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Fra Sø til Å og hvad det vil medføre 
 
Det er ganske vist, masser af tanker har været tænkt, eksperterne og os al-
mindelige borgere er kommet med gode ideer og det er endt med, at byrå-
det har bevilget pengene. 
 
I hovedtræk er entreprenørmaskinerne  klar til at gå i gang ved Vilhelms-
borg Søen for at genetablere Giber Å´s  oprindelige forløb. Dermed vil 
åens øvre og nedre del igen blive forenet, og det vil give mulighed for at 
genskabe et på landsplan unikt vandløb. Det vil skabe et langt bedre vand-
miljø til gavn for bl.a. gydende havørreder. 
 
Vi andre vil opleve synet og lyden af rindende rislende vand, når nu den 
mudrede sø bliver tørlagt, og de vilde pileskud bliver fjernet. Jeg ser for 
mig en stor åben lysning i skoven med en Giber Å, der snor sig igennem en 
græsmark. 
 
Når du sidder med Mårslet Bladet foran dig, har projektet siden 15. februar 
været i offentlig høring. Det betyder, at du kan studere enkeltheder i pro-
jektet, og at du kan komme med dine ideer til blandt andet, hvorledes den 
offentlige adgang skal være langs med Giber Å. Center for Byens Anven-
delse har også reviderede planer for, hvordan området skal ”indrettes”. He-
le området omkring Vilhelmsborg er nemlig een af kommunens 9 grønne 
udflugtssteder. 
 
Fællesrådet og Stilauget i Mårslet ser frem til en perfekt gennemførelse af 
projektet, om vejrguder mog andre guder vil, endda inden årets udgang. 
Men inden da giver vi dig mulighed for at få projektet gennemgået af Hen-
ning Hermansen og Susanne Dyrlund, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. 
 
Tirsdag, den 21. marts kl. 19.00 i Mårslet Borgerhus 
Høringsfristen udløber den 18. april. 
 
 Samme aften vil du også høre om, at Stilauget forventer etableret en sti fra 
det tidligere rensningsanlæg over Giber Å, men under Jernbanebroen. Stien 
skal krydse den asfalterede sti langs banelegemet og forbindes til den eksi-
sterende grussti, der fører til Vilhelmsborg.  
 
Der vil også blive lejlighed til at tale med medlemmer af Stilauget, hvis du 
har tanker og ideer til nye stier, eller eksisterende stier, der kan forbindes 
for at lette vores adgang til naturen. 
 
På gensyn og venlig hilsen 
 
Jørgen Brandt Andersen 
På vegne af Mårslet Fællesråd og Stilauget   

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

MÅRSLET-Bladet 
Lokalbladet for foreningerne tilsluttet  
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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 

 
Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31. dec. og 30. juni 

Opgørelserne udsendes herefter og seneste betalingsdato er 10. feb. 
og 10. aug. 

 
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 

Mårslet Bladets venner 
Nu på 18. år, opfordrer Bladgruppen 
dig til at give et bidrag til bladets 
drift. En ’hund’ kan man vel altid 
undvære. Lad os begynde med at tak-
ke for de frivillige bidrag, der er givet 
til os i 2016. Det er rigtig dejligt at 
mærke denne opbakning omkring 
vort lille lokale blad. Det varmer og 
motiverer. Vi tillader os, at se disse 
bidrag som et udtryk for, at vi gør 
vort arbejde som det forventes af os.  
 
Bladets økonomi er for øjeblikket 
god. Dette skyldes blandt andet de 
frivillige bidrag som gives til bladets 

drift hver år, men også de bidrag fra 
en række storbrugere, Skolen, Kirken, 
Fællesrådet med flere. Foruden disse 
bidrag er der også gode indtægter fra 
vore annoncører.  
 
Med udgangen af 2016, er bladets op-
lag på 2350 eksemplarer trykt i farver 
på papir af god kvalitet. Desuden er 
bladet et rigtig godt udgangspunkt for 
nye borgere at orientere sig i, når de 
bosætter sig her i området. 
 
Her skal – ud over opfordringen til 
økonomiske bidrag – også opfordres 

til at indsende stof til bladet. Det kan 
omhandle stort eller småt, der kan 
være af interesse for alle i området.  
 
Hvis du har til at støtte bladet, så er 
du meget velkommen til at overføre 
en hund eller to til reg.nr. 5072 konto 
1091531 eller som indbetaling 
+73<00 +konto 
 
 
På forhånd, tusind tak for dit bidrag. 
 

 Bladgruppen 

http://www.maarsletvand.dk
mailto:vandvaerk@maarsletvand.dk
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Giv en                     til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Mårslets grønne spejdere samler ind 
 til Danmarks største spejderlejr 

For snart fem år siden blev den første 
Spejdernes Lejr 2012 afholdt med 
35.000 spejdere samlet i Holstebro. 
Nu er tiden så kommet, hvor Dan-
marks spejderkorps atter mødes denne 
gang på Spejdernes Lejr 2017 i Søn-
derborg.  Det forventes, at omkring 
40.000 spejdere inklusiv udenlandske 
grupper vil samles, når Danmarks 
største spejderlejr afholdes fra den 22.
-30. juli 2017. 
 
Deltagelse i sådan en stor lejr er dog 
ikke en helt billig affære. Derfor er 
Mårslets grønne spejdere godt i gang 
med diverse pengeskabende aktivite-
ter for at alle – store som små – har 
mulighed for at komme med og få sig 
en enestående spejderoplevelse. Og 
alle hjælper til. 
 
”Både forældre og spejdere er super 
gode til at deltage i vores fundraising 
aktiviteter, som f.eks. salg af godt til 
ganen til håndboldstævnerne i hallen 
eller motionsløb i Aarhus og omegn,” 
siger Miriam, der er grøn pigespejder. 

 
De grønne pigespejdere og drengene 
ved KFUM-Spejderne samarbejder 
om at tjene penge til lejren. På Spej-
dernes Lejr 2017 skal de bo sammen, 
så aktiviteterne er samtidig en god 
måde at lære hinanden bedre at kende. 
De skal også på spejderweekend sam-
men til april, hvor spejderfærdigheder 
såsom pionerarbejde skal øves. Det er 
nemlig vigtigt, at de er helt skarpe til 
at bygge både indgangsportal samt 
spise- og køkkenbord i rafter til en 
spejderlejr af den størrelse! Det hører 
sig nemlig til. 
 
Selvom det er hårdt arbejde at forbe-
rede sig til sådan en stor lejr både med 
indtjening af penge og træning af 
spejdermusklerne, brokker Mårslets 
grønne spejdere sig ikke. 
 
”Det er fedt at komme ud og sjovt at 
gøre noget nyt. Og så er det især hyg-
geligt, fordi man er sammen med sine 
spejdervenner!” siger Emmely fra pi-
gespejderne. Det er også lettere at hol-

de humøret højt, når det går fremad. 
 
”Vi er stort halvvejs med vores ind-
samling!” siger Miriam stolt. Arbejdet 
er dog ikke helt slut endnu og Mår-
sletterne selv kan faktisk se frem til 
nogle underholdende aktiviteter i lo-
kalområdet. 
 
”Der er snart en fundraising aktivitet 
kaldet ”Mårslet Bio”, så der kan man 
lige holde øjne og øre åbne,” afslører 
Miriam. 
Med den afsluttende bemærkning, må 
Mårslet spejderne hellere komme til-
bage til arbejdet, så de kan nå alt det, 
de nu skal inden sommeren og den 
store lejr står for døren. 
 
Hvis du gerne vil læse mere om Spej-
dernes Lejr 2017 eller måske finde ud 
af, hvordan du selv kan deltage, kan 
du tage et kig ind på deres hjemme-
side www.spejderneslejr.dk Ellers er 
du velkommen til at stikke hovedet 
forbi Spejderhuset og høre mere enten 
fra De grønne pigespejdere eller 
KFUM-Spejderne. 

http://www.spejderneslejr.dk


 
MÅRSLET-bladet  MARTS 2017 8 

 

Husk Deadline Den 10. hver måned 

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 
MARTS 2017 

Onsdag d. 1. marts kl. 14.00. 
Så er der QUIZ  igen. 
 
Fredag d. 3. marts  kl. 13.45. 
Kaffebord med efterfølgende Guds-
tjeneste. 
 
Mandag d. 6. marts. kl. 14.00. 
Lille Banko i Caféen. 
 
Onsdag d. 8. marts  kl. 14.00. 
Vi viser Dansk Film i Cafeén. 
 
Fredag d. 10. marts  kl. 14.00. 
Vaffelbagning i Cafeén. 
 
Søndag d. 12. marts kl. 14.00. 
Store Banko  i Caféen. 
 
Mandag d. 13. marts. kl. 14.00. 

Fællessang med Uffe Torp. 
 
Onsdag d. 15. marts kl. 17.30-19.00. 
Mormormad i Cafeén. Tilmelding på 
tlf. 87134434 senest onsdag d. 8. 
marts. Pris: 30/60 kr.  
Menu:  
Suppe m. boller. Tarteletter m. høns i 
asparges. Kaffe med småkager. 
 
Fredag d. 17. marts kl. 14.00. 
Hanne Torp læser eventyr. 
 
Søndag d. 19. marts kl. 14.00. 
Ken Richter, tidligere Spieschauffør, 
kommer og fortæller om sit arbejds-
liv. 
 
Mandag d. 20. marts 14.00. 
Kelds kulinariske Kapel spiller op til 

dans.Efterfølgende kaffebord. Kilde-
vangs Genbrugs er medsponsor til 
dette arrangement. 
 
Onsdag d. 22. marts kl. 14.00. 
Lille Banko i Cafeén. 
 
Fredag d. 24. marts  kl. 14.00. 
Rejseforedrag / film. 
 
Søndag d.26. marts kl. 14.00. 
Venneforeningens Banko. 
 
Mandag d. 27. marts kl. 14.00. 
Damernes Magasin viser mode. 
 
Fredag d. 31. marts kl. 14.00. 
Vi viser Dansk Film i Cafeén. 

mailto:omraade-syd@mso.aarhus.dk
http://www.aarhus.dk/OmraadeSyd
file:///F:/www.moldt.net/netcafe/
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Husk Deadline 

Den 10. 

hver måned 

E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

 

 
 

KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING 
 

SØNDAG den 2. april 2017 
 

 
Vi håber, at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at samle ind den-
ne dag og forsøge at opnå samme flotte resultat som sidste år.  
 
Mødestedet bliver som sidste år cafeen på lokalcentret Kildevang. Vi mødes kl. 10 og 
regner med, at indsamlingen er slut ved 13-tiden.  
 
Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille, til forskning, 
patientstøtteaktiviteter og oplysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 2. 
april 
 
Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 30 49 38 78 eller 30 25 
49 83. 
Du kan også benytte mail: lene.barrett@skolekom.dk eller  
carstenlund170@gmail.com 
 
Vi bor Frøkærparken 25 

                                                                                               Lene Barrett Petersen 
      Carsten Lund Petersen 

mailto:lene.barrett@skolekom.dk
mailto:carstenlund170@gmail.com
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Husk Deadline Den 10. hver måned 

Drengen fra Hørret, der blev sognefoged i Tranbjerg  

I 1794 kom en dreng til verden på en 
gård i Hørret. Han blev døbt i Mårslet 
kirke og fik navnet Jens Andersen. 
Som voksen blev han fæster på en af 
Moesgårds fæstegårde i Østerby i 
Tranbjerg sogn. Han har været en 
mand, der nød tillid, for i 1831 blev 
han udnævnt til sognefoged for Tran-
bjerg sogn. Hans bror blev sognefo-
ged i Mårslet.  
 
En sognefoged havde mange forskel-
lige hverv at røgte, og Jens Andersen 
førte en omhyggelig protokol over sin 
indsats i et tidsrum, der strækker sig 
fra januar 1831 til slutningen af året 
1833. 
 
Denne protokol er uvist af hvilken 
grund ikke blevet overdraget til høje-
re myndigheder, men er nu kommet 
til veje. Den er skrevet med gotisk 
håndskrift. De ældre, eller måske ret-
tere de gamle iblandt os, kan huske, 
at vi i skolen lærte gotisk skrift. Vi 
kaldte det “krøllede bogstaver”. 
Håndskriften er lidt sværere at læse 
end de trykte bogstaver, og sværheds-
graden afhænger jo også af skriverens 
dygtighed. 
 
Protokollen er nu blevet transskribe-
ret, som det hedder, og den kan læses 
i klart sprog på Tranbjerg Lokalarkivs 
hjemmeside. 
 
Ved læsningen får man et levende bil-
lede af et landsogn for næsten 200 år 

siden. Man får indblik i vinterklimaet, 
for sognefogeden var over for her-
redsfogeden ansvarlig for landeveje-
nes fremkommelighed i sneperioder. 
Han udskrev mandskab til rydningen, 
og man bidrog i forhold til sit hart-
korn. Også vejenes almindelige til-
stand varetoges under sognefogedens 
ledelse, og sognets beboere var langt-
fra begejstrede for at blive beordret til 
at jævne veje eller rense grøfter. Det 
har virkelig været en byrde for be-
folkningen, og skærmydsler kunne 
ikke undgås.  
 
Mårslet sogn optræder også hyppigt i 
protokollen. Fx i 1831, hvor en kole-
raepidemi truede, og der blev udskre-
vet mandskab fra hele Ning herred til 
at gå kystvagt, så sygdommen ikke 
med søfarende kunne trænge ind i 
landet. Leder af vagtstyrken var kyst-
inspektør Wittusen, der også var for-
valter på Moesgård, og sognene bi-
drog med mandskab efter størrelse. 
Alene Mårslet sogn stillede med 76 
mand, og vagten blev opretholdt et 
halvt år. Man kan i dag have sine 
tvivl om effekten, men man undgik 
denne gang epidemien, som hærgede 
både Sverige og Tyskland. 
 
Herredsfoged Lanng er som Jens An-
dersens direkte overordnede en gen-
nemgående person i protokollen. Fra 
ham udgik efterlysningerne efter 
skarnsfolk som tyve og mordbrænde-
re eller blot bortløbne tjenestefolk. 

Det var så sognefogedens pligt at op-
læse efterlysningerne på kirkestævne, 
dvs efter gudstjenesten i Tranbjerg 
kirke. Det samme gjaldt alle mulige 
meddelelser fra den enevældige stat 
til undersåtterne. Kirkestævnet indtog 
den plads, de offentlige annoncer har 
i dag, og sådan var det også i Mårslet. 
 
Ejendomsvurdering var også en sog-
nefogedopgave, hvad enten det dreje-
de sig om optagelse i brandforsikrin-
gen eller overgang fra fæste til selv-
eje. En stor del af ejendommene i 
Tranbjerg var fæstegårde under Mo-
esgård i modsætning til Mårslet sogn, 
hvor Vilhelmsborg var den store 
godsherre. Jens Andersen frikøbte i 
1844 selv sin gård. Han døde i 1865, 
og hans gravsten kan endnu ses på 
Tranbjerg kirkegård. Drengen fra 
Hørret blev en agtet og anset mand og 
blev senere medlem af det første 
amtsråd. 
 
Protokollen viser et samfund med 
vældige sociale forskelle. Det var et 
standssamfund med langt fra top til 
bund, og demokrati var der ikke me-
get af. Enevælden sang på sit sidste 
vers, men dens tjenere efterlod et ind-
tryk af ordentlighed. 
 

Helmer Kemp Andersen 
 
www.tranbjerglokalhistorie.dk  Se 
under lokalhistorie og videre under 
Sognefoged Jens Andersen 

http://www.tranbjerglokalhistorie.dk
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Den årlige skolefest var i år i uge tre, 
og blev tradtionen tro temasat af 6. 
årgangs musical, som i år hed Simba. 
Igen i år leverede vores 6. klasser en 
flot forestilling med godt skuespil, 
spændende effekter, flotte kulisser, 
kostumer, lys og lyd. Eleverne fik af-
prøvet sig selv på nye måder og lærte 
hinanden endnu bedre at kende på 
tværs af klasserne på årgangen. Og til 
sammen fik de skabt et resultat, de 
kunne være rigtigt stolte af. 
 
Op til skolefesten havde vi anderle-
des dage. Flere klasser i indskolingen 
tog fat i musicalens tema, og mange 
klasser er stadig pyntet op med flotte 
løver i karton og papmaché.  
4. ågang havde til opgave at lave sjo-
ve boder, hvor børnene fra indskolin-
gen kunne prøve forskellige ting. 
Fantasien var stor, og de små fik mu-
lighed for at bryde, spille, ramme, 
smage, huske, gætte, dufte, blive 

sminket og meget mere. I flere boder 
var der små præmier – fx kunne man 
vinde en bamse fra 4. årgangs gem-
mer. Boderne til skolefesten for de 
yngste er altid et hit. Både for dem, 
der laver boderne, og for dem, som 
prøver dem. Det er en fornøjelse at se 
4. klassers gejst og engagement, når 

de skal guide deres mindre kammerater 
gennem en aktivitet.  
 

Forældrene havde som altid medbragt 
det lækreste mad til en fælles buffet.  

Skolefestens anden dag er for 5. – 9. 
årgang. 5.-6. årgang havde lavet et 
klasselokale om til spillebule og havde 
ellers diskotek i B-husets fællesrum, 
mens far og mor spiste færdigt ude i 
klasselokalerne. Vores 5. – 6. årgang 

forstår virkelig at feste igennem, og 
der blev danset og grinet, så ikke en 
bluse var tør! 
De ældste elever havde diskotek i 
gymnastiksalen. Vi havde hyret et 
professionelt diskotek, og røgmaski-
nen fik ikke for lidt. Som noget nyt 
havde 8. årgang lavet garderobe, som 
de unge kunne aflevere deres tøj i, og 
der var rum til hygge og spil. Elevrå-
det havde medvirket til at fortælle de-
res kammerater, at fester på skolen er 
uden alkohol. Til sammen fik vi 
skabt en fin ramme om endnu en dej-
lig skolefest. 
Foredrag med børne- og familie-
forsker Per Schultz Jørgensen 
Siden september har medarbejdere 
fra Mårslet Skole, dagtilbud og klub 
deltaget i et læringsforløb om ro-
busthed og vedholdenhed, hvor de 
har arbejdet med faglige temaer som 
selvregulering, mindfulness, mentali-
sering og opmærksomhed, og hvor-
dan man kan skærpe disse kompeten-
cer i arbejdet med børn. 
Læringsforløbet startede med et fore-
drag af Per Schultz Jørgensen. Det 
var så givtigt og tankevækkende, at 
vi besluttede at lave et arrangement 
for al personale og alle forældre, som 
er tilknyttet dagtilbud, skole eller fri-
tidsklub i Mårslet.  
Børn & Unge i Mårslet skal opleve 
en rød tråd i vores arbejde med bør-
nene fra de starter i vuggestue og 
dagpleje til de forlader skole og klub 
som store. Dette skal naturligvis ske i 
tæt samarbejde med forældrene.  
”Forældrene er helt afgørende for, at 
børn og unge udvikler sig til robuste, 
demokratiske borgere, der trives i 
mangfoldige fællesskaber”, står der i 
kommunens Børn&Unge politik. 

(Fortsættes på side 12) 
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Blandt andet derfor synes vi, det er 
yderst relevant, at både forældre og de 
professionelle bliver inspireret og ud-
fordret i, hvordan vi sammen kan støt-
te op om vores børn i Mårslet, så de 

bliver livsduelige børn og voksne. 
Foredragene foregår på skolen d. 29. 
marts, og Per Schultz Jørgensen vil 
blandt andet komme ind på at styrke 
børnenes karakterdannelse, nye fami-

liemønstre, børnenes trivsel og vigtig-
heden af at bygge bro til et andet 
menneske.     

Giv en                     til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Husk Deadline Den 10. hver måned 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn —  

 

”Det er nødvendigt med nedskæringer 
på …. - området.”  Sådan har vi hørt 
flere politikere tale gennem flere års 
skiftende regeringer. Så det er en ud-
talelse, der ikke er afhængig af poli-
tisk ståsted, men snarere et udtryk for 
en fælles tænkemåde, der efterhånden 
har sat sit spor i os alle. Både uddan-
nelsessystemet og medierne synes i 
stigende grad at tænke i nytte og 
kompetencer – desværre ofte på be-
kostning af det, der egentlig er dan-
nende og opbyggende for den enkel-
tes og fællesskabets identitet. Når vi 
formes for meget af denne nyttetænk-
ning, bliver vi dårlige til at tænke kri-
tisk og spørge: ”Hvorfor?”. Derfor 
hopper vi på politikernes påstande 
om, at det er nødvendigt at spare på 
dette eller hint. Og det er altså uanset 
op- eller nedgangstider og uanset 
hvilket parti, politikeren repræsente-
rer. I virkeligheden er det jo et 
spørgsmål om prioriteringer, da poli-
tikerne altid har et valg. Men nødven-
digheden er altid et stærkt og overbe-
visende argument, og ingen vil risike-
re at blive taget useriøst ved at hævde 
noget andet.  
 

Alterbilledet i Mårslet Kirke 
I Mårslet Kirke hænger det gamle 
alterbillede på nordvæggen med tit-
len: ”Éet er fornødent”. Maleriet er 
fra 1888 og viser Jesus på besøg hos 
søstrene Martha og Maria. En dag 
kommer Jesus på besøg, og Martha 
styrter rundt for at servicere Jesus og 
sikkert et følge af disciple. Maria sæt-
ter sig derimod ned og lytter til Jesus. 
Der er dramatik i luften. I et nutidigt 
portræt ville man male gæsten Jesus 
med et glas vin i hånden i samtale-
køkkenet, ivrigt gestikulerende med 
en kniv i den ene hånd, for i dag kan 
man godt sætte en gæst til at snitte de 
sidste ting til salaten. Sådan er det 
ikke på billedet, hvor vi bydes ind i et 
gammeldags hjem med køkkenet ude 
bagved og signaler om tydelige nor-
mer for alt - også modtagelse af gæ-
ster. Men uanset hjemmets historie 
forstår vi, at Maria virkelig bryder 
normerne. Hun burde hjælpe sin sø-
ster med at servere for gæsterne. Hun 
slipper alt det, der forventes, det der 
normalt er det nødvendige - og får ros 
derfor. Hun har valgt den gode del, 
siger Jesus, og det må ikke tages fra 
hende. Jesus går imod mainstream-
kulturen om, hvad man skal og bør 
eller populært sagt, så hiver han her 
mennesker ud af hamsterhjulet for at 
sætte spørgsmålstegn ved, hvad de 
egentlig er kaldede til som menne-
sker. 
 
Kun ét er nødvendigt 
Det romantiske billedes drama byder 
sig påtrængende på for den moderne 
beskuer med teksten underneden: 
”Éet er fornødent” eller på nudansk: 
”Kun ét er nødvendigt.” Det kan vi 
sidde som kirkegængere og undre os 
over. Vi får ikke noget klart svar, og 
det er netop det fine ved det. Hvad 
kan virkelig være så strengt nødven-
digt, at det er vigtigere end alt andet 
her i livet? Billedet og den nytesta-
mentlige tekst kunne lægge op til, at 
det er det, at lytte til Guds ord, det at 
sætte en anden end sig selv og sit 

eventuelle martyrium i centrum, det 
at føre en samtale om, hvorfor vi le-
ver, hvem vi er, hvor vi kommer fra 
og hvor vi skal hen. Ellers er det lige 
meget med at stæse af sted.  
 
Vi forbinder ofte det mest nødvendi-
ge med de ting og kompetencer, som 
vi skal have for at overleve her i ver-
den. Først når det nødvendige er på 
plads, kan vi koncentrere os om at 
leve. Først herefter er der overskud til 
den luksus, det er at fordybe sig i filo-
sofi, religion, historie og forundres og 
frydes over kunst og musik. Men i 
billedet ”Éet er fornødent” er der no-
get andet på spil – man kan sige at det 
hierarki, som vi kender, er vendt på 
hovedet. Maria spørger formentlig 
ikke Jesus: ”Hvordan skal jeg overle-
ve?” men snarere ”Hvordan skal jeg 
leve?”. Dannelse er lærdom, der knyt-
ter sig til sidstnævnte. Man kan må-
ske gå så vidt til at sige, at vi har brug 
for dannelse i at leve for ikke at miste 
hele meningen med at overleve. 
 
7. klasseelever lærer om jalousi og 
tillid i Mårslet Kirke 
Netop denne form for dannelse for-
søgte vi i Mårslet Kirke at sætte fokus 
på med temadagene for hele 7. år-
gangs elever, som blev afholdt i janu-
ar måned. Det overordnede tema for 
dagen var ”Jalousi og tillid” – to fæ-
nomener, der kan få stor betydning i 
et menneskeliv. Alle eleverne skulle 
rundt til forskellige poster om 
”Jalousi og tillid”, hvoraf mange var 
bemandede med frivillige fra sognet. 
Alterbilledet indgik på en post, der 
handlede om søskendejalousi mellem 
Martha og Maria. Der var også poste 
med fortælling, skuespil, billedkunst, 
musik og digte. Kunst og fortælling 
kan sætte mennesker i alle aldre på 
sporet af, hvordan vi tænker om det at 
være menneske. Vi finder hinanden i 
et sprog, når vi beskæftiger os med 
det, der både er skolens og kirkens 
helt basale opgave: At (ud-)danne 
mennesker. (Fortsættes på næste s.) 

Kun ét er nødvendigt 
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FEBRUAR 
 
Søndag d. 26. februar kl.10.00 
Fastelavnsgudstjeneste i kirken med 
efterfølgende tøndeslagning og fa-
stelavnsboller i sognehuset 

 

MARTS 
 
Onsdag d. 1. marts kl. 17.00 
Børne- bamsegudstjeneste med ef-
terfølgende spisning i sognehuset - 
se annonce 
 
Lørdag d. 4. marts kl. 9.30 
Kirkens studiedage i Mårslet Sogne-
hus 
 
Onsdag d. 8. marts kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde 
 
Torsdag d. 9. marts kl. 14.00  
Mårslet Hyggeklub - se annonce 
 
Søndag d. 12. marts  
kl. 10.00 - 13.00  
Folkekirkens Nødhjælps årlige sog-
neindsamling - se annonce 

Tirsdag d. 21. marts kl.19.00 
SangCafé med Willy Egmose i sog-
nehuset - se annonce 
 
Onsdag d. 22. marts kl. 19.30 
Mårslet Indre Mission holder lov-
sangsaften i sognehuset 
 
Fredag d. 31. marts kl. 17.30 
Påskemåltid i sognehuset 
 

APRIL 
 
Søndag d. 2. april kl. 16.00 
MusikCafé i kirken: ”Luther Musik” 
- se annonce 
 

Aktivitetskalender  
for Mårslet Kirke og Sognehus 

Mandagscafé 
 

Mandag den 13. marts  
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 

Jeg vil slutte min hilsen af ved at 
bringe et af de Haiku-digte, som blev 
skrevet på temadagen. Digtet er skre-
vet af en pige fra 7.c. og bringes her 
med forfatterens tilladelse. 

Med venlig hilsen, 

Sognepræst  Signe Kølbæk Høg 

 

 

 

Dine ord er hårde. 

Du hang dig i mine tårer. 

De fløj ud, som trukket af min fortid 

tænk, at jeg gav dig min tillid. 

Billederne der hang på væggen svin-
der ind. 

jeg savner kærligheden der varmede, 
farvede min kind. 

 

 

Kun ét er nødvendigt (Fortsat fra forrige side) 

Her 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.  
 
Nuværende gruppe startede op den 
6. februar. Da det er en lukket grup-
pe, er det først muligt at deltage i 
næste gruppe, som starter op til sep-

tember 2017. Yderligere information 
om næste sorggruppe vil fremgå på 
Mårslet Kirkes hjemmeside samt her 
i Mårslet Bladet, når tiden nærmer 
sig. 
 
Har du lyst til at være med, er du 
velkommen til at ringe eller maile til 
Susanne Lauritsen, 2532 4657, 
sus@sjl.dk. 
  
 
 

 
Med venlig hilsen, 

gruppelederne Susanne Lauritsen og 
Kaj Lolholm 

Sorggruppe 
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MARTS 
 
Onsdag d. 1. marts kl. 17.00 
Børne-bamsegudstjeneste 
Signe Kølbæk Høg 
 
Søndag d. 5. marts kl. 10.00 
1. søndag i fasten 
Signe Kølbæk Høg 
 
Søndag d. 12. marts kl. 10.00 
2. søndag i fasten 
G. Kasper Hansen 
 
Søndag d. 19. marts kl. 9.00 
3. søndag i fasten 
Anne Vejbæk 
 
Søndag d. 26. marts kl. 10.00 
Midtfaste søndag 
Signe Kølbæk Høg 

 
APRIL 

 
Søndag d. 2. april kl.10.00 
 
Søndag d. 9. april kl. 10.00 
Palmesøndag 
G. Kasper Hansen 
 
Torsdag d. 13. april kl. 10.00 
Skærtorsdag 
Signe Høg 
 
Fredag d. 14. april kl. 10.00 
Langfredag 
Signe Høg 
 
Søndag d. 16. april kl. 10.00 
Påskedag 
Signe Høg 
 
Mandag d. 17. april kl. 10.00 
2. Påskedag 
G. Kasper Hansen 
 
Søndag d. 23. april kl. 10.00 
 
Søndag d. 30. april kl. 10.00 

Kirketiderne 

Kildevang 
 

Gudstjeneste fredag d. 3. marts 
ved Signe  Kølbæk Høg 

 
Gudstjeneste fredag d. 7. april ved 

G. Kasper Hansen 
 
 
 
 
 
 

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

gudstjeneste med altergang. Kirkens 
pigekor medvirker ved gudstjenesten 

den 7. april. 
 
 

Onsdag den 1. marts  
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 af-
slappet i dens form og henvender sig 
til børnefamilier. Men alle er velkom-
ne 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.  
 

Sognepræst, Signe K. Høg 

Børne- bamsegudstjeneste 

Kirkekaffe 
 

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter 
alle søndagshøjmesser, der ligger  

kl. 10.00   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Her hilser vi på hinanden, får en snak 

og byder nye  
kirkegængere velkommen. 

Mariehønen  
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 
 
 

Lærkereden 
Lærkereden er for alle børn fra 0. 
klasse  til og med 3. klasse.  
Vi synger, hører en fortælling fra 
Bibelen, leger og deltager i mange 
forskellige aktiviteter.  
Sognehuset,  
mandag kl. 16.15-17.30 
 
Lederne af Lærkereden er: 
Dorthe Bjerge, tlf.: 30292663  
Mette Nørgaard Pedersen, 
tlf.: 40954529 

Børneklubber  
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Det er med stor glæde at Mårslet 
Menighedsråd, aktivitetsudvalget 
og ”KulturCafé 8320” igen i år ind-
byder til påskemåltid i sognehuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aftenens program: 
 

 Kammerkoncert ved Jeppe 
Aastrup og Pia Labohn. 

 

 Indtagelse af et herligt påske-
måltid. Menu til påskemåltidet 
2017: 

 Forret: Gravad multe 
med ristede pistacienød-
der, hertil salat, ur-
teaïoli og friskbagt 
brød. 

 Hovedret: Grillede duer 
med dyppelse, små sal-
tede kartofler og salat 

 Dessert: Boblende 
champagnefromage med 
granatæblekerner og 
blåbær 

 

 ”Påsken i billeder” ved Signe 
Høg. 

 
I løbet af aftenen vil vi synge påske- 
og forårssange. Deltagerne er meget 
velkomne til at medbringe små un-
derholdende indslag. 
 
Mere om  aftenens indslag: 

 
Der indledes med en lille kammer-
koncert med bassangeren Jeppe 
Aastrup, der er bosiddende i Mårslet. 
Jeppe fik diplomeksamen fra Det jy-
ske Musikkonservatorium i Aarhus i 
1996 og debuterede på Den jyske 
Opera samme år. I 2003 afsluttede 
han sin uddannelse på Det kgl. Ope-
raakademi i København. Jeppe har et 
utal af kirkekoncerter bag sig - især i 
samarbejde med organist ved Sct. 
Mortens Kirke i Randers, Christian 
Præstholm, som han også har udgivet 
en CD med. Jeppe har i 2015 sunget 
som solist i Mozarts ”Requiem” og i 
Händels ”Messias” med bl.a. Det Ny 
Kammerkor i Aarhus. Jeppe Aastrup 
akkompagneres ved kammerkoncer-
ten af pianist og organist ved Mårslet 
Kirke, Pia Labohn.  
 
Igen i år er det Jette Kristoffersen og 
Susanne Lunderskov, der står for den 
kulinariske oplevelse. Husk at man 
selv medbringer drikkevarer.  
 
Sognepræst Signe Høg vil lede sam-
taler omkring påskens drama med 
udgangspunkt i billedkunstens ver-
den. Særligt Arne Haugen Sørensen 
påskemotiver vil være  omdrejnings-
punkt i disse samtaler. 
 
Tilmelding: 
 
Tilmelding og billetsalg sker ved 
henvendelse på kirkekontoret på Ob-
strupvej 4A til kordegn, Henny Mar-
grethe Bauning, på tlf. 86 29 34 40 
tirsdag og onsdag mellem kl. 9.00 og 
13.00.  
 
OBS! Sidste frist for tilmelding er 
onsdag den 21. marts kl. 13.00 
Pris  200,- kr.  
Max 60 deltagere (først-til-mølle) 
 
 

Påskemåltid i Mårslet Sognehus 
Fredag den 31. marts kl. 17.30 

Flemming Knudsen fortæller: Fra 
Vibydreng til borgmester og råd-
mand 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flemming Knudsen fortæller om sit 
spændende liv. Han kommer omkring 
sin opvækst i Viby, livet som folke-
skolelærer i 25 år, sit virke som id-
rætsleder i 30 år, sin politiske karriere 
som byrådsmedlem i 24 år og sit nuti-
dige virke som medlem af regionsrå-
det i Region Midtjylland. Desuden 
kommer han ind på nogle af sin ung-
doms forbilleder. Han vil også tale 
om nogle kontroversielle emner og 
ting, som vi måske tager for givet i 
vores nuværende samfund. Flemming 
Knudsen lægger op til debat og er 
villig til at besvare alle spørgsmål. 
 
Der serveres kaffe med hjemmebag til 
40 kr.  Alle pensionister og efterløns-
modtagere i Mårslet Sogn er meget 
velkomne. 

Kirkens  
Studiedage 

 
Lørdag den 4. marts 2017  

kl. 9.30 - 12.00 
Mårslet Sognehus 

Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet 
Prof. dr. phil.  Jørn Henrik Petersen: 
FRA LUTHER TIL KONKURREN-

CESTATEN 
 

Lørdag den 25. marts 2017 
kl. 9.30 - 12.00 

Tranbjerg Sognegård 
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg J 
Forfatter, PHD. Iben Krogsdal: 

ER GUD SÅ FAST EN BORG?  
 

(Kirkens studiedage 2017 handler om 
reformationen. Alle er velkomne til at 

deltage for 25 kr. pr. studiedag.  
Program kan aftentes i kirken  

og sognehuset.) 

Mårslet  
Hyggeklub 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fglobalnyt.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Finline_100_%2Fpublic%2Fcsm_lutherrose_preis_0973c791c8.jpg%3Fitok%3D16v3eusa&imgrefurl=https%3A%2F%2Fglobalnyt.dk%2Fcontent%2Ftysk-kristen-erhvervspris-til-tid
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Folkekirkens Nødhjælps indsam-
ling – sogneindsamlingen 2017 
Del søndag den 12. MARTS 
med verdens fattigste  
 
Folkekirkens Nødhjælp gennemfører 
sin næste årlige husstandsindsamling 
søndag den 12. marts 2017 (i Mårslet 
Sogn kl. 10.00 - 13.00). Pengene går 
til verdens fattigste ud fra princippet 
hjælp til selvhjælp. Vi arbejder i 24 
lande – med katastrofehjælp, mine-
rydning, menneskerettigheder og bæ-
redygtig udvikling.  
 
DERFOR deler vi 
Når konflikter driver millioner af 
mennesker på flugt, og tørke og over-
svømmelser fører til død, ødelæggelse 
og sult, rammes de svageste. Styrker 
vi dem, behøver færre at sulte og 
flygte, og verden bliver mere stabil.  
 
Fra lokalt til globalt  
Indsamlingen organiseres af 950 loka-
le, frivillige indsamlingsledere. Cirka 
en tredjedel af indsamlerne er konfir-
mander, spejdere og FDF’er. Siden 
1999 er der samlet godt 210 millioner 
kroner, som har bedret livet for milli-
oner af mennesker.   

Bliv nødhjælper 
Cirka 20.000 frivillige er på gaden, 
når vi samler ind. Der er altid brug for 
flere, som vil dele to-tre timer og væ-
re med til en givende søndag på tværs 
af generationer og grænser.  
 
Pengene på rette sted 
Vi holder skarp kontrol med korrupti-
on og har administrationsudgifter på 
under 10 procent (8,4 i 2015). 

Det er stadig muligt at melde sig 
som indsamler i Mårslet Sogn. Er 
du interesseret i at hjælpe, så kon-
takt: 
 
Knud Lunderskov 
Tlf.: 40110175/ 86290629 
E-mail: k.lunderskov@gmail.com 

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling i Mårslet 

Nyt hold begynder  
den 20. april 

 
 
 
 
 
 
 
 

Babysalmesang er et tilbud for babyer 
på 2-8 mdr. sammen med mor og/
eller far.  
 
Vi synger, lytter, vugger, laver fagter, 
forundres og glædes over musikken, 
der ledsages af sæbebobler, blinkende 
stjerner og blafrende tørklæder. Det er 
alt sammen med til at formidle de 
smukke salmer til de helt små og ska-
be et særligt nærvær mellem barn og 

forælder. Der er efterfølgende kaffe/
the, småkager og hyggeligt samvær 
for dem, der har lyst.  
 
Et forløb består af 8 gange og ligger 
torsdag formiddag. Det er gratis. Det 
er muligt at tilmelde sig allerede nu 
ved at skrive til: 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 

Kirke- og kulturmedarbejder, 
Johanne Buur Okkels 

Babysalmesang i Mårslet Kirke 

3. klasse opfører påskespil i Mårslet Kirke 
Foråret er på vej og 3.c  opfører 
påskespil i Mårslet Kirke lige inden 
påskeferien. Påskespillet er en vig-
tig del af byens skole- kirkesamar-
bejde.   
 
Alle elever i 3.c medvirker og via 
påskespillet får de et indblik i en af de 
helt store, kristne grundfortællinger 
om håb efter mørke og liv efter død. 
Påskespillet arrangeres i samarbejde 

med 3.c og deres lærer, kirke- og kul-
turmedarbejder Johanne Buur Okkels, 
konstitueret sognepræst G. Kasper 
Hansen, organist Pia Labohn, kirkens 
korskole og en række  kompetente 
frivillige. Vi glæder os til at vise den 
dramatiske, forunderlige og glædelige 
historie i Mårslet Kirke. 

 
Kirke- og kulturmedarbejder,  

Johanne Buur Okkels 

Påskespillet opføres tre gange: 
 

 Torsdag d. 6. april kl. 15.00: 
Åben forestilling for foræl-
dre, venner og andre interes-
serede. 

 Fredag d. 7. april kl. 10.00: 
For alle elever i 0. - 1. kl. 

 Fredag d. 7. april kl. 11.00: 
For alle elever i 2. - 3. kl. 

mailto:kkm.maarsletkirke@gmail.com
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Søndag den 2. april kl. 16.00 
 

Dorthe Zielke, trompet 
Søren Johannsen, orgel 

 
2017 er 500-året for Martin Luthers 
offentliggørelse af de 95 teser vendt 
mod den katolske kirkes lære og prak-
sis. Luthers teser, som han satte på 
slotskirkedøren i Wittenberg, blev 
startskuddet til reformationen – forny-
elsen af den kristne kirke i Europa. 
 
For at fejre reformationsåret indbyder 

Mårslet Kirke til Luther-koncert. En 
koncert, der med en visuel fortælling 
på storskærm, går rundt om både 
mennesket Martin Luther, reformato-
ren og reformationen. 
 
Under den visuelle redegørelse rejser 
de to musikere gennem tiden og spil-
ler musik fra de sidste 500 år. Kom 
glad og bliv klogere på reformations-
historien og hør stemningsfuld klas-
sisk musik af de kendte komponister: 
Prætorius, Telemann, Bach, Mozart, 
Pärt, Jesper Madsen og Fabricius-
Bjerre. 
 
Dorthe Zielke har siden sin diplomek-
samen på Det Kongelige Danske Mu-
sikkonservatorium været på kontrakt 
eller været assistent i diverse orkestre, 
herunder Det Kgl. Kapel, DR Symfo-
niorkestret, DR Big Band, Copenha-
gen Phil, Radiosymfoniorkestret i 
Berlin, Helsingborgs Symfoniorke-
ster, Västerås Sinfonietta og Mahler 
Chamber Orchestra. Hun har stadig 

tilknytning til flere af disse orkestre 
og spiller ofte ved kirkelige begiven-
heder. 
 
Søren Johannsen har både organist- 
og dirigenteksamen fra Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium og de-
buterede fra solistklassen sammesteds 
med en anmelderrost koncert i Hellig-
åndskirken, København i 1995. Han 
har opført J. S. Bachs samlede orgel-
værker otte gange i koncertrækker, 
der én gang varede over 22 timer in-
denfor samme døgn, hvilket man kan 
finde i Guinness Book of Records 
2001. Søren Johannsen er organist i 
Christians Kirke, København. 
 
”Næst efter Gud er musikken det, som 
mest fortjener at fejres”  
- citat af Martin Luther 
 
Entré kr. 50,- ved indgangen  
fra kl. 15.30. 
 

MusikCafé: ”Luther Musik” i Mårslet Kirke 

KulturCafé 8320 

Tirsdag den 21. marts kl. 19.00  
 
Willy Egmose, født 1944, er særdeles 
velkendt i både kirkelige kredse såvel 
som jazzkredse. Han er født blind og 
fik en uddannelse som klaverstemmer 
og kirkemusikalsk eksamen fra Det 
Kongelige Danske Musikkonservato-
rium i København. I hele 46 år var 

han organist og korleder ved Skjern 
kirke og er tidligere leder af Skjern 
Pigekor. Udover sit kirkelige virke er 
Willy Egmose en særdeles aktiv jazz-
pianist sammen med sin ”Willy Eg-
mose Trio”. Desuden foredragshol-
der, hvor han ofte taler om brugen af 
rytmisk musik i kirken, hvilket han er 
en stor fortaler for. 

Willy Egmose har komponeret talrige 
salmemelodier. To af dem har fundet 
vej til salmebogen: ”Gud, vi er i gode 
hænder” og ”Menneske, din egen 
magt”. Derudover har han kompone-
ret et utal af korsatser for lige stem-
mer, hvilket bl.a. Mårslet Kirkes Pi-
gekor nyder godt af.  
 
Af udgivelser må fremhæves ”Salmer 
og sange i skole og kirke” (2000) og 
”Salmer og sange i skole og kirke 
2” (2010), som har Willy Egmose 
som medredaktør. 
 
Mårslet Kirkes Pigekor medvirker 
under ledelse af Pia Labohn med et 
par sange af aftenens gæst. 
 
Der er gratis adgang til denne Sang-
Café . Kom glad og få smurt stemme-
båndene:-)  
 
KulturCaféens Initiativgruppe  
Anna Johnsen, Lisbet Thorendal, Rig-
mor Nilsson og Pia Labohn.  
 

SangCafé med Willy Egmose i Mårslet Sognehus 
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Menighedsrådsmøde 
 

Dato for næste menighedsrådsmøde: 
 

Onsdag den 8. marts kl. 19.00 
 

Menighedsrådets møder er offentlige, 
og alle er velkomne til møderne. 

Parkeringskaos ved sognehuset 
Nyt fra menighedsrådet 

Mårslet er en by i stadig udvikling. 
Der udbygges ved Nymarksallé og 
ved Hørretløkken og både antallet af 
biler og indbyggere stiger. 
 
For at tilgodese de mange besøgende 
med ærinde i sognehuset eller hos 
præsten, besluttede menighedsrådet 
for tre år siden, at parkeringspladsen 
foran sognehuset skulle udvides. Re-
sultatet er vellykket, og det er der  
mange, som benytter sig af i dag. 
 
Fra august 2015 - maj 2016 stod 
præsteboligen tom, fordi boligen 
skulle renoveres, og en ny præst 
skulle ansættes. I dette tidsrum kun-
ne hele pladsen benyttes til parke-
ring. 
 
Men fra maj 2016, hvor vores nye 
præst med familie flyttede ind, har 
der desværre været situationer, hvor 
præstefamilien hverken har kunnet 
køre ud eller ind af deres carport. 

Det er især om morgenen, når børn 
afleveres i skolen eller sfo 'en, at der 
kan opstå problemer. Men også i af-
tentimerne, når der er arrangementer 
på skolen, parkeres bilerne sommeti-
der uden hensyntagen til præstefami-
lien, som har deres private forhave 
og carport lige ud til parkeringsplad-
sen. Lige nu er der opsat røde puller-
ter og rød-hvide bånd for at markere 
grænsen til forhaven og indkørslen 
til carporten. Disse vil dog senere 
blive udskiftet med en hæk. 
 
Menighedsrådet henstiller til, at man 
respekterer afmærkningen, så præste-
familien uhindret kan køre ud og ind 
af deres carport. Ligeledes skal bru-

gere af sognehuset 
have mulighed for 
at komme frem. 
 

Med venlig hilsen 
Menighedsrådet 

 

Kirkelig  
statistik 2016 

Mårslet sogn,  
Aarhus kommune 

Onsdag den 22. marts kl. 19.30 
 
I Bibelen opfordres vi gentagne gan-
ge til at lovprise Gud. Derfor vil vi 
gerne invitere til lovsangsaften med 
besøg af Braüner Bjerges familie-

band fra Baneleddet, der vil spille og 
synge sammen med os. 
 
Er du til glad lovsang, så mød op i 
Mårslet Sognehus og syng med.  

Mårslet Indre Mission 
Lovsangsaften i sognehuset 

 
KIRKELIG  
STATISTIK 

 
Antal 
2016 

  
Fødte 

66 

  
Døbte 

45 
(heraf 16 dåb 
af tidl. navn-

givne) 

  
Navngivne 

28 

  
Døde 

34 

  
Jordfæstelser 

4 

  
Bisættelser 

22 

  
Vielser 

7 

  
Kirkelig velsignelse af 
ægteskab 

 
1 

  
Konfirmerede 

78 

  
Minikonfirmander 
Forår 2016 
Efterår 2016 
Krybbespil skole/ 
kirke 

  
  

38 
26 
45 

Babysalmesang  
Forår 2016 
Efterår 2016 

 
18 
10 

  
Udtrædelser af folke-
kirken 

 
25 

Genoptagelser i folke-
kirken 

 
0 

Navneændringer 
Navneændringer på 
bryllupsdagen 

17 
19 
36 
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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 
Fyrrevænget 13, Hou 
8300 Odder 
tlf. 4258 3112 
gkha@km.dk  
Fridag: fredag 
 
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 
Johanne Buur Okkels 
Tlf. 8629 8190 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 
 
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 
aa@maarslet-kirke.dk 
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
www.maarslet-kirke.dk  
 
MÅRSLET KIRKE ER 
PÅ FACEBOOK 

Kontakt Kirken 

På Mårslet Kirkegård er fredningsperi-
oden for kistegrave 25 år og for urne-
grave 10 år.  
 
Erhvervelse og fornyelse af gravste-
der i en fredningsperiode (momsfr i) 
For medlemmer af Folkekirken:  
   Gratis 
For ikke-medlemmer af Folkekir-
ken:  
Kistegravsted m/1 plads:   
   6.255,07  
Kistegravsted m/2 pladser:  
   10.425,12 
Urnegravsted: 1.146,76 
 
Obligatorisk vedligehold af indram-
ning af gravsted i fredningsperioden 
(inkl. moms).  
Skal også betales ved fornyelse. 
Pr. år   25 år 
Kistegravsted m/1 plads:   
144,91  3.622,75   
Kistegravsted m/2 pladser: 
211,63  5.290,75 
Yderligere pr. plads udover 2:    
75,06   1.876,50 
Urnegravsted:    
103,21  1.032,10 (10 år) 
 
 
 
 

Vedligeholdelse af gravsteder, pris 
pr. år (inkl. moms). 
Renholdelse  Grandækning 
Kistegravsted m/1 plads:   
847,57  521,26 
Kistegravsted m/2 pladser: 
1.269,77  677,63 
Yderligere pr. plads udover 2: 
423,26  156,38 
Urnegravsted: 
651,58  521,26 
 
Legater for en fredningsperiode 
(inkl. moms). Priserne for et traditio-
nelt gravstedslegat er pris pr. år (se 
ovenfor) gange det antal år et grav-
stedslegat er gældende. F.eks. koster 
vedligeholdelsen af et urnegravsted i 
10 år med indramning, renholdelse og 
grandækning kr. 12.760,50 
 
Legataftale er obligatorisk ved føl-
gende gravstedsformer: 
Urnegravsted i park, 10 år:    
   5.603,60 
Urnegravsted i græs med plade, 10 år:   
   5.603,60 
Kistegravsted i græs med plade, 25 år: 
   14.009,00 
Urnegravsted, anonym fællesplæne, 10 
år:     2.606,30 
Kistegravsted, anonym fællesplæne, 25 
år:   10.425,00 

Begravelsesudgifter 
Gravkastning (momsfr i)     
Lørdags-     
 tillæg 
Voksengrav:    
5.629,56          1.876,53 
Barnegrav:    
2.814,79                             938,26 
Urnenedsættelse:   
599,45                             312,75
   
Andet: 
Aftale om forårs- og sommerblomster, 
juletulipaner, kranse og buketter kan 
tilkøbes. Nyanlæg og omlægning af 
gravsteder udføres gerne af kirkegårds-
personalet og betales særskilt efter reg-
ning. Årsregninger efter de til enhver 
tid gældende takster vil blive udsendt 
forud ved hvert års begyndelse. Kon-
takt graveren for spørgsmål om vedli-
geholdelsesaftaler og andet på tlf.: 
8629 4841 eller  

Mårslet Kirkegårds takster 2017             

mailto:gu.ka.han@privat.dk
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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  Johannes Reimer 86 29 22 12 jette.johannes@mail.dk 

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

Fodbold Helle Foged 20 47 27 20 hefo@nykredit.dk 

Gymnastik  Tine Westergaard Clausen 29 86 21 01 tinewestergaard@gmail.com 

Håndbold  Henrik Bendix Jensen  40 15 78 67 formand@tmg-haandbold.dk 

Motion Søren Skov Skjødt   soren@damvig.dk 

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 

TMG - Nyt 

Fodboldweekend 2017 

Der afholdes fodboldweekend lør-
dag den 29. og søndag den 30. 
april 2017 for alle U7 - U13 piger 
og drenge! 

Program, tilmelding m.m. foregår 
på vores hjemme-
side www.fodboldweekend.dk. 

Forældre, vi har også brug for 
jer... 

Vi glæder os til en fed weekend 
med masser af fodbold! 

 

TMG Fodbold 

mailto:1@gyldenkronesvej.dk
mailto:tlb@njordlaw.com
mailto:svendsengerda@gmail.com
mailto:formand@tmgbadminton.dk
mailto:jespersanderdk@gmail.com
mailto:hefo@nykredit.dk
mailto:tinewestergaard@gmail.com
mailto:formand@tmg-haandbold.dk
mailto:kirstenvilly@gmail.com
mailto:hb@melindascandinavia.dk
mailto:krusejacobsen@gmail.com
http://www.fodboldweekend.dk
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Gymnastikopvisning 25. marts 2017 i Mårslet Hallen 

Det er præcis 70 år siden, at årgang 
1946/47 stillede op til holdfoto som 
en del af TMG Gymnastik og Skytte-
forening. D. 25. marts 2017 stiller 15 
hold fra TMG Gymnastik årgang 
2016/2017 op til holdfoto, når de har 
været på gulvet til den årlige forårs-
opvisning, hvor holdene med stolthed 

viser, hvad de har øvet sig på hele 
vinteren. Vi glæder os til at se fami-
lie, venner og naboer til et brag af en 
eftermiddag i Mårslet Hallen kl. 
14.00 - 16.30.  

Hold øje med Facebook og 
www.maarslet.net, når vi nærmer os 

d. 25. marts, da adgangsforhold og 
kioskmuligheder vil være ændrede i 
år pga. byggeriet af den nye Multihal. 
Vi glæder os til at se jer! Bestyrelsen,  

TMG Gymnastik 

http://www.maarslet.net
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Status fra MultiHallen 
Info-aften 12. januar 
Den 12. januar havde fondsbestyrel-
sen inviteret interesserede borgere til 
en præsentation af MultiHalprojektet. 
Ca. 25 personer mødte op og fik først 
en orientering om processen op til i 
dag og derefter en detaljeret gennem-
gang af de overordnede tegninger. 
Der kom mange gode spørgsmål og 
generelt blev der udtrykt stor tilfreds-
hed med projektet. 
Til mødet blev der fremstillet en plan-
che med tegninger og en kort projekt-
beskrivelse. Denne planche kan nu ses 
i SuperBrugsen. 
 
Ombygning af Halhuset i gang 
Halhuset blev tømt d. 7. januar, og 
Dansk Halbyggeri gik for alvor i gang 
med nedbrydning og ombygning af 
HalHuset i midten af februar. I den 
forbindelse er indgangen til den eksi-
sterende hal nu flyttet om på bagsiden 
af hallen (ud mod boldbanerne).  
 
Bortgivning af Motions-pavillonen 
I starten af januar annoncerede bygge-
gruppen på MultiHallens Facebook-

side, at TMG Motions pavillon kunne 
afhentes gratis af dem, der måtte være 
interesserede i at overtage den.  
Forventningerne til eventuelle hen-
vendelser var ikke store, men det gik 
lige modsat. 
I løbet af meget kort tid var Facebook
-opslaget delt over 300 gange og hav-
de nået en rækkevidde på 92.000 per-
soner. Telefonerne kimede uafbrudt i 
to dage hos Steffen Laustsen og Niels
-Ole Christiansen, der stod som kon-
taktpersoner i opslaget.  
De fik ca. 50 seriøse henvendelser fra 
hele landet og fra alle mulige forskel-
lige foreninger, sportsklubber, uddan-
nelsesinstitutioner, firmaer og privat-
personer. Trods de mange interessere-
de er der endnu ikke fundet en endelig 
aftager, men det skal nok lykkes in-
den længe. Sidste frist for flytningen 
er 7. april, hvor Dansk Halbyggeri 
skal i gang med at grave ud, der hvor 
pavillonen står i dag. 
Fase 2 genstartes 
Aarhus Kommune har bekræftet, at de 
ekstra fire millioner kroner som er be-
vilget til MultiHallen, er klar til at bli-

ve frigivet. Det betyder, at bygge-
gruppen har genstartet dialogen med 
skolens ledelse, skolebestyrelsen og 
Børn & Unge om sammenbygningen 
med skolen. Udgangspunktet er, at 
der arbejdes videre med de idéer og 
tegninger, der tidligere har været på 
bordet. 
 
Indsamling 
Fondsbestyrelsen genstarter også ind-
samlingen af midler til MultiHallen, 
nu hvor der er fuldt overblik, hvad der 
er penge til inden for det nuværende 
budget. Dermed ved vi nemlig også, 
hvad der stadig mangler penge til. 
Indsamlingen vil foregå sideløbende 
med, at der vil blive søgt om midler 
fra forskellige fonde til forskellige 
konkrete former for inventar, som der 
pt ikke er råd til. 
 
Foredrag med Rasmus Tantholdt 
Husk at købe billet til foredraget med 
tv-journalist og krigskorrespondent 
Rasmust Tantholdt d. 4. maj i Mårslet 
Hallen. Billetter købes online. Se 
hvordan på www.multihal.nu. 

Årets loppemarked bliver den 10.juni 

Du kan godt sætte X i kalenderen ved 
den 6. og 10. juni. Hvor der henholds-
vis er indsamling og  loppemarked. 
De mange helligdage i foråret kan 
passende bruges til at rydde op og 
sortere lidt fra til Loppemarkedet. 
Smid derfor ikke ting væk som andre 
kan få glæde af, men gem dem til 
Loppemarkedet. Har du nogle gode 
ting som du ikke har mulighed for at 
opbevare så længe, har vi begrænset 
mulighed for at opbevare dem for dig. 
Vi forventer at dem som plejer at 
hjælpe til, også vil gøre det igen i år, 
men vi har behov for nye og flere 
kræfter. Vil du melde dig som ind-
samler, opstiller, sælger, oprydder el-

ler bare hjælpe til med noget, hører vi 
gerne fra dig. Vi kan love at det ikke 
er kedeligt, du bliver en rigtig god op-
levelse rigere. Indtægten fra Loppe-
markedet er en nødvendig indtægt for 
Håndboldafdelingen for at holde kon-
tingentet på et acceptabelt niveau, og 
for at kunne støtte ungdomsarbejdet. 
Indtægterne fra Loppe- markedet gør 
at vi bl.a. kan yde støtte til at sende 
børn og unge til div. stævner og kur-
ser. De sidste 9 år har vi hvert år 
sendt ca. 100 børn til diverse stævner 
hvor indtægten fra Loppemarkedet 
har været medvirkende til at holde 
deltagernes udgifter nede på et accep-
tabelt beløb. Børnene er rigtig begej-
strede for disse ture som er medvir-

kende til et godt socialt sammenhold 
og god oplevelse for livet. Bl.a. tak-
ket være indtægterne fra Loppemar-
kedet skal deltagerne kun selv afhol-
de ca. halvdelen af udgifterne. Så er 
du forældre til børn som deltager i 
årets stævne, tidligere eller fremtidige 
stævner, er du meget velkommen til 
at give en hjælpende hånd, enten ved 
Loppemarkedet eller på anden vis. 
Uanset om du er ny eller har hjulpet 
til tidligere, så giv besked til en af ne-
denstående om at du også deltager i 
år. 

    Loppemarkedsgruppen

29901665   

 

Mads  Brian 21756486 

bkj451@gmail.com

Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

mailto:banevej8@gmail.com
mailto:ovesdal25@profibermail.dk
mailto:bkj451@gmail.com
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NY FORSTANDER PÅ TESTRUP HØJSKOLE  

Nu er den kommende forstander for 
Testrup Højskole fundet. Højskolens 
bestyrelse har besluttet at ansætte Si-
mon Axø, den nuværende vicefor-
stander. Simon tiltræder stillingen 1. 
august 2017, hvor Jørgen Carlsen træ-
der tilbage efter mere end 30 år på po-
sten. Simon Axø er 36 år og 
cand.mag. i idéhistorie og samfunds-
fag fra Aarhus og Københavns uni-
versiteter. Han har været lærer på Te-
strup Højskole siden 2007 og har tid-

ligere undervist i Politisk Teori og 
Idéhistorie på Statskundskab på KU. 
Simon har gjort sig gældende i kultur- 
og samfundsdebatten i tale såvel som 
i skrift, bl.a. i diverse radio- og tv-
programmer. Han bor på Testrup Høj-
skole sammen med sin kæreste Helle 
Sikjær og deres lille dreng Lui, og se-
nere på året indtager de forstanderbo-
ligen efter Anne Margrethe og Jørgen 
Carlsen. 
”Det er helt i Testrup Højskoles ånd 

at ansætte Simon Axø”, udtaler for-
manden for højskolens bestyrelse 
Nanna Rørdam Knudsen: ”Testrup 
Højskole er en ganske speciel blan-
ding af den gode klassiske højskole 
og en levende samtidsbevidsthed. 
Klassisk og moderne på samme tid. 
Det vil den fortsat være med Simon 
Axø ved roret. Nu på vej mod nye ti-
der”.  

Husk Deadline Den 10. hver måned 
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Der indkaldes til generalforsamling i 
Testrup Højskoles Skolekreds 

Torsdag 16. marts 2016 kl. 18:15-19:30 
i Testrup Højskoles foredragssal 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være højskolen i hænde senest torsdag 25. fe-
bruar 2016. 
6. Skolens forstander beretter om årets gang og skolens økonomi. 
7. Valg til bestyrelsen – for 2 år. Tre af skolekredsens medlemmer er på valg. 
8. Valg af to suppleanter – for 1 år. 
9. Valg af to revisorer – for 1 år. 
10. Eventuelt. 

 
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at høre et foredrag af billedkunstner Martin Bigum kl. 
19.30. Der er fri entré for skolekredsens medlemmer, og som altid er der kaffe/the og kage. 
 
Arrangementer for alle interesserede 
Køb billet med rabat som medlem af Testrup Højskoles skolekreds til de mange spændende og ople-
velsesrige foredrag om historie, kunst, kultur, samfund, litteraturoplæsninger, koncerter og sangaften 
på Testrup Højskole. 
 

1. marts 2017, kl. 19.30: Jacob Mchangama: Ytringsfrihedens udfordringer – et oplæg der vil 
sætte nutidens danske og globale udfordringer for ytringsfriheden ind i en historisk sammen-
hæng. 
6. marts: Clement Kjersgaard 
16. marts: Martin Bigum 
18. marts: Aarhus Jazz Orchestra – obs. billetpris 120 kr. (50 kr. for medlemmer af skolekred-
sen) 
22. marts: Emil de Waal er kapelmester for en kvartet der rummer tre andre store musikalske 
profiler: Gustaf Ljunggreen, Dan Hemmer og Elith 'Nulle' Nykjær. 
5. april: Solborg/Banke koncert – et sammenspillet makkerpar inden for dansk jazz fortolker 
jazzens store sange 
10. april obs. kl. 20.00: Filmforevisning, Dejà Vu af Jon Bang Carlsen 
12. april obs. kl. 13.00: Jon Bang Carlsen, foredrag 
19. april: Jørgen Carlsen, foredrag om Luther og reformationen 
10. maj: Koncert med Trio Mio - nyt liv til dansk/svensk folkemusik. 
20. april: Et møde med kulturminister Mette Bock 
17. maj: Skuespiller Nis Bank Mikkelsen og Jørgen Carlsen – Peer Gynt 
1. juni: Sangaften med Jørgen Carlsen 
23. juni obs. kl. 14.30: Afskedsreception for Jørgen Carlsen 

 
 Entré til (hvor intet andet er nævnt): 60 kr. For medlemmer af Testrup Højskoles Elevforening og 
Skolekreds/Musikforening: 30 kr. Medlemskab af Skolekredsen/Musikforeningen kan tegnes ved 
henvendelse til skolens kontor, det koster 150 kr. om året for én person og 200 kr. for husstanden. 
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Revyens opstart 2017 og indkaldelse til  
generalforsamling i revyforeningen 105 gr. Blandet. 

Som alle mårsletter med resigneret 
tålmodighed har opdaget er der stadig 
kun en af fire butikker tilbage på Mår-
slet Butikscenter. En skitse til en Hel-
hedsplan er udarbejdet af det tapre 
fællesråd med en masse nye navne, så 
det.  
Vil du vide mere – så besøg Egnsarki-
vet og fællesrådets hjemmeside.  
Eller vil du gerne vide, hvad Mårslets 
skarpe penne og fremsynede revyfolk 
mener om dette fænomen og hvem og 
hvordan i kommunens mange skygge-
kroge, der mon har skylden, så kom 
til opstartsmøde i revyforeningen 
”105 gr. Blandet” her i Borgerhuset 
den 15. marts klokken 20:00.  
Alle kan være med til at præge årets 
revy, som løber over scenen i den før-
ste uge af oktober. 
Der er plads til nye tekstforfattere, 
scenefolk, PR-folk og skuespillere ik-
ke mindst. Der er frit valg på alle hyl-
der – og ingen emner er på forhånd 
tabu. Alle kender Borgerhuset. 
Forud for opstarten kl.20:00 er der 
generalforsamling en times tid, og 
der vil være noget til hals, smagsløg 
og duftesans i løbet af aftenen.  
Det eksisterende team har arbejdet 
sammen i adskillige år og drevet de 
forudgående forestillinger – den sid-
ste 36. i træk – til et topniveau på 

landsplan, hvilket kan bevidnes af vo-
re mange tilskuere (udsolgt sidste år).  
Det er ikke derfor kedeligt, hvis man-
ge nye melder sig – enten de nu vil 
prøve noget, de ikke har prøvet før – 
eller de brænder for at komme i gang 
igen med det sjove og meget ”fælles” 
projekt det er, at lave en lokal kvali-
tetsrevy. 

Kan man ikke komme den dag i Bor-
gerhuset, Banevej 2, Mårslet så kon-
takt formanden, Henning Hansen, på 
tlf.: 2030 4540 eller E-mail.  
henning.hansen@ifeh.org . 
Vel mødt den 15. marts 
 

Henning Hansen, Formand 

mailto:henning.hansen@ifeh.org


 
MÅRSLET-bladet  MARTS 2017 28 

 

 

Musikere fra Mårslet 
underholder efter  

generalforsamlingen 
 
Der er mange gode grunde til at møde 
op i Mårslet Sognehus mandag den 
20. marts kl. 19.30 når Mårslet Sogns 
Lokalhistoriske Forening holder ge-
neralforsamling.  
Når du har hørt om foreningens man-
ge spændende aktiviteter er der gratis 
kaffebord samt musikalsk underhold-
ning - og så på en mandag!  
 
Det bliver en forrygende aften, vi 
kommer nemlig i selskab med en 
gruppe lokale musikere fra Mårslet: 
Anders Errboe, Jørgen Kraglund, Pre-
ben Ulvskov samt Svend Sabro Sø-
rensen som tilsammen kalder sig  
Testrup Købmandshandels  
Pensionistorkester! 
Gå ikke glip af denne enestående af-

ten! 
 
Husk Mårslet Egnsarkiv har åbent 
den 2. og 4. onsdag i hver måned fra 
kl. 16.00-17.30.  
Indgang fra skolens lille P-plads på 
Obstrupvej. 
Næste gang er onsdag den 8. marts og 
onsdag den 22. marts – ses vi? 
 

Mail: maarsletarkiv@gmail.com 
 

www.maarsletegnsarkiv.dk 
 
Hvis du vil vide mere om den fortid, 
der danner baggrund for den nutid - 
og ikke mindst den fremtid, du er en 
del af, så bliv medlem af Mårslet 
Sogns Lokalhistoriske Forening og 
støt samtidig Mårslet Egnsarkiv. 
Årligt kontingent: 

Personligt: 75 kr. 

Husstandsmedlemskab: 150 kr. 

 

Kontakt: Formand Anne Marie Dals-

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

 
Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening afholder ordinær  
 

Generalforsamling  
 
mandag d. 20. marts 2017 kl. 
19.30 i Sognehuset, Obstrupvej 4,  
Mårslet. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
 
2. Beretning om foreningens aktivi-
teter 
 
3. Fremlæggelse af regnskab til 
godkendelse 
 
4. Indkomne forslag 
 
5. Valg 
 
Valg af bestyrelse jf. §4 
På valg er: Anne Marie Dalsgaard,  
Kirsten Cramer, Carl Gerhard Cro-
ne og Anders Errboe. Sidstnævnte 
ønsker ikke genvalg. 
 
Valg af to bestyrelsessuppleanter 
På valg er Inga Jelling og  
Jørn Andersen 
 
Valg af to revisorer 
På valg er Tage Andersen  
og Hans Vedholm 
 
Valg af én revisorsuppleant 
På valg er Svend Aage Andersen 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
 
7. Eventuelt 
 
Denne aften giver Lokalhistorisk 
Forening kaffen, og der er mulig-
hed for at  indmelde sig i forenin-
gen eller forny sit medlemskab. 
 
Efter kaffepausen er der underhold-
ning med ”Testrup Købmandshan-
dels Pensionistorkester” som består 
af lokale musikere. 
 

Mårslet Naturjazz 1988.  På billedet ses bl.a. Anders Errboe, Jørgen Kraglund, 
Preben Ulvskov og Svend Sabro Sørensen, som stadig er aktive musikere. 

Mårslet 2011:   
Musikerne Anders Errboe , Jørgen 
Kraglund og Preben Ulvskov, alle 
bosiddende i Mårslet. 
Foto: Jørgen Lauritsen. 
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

9.30-17.30 

Husk ! 
Deadline 

 
den 10. 
Hver 

måned 
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