. Hans igen i år 
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. 
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 

 
Alle henvendelser til: 

Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688 
Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. 

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

 
SKJULTE RØRSKADER: 

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

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

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

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

Bingo banko 
Den 30. Marts afholdte en gruppe på 
seks elever fra Mårslet skole et ban-
kospil for beboerne på Mårslet pleje-
hjem.  
Det var et rigtig hyggeligt foretagen-
de, hvor der både blev solgt kaffe og 
kage.  
 
Eleverne fra skolen besluttede sig at 
afholde et banko på plejehjemmet, da 
et hold fra skolen skulle på studietur 
til Nørrebro. 
 
Vi fik et tilskud fra Mårslet skoles 
venner, dertil havde vi også en egen-
betaling på 300 kr. Resten af penge 
skulle vi selv finansiere. 
 
Vi skulle derfor planlægge og afholde 
et arrangement, hvor overskuddet 

skulle gå til turen. Til et bankospil 
skal der jo nogle præmier til. Her 
skulle vi ud af huset, og rundt i Mår-
slet omegn for at finde sponsorere. Vi 
var heldige, at mange butikker syntes 
om vores ide og ville støtte op om 
dem. Vi vil derfor gerne sig tak til: 
 
Fra Mårslet: Super-Brugsen Rema 
1000, Karma, Frisørhuset, Soulhair 
og Everest 
 
Fra Tranbjerg: Apoteket Tranbjerg, 
Winnie, By Hein Shoes.  

Mange tak 
Julie, Benedikte, Ditte, 

Nicoline, Sara 
og Anna Kirstine 
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UNG I MÅRSLET 
Klub/legeplads Midgaard – KlubM (ungdomsklub) – Ungdomsskolen.    

KLUB MIDGAARD 
Dagligdagen i Klubben 
I Klub Midgaard har vi altid sjove 
ting på programmet.  
Her i foråret har vi allerede lavet en 
del aktiviteter som f.eks. Rollespil, 
hvor vi har hyret Torben (tidligere 
praktikant ind).  
Vores fede skaterbane er blevet brugt 
rigtig meget og mange af børnene kan 
allerede masser af seje tricks. Vores 
seje vikar Nicolaj som er Cube ek-
spert har fået skabt en meget populær 
dille herude i Mårslet. Der er efter-
hånden rigtig mange børn der kan 
samle en Cube og vi afholder også 
små konkurrencer for dem der har 
lyst.  
Vores hoppepude og hængekøje miljø 
er også et stort hit når vejret tillader 
det. Ud over det er der altid lækkert 
mad til de sultne børn og nærværende 
voksne som hygge snakker med bør-
nene og spiller brætspil med dem.  
Hvis du/I vil holde øje med hvad der 
sker i klubben kan ifølge vores face-
book side Klub Midgaard eller vores 
Instagram side klub_midgaard. Er 
kommer der ofte løbende opslag om-
kring aktiviteter og lig.  
 
5. klasses pigeovernatning 
Fredag d. 15 April havde vi den hyg-
geligste pigeovernatning i klubben for 
5. Klasse pigerne. Vi fik lækre  
pizzaer fra Mårslet pizzeria. Derefter 
lavede vi alle mulige sjove lege lige 
fra at tegne sig selv på en paptaller-
ken ovenpå hovedet, til skiveskåret 
pålæg. Vi havde fokus på at give hin-
anden gaver via ord, så alle pigerne 
fik et ordentlig selvtillids boost J.  
Alle pigerne legede desuden mørke-
leg i hele klubben og havde masser af 
tid til rigtigt at tøsehygge med at flet-
te hår og lave negle. Alle sov i krea 
rummet, hvilket var så hyggeligt.  
NYT projekt ReDesign Hekseked-
len 
Desværre var der nogen der sprang 
Inder Vagn (vores elskede camping 
vogn) i stykker nytårsaften. Det synes 
vi selvfølgelig var enormt trist, men 
det holder os ikke tilbage for at gå i 
gang med et nyt projekt. Vi har ryd-

det vores skur som er blevet kaldt 
”heksekedlen”.  

Skuret skal ReDesignes og have et 
nyt look. Der er allerede en flok børn, 
der er gået i gang med at idéudvikle 
på sjove muligheder for hvordan vo-
res nye skur kan komme til at se ud. 
Vi var så heldige at låne et eksamens 
projekt fra to piger fra kaospiloterne, 
som gjorde det nemmere at lave en 
kreativ proces ud fra nogle kort med 
metoder og lign. De har udarbejdet 
materialet til Design og Hånværks læ-
rerne, men fik vi lov at afprøve det. 
Fra nu af og frem mod sommer vil vi 
arbejde med  
 
skuret når vejret tillader det og børne-
ne har lyst og tid til at hjælpe. Det 
skal være deres rum, så jo flere der er 
med til at udvikle og lave det, jo mere 
får de ejerskab for det. 
 
Funky Freaky Fredag 
Vi har lavet Funky Freaky Fredag tre 
gange. Det er allerede en stor succes. 
Det går ud på at børnene kan være 
med til at lege og have det sjovt sam-
men med hinanden på kryds og tværs 
af alder og køn. Første gang legede vi 
”Fotograf” som gik ud på at de var 
sammen to og to. Den ene var kame-
raet og den anden fotograf. De skulle 
så ud og tage ”billeder” af tre ting/
objekter. Kameraet skulle have lukket 
øjne og fotografen skulle fører kame-
raet rundt og tage billeder. De tog et 
billede ved at stoppe kameraet og 
trykke på hovedet af det, hvor det så 
åbnende øjnene. Derefter legede vi 

”sten, saks, papir” stafet, som både 
indebar konkurrence elementer, kog-
nitiv tænkning, samt at være god til at 
arbejde sammen.  
Når vi holder Funky Freaky Fredag så 
er de voksne klædt sjovt ud, vi har 
musik og god stemning. Til sidst er 
der lidt lækkert at afslutte dagen med 
for dem der har deltaget. Vi vil holde 
disse arrangementer engang i mellem.  
.  
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Skraldeindsamling 
Flere af afdelingerne havde fokus på 
skrald og genbrug i uge 15, da Dan-
marks Naturfredningsforening afhold-
te den årlige nationale skraldeindsam-
ling. Vi så blandt andet film, og snak-
kede med børnene om genbrug og 
skrald vs natur. Derudover lavede vi 
skraldeindsamling i området omkring 
skolen i onsdagens Leg og Lær, og 
fandt her alverdens former for skrald i 
ret store mængder. 
Alt dette kom der en masse gode 

snakke ud af, og samtidig blev børne-
ne mere opmærksomme på at behand-
le naturen på en god og ordentlig må-
de. Efterfølgende har flere børn for-
talt, at de har samlet skrald ind på vej 
til skole, eller har lavet legeaftaler, 
hvor det handlede om at samle skrald 
- det, synes vi, er RET cool. 
 
Høvdingeboldturnering 
I uge 17 stod den på den traditionelle 
høvdingeboldturnering mellem 3. og 
4. klasserne. Der var mange børn, der 

deltog igen i år, og heldigvis også 
mange piger. Der blev kæmpet godt i 
alle kampe, og i starten var 3. klasser-
ne rigtig godt med. Det endte dog 
med en finale mellem to 4. klasses 
hold, og dèr blev der kæmpet for 
vildt! Finalen foregik i gymnastiksa-
len i en fantastisk (og højlydt) stem-
ning med masser af hujende tilskuere, 
bannere og dansende cheerleaders. 
Sejren endte ved Team Awesome, 
som vandt over Team Best Friends 
Forever - stort tillykke til finalisterne! 

 

Nyt fra 
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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) 
Caféens daglige madplan kan altid findes på www.moldt.net/netcafe/ 

Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i ”lige uger” kl. 15.00 til 17.00. 
Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K. 86294447, Villy P. 40312445 og Henry L. 41689076. 

Birgit Jørgensen, Leder af plejeboligerne ved Kildevang, tlf. 87 13 44 19 
Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00 

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

AKTIVITETER I 
JUNI 2016 

Store Kagedag: 

I anledning af Danmark Spiser Sam-
men ar rangerede Bruger rådet Sto-
re Kagedag på Lokalcenter  Kilde-
vang i uge 17. Vi havde allieret os 
med Orla, en nu pensioneret konditor. 
Alt fra boller, horn, roulader, store 
flotte lagkager til chokolade-kager 

blev bagt flere dage i forvejen. Læg 
dertil Orlas berømte kringle. Desuden 
havde nogle beboere bagt muffins og 
småkager. Mere end 100 personer 
fandt denne dag vej til Kildevang, og 
formålet med dagen blev til fulde ind-
friet: Alle nød samværet og de dejlige 
kager. 
 
Helle Brøndum, Brugerrådet. 
 
Fredag d. 3. juni kl. 13.45. 
Kaffebord med efterfølgende Guds-
tjeneste. 
 
Mandag d. 6. juni kl. 14.00. 
Lille banko i Caféen. 
 

Tirsdag  d. 7. juni kl. 13.00. 
Udflugt til Gl. Estrup. Pris 150 kr. 
Tilmelding til Brugerrådet senest 2. 
juni. Tlf. 87133444. 
 
Mandag d. 13. juni kl. 14.00. 
Syng med Uffe Torp. 
 
Fredag d. 17 juni  kl. 14.00. 
Vi bager vafler i Caféen. 
 
Onsdag d. 22. juni kl. 14.00. 
Lille banko i Caféen. 
 
Fredag d. 24. juni kl. 14.00. 
Sankthanshygge med is og jordbær. 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —  

 

Jeg var for et lille stykke tid siden i 
biografen for at se filmatiseringen af 
Jussi Adler Olsens roman, 
”Flaskepost fra P”. Det er den tredje 
film i en serie. De to gennemgående 
figurer er vicekriminalkommissær 
Carl Mørck og hans assistent Assad.  
 
Flaskepost fra P er ligesom de foregå-
ende, ”Kvinden i buret” og 
”Fasandræberne”, en spændingsfilm, 
som handler om, hvordan nogle børn 
forsvinder på mystisk vis, men den 
handler faktisk også om tro.  
 
Carl Mørck og Assad diskuterer lø-
bende i filmen, hvad tro er. Carl 
Mørck ryster på hovedet af Assad, 
som jo er muslim, og siger, at han, 
altså Carl Mørck, ikke tror på noget 
som helst. Men der kommer en afgø-
rende situation i filmen, hvor der  er 
en, der belærer ham om noget andet. 
Der er en person, som spottende siger 
til ham: ”Du siger, at du ikke tror på 
noget, men du har jo brugt hele dit liv 
på at hjælpe mennesker, som du ikke 
kender.” Carl Mørck troede ikke, at 
han troede. Man kan godt tro uden at 
vide det. 
 
Og så er ”Flaskepost fra P” for øvrigt 
en film, hvor der for en gangs skyld 
optræder en ”rigtig” præst og ikke 
bare en karikatur af en. 
 
Ateistisk Selskab har fornylig haft en 
stor annoncekampagne på busserne i 
Århus - rettet mod folkekirkens med-
lemmer. Og formanden for selskabet 
og lederen af kampagnen har i en avis 
opfordret til, at man stiller nogle 
spørgsmål til sin sognepræst. De er 
alle skåret over læsten, hvor ved du 
det fra… Det sidste spørgsmål er: 
”Hvor ved du fra, at Jesus blev født 
den 25. december?”  

 
Hvis jeg blev spurgt, ville jeg svare: 
”Det ved jeg ikke, og jeg tror det hel-
ler ikke.” Vi ved ikke, om Jesus blev 
født den 25. december. Der er ca. 365 

andre mulige dage, men da kristen-
dommen blev anerkendt i Romerriget 
i 300-tallet, valgte man af flere for-
skellige grunde at fejre hans fødsel på 
den dato.  
 
Spørgsmålene afspejler egentlig mest 
spørgerens egen forudfattede menin-
ger om, hvad kristendom er: At kri-
stendom skulle bygge på noget, man 
blandt de såkaldt kristne tror, man 
ved, og ikke på noget, man tror og 
netop kun kan tro.  

 
Jeg skal ikke fortabe mig i det; det er 
det ikke værd. Men jeg synes faktisk, 
at det, der bliver sagt i ”Flaskepost fra 
P”, er et godt bud på noget centralt i 
den kristne tro: Det at hjælpe andre, 
ikke fordi de har fortjent det, ikke 
fordi vi skal være gode, men fordi der 
er nogle, som kan have brug for det. 
Og at man som Carl Mørck godt kan 
være troende uden egentlig at vide 
det. Det er der fx belæg for i Jesu lig-
nelse om den barmhjertige samarita-
ner. 
 
Den 27. april kunne Århusteologen og 
idéhistorikeren Johannes Sløk være 
fyldt 100 år. I den anledning er der 
blevet afholdt flere seminarer, som 
har drejet sig om hans teologi og den 
betydning, den har haft i dansk teolo-
gi. Der er også kommet en lille bog 
med efterladte og genfundne tekster. 
Den hedder ”Liv og lidenskab”. Fra 
den vil jeg gerne citere: Da kristen-
dommen blev indført i Romerriget ” 
betød ordet ”kristen” noget dybt hu-
mant; det antydede, at den fattige ikke 
var en, man gik forbi, men som man 
hjalp, at enkerne ikke blev ladt i stik-
ken, men understøttet, at lidelser hos 
andre var noget, man skulle dulme, at 
foragtede mennesker i hvert fald kun-
ne finde ét sted, hvor man ikke tog 
hensyn til foragten, at folk, der for-
syndede sig, ikke skulle udstødes, men 
tilgives. ”Kristen” betød, at man tog 
det alvorligt med sin egen moral, men 
ikke moraliserede på andres vegne, at 

man dømte sig selv hårdt, men den 
anden mildt, at man uden at stille 
dumme spørgsmål stod andre bi og 
kom til undsætning.  

Og ”kristen” stod for den humani-
stiske opfattelse, at et menneske var et 
menneske. Hvad man ellers var, kun-
ne være mindre væsentligt; om man 
var slave eller fri, romer eller barbar, 
fornem eller foragtet, det veg alt sam-
men pladsen for det faktum, at man 
var et menneske, en, for hvem Kristus 
også var død.” 

 
Den tro, som Johannes Sløk her be-
skriver, er ikke en tro, der kan vides. 
Den kan kun komme til udtryk som 
en personlig holdning, som liv og li-
denskab. Og hvad koster denne tro 
så? 

 
Den koster ingenting. Ethvert barn 
kan, selv om dets forældre ikke er 
medlemmer af folkekirken, blive 
døbt. Enhver voksen kan, selv om han 
eller hun ikke  er medlem af folkekir-
ken, blive døbt. 
Det er ikke troen, der koster. Den er 
en fri gave.   

 
Det, der koster, når vi taler om penge, 
er, at der er sådan et sted som kirken, 
hvor troen skænkes kvit og frit til en-
hver. Disciplen Peter fik af Jesus 
Himmerigets nøgler. Han havde mig 
bekendt ikke nogen stærk tro og han 
svigtede også sin herre. Kirken er ik-
ke bare for dem med den stærke tro. 
Den er også for dem med den svage 
tro, og for dem, der tager deres tvivl 
alvorligt, og for dem, der ikke tror, de 
tror. 

 
Der skal i hvert fald være ét sted, hvor 
det siges, at ”et menneske er et men-
neske”.  

 
 

 
 

 
Sognepræst G. Kasper Hansen 

Flaskepost fra P 
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MAJ 
 
 
Søndag d. 29. maj kl. 10.00 
1. søndag efter trinitatis 
G. Kasper Hansen 
 
 

JUNI 
 
 
Søndag den 5. juni kl. 10.00 
2. søndag efter trinitatis - Grundlovsdag 
Signe Kølbæk Høg 
 
 
Søndag den 12. juni kl. 10.00 
3. søndag efter trinitatis 
Signe Kølbæk Høg 
 
 
Søndag den. 19. juni kl.10.00 
4. søndag efter trinitatis 
 
 
Søndag d. 26. juni. Kl 10.00 
5. søndag efter trinitatis 
 
 
 

JULI 
 
 

Søndag d. 3. juli kl. 10.00 
6. søndag efter trinitatis 
 
 
Søndag d. 10. juli kl. 10.00 
7. søndag efter trinitatis 
 
Søndag d. 17. juli kl. 10.00 
8. søndag efter trinitatis 
 
Søndag d. 24. og 31. juli  
Ingen gudstjeneste i Mårslet Kirke 

Kildevang 
 

Gudstjeneste 
Fredag den 3. juni 

 
 
 
 
 
 
Vi begynder med en kop kaffe  

kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15  
er gudstjeneste med altergang. 
Prædikant: Signe Kølbæk Høg 

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. 

Kirketiderne Aktivitetskalender  
for Mårslet Kirke og Sognehus 

 
 
 

 
 

 
JUNI 

 
Onsdag d. 8. juni 
Indre Mission 
 

 
Fredag d.  10. juni kl. 18.00 
Fredagsspisning - se omtale 
 
Onsdag d. 15. juni kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde 
 
Onsdag d. 22. juni kl. 19.30 
Menighedsmøde - se omtale 

Mandagscaféen 

Holder sommerferie 
 i juni, juli og august. 

  
I ønskes alle en dejlig  

sommer! 
På gensyn den 12. september 

 
kl. 9.30 -11.00 i Sognehuset. 

 
Ingerlise Wendland 
og Kirsten Cramer 

Hyggeklubben 
Mårslet Hyggeklub holder sommer-
ferie og ønsker alle en hyggelig 
sommer.  

Vi ses igen til september! 

KulturCafé 
8320 

 
KulturCaféen ønsker alle en rigtig 
god sommer og siger på gensyn til 
et nyt, spændende og varieret pro-
gram efter sommerferien. 
 
 



 
MÅRSLET-bladet  JUNI 2016 17 

 

Uddrag af konfirmationstalen 2016 til 7.A og 7.D 
Historien fortæller om en konfirmand, 
der engang mødte en præstemand. 
Men konfirmander har vist aldrig kun-
net lide præster, vel? 
De mødtes et par timer én gang om 
ugen. Det måtte de begge to sluge. 
Det var hårdt og det havde ingen ende. 
 
Halleluja halleluja halleluja 
Halleluuuuuuuuuuuuuuuuuuuja  
 
Og Præstemandens tro var stærk.  
Men det var ikke konfirmandens værk, 
at tro på en mand, der går på vandet. 
Men præsten sagde til sin konfirmand: 
”Glem alt om mænd, der går på vand” 
Det var hårdt og det havde ingen ende.  
 
Halleluja halleluja halleluja  
Halleluuuuuuuuuuuuuuuuuuuja 
 
 
Og konfirmanden så et lys. 
Igennem præsten gik et kæmpe gys, 
da den unge havde lov os´ at tvivle  
For når tvivlen er god, bli'r den til tro 
når tvivlen er bedst, bliver tvivleren 
præst. 
Det var hårdt, men nu fik det da en 
ende. 
 
Halleluja halleluja halleluja  
Halleluuuuuuuuuuuuuuuuuuuja 
 
Så endte vi sammen denne dag, 
for begge at tage det sidste slag 
for vores fælles tro på kærligheden. 
Og mor og far er stolte nu 
for de troede på, at du ku'  
få kærlighed og gi' kærligheden videre.  
 
Halleluja halleluja halleluja  
Halleluuuuuuuuuuuuuuuuuuuja 
 
 
Kære konfirmander. Næsten 9 måne-
der er gået. Det var hårdt, men nu fik 
det da en ende. Et rent rend af forskel-
lige præster er gået igennem kirken 
her, siden I startede. Omskifteligt har 
det været for os alle. Men ca. en gang 
om ugen har vi mødtes i kirke og sog-
nehus for at blive lidt klogere på, hvad 
det der kirke og tro er for noget.  
 
Vi har haft et rigtig godt hold med rig-
tig mange hyggelige timer. Vi har dis-
kuteret både det ene og det andet, og 
ikke mindst det her med tro og tvivl. 

Og som I ved, når man læser Bibelen, 
så kommer tvivlen, og når tvivlen er 
god, bliver tvivlen til tro, når tvivlen er 
bedst, bliver tvivleren præst.  
 
For det at været et kristent og troende 
menneske, det handler ikke om at være 
skråsikker og klippefast i sin tro. Nej, 
tvivlen vil altid følge med troen som 
en uadskillig tvilling. 
 
Og at tvivle, det er at holde en dør på 
klem. For både tro og tvivl ligger jo 
som ankre midt imellem viden og for-
sagelse. Og jeg håber virkelig, at noget 
af det, I har fået ud af at mødes med 
mig et par timer om ugen, kan medvir-
ke til, at den dag livet gør lidt ondt, så 
ved I også, hvor I kan gå hen. Jeg hå-
ber, I har fået et syn på kirke, kristen-
dom og præster, som gør, at I tør stå 
ved den, I er, og dér være klippefaste i 
troen på, at I er lige præcis, som I skal 
være. At I duer til noget, at I er elsket 
som den, I hver især er.  
 
I er forskellige med hver jeres tempe-
rament og gemyt og er midt i den pro-
ces i livet at finde ud af, hvem I selv 
er. At være teenager, er en tid hvor I er 
i færd med at lægge jeres forskellige 
egenskaber, talenter og de ting der må-
ske ikke lige er jeres spidskompetence, 
på forskellige hylder i jer selv. At få 
fordelt de forskellige ting, så de hver-
ken kommer til at fylde for meget eller 
for lidt. Det kan indimellem være en 
hård proces, men det er en del af livets 
skole og kan give nogen fantastiske 
aha- oplevelser undervejs.  
 
Mit ønske for jer er, at I også må finde 
en lille hylde i jer selv, hvor I kan pla-
cere det billede, jeg har forsøgt at teg-
ne for jer af Gud. Lad ikke nogen bilde 
jer ind, at Gud ikke er kærlig og kan 
rumme ethvert menneske, uanset om 
troen er stor eller lille. Uanset om man 
i livet oplever mange succeser eller få. 
Uanset om man er til blå eller rød – 
eller sågar lyserød. Og det er da nok 
værd at feste for. Både i dag og alle 
andre dage.  
 
Men selvom dagen i dag er en festdag, 
så er det nu også lidt vemodigt. Vi skal 
ikke længere mødes en gang om ugen 
og jeg forlader nu endegyldigt Mårslet, 
og jeg vil komme til at savne jer. Men 

I skal vide; at uanset hvor i verden I og 
jeg i fremtiden må befinde os, så er I 
altid velkomne til at besøge eller kon-
takte mig. Jeg vil altid være jeres kon-
firmationspræst, uanset hvor vi hver 
især må befinde os.  
 
Det er i det hele taget et stort privilegi-
um at være præst. Der tales så meget 
om, at de forskellige voksen-instanser, 
der har med jer unge mennesker at gø-
re, endelig ikke må indoktrinere jer.  
Men det må jeg heldigvis. Det skal jeg 
faktisk. Som præst er det min opgave 
at fortælle, hvad jeg tror på. Om I så 
tror det samme er ikke nødvendigvis 
målet. Nej, målet er at så nogle små 
spirer i jer, så I selv kan finde frem til, 
hvad I vil og kan tro på.  
 
Og noget af det jeg har brugt forholds-
vis meget tid på i min forberedelsestid 
sammen med jer, har været at give ud-
tryk for, at jeg tror på, og er fuldstæn-
dig overbevist om, at Gud tror på jer 
og på os alle.  
 
Det er, hvad konfirmationen handler 
om. Ikke om at I, i dag eller i morgen 
kan præstere så og så meget tro på det 
I har lært, men at I, når I om lidt går 
for alteret tør gribe Guds tro på jer. At 
I med et højt og tydeligt JA, vil tilken-
degive, at I rent faktisk tror på, at I er 
lige præcis, som I skal være, og at I 
uanset hvordan jeres liv må arte sig i 
fremtiden, tør tro på, at Guds JA til jer, 
er et eviggyldigt ja. Hvem tror på jer? 
GUD! 
 
Hjertelig tillykke med konfirmationen 
og må Gud velsigne jer og jeres frem-
tid. Amen.   
 

Mogens Birk Sørensen 
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Konfirmander fra 7.A og 7.D 

Fotos Jørgen Lauritsen  © 2016 
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Uddrag af konfirmationstalen 2016 til 7.B og 7.C 
 

”Glædessten”  
 
Vi har talt om, at I glædede jer til i 
dag. En pige sagde, at hun ikke helt 
vidste, hvad hun skulle glæde sig til. 
Forløbet i konfirmandstuen var gået så 
hurtigt – og lige pludselig var det NU. 
Det var svært at have sig selv med i det
- at få glæden med.  
 
Og det med at glæde sig til noget – det 
kan man jo ikke bare altid. Men jeg 
kender en, der ved, hvordan man gør. 
En pige som man kan undre sig over, 
og som man aldrig helt ved, hvad kan 
finde på. Hun kan måske være vores 
forbillede i dag på livsglæde? Pigen, 
jeg tænker på, er Pippi Langstrømpe.  
 
Pippi er lidt af en anden verden end 
vores. Der findes ingen kirker i hendes 
verden. Men det er, fordi hun selv er 
ligesom det kristne glædesbudskab. 
Hun er en Jesus-figur, og hendes hus 
og have er et paradis. Der er mange 
paralleller mellem Pippi og Jesus. Beg-
ge to sørger de for, at vi ikke gror fast i 
vores voksne og normale verden. De 
holder begge to hånden over de svage 
og kæmper mod opstyltede og fastfros-
ne mennesker. Pippi giver bolcher til 
de børn, der bliver sendt i skammekro-
gen i skolen, så dem, der egentlig skul-
le skamme sig, bliver glade.  
 

Og Jesus fortæller os, at Gud ikke kan 
undvære nogen. Heller ikke dem, der 
falder uden for normerne, eller er lidt 
anderledes. Hvor Jesus og Pippi er, der 
er der liv, og der er der glade bobler i 
maven. En følelse af at være okay, som 
man er. Også på dage, hvor ens egne 
bobler slet ikke vil boble. 
 
Pippi er vigtig at have med sig. Hendes 
værdier, kraft og store hjerte må I altid 
have hos jer.  
 
Og som det blev sagt, dengang I blev 
døbt: Den, der ikke tager imod Guds 
rige ligesom et lille barn - kommer slet 
ikke ind i det. Pippi vil holde liv i det 
lille barn i os alle sammen. Det vil Je-
sus også.  
 
Men I skal tro på, at I kan noget. Vi 
har talt om at leve drømme ud og være 
mønsterbrydere. Selvom I er elskede af 
Gud præcis, som I er – også når I ikke 
præsterer noget særligt, eller drømme-
ne brister og går i stykker, og der ikke 
lige er noget stort at skrive på Face-
book eller at lægge ud på Instagram. 
 
Alligevel kan man nogle gange stå i en 
situation, hvor man faktisk gerne vil 
præstere noget. Der stilles også krav til 
os mennesker, sådan er det at blive 
voksen. Og så hjælper det jo ikke, at 
jeg her i dag har sagt, at I ikke behøver 
at præstere noget særligt, men bare 

skal være som børn. Det gør I heller 
ikke i relation til Gud. Gud elsker jer, 
som I ER.  
 
Jeg har taget en lille ting med, som 
måske kan hjælpe jer en dag, hvor I 
gerne vil noget, som virkelig betyder 
noget for jer, og hvor I behøver mod. 
Et lille skub. Det er det med at leve 
drømmene ud. Og dér kan det jo være 
ligeså svært at tro på sig selv som på 
Gud. 
 
Så jeg tog på stranden forleden for at 
finde sten til jer. Jeg troede, det var 
nemt at finde glatte, hvide, pæne, run-
de og blankpolerede sten. Det var selv-
følgelig dem, jeg ledte efter. Men så-
dan er de fleste sten ikke – så kan man 
lede længe. I stedet fandt jeg en masse 
sten, ligeså forskellige, kantede og 
uslebne, som vi mennesker også er, og 
som vi godt må være som Guds børn.  
 
Jeg har tegnet to runde cirkler på den 
sten, I nu får. Det undrer I jer nok 
over, hvad betyder.  
 
Den ene cirkel skal man udfylde med 
farve, når man har sat sig et mål. Det 
kan være, der er en tale, I gerne vil 
holde, et job I vil søge eller en pige, 
som I ønsker at date en dag, men ikke 
rigtig tør ringe til. Den anden cirkel 
udfylder man først, når man så har 
gjort det. Det behøver ikke at være 
gjort perfekt eller med succes. Det skal 
bare gøres – og så må man se, hvad der 
sker. Det hviler i Guds hånd.  
 
Her har I jeres glædesten! Eller hand-
lesten – hvad vi nu skal kalde den. 
Gem den til en dag, hvor noget føles 
rigtigt. Noget, som I håber, vil glæde 
andre og jer selv! Glæden må man un-
dertiden gøre et eller andet særligt for 
at få til at blive til noget.  
 
Som konfirmander sendes I ud i ver-
den som Jesu disciple. I skal bidrage 
til, at det bliver en skøn verden at være 
i. En verden, hvor der er plads til os 
alle, præcis som vi er! 
 
Må Gud velsigne jeres liv, hvor for-
skellige de end måtte blive!  
 
 

 Anne Kobberø 
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Konfirmander fra 7.B og 7.C 

Fotos Jørgen Lauritsen  © 2016 
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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 0. 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. 30292663  
Mette Nørgaard Pedersen, 40954529 

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.  

Onsdag den 8. juni er  der  lovsangs-
aften med besøg af Braüner Bjerges 
familieband, der vil spille og synge 
sammen med os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er du til glad lovsang, så mød op i 
Mårslet Sognehus kl. 19.30. 

Mårslet Indre 
Mission Fredagsspisning er for alle, som har 

lyst til nogle timers hyggeligt sam-
vær. 
 
Næste gang er fredag den 10. juni kl. 
18.00-20.00 i Sognehuset i Mårslet. 
 
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  

Mårslet Menighedsråd 

Fredagsspisning 

Børneklubberne 

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 livsmod.  
 
Nuværende gruppe startede op den 8. 
februar og da det er en lukket gruppe, 
er det først muligt at deltage i næste 
gruppe som starter op til september 
2016.   
 
Yderligere information kan ses på 
Mårslet Kirkes hjemmeside samt her 
i Mårslet Bladet 
 
Har du lyst til at være med, er du vel-
kommen til at ringe eller maile til 
Susanne Lauritsen, 2532 4657, 
sus@sjl.dk. 

 
 Gruppelederne 

Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkekirkesamvirket Aarhus 

 
 

Sommersalme 
 
 

 Det dufter lysegrønt af græs 
i grøft og mark og enge. 

Og vinden kysser klit og næs 
og reder urtesenge. 

Guds sol går ind 
 i krop og sind 

forkynder, at nu kommer 
en varm og lys skærsommer. 

 
 

DSS 725 

Sorggruppe 
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SOGNEPRÆST 
Signe Kølbæk Høg 
Obstrupvej 4 
8320 Mårslet 
Tlf. 8629 0234  
skh@km.dk 
Fridag: mandag 
 
KONSTITUERET SOGNEPRÆST 
G. Kasper Hansen, 
Holmevej 112, 
8270 Højbjerg, 
tlf. 4258 3112 
gkha@km.dk  
Fridag: mandag 
 
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 Samsø Jørgensen 
Telefontid kl. 12.00 - 12.30 
Tlf. 8629 8190 
kirketjener.maarslet@gmail.com 
Fridag: mandag 
 
KIRKE- & KULTUR-
MEDARBEJDER 
Mariann Bech 
Tlf. 8629 8190 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 
Træffes tirsdag, onsdag og fredag 

ORGANIST OG KORLEDER 
Pia Labohn  
Tlf. 8655 6408 
pl@maarslet-kirke.dk 
Fridag: mandag 
 
KIRKESANGER 
Lisbeth Frandsen  
Tlf. 8614 9718 
lf@maarslet-kirke.dk 
Fridag: mandag 
 
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 
Tlf. 2276 1539 
rl@maarslet-kirke.dk 
 
KIRKEVÆRGE 
Arne Andersen  
Tlf. 8629 1851 
ritaarne@gmail.com 
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
www.maarslet-kirke.dk  

Kontakt Kirken 

 
Menighedsrådsmøde 

 
Dato for næste menighedsrådsmøde: 

 
15. juni 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 - 17.00. 
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. 

Mårslet Kirke 
på Facebook 

 
Mårslet Kirke er kommet på Face-
book. Find os, følg os, se notitser og 
opslag om arrangementer og aktivi-
teter og giv os også gerne et LIKE! 

Nyt fra Menighedsrådet  
Menighedsmøde 

 
Onsdag den 22. juni 2016, kl. 19.30 
byder Menighedsrådet til Menig-
hedsmøde i Mårslet Sognehus. 
 
Her er alle velkomne til at komme og 
høre om planerne for fremtiden - og 
om, hvordan vi bruger nogle af dine 
skattekroner. 
 
Som en del af mødet vil kirkerenove-
ringsudvalget og arkitekten fortælle 
om den kommende renovering af 
Mårslet Kirke 
 

Mårslet Menighedsråd 

 

Kirkerenovering udsættes 
 

I april fortalte vi, at renoveringen af-
Mårslet Kirke skulle påbegyndes her 
til juni. På grund af noget længere 
sagsbehandlingstid hos myndigheder-
ne bliver dette udsat. 
 
Menighedsrådet har derfor besluttet 
at udsætte lukningen af kirken til maj 
2017. Dette gøres for at imødekom-
me, at kirken lukkes så kort tid som 
muligt og samtidig, at det vil foregå 
over en stille periode hen over som-
meren. 

 
Vi vil fortælle mere om projektet på 
menighedsmøde den 22. juni 2016.  
 

Kirkerenoveringsudvalget 

Erik Lund Sørensen 
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TMG - Nyt 

TMG's hovedbestyrelse 
Forretningsudvalg:  

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

Næstformand Tony Lund-Burmeister 40 46 73 32 tlb@njordlaw.com 

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  Stefan Brenstrup 86 29 22 12 formand@maarslet.com 

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

Fodbold Helle Foged 20 47 27 20 hefo@nykredit.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 

Et pragtfuldt vejr og et flot arrangement  

var nogen af de dejlige tilkendegivel-
ser der kom da Mårlset Cykel Motion 
i samarbejde med DGI afholdt hold-
løb i Mårslet tirsdag d. 10/5. 12 hold 
á 5 mand/kvinder stillede til start. De 
44 km blev kørt med en gennemsnits 

fart på 40 km/t af de hurtigste. MCMs 
hold tog de 3 placeringer på præmie-
skamlen. Desuden skal det nævnes at 
QMCM stillede med det eneste rene 
pigehold. Vi skylder en stor tak til din 
mange frivillige der sørgede for tra-

fiksikkerheden og de der sørgede for  
et velassorteret depot. Tak til Rema 
1000 for sodavand og kager. Tak til 
Cyclingfreak for flotte præmier til 
vinderne.  
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Giv en                     til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 
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Gymnastik har strategien klar 
og sæsonplan 2016/17 i støbeskeen  

Imens der er blevet tumlet og tonset i 
gymnastiksalen hen over vinteren har 
bestyrelsen sammen med en DGI-
konsulent brygget på visioner og pla-
ner for fremtidens gymnastikliv i 
Mårslet. Flere indbyggere, nye ten-
denser og ikke mindst nye faciliteter i 
form af den kommende Multihal har 
inspireret os til at drøfte, hvilken 
gymnastikforening vi vil være frem-
over. 
 
Det har udmøntet sig i overskriften: 
”TMG Gymnastik – bevægelse for 
alle generationer” Denne overskrift 
sætter fokus på to ting: Dels anerken-
delse af, at gymnastik i dag er mere 
end saltoer og fejesving, og dels fordi 
vi ønsker at udbyde attraktive tilbud 
til mårslettere i alle livsfaser fra baby 
til senior. Med den målsætning har vi 
ambitioner om at fordoble vores med-
lemstal og afledt deraf også antallet af 
frivillige knyttet til TMG Gymnastik. 
Vi vil være en åben og tilgængelig 
forening, en forening der udvikler sig 
igennem at afprøve nye hold og akti-
viteter, og vi vil bygge videre på det 
sammenhold og engagement, der er 
skabt i dag, hvor det er attraktivt at 
være instruktør, hjælpeinstruktør eller 
frivillig bl.a. på grund af fællesskab, 
kursustilbud og de sociale arrange-

menter.  
 
Kan ovenstående lykkes i et samar-
bejde med TMGs andre idrætsfor-
eninger, Multihalfonden og de øvrige 
foreninger og samarbejdspartnere i 
Mårslet, ser vi det som et absolut 
plus, fordi vi tror på at, når vi gør tin-
gene sammen er det sjovere, mere læ-
rerigt og kun halvt så krævende!  
 
Ny bestyrelse – i fremtiden med til-
knyttede udvalg 
Ovenstående strategi og målsætninger 
blev drøftet på TMG Gymnastiks Ge-
neralforsamling i februar, hvor vi og-
så talte om de opgaver, der ikke hand-
ler om at være instruktør og stå i spid-
sen for et gymnastikhold. Vi arbejder 
derfor konkret på at oprette udvalg til 
bestyrelsen, fordi vi vil give den en-
kelte mulighed for at arbejde inden 
for netop det område, der motiverer 
én, og fordi vi gerne vil imødekom-
me, at opgaver og møder ikke fylder 
for meget. Indtil videre er et event-, 
instruktør- og kommunikationsudvalg 
under opbygning hver med repræsen-
tation af et bestyrelsesmedlem, men 
også med en klar målsætning om at 
tiltrække 2-3 mårslettere, så vi kan 
føre alle de gode ideer ud i livet. 
Den nykonstituerede bestyrelse ser 

således ud: Anders Braagaard, Gitte 
Kläning og Rikke Præstegaard er be-
styrelsesmedlemmer, Trine Klinge, 
kasserer, Tine Westergaard Clausen, 
formand og Christine Dyhr, supple-
ant. Pernille Dyhr og Mette Uttrup er 
trådt ud af bestyrelsen. Er DU interes-
seret i at blive frivillig inden for gym-
nastik, etablere et godt netværk, få 
gode holdtilbud, og nogle skæve grin 
sammen med gode mennesker, så 
skriv til tinewestergaard@gmail.com . 
Sæsonplanlægning 2016/17 
Planlægningen af sæson 2016/2017 er 
i gang, og går du med et brændende 
ønske om yoga-pilates,  formiddags-
hold for forældre på barsel, flere akti-
viteter for seniorer, noget vildt for 
drengebørn eller….så er det nu, du 
skal kontakte os, så vi kan hjælpe 
med at sætte gang i din ide.  
 
Den foreløbige sæsonplan annonceres 
på www.tmgsport.dk ultimo juni. Til-
melding til gymnastikhold for vinter-
sæsonen 2016/2017 åbner mandag d. 
22. august kl. 20.00 - også på 
www.tmgsport.dk. Holdene starter i 
uge 37, som er d. 12.-17. september 
2016.  
 
Indtil vi ses, kan du finde os på Face-
book. Skriv: TMG Gymnastik. 
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Mårslet MultiHal: Strategiarbejdet er i gang 
Den 26. april havde fondsbestyrelsen 
inviteret TMGs afdelinger til et møde, 
hvor den fremtidige strategi for Mul-
tiHallen var til debat. 
 
Forud for mødet havde deltagerne 
modtaget et strategioplæg udarbejdet 
af bestyrelsen. Strategioplægget er 
blevet til efter input fra DGI og inspi-
ration fra andre succesrige multihaller 
rundt i Danmark.  
 
Mission og vision 
Som en del af strategien er der blevet 
(gen-)formuleret en mission og vision 
for MultiHallen.  
 
Mission: Mårslet MultiHal er Mårslet 
og omegns mødested for idræt, sund-
hed og kultur. Her er attraktive tilbud 
til alle foreninger, borgere, virksom-
heder og samarbejdspartnere.  
Mårslet MultiHal vil varetage aktivi-
teter og interesser for alle borgere i 
alle aldre i lokalområdet.  
 
Vision: Mårslet MultiHal skal være et 
samlingssted for hele Mårslet og om-
egns borgere og interessenter. Her 
kan borgerne mødes til idræt, sund-
hed og kultur. Mårslet MultiHal skal 
være et attraktivt idræts-, sundheds- 
og kulturelt center. Mårslet MultiHal 
skal vise nye samlingsformer for alle 
borgere og interessenter gennem ny-
tænkning og bæredygtighed.  
 
Værdier 
Fondsbestyrelsen vil arbejde ud fra 
følgende værdier: 
 

 Vi er socialt ansvarlige og ska-
ber aktivitet og rum for alle 

 Vi tænker i helheder og udviser 
fleksibilitet på alle områder, for 
kun derved kan vi styrke drift, 
organisering, aktiviteter og fæl-
lesskaber i og omkring Mårslet 
MultiHal 

 Vi er nytænkende, handlekraf-
tige og forandringsskabende i 
både med- og modgang 

 Vi har fokus på kvalitet i både 
rammer og tilbud 

 
Ansættelse af centerleder 
På baggrund af en klar anbefaling fra 
DGI har fondsbestyrelsen besluttet, at 
der skal ansættes en centerleder, som 

skal stå for den daglige drift af Multi-
Hallen. Centerlederen skal ansættes i 
god tid inden MultiHallen står færdig, 
så der er tid til at få en masse prakti-
ske og administrative forhold på 
plads. 
 
Når MultiHallen er i drift, skal cen-
terlederen også være med til at skabe 
aktivitet i MultiHallen, ligesom ved-
kommende for ansvaret for løbende at 
sørge for at ledige haltider så vidt 
muligt bliver booket, så faciliteterne i 
begge haller bliver udnyttet bedst mu-
ligt. Dette arbejde skal være med til at 
understøtte MultiHallens økonomi. 
  
Blandt TMGs afdelinger var der bred 
opbakning til ansættelsen af en cen-
terleder, og alle var enige om, at vi 
skal hæve ambitionsniveauet og stræ-
be efter et stærk og professionelt set-
up omkring MultiHallen – også selv-
om det bliver en økonomisk udfor-
dring. 
 
Medlem af MultiHallen 
Det er planen, at MultiHallen skal ha-
ve sine egne medlemmer, som vil få 
adgang til at leje lokaler til sport, mø-
der, fester mm. via MultiHallens 
hjemmeside. Medlemmer af TMG vil 
automatisk bliver medlemmer af Mul-
tiHallen.  
 
7 målsætninger 
MultiHallens strategi består desuden 
af syv forskellige målsætninger, som 
fondsbestyrelsen (og øvrige samar-
bejdspartnere) vil arbejde efter i de 
kommende måneder og år. 
 
 
Målsætning 1: Brugerinddragelse 
Fondsbestyrelsen skal inddrage og 
aktivere brugerne i beslutninger og 
nye initiativer. Fondsbestyrelsen skal 
desuden være tilgængelig og gøre det 
nemt for brugerne at komme med for-
slag og prøve nye ting af. 
 
Målsætning 2: Nye aktiviteter 
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe 
bestående af fondsbestyrelsen og for-
skellige brugere, der skal komme med 
forslag til MultiHallens tilbud og ak-
tiviteter til nye målgrupper og samar-
bejdspartnere.  
Det kan fx være tilbud om flere fæl-

lesaktiviteter og arrangementer - fx 
fællesspisninger, læseklubber, kaffe-
stuer, kortspil osv. Arbejdsgruppen 
skal løbende evaluere de forskellige 
tilbud samt nye tiltag og orientere 
fondsbestyrelsen. 
 
Målsætning 3: Økonomi 
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, 
der løbende skal se på, hvordan Mul-
tiHallen sikrer en sund og rentabel 
drift. Økonomien skal håndteres pro-
fessionelt, hvilket betyder, at der skal 
være fokus på budgettering, konto-
plan, regnskabsopfølgning samt af-
søgning af muligheder for større egen 
indtjening.  
 
Målsætning 4: IT og kommunikati-
on 
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, 
der skal arbejde med intern og ekstern 
kommunikation omkring MultiHal-
len. Arbejdsgruppen skal arbejde for, 
at der oprettes en ny hjemmeside med 
alle relevante informationer for alle 
målgrupper, og hvor aktiviteter og le-
dige haltider kan bookes online. Der-
udover skal kommunikationsgruppen 
udnytte Facebook, andre relevante 
hjemmesider og lokalpressen til for-
midling af MultiHallens virkeområ-
der, aktiviteter og samvær samt dia-
log med borgerne. 
 
Målsætning 5: Kultur 
Der skal hvert år afholdes minimum 
to kulturelle arrangementer i Multi-
Hallen. Hvert arrangement skal til-
trække minimum 300 deltagere, og de 
skal begge generere et overskud. Kul-
turelle arrangementer kan være kon-
certer, teater, foredrag, udstillinger, 
bierfest, børnediskotek, ungdomsdi-
skotek osv.  
 
Målsætning 6: Erhvervslivet  
Der skal nedsættes et sponsorudvalg, 
der skal arbejde sammen med det lo-
kale erhvervsliv omkring sponsorafta-
ler (koordineres med TMG). Der kan 
eventuelt være forskellige fordele ved 
at være sponsor. Fx rabat ved udvalg-
te arrangementer. 
 
Målsætning 7: Samarbejdspartnere 
Fondsbestyrelsen skal sammen med 
TMG Motion forsøge at etablere et 
samarbejde med en eller flere profes-
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sionelle sundhedsudbydere til fitness-
centeret. (Fx fysioterapeut, diætist, 
personlig træner eller lign.) 
Der stiles desuden mod som mini-
mum at afholde et foredrag årligt om 
fx sundhed, mad, skader eller livs-
stilsrelaterede oplæg. Foredraget skal 
generere et overskud. 
 
Borgerundersøgelse og præsentati-
on af projekt 
På mødet blev det forslået, at der bli-
ver lavet en ny borgerundersøgelse 
blandt byens borgere, så alle får mu-
lighed for at byde ind med ønsker og 
idéer til kommende tilbud og aktivite-
ter i MultiHallen. Denne opgave vil 
der blive arbejdet videre med i fonds-
bestyrelsen.  
 
Når byggetilladelsen forhåbentligt 

snart ligger klar, vil bestyrelsen også 
indkalde til en borgermøde, hvor byg-
geprojektet vil blive præsenteret, og 
hvor det også vil være muligt at byde 
ind med idéer til tilbud og aktiviteter i 
MultiHallen. 
 
Status på byggeriet 
Byggegruppen er fortsat i dialog med 
kommunen omkring det endelige byg-
gefelt til MultiHallen. Seneste udvik-
ling er, at Aarhus Kommune har bedt 
Fonden om, at der nu skal tages højde 
for langsigtede planer for placering af 
en eventuel kunstgræsbane, som der 
også skal være plads til på det 
nuværende areal til boldbanerne. 
TMG Fodbold og TMG Petanque har 
deltaget i møder med både Fonden 
Mårslet Multihal og Aarhus 
Kommune i forbindelse med dette 

arbejde. 
 
Pt. har kommunen således to projek-
ter at forholde sig til, som begge base-
rer sig på vinderforslaget i totalentre-
prisekonkurrencen. Ét projekt hvor 
MultiHallen er placeret på langs i for-
længelse af den nuværende hal og et 
andet projekt, hvor MultiHallen er 
placeret på tværs af den nuværende 
hal.   
 
Desværre er det ikke muligt at sige 
noget om, hvilket projekt det bliver, 
og hvornår byggeriet endeligt kan gå i 
gang. Men helhedsplanerne behandles 
på rådmandsmøde den 11. maj 2016. 
 

/Fondsbestyrelsen 
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Åbningstid:  
onsdag den 8. juni  

 
onsdag den 22. juni  

 
Begge dage 16.00-17.30 

 
Mail: maarsletarkiv@gmail.com 

 
www.maarsletegnsarkiv.dk 

 

Vil du også være med til at støtte  
lokalhistorien, her hvor vi bor? 
Kontingent for 2016: 
 
Enkeltperson: kr. 50,- 
Husstand: kr. 80,- 
 
Henvendelse til kasserer Kirsten Cra-
mer, Uveavej 4, 28400174,  
Kirsten.cramer04@gmail.com  
vedr. betaling og nyt medlemskab. 

E F T E R L Y S N I N G  
 
Webmaster efterlyser en 'lærling' eller 
en person, der helt vil overtage jobbet 
som webmaster for Mårslet Egnsar-
kivs hjemmesider. 
 
Jobbet er uhyre interessant, og tiden 
man vil bruge, bestemmer man selv. 
Arbejdet vil i vid udstrækning kunne 
laves hjemme. 
  
Interesserede kan kontakte nuværende 
Webmaster:  
Erik Moldt. Hørretvej 19. 
Telf. 86292125. 
E-mail: moldt8320@gmail.com  

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 
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Vigtigt! Nyt om Mårslet-Bladet 
Annoncer indleveres til: annoncer@maarslet-bladet.dk 

Indlæg indleveres til: indlaeg@maarslet-bladet.dk 
Husk deadline indlevering af stof og  

annoncer + annonceændringer senest den 10. hver måned 

Spejderpiger i kollektiv: 
”Man hygger sig jo hele dagen”  

Sædvanligvis mødes pigerne en 
gang om ugen et par timer torsdag 
aften. Men for andet år i træk var 
spejdermødet udvidet til fem dage, 
da de grønne pigespejdere flyttede 
ind i spejderhuset på Obstrupvej i 
en helt almindelig uge – fra søndag 
til torsdag. Og det var max hygge. 
 

Mens huset for en stund var omdan-
net til kollektiv, var de forskellige 
rum øremærket til bestemte aktivite-
ter. Der var sovesal, hvor der var ro 
til at slappe af -også om eftermidda-
gen-, der var et lektierum, hvor man 
kunne lave lektier og få hjælp til det. 
Og så var der et spise- og hyggerum, 
hvor der - især om aftenen - blev spil-
let rigtig mange brætspil.  
Siden sidste år er der kommet flere 
yngre piger til, så der var spejdere li-
ge fra 4. til 9. Klasse. De yngste, som 
var kollektivister for første gang, syn-
tes det var rigtigt spændende og an-
derledes.  
”Jeg synes at det er rigtig sjovt, at væ-

re til kollektiv, for så hygger man sig 
jo hele dagen. Derhjemme har jeg kun 
to mindre søskende, men her har man 
bare legeaftaler hele tiden, så det er 
rigtig hyggeligt,” siger Selma, som 
går i 4. Klasse.  
 

Huslige pligter 
Men kollektivet skulle jo også selv 
sørge for alle de ting, som mor og far 
måske ofte står for i hverdagen.  
 
”I køkkenet havde vi en plan over 
ugen, hvor alle pigernes andre fritids-
aktiviteter og –jobs stod. Ud fra det, 
havde vi lavet en plan med deres hus-
lige tjanser i ugen. Pigerne skiftedes 
til at lave morgenmad, aftensmad og 
rydde op /sortere affaldet, dog altid 
sammen med mindst én anden. Det 
var fedt at se, at de sagtens kunne 
købte ind og lave aftensmad sammen, 
som de havde planlag på forhånd, 
selv om der er forskel på alder,” for-
tæller én af lederne, Anne Schramm.   
 

Det bedste er næsten, at det der hjem-
me kan være en sur pligt, pludselig 
bliver interessant i fællesskabet.  
”Jeg synes, at det er sjovt at bo i kol-
lektiv, men det er lidt mærkeligt no-
gen gange, fordi det stadig er hver-
dag, så man skal jo stadig i skole. Det 
sjovt at lave aftensmad og morgen-
mad. Det laver jeg ikke så tit der-
hjemme. Og det bedste var at være 
ude at handle med to af de store pi-
ger,” siger Henriette, som går i 4. 
Klasse.  
 
Fælleskab i hverdagen 
Men det er ikke kun de yngste, der 
prøver det for første gang, som synes, 
det er et hit at flytte fra den lille fami-
lie for en stund. Også de ældste piger 
nyder det.  
 
”Jeg synes, at det er super hyggeligt. 
Man får sådan en følelse af et fælle-
skab i sin hverdag, og det er rigtig 
dejligt. Og jeg kan virkelig godt lide 
de her piger. Det bedste er om morge-
nen. Man kører ikke bare sit eget løb 
og ræser ud at døren, men man sidder 
og spiser morgenmad sammen og føl-
ges i skole. Det hjælper også én til at 
komme op,” siger Ditte, som går i 9. 
Klasse.   
 
Som yngste barn derhjemme er hun 
vant til fred og ro – det måtte hun kig-
ge langt efter i kollektiv-ugen.  
 
”Dem fra Spejder-patruljen har virke-
lig knald på og er klar til at lege om 
morgenen. Man får lige 3-4 mindre 
søskende, som man bor på værelse 
med,” griner hun.  
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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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Let The Sunshine In 

Ensemblet til dette års forestilling 
HAIR ved Vilhelmsborg Festspil har 
øvet og prøvet siden begyndelsen af 
marts, og med 3 ugentlige prøver er 
holdet godt rystet sammen. Instruk-
tørteamet med kapelmester Thomas 
Christiansen, koreograf Maria Ander-
sen og instruktør Kim Harris har ud-
fordret de 40 medvirkende i sang, 
dans og skuespile – og oftest på sam-
me tid! 
 
HAIR er en krævende forestilling, 
som kræver indlevelse og overskud 
hos de medvirkende, men også in-
struktørteamet har fået sin sag for sig. 
HAIR er først og fremmest et tidsbil-
lede af hippietiden omkring 1968 i 
USA, hvor der bliver eksperimenteret 
med sex og stoffer, autoriteter bliver 
udfordret og der gøres op med forti-
den i en kaotisk samtid, hvor ikke 
mindst Vietnamkrigen trækker lange 
skygger.  
 
Der er langt mere sang end tekst i fo-
restillingen, som er spækket med 
symboler og referencer, som instruk-
tør Kim Harris skal synliggøre samti-
dig med, at han skal få handling og 
karakter til at gå op i en højere enhed, 
iflg Kim Harris:  

 
”HAIR er et spændende materiale, 
som både er kompleks, men også vi-
ser noget helt basalt i mennesket: 
trangen til at finde sit eget ståsted og 
identitet. Desuden er den er fyldt med 
lækre rytmer som både er rockede, 
poppede, funky og soul – det afspejler 
fint tiden, hvor alt blev blandet godt 
og grundigt!” 

Kim Harris overtog roret efter Frank 
Gundersen, som har gjort et stort for-
arbejde. Det er Kims første gang som 
instruktør ved Vilhelmsborg Festspil, 
men han er ikke ukendt med genren 
Festspil. En genre som kombinere det 
professionelle med amatører og som 
er en meget dansk form for sommer-
teater, oftest gennemført af amatører. 
Han har i mange år arbejdet på Ny-
borg Voldspil, som er meget lig med 
Vilhelmsborg Festspil, og som in-
struktør i Herning, hvor de også ar-
bejde i overlappet mellem professio-
nelle og amatører indendørs. Kim 
Harris siger selv om arbejdet 
 
”Det er altid spændende at komme til 
en ny passioneret gruppe, og det op-
lever jeg meget af i Vilhelmsborg 
Festspil, hvor de frivillige både på og 
udenom scenen arbejder sammen på 
kryds og tværs for at blive klar og 
med et meget højt ambitionsniveau. 
Alle har de været hjælpsomme og 
imødekommende, hvilket jeg tror er 
meget karakteristisk for festspillet og 
denne type frivillig – uanset hvem 
man er.  
 
Alle glæder sig meget til at rykke fra 
prøvesalen ud på scenen i Vilhelms-
borg skoven i midten af juli.  
 
HAIR spiller fra d. 26. juli til d. 13. 
august og man kan følge med i prø-
verne på  
www.facebook.com/vbf.dk  
 
og købe billetter og mad på 
www.vbf.dk   
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Har du hørt det? Har du set det? Vil du gå med? 
 
Vi går mandage kl. 13.30 fra  
Kildevang, Langballevej 3 en lille, hyggelig, snakkelig, 
gymnastikkende tur på ca. 3 km. På 3/4 til 1 time. Mød 
bare op. Det ”koster” ikke andet end din tid. 
 
Mange gå-hilsener 

 Lene og Trine 
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Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
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