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Formand: Anders Kjær Langballevænget 111 tlf. 23 38 21 72  

Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej 20     tlf. 20 43 77 12 

FU-medlem: Anette Poulsen Nymarksallé 128 tlf. 29 20 96 34 

FU-medlem: Simon Axø Testrup Højskole tlf. 86 29 03 55 

FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken 48 tlf. 28 11 65 36 

FU-medlem: Søren Pallesen Langballevej 166 tlf. 24 67 56 48 

Suppleant: Troels Laursen Hørretvej 12 tlf. 86 29 05 00 

Suppleant: Finn Larsen Langballevænget 92 tlf. 40 85 95 00 
    Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.som 

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU) 

Du bor på dit drikkevand. 
 
Kære Mårslettere. 
 
Jeg drømmer om, at 8320 Mårslet skal være den første sprøjtefri by/område 
i Aarhus kommune. 
 
”Du bor på vores drikkevand”, står der i en pjece fra vandværket. Der står 
også, at 1 gram sprøjtegift kan forurene en hel families forbrug af 
drikkevand i 80 år! Vi har et fælles ansvar for at bevare det rene drikkevand, 
vi endnu har i Mårslet. 
 
Der er mange, der skyder på landmændene i forhold til sprøjtegifte. Det er 
nok ikke helt retfærdigt, da en del private haveejere også er med på den 
vogn. 
 
Efter et netop overstået valg med en lang valgkamp, hvor vi har hørt alle 
partier snakke om klima, natur og miljø og alle de gode initiativer de vil 
sætte i værk, så er der også noget vi selv kan gøre: Vi kan stoppe med at 
bruge sprøjtegift i vores haver. Al forandring begynder som bekendt hos én 
selv. Jeg er også ret overbevist om, at der er mange ”klimatosser” i 8320, 
der vil være med til at gøre byen sprøjtefri. 
 
I Fællesrådet har vi naturligvis også drøftet emnet, og vi er enige om, at der 
skal oplysning og handling til. Èn måde at oplyse på, kunne være at tage 
emnet op på generalforsamlingerne i de respektive grundejerforeninger. 
 
Fra Fællesrådets side opfordrer vi alle til at undlade at bruge sprøjtegift i 
private haver, og hvis man gerne vil gøre noget mere for naturen, så lad et 
stykke af haven ligge som vild natur. Det gavner biodiversiteten. I øvrigt 
findes der adskillige tips på nettet om, hvordan man får en flot have uden 
brug af sprøjtegifte, f.eks.: beskytdrikkevandet.dk. 
 
Vores grundvand skal have en høj prioritet i hele klimadebatten. Mange af 
os har børn og børnebørn, og der skulle også gerne være rent drikkevand til 
dem i fremtiden. 
 
Derfor beder jeg om hjælp til, at min drøm kan gå i opfyldelse. 
 

Anette Poulsen 
Mårslet Fællesråd. 
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Kom og vær med på en frisk 
cykeltur for byens raske pensi-
onister, der skal være fyldt 60 
år for at kunne deltage, - og 
dette krav er ufravigeligt. 
 
Tyvstarten er ikke et cykelløb, 
men er rask cykeltur på små 7 
km. Turen tager vel omkring 
25-30 minutter, så man kan 
tage sig tid til at nyde Mårslets 
smukke omegn undervejs. 
 
OBS. Der er bestilt godt vejr! 
 
Starten går i Bomgårdshaven, 
og når de mange deltagere er 
kommet velbeholdne hjem 
igen, så er Mårslet Jule-
træslaug vært for deltagerne 
med øl/vand, pølser og kaffe. 
Sidste år deltog 41 cyklister, 
men vi forventer at deltageran-

tallet bliver større denne gang, 
men alt det finder vi ud af, når 
vi mødes i Bomgårdshaven 
onsdag, den 14. august kl. 
14.00. 
 
Når man kommer får man et 
startnummer, og ud fra det 
trækker vi lod om forskellige 
sponsorgaver. For Tyvstarten 
er nemlig sponseret af Super-
Brugsen , Djursland Bank, 
REMA 1000, og naturligvis 
Mårslet Juletræslaug. 
 
Der er ingen startgebyr, så ar-
rangementet er gratis for delta-
gerne. 
 
Der er lagt op til hygge og me-
gen snak..! 
 
v/Kaj Christensen 

Byfesten 2019 begynder med ’TYVSTARTEN’  
onsdag den 14. august kl. 14.00. 

En klumme om stort.. 
Uforudsigelighed er det eneste forud-
sigelige.. 
 
Testrup Højskoles grundlovsfejring 
blev lige så festlig, fornøjelig og 
spændende, som programmet havde 
lagt op til. Morten Østergaard fra De 
Radikale og Pernille Vermont fra 
Nye Borgerlige lagde ud med en 
skarp debat, godt hjulpet på vej af en 
veloplagt Clemens Kjersgaard. Der-
efter gik debatten slag i slag resten af 
eftermiddagen, med forskellige aktø-
rer på scenen. I sin afsluttende 
’grundlovstale’ fik Clemens Kjers-
gaard på magisk vis forudsagt resul-
tatet af dagens valg - både mht. ufor-

udsigeligheden, som dementerede 
meningsmålingernes og journalister-
nes forudsigelser om valgets ende-
gyldige udfald, og mht. forudsigelig-
heden i hele spektret af jubel over, 
og undskyldninger for, succes og 
fiasko. 
 
Det er forbavsende og berigende, at 
Mårslet i sin kulturakse (Testrup 
Højskole -Vilhelmsborg - Moes-
gaard) råder over så levende en orga-
nisme som vores højskole er - det er 
der ikke mange småbyer i Danmark, 
der kan konkurrere med. 
..og småt 
 

Men ellers kan Bladet konstatere, at 
sommeren er indtruffet. Bladet hol-
der 2 måneders pause - og forsøger 
endnu en gang at efterlyse mårslet-
tere, som har lyst til at binde an 
med bladarbejde, da der meget vel 
kan være mangel på arbejdskraft i 
redaktionen, når septembers ’Mårslet 
Bladet’ skal blive til. 
 
- Og med disse ord siger Deres klum-
meskriver og redaktør god sommer 
til alle. 
 
Ole Hansen 

Øg omsætningen, annoncer i Mårslet Bladet og bliv set. 
Send din annonce til annonce@maarslet-bladet.dk 
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Næste Mårsletblad kommer til september. Deadline for tekster og annoncer er 10. august 2019 

Byfesten afholdes i år som sædvanlig 
i uge 33, det er der ikke lavet om på. 
Dét, der til gengæld bliver anderledes 
denne gang, i forhold til de sidste par 
år, er, at det store festtelt på parke-
ringspladsen ikke kommer denne 
gang!                                                                    
De arrangementer, der har været i 
teltet, er åbenbart flyttet til dagene 
omkring Sct. Hans, med spisning og 
andet spas, og Group 8320 har, så 
vidt vides, helt overtaget teltet. 
 
Hvis det er sandt, så er TMG fodbold 
og TMG håndbold ikke deltagere i 
byfesten i år, og det er endog meget 
beklageligt. 
 
Hvis vi skruer tiden nogle år tilbage, 
så var Juletræslaugets kræmmermar-
ked om lørdagen hovedhjørnestenen i 
Mårslet Byfest, og indtil noget andet 
bliver bestemt, er det også sådan i 
2019. 

 
Bomgårdshaven lægger græs til 
byfestens kræmmermarked, og alt 
er som det plejer at være på lørdag 
den 17. august, mellem kl. 09.00 og 
15.00 
 
Kræmmermarkedet er stedet, hvor 
mårsetterne mødes, hvor der er mor-
genkaffe med rundstykker til rimelige 
priser, og måske en morgendram til at 
vågne op på. 
 
Ved ellevetiden er grillen varm, og 
der kan købes popcorn, pølser og 
drikkevarer. 
 
Kræmmermarkedet er for alle, ikke 
bare for børn men så sandelig også 
for byens mange voksne. Tag venner 
og naboer med den dag. Alle er vel-
komne. 
 

Hvis man vil have en stand på kræm-
mermarkedet skal der betales 50kr. 
via Mobile Pay til Lisbeth Christen-
sen på 225 13 288, og man vil så få 
tilsendt et stand-nummer. 
 
Standene vil aftenen før være marke-
rede og forsynet med et nummer, og 
der må ikke etableres stande udenfor 
de afmærkede områder. 
 
Opsætning af stande må først ske fra 
fredag den 16. aug. kl. 22.00. HUSK, 
at standen forlades ryddeligt efter 
markedet. 
 
Der må ikke sælges drikkevarer, føde-
varer, slik, is, chips og popcorn fra 
standene. 
 
Tilmelding:  
Mobile Pay 225 13 288 til  
Lisbeth Christensen 

Byfesten i Mårslet. Juletræslaugets andel.. 

Umiddelbart ikke noget og så alligevel.. 
 
Baggrunden for det lidt kryptiske spørgs-

mål er, at Stilauget i aprilnummeret brag-
te et indlæg om Elle Sø, den nye sti langs 
søen og muligheden for at kunne sætte 
borde og bænke i området. Vi efterlyste 
hjælp til at købe et bord/bænkesæt. 
 
Få dage efter at Mårslet Bladet var ud-
kommet, fik jeg en meget positiv henven-
delse fra Troels fra Superbrugen. Og or-
dene faldt nogenlunde sådan her: 
 
”som tak og påskønnelse til Stilauget, 
som har fået planlagt og etableret sådan 
et skønt område i byens nærhed, og spe-
cielt etableringen af stien under Letbanen 
ved Giber Å, så vil Superbrugsen meget 

gerne sponsorere et bord med tilhørende 
bænke”. 
 
På byens vegne er Stilauget meget tak-
nemmelig for gaven. Det er pragtfuldt 
engang imellem at stoppe op - med eller 
uden kaffe og madpakke - og nyde stilhe-
den og livet i og omkring Elle Sø. Det 
føles også rart med et skulderklap, som 
frivillig. 
 
Stilauget siger tak, og ønsker alle mår-
slettere en dejlig sommer med masser af 
vandreture og hyggelige stops undervejs. 
 

Jørgen Brandt Andersen 

Hvad er der med Elle Sø og Superbrugsen i Mårslet??  
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Forretningsudvalg:  
Formand  Micael Østergaard 40 25 27 11 micael.ost@gmail.com 
Næstformand  Anders Braagaard 50 88 76 73 tmg.andersbraagaard@gmail.com 
Kasserer  Gerda Svendsen 40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com 
FU-medlem Claus Jacobsen  41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com 

Afdelingsrepræsentanter:  
Badminton  Jens Birk 51 30 89 50 jensbirk1973@gmail.com 
Basketball Jesper Sander 20 64 02 88 jespersanderdk@gmail.com 
Cykelmotion  Hans Jørgen Jørgensen 20 84 30 72 jorgensenhansjorgen0@gmail.com 
Dart Søren Houlberg 51 88 31 22 shoulberg@mail.dk 
Floorball Henrik B. Schau 51 30 88 96 hbs@nykredit.dk 
Fodbold Helle Foged 20 47 27 20 hellefoged77@gmail.com 
Gymnastik  Pernille Bechsgaard Fast 51 22 85 41 pernille_b_jensen@hotmail.com 
Håndbold  Henrik B. Jensen 40 15 78 67  formand@tmg-haandbold.dk 
Motion Anders Sondrup 90 31 44 02 and.sondrup@gmail.com 
Pétanque  Kirsten Sørensen 27 59 23 51 kirstenvilly@gmail.com 
Tennis  Henrik Breyen   formand@tmg-tennis.dk 
Volleyball  Claus Jacobsen  41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com 

TMG's Hovedbestyrelse 

TMG Håndbold Loppemarked gjorde 
det igen ! 
 
Der var masser af lopper, Mårslet-
borgere, gæster, frivillige, lokale 
sponsorer, mulighed for at møde sine 
naboer og venner, “prof”-kræmmere, 
sol, god stemning, gode/dårlige hand-
ler, øl, grillpølser, popcorn, vafler, en 

gris, ALT VAR SOM DET PLEJER 
AT VÆRE!  

Desværre faldt omsætningen lidt i år, 
til 63.000kr. men der blev et overskud 
på 40.000kr., som går ubeskåret til 
håndboldafdelingen. Et rigtig flot re-
sultat.  
Den faldende omsætning skyldes nok 
lidt færre besøgende i år og manglen-
de blomster-salg mv. 
Grisen indbragte 3000kr. og vejede 
98 kg. Den blev vundet af Lene Osza-
dlik og Poul Enevoldsen.  
Denne gang forsøgte vi at flytte ind-
samlingsaftenen helt frem til fredag, 
og så køre lopperne direkte hen på 
pladsen. Det betød, at vi ikke skulle 
møde ind lørdag morgen kl. 5, og at 
vi ikke skulle have fat i lopperne 2 
gange. En kæmpelettelse, så vi vil 
helt sikkert vil gøre det på samme 
måde igen til næste år. 

Oprydningen gik rigtig godt og hur-
tigt. Kl. 15.00 mødte en dejlig flok 

forældre og andre gode kræfter op, 
for at hjælpe med oprydning, kørsel 
til genbrugsstationen og aflevering af 
borde/ bænke mv. En kæmpe hjælp. 
Det betød, at vi kunne forlade pladsen 
kl. 17.30, hvor vi kun manglede at 
tælle penge op og afslutte dagen med 
pizza. 

 
 
Tusind tak for alles opbakning! Til 
såvel besøgende og sponsorer som til 
de mange frivillige hjælpere. 

 
 

Med venlig hilsen  
Loppeudvalget 

TMG Håndbold gjore det igen 
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Giv en                  til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

”Fut i Festugen” på Kildevang. 
Søndag d. 1. sept. kl. 10.30. 
 
Centerrådet ved Lokalcenter Kilde-
vang inviterer alle aldre til en lækker 
brunch med kaffe, the og juice for 
kun 40 kr. pr. person. Børn op til 10 
år spiser gratis. Vi har plads til 70 
gæster, og pladserne fordeles efter 

”først til mølle”-princippet. Der vil 
være hyggelig stemningsmusik og 
højt festugehumør. Kom alene, eller 
kom sammen med nogle, du kender. 
 
M. v. h.  
Centerrådet ved Lokalcenter Kilde-
vang, Langballevej, Mårslet. 

”Fut i Festugen” på Kildevang 

Skal der være fest 
- så hold den i 

Mårslet 
Borgerhus 

Banevej 2, 8320 Mårslet 
Henvendelse om leje sker 

via borgethusets hjemmeside 
 

www.borgerhus.dk 
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 Vil du lære at spille Bridge 

Kan du / I godt lide at spille kort? 
Kunne du / I tænke jer at lære at 
spille bridge?  
 
Mårslet Bridgeklub starter igen 
undervisning fra september 2019.  
 
Det er 3. gang vi starter et nyt 
hold. Som klub glæder det os, at vi 
kan tilbyde undervisning i denne 
udfordrende sportsgren. Det er et 

meget spændende spil og mange 
siger, at det holder godt gang i de 
små grå. 
 
Hver gang har det været Lis Jen-
sen, der underviser, og det er det 
også denne gang. Lis Jensen har en 
masse erfaring med spillet og har 
fået stor ros for sin undervisnings-
form, der veksler mellem teori og 
spil. 
 
Undervisningen foregår i Mårslet 
Bridgeklubs lokaler på lokalcenter 
Kildevang, Langballevej 3, Mår-
slet, hver mandag fra 19.00 til ca. 
21.30. Første gang den 16. septem-
ber 2019. 
 

Prisen for undervisning (Sep.-
april) er 800 kr. inkl.  bogmateria-
le. 
 
Lyder det interessant, så kontakt 
os inden den 1. september 
 
Instruktøren Lis Jensen, tlf. 
22800686 –  
mail: west0901@jensen.mail.dk 
 
Eller Bridgeklubbens formand 
Jørgen Brandt Andersen 
tlf. 29790264 –  
mail: jorgen.brandt@hotmail.com 
 
vores hjemmeside er: 
www.bridge.dk/4244 

Opdatering af datoer  for efterårets foredrag  
 Live-stream fra Aarhus Universitet.  

Tirsdag 08-10-2019  Titel: På rumkrydstogt ud i Solsystemet 
Tirsdag 22-10-2019  Titel: Snedige bakterier 
Tirsdag 29-10-2019  Titel: Viden om vand 
Tirsdag 05-11-2019  Titel: Mennesker i klimaets brændpunkter (nyt) 
Tirsdag 12-11-2019  Titel: Hvordan is og vand dannede Danmark 
Tirsdag 19-11-2019  Titel: Forædling af mennesket – før og nu 
Tirsdag 26-11-2019  Titel: Luften vi indånder  
Nærmere omtale af de enkelte foredrag kommer i oktober nummeret. 
Reserver datoerne allerede nu. 

Send et indlæg til Mårslet Bladet 
indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 
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Tag med på kirkegårdsvandring og 
hør om fortid, nutid og lidt om frem-
tiden på Mårslet kirkegård.  
 
Kirkegården er oprindelig anlagt lige 
omkring kirken, og er i dag et resultat 
af flere udvidelser og ændringer, men 
kirkegården rummer stadig en rig 
kulturhistorie og mange års lokalhi-
storie.  
På vandringen ses på mange fine, 
særprægede og tidstypiske gravmin-
der over en del af byens og egnens 
personer og familier, der på forskellig 
måde har bidraget til vores erindring 
om Mårslets historie. 
 
Vi mødes foran kirken på Mårslet 
kirkegård, hvor graver Anne Marie 
Dalsgaard Mikkelsen, der også er 
medlem af vores bestyrelse, vil for-
tælle om den udviklingsplan, der er i 
gang på kirkegården samt lidt om dyr 
og planter. 
Kirkegården udgør en vigtig kultur-

arv som skal bevares. Kirkegården 
skal fortsat være et sted, som de pårø-
rende kan finde glæde og trøst ved at 
besøge. Kirkegården skal også være 
et funktionelt grønt anlæg med nuti-
dige og nærværende rammer for 
mennesker i forskellige livssituatio-
ner. Vi skal både se på de store linjer 
og de enkelte gravsteder. 
 
Vi går en tur og standser ved udvalg-
te gravminder, hvor medlemmer af 
Lokalhistorisk Forenings bestyrelse 
fortæller historien om de mårslettere, 
der ligger begravet her. 
Vi vil gerne være med til at belyse, at 
kirkegården er rum for erindring. Når 
der findes et gravminde og der fortsat 
er nogen, der taler om personerne, så 
bevares de lokale navne i byens erin-
dring, selvom familien måske ikke 
bor her længere. 
 
Som afslutning byder Lokalhistorisk 
Forening på en øl/vand og en dram. 

 
Rundvisningen er gratis og tilmelding 
ikke nødvendig. Varighed ca. 1½ - 2 
timer. Alle er velkomne!  
Arrangør: Mårslet Sogns Lokalhisto-
riske Forening. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Egnsarkivets åbningstider: 
  
  Juli - sommerlukket - åbent efter aftale 
   
  Tirsdag den   6. august kl. 19-21 
  Onsdag den 14. august kl. 16-17.30 
  Tirsdag den 20. august kl. 19-21 
  Onsdag den 28. august kl. 16-17.30 
  
Indgang fra skolens P-plads på Obstrupvej. Alle er velkomne til at besøge os! 
 
Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838 
Mail: maarsletarkiv@gmail.com 
Hjemmeside: www.maarsletarkiv.dk  - søg i arkivets samlinger herfra! 
Facebook: Mårslet - Lokalhistorie 

Støt lokalhistorien 
 
Lokalhistorisk Forening har som for-
mål at formidle vores lokalhistorie og 
derfor arrangerer vi foredrag, byvan-
dringer og udstillinger. Vi udgiver 
bøger og hæfter og er med til at holde 
Mårslet Egnsarkiv åbent for besøgen-
de og bevare og stille arkivalier til rå-
dighed. Du kan også tilmelde dig vo-
res nyhedsbrev, så du bliver mindet 
om arrangementer og udgivelser. 
 
Årligt kontingent: 
Personligt: 75 kr. 
Husstandsmedlemskab: 150 kr. 
 
Henvendelse om medlemskab til kas-
serer Kirsten Cramer, 8629 4303,  
kirsten.cramer04@gmail.com 

Kirkegårdsvandring 
Søndag den 18. august 2019 kl. 13.00 
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Giv en                  til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

I Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening har vi et æresmedlem og aktivt 
bestyrelsesmedlem som snart fylder 
90 år – de fleste år har hun levet, bo-
et og virket i Mårslet — Ingerlise 
Wendland. 
 
Derfor er vi også utrolig glade for at 
Ingerlise stadig arbejder i Egnsarki-
vet. Både vi og gæsterne i arkivet er 
godt hjulpet, når Ingerlise har vagten, 
for hun har haft berøring med hele 
sognet, dels i sit professionelle virke 
som kommuneassistent i Mårslet 
kommune og dels som privatperson, 
hvor hun har deltaget aktivt i mange 
foreninger og arrangementer i for-
skellige sammenhænge i Mårslet. 
 
I 30 år fra 1986-2016 var hun kasse-
rer for Lokalhistorisk Forening og 
bestyrelsen udnævnte hende allerede 
til æresmedlem af foreningen i 2011 
for sit store engagement.  
En gang havde vi tradition for at hol-
de generalforsamlingen i februar, 
men da Ingerlise med sin mand Kurt 
Wendland fik tradition for at rejse til 
Thailand i en længere periode hver 
vinter, rykkede vi naturligvis datoen 
for generalforsamlingen til marts 
måned, for vi ville ikke holde gene-
ralforsamling uden kassereren.  

 
Ingerlise er en rigtig god kollega bå-
de i bestyrelsen og på Egnsarkivet. 
Og det er ikke kun til at bage boller 
og lave kaffe - for det kan hun også. 
Ingerlise har gennem årene stået bag 
mange udstillinger, registreret bille-
der, avisudklip og andre arkivalier. 
Før vi fik pc’er var Ingerlise hurtig 
på skrivemaskinen og har desuden 
den smukkeste håndskrift, som vi 
også har haft gavn af. Alle vore lo-
kalhistoriske udgivelser har Ingerlise 
læst korrektur på. Men fyrtårnet i det 
lokalhistoriske arbejde må være de 
mange interview, som Ingerlise har 
lavet. Ingerlise rejste rundt til pri-
mært de ældre mårsletborgere og 
spurgte dem om deres liv og virke 
mens båndoptageren kørte. Så tog 
hun hjem og skrev samtalen ned - 
med dialekt -  så det er som histori-
ens vingesus, når vi læser dem i dag. 
Det var en populær serie, da de blev 
bragt løbende i Mårslet Bladet under 
overskriften ”En Mårsletter” og siden 
udgivet i små hæfter af Lokalhisto-
risk Forening.  
Alle disse hæfter har Ingerlise været 
med til at sælge i byens julestuer - 
men om formiddagen skulle hun 
først lige bage hundredvis af æble-
skiver på Lokalcenter Kildevang! 

 
Et andet varigt minde fra Ingerlises 
hånd er de mange sange. Selvfølgelig 
særligt Mårslet-sangen fra 1994 som 
vi synger til alle vores foredragsafte-
ner. Den rammer stadig plet. 
 
MandagsCaféen i Sognehuset har 
Ingerlise også stået bag i alle årene 
siden opstarten. Her har vi et par 
gange kombineret med en billedcafé, 
hvor Lokalhistorisk Forening viser 
billeder fra Mårslet. 
 
Når vi søger på Arkiv.dk efter Inger-
lise, kan vi se, at hun dukker op både 
som medlem af Sognerådet, medlem 
af Fællesrådets forretningsudvalg, 
Husmandsforeningens Dilettant, Rø-
de Kors Samaritterne i Mårslet, 
Brændevinslauget, TMG gymnastik 
gennem mange år og selv et originalt 
Næringsbrev fra 1968 er arkiveret. 
For Ingerlise og Kurt havde forret-
ningen Vin og Tobak på Nørregade i 
Aarhus. 
 
Hvis ikke I har mødt Ingerlise i nogle 
af ovennævnte sammenhænge, så har 
I med stor sandsynlighed mødt hende 
og Kurt på den daglige tur rundt om 
Vilhelmsborg og ellers er brugsen 
også stadig stedet hvor vi mødes - og 
her går det sjældent anderledes end, 
at vi kommer ind på emner, der ved-
rører vores egn og lokale historie. 
 
Kære Ingerlise — Et stort og hjerte-
ligt tillykke med din fødselsdag den 
7/7   

En Mårsletter — Ingerlise Wendland — fylder 90 år 

Ingerlise Wendland.  
Foto: Jørgen Lauritsen, 2017. 

1999: Ingerlise Wendland holder tale 
ved indvielsen af skiltet: Bomgaards-
haven. Lars Dybvad er med som den 
sidste, der er født på Bomgaarden. 

1994: MSLF 10 år - Poul Nørlem og 
Ingerlise Wendland modtager gaven fra 
Fællesrådet - dette kort er nu historie! 
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Skal der være fest 
- så hold den i 

Mårslet 
Borgerhus 

Banevej 2, 8320 Mårslet 
Henvendelse om leje sker 

via borgethusets hjemmeside 
 

www.borgerhus.dk 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn — 

Kære konfirmander 
 
Jeg skal ikke prøve at bilde nogen 
ind, at jeg ved, hvordan det er at være 
jer. 
 
Det er for mig, som for mange andre 
her i kirken sådan, at det er længe 
siden, vi selv var konfirmander. Alli-
gevel vil jeg godt sige lidt om hvilket 
fint søndagsritual, jeg selv havde som 
teenager. –Og der var altså lige nogle 
år af mit liv, hvor jeg kun gik i kirke 
sådan måske fem gange om året, så 
det er ikke kirkegang, jeg tænker på. 

Jeg blev konfirmeret for så længe si-
den, at ingen havde mobiltelefoner. 
Internettet havde vi aldrig hørt om. 
Ud for min seng havde jeg sådan en 
stor radio med båndoptager i. Jeg var 
ret social, så de fleste weekender hav-
de jeg været sammen med familie, 
venner eller klassekammerater. Alli-
gevel kunne nogle weekender jo godt 
være stille eller måske byde på pro-
blemer af en eller anden art. Når det 
så blev sent søndag aften, så var vi 

mange, der dengang stillede radioen 
ind på P4 i P1 og hørte ”Tværs” med 
Tine Bryld. Programmet findes sta-
digvæk i en noget anden form. Men 
for mig blev det sådan et ritual. Afte-
nen før jeg skulle tage fat på en ny 
uge, hørte jeg Tine Brylds rolige 
stemme, når hun talte med unge men-
nesker, der havde forskellige proble-
mer med forældre, venner eller sko-
len, eller følte sig ensomme. Men når 
man så som teenager godt kunne sy-
nes, at et eller andet var svært, så blev 
man der mindet om, at livet kunne 
også være svært for andre mennesker. 

Man fik indblik i, hvilke problemer 
andre havde at slås med og alene dér 
på værelset, på vej i seng hørte man, 
at livet kan leves på andre måder, og 
at det hjælper at tale med nogen. Når 
så programmet og den lange samtale 
var slut, hørte man altid Kim Larsen 
synge ”Som et strejf af en dråbe”. Det 
blev sådan en slags dejlig vuggevise, 
som man i grunden aldrig kan blive 
for stor til.  
 

Den handler om, at i det her ikke altid 
nemme liv, der skal vi holde fast i 
håbet. Hver dag byder på nye mulig-
heder. I har nærmest først lige taget 
hul på jeres liv, og der ligger mange 
gode år forude og venter på jer, forhå-
bentligt med gode, dejlige oplevelser. 
I har fået lov til at håbe på, at livet, at 
Gud vil jer det godt, for I er blevet 
strejfet af en dråbe. Hvad mon det er 
for en dråbe? Ja lige bag mig har vi 
Mårslet Kirkes døbefont. Den er nu 
blevet sat på den plads, hvor den ret-
telig hører hjemme: Lige i midten så 
vi hele tiden kan blive mindet om, at 

som døbte har vi det håb at 
leve på: At vi ikke skal leve 
vores liv alene. At Gud vil 
os og kender os. 
 
Vi har talt om dåben, og I 
har udfyldt stamtræer, og 
ikke ret mange af jer kunne 
nogle navne på jeres olde-
forældre.  Jeg spurgte jer, 
hvordan det er at tænke den 
modsatte vej: Engang er det 
jeres oldebørn, der er i gang 
med at glemme jer. Og er 
det da ikke en uhyggelig 
tanke, at det så hurtigt kan 
blive her i verden, som om 
vi ikke havde været her? –
Og jeg er sikker på, at de 
youtubere, der nu er kendte 
også vil være glemt lige så 
hurtigt som os. Hvis det er 
sådan, det er, så bliver vores 
dage som dråber, der falder 
ned i en tom evighed. For at 

vise jer at der også er en anden histo-
rie at fortælle om jer, talte vi om det 
billede, Jesus giver af sig selv: ”Jeg er 
vintræet, I er grenene” siger han. Det 
er evangeliets stamtræ, dåbstræet, der 
siger, at vi aldrig bliver glemt hos 
Gud, han husker os altid. I hans øjne 
er vi altid noget værd. Vi hører sam-
men med ham og sammen med de 
andre, som han også elsker og er gået 
i døden for. 

Fortsættes på næste side 

Konfirmationstale 2019 - 7.A & 7.C 
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Gud sagde til Kain, da han så, at Kain 
gik med blikket vendt mod jorden, at 
det var, fordi han lod vreden og onde 
tanker få magt over sig, men hvis han 
gjorde det gode, så ville han få det 
godt med sig selv og derfor kunne løfte 
blikket.  
 
Hver gang vi går i kirke, får vi Guds 
velsignelse. Han løfter sit blik på os og 
lyser af sin kraft på os for at give os 
styrke som noget af det sidste, inden vi 
går ud. Jeg håber, at I tager med herfra, 
at I har Guds velsignelse over jeres liv 
over den, som I hver især er. At I føler 
den styrke uanset hvilke ting, der vil 
komme. Løft blikket, det har I al mulig 
grund til! 
 
Guds velsignelse være med jer i dag og 
alle jeres dage!  
 
Og nu vil vi så sammen synge ”Som et 
strejf af en dråbe” …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sognepræst Signe Høg      

Kære konfirmander! 
 
Tiden, vi har haft sammen, er fløjet af 
sted, og nu sidder vi her i kirken. For i 
dag er det jeres konfirmationsdag. Jeg 
ved, at I har glædet jer meget. Måske 
kan I ligefrem mærke sommerfuglene 
bakse med vingerne i maven på jer, når 
I tænker på festen og gaverne, jeres 
stolte familier og blå mandag i næste 
uge? 
Og ikke bare det. Men også fordi livet 

ligger foran jer og fylder jer med håb 
og drømme for fremtiden. Der er me-
get at glæde sig til og meget at glæde 
sig over. Men tankerne om det, der 
venter, kan også være både overvæl-
dende og skræmmende. For hvilken 
vej skal man vælge som sin at gå gen-
nem livet?  
 
Livet beskrives ofte som en rejse. Eller 
som en vej vi går. Et stykke af rejsen 
har jeres forældre taget jer ved hånden 
og vist vejen. Men nu er I der, hvor I 
snart selv skal åbne livets døre og væl-
ge den vej, der skal være jeres. Hver 
især må I ud og slås med livet for at 
vriste mening og betydning ud af det. 
Det er ikke altid lige let. For der findes 
ikke nogen GPS til livet, der kan vise 
jer vejen fra A til B. Livet kan være 
fuldt af omveje, vildveje og blindgy-
der. Og selvom vi holder tungen lige i 
munden og gør os umage, risikerer vi 
alligevel at fare vild. Måske mislykkes 
vores projekter. Vi ved ikke, hvad der 
venter om næste hjørne, og uventede 
begivenheder kan spænde ben for vo-
res planer, håb og drømme for livet. Så 
kan livet gøre ondt. Og glæden kan 
blive vendt til smerte.  
 
Ja, vi kender ikke fremtiden. Måske er 
der ting, der ikke går op og ikke giver 
mening. Det kan virke skræmmende, 
og alligevel er vi nødt til at kaste os ud 
i livet. Vi kan ikke andet, for livet har 
vi fået for, at det skal leves. I må hver 
især begive jer ud på livets vej, men 
det betyder ikke, at I skal klare alting 
selv. Der findes ganske vist ikke en 
GPS, der kan vise vejen fra A til B, 
men I skal huske på, at I hver har en 
rygsæk med på rejsen. Den rygsæk er 
fuld af kærligheden fra de mennesker, 
der holder af jer. Fra jeres forældre og 
familier, fra jeres venner og kammera-
ter. Og i rygsækken er der også et løfte 
til jer fra Gud. 
 
Det løfte er ikke noget nyt. Det hører 
nemlig sammen med den dag, da I blev 
døbt. De fleste af jer kan ikke selv hu-
ske jeres dåb, og den lyder måske ikke 
af så meget: Der var en præst, noget 
vand og nogle ord. Men det, der skete 
den dag, er alligevel noget helt særligt: 
for da I blev døbt, lovede Gud at være 
med hver eneste af jer ”alle dage indtil 
verdens ende”. Guds løfte gælder altså 
resten af livet. Det var tegnet på Guds 

kærlighed ved jeres dåb. Og det er teg-
net på hans kærlighed i dag, på jeres 
konfirmationsdag. 
 
Ordet konfirmation betyder 
”bekræftelse”. Det betyder, at der siges 
ja til, at noget gælder. At det er rigtigt, 
at det er sådan. Og i dag ved konfirma-
tionen bekræfter Gud, at han holder, 
hvad han lovede ved dåben. Når løftet 
lyder igen i dag, er det tegn på, at Gud 
er med jer også nu, hvor I snart skal 
vælge jeres vej igennem livet. Det er 
let at fare vild på livets omveje, vildve-
je og blindgyder. Og så er det godt at 
tage et kig i den rygsæk, I hver især 
har med på rejsen og huske på kærlig-
heden og Guds løfte til jer.  
 
Uanset hvordan jeres liv kommer til at 
forme sig, så står det løfte fast. Gud 
mister aldrig troen på jer. Det var då-
bens løfte – og det er løftet på jeres 
konfirmationsdag: Gud glemmer jer 
aldrig.  
At holde fast ved det kan give mod til 
at stole på, at det nok skal gå alt sam-
men. Mod til at tro på, at I kan. Også 
selvom det ikke altid går, som I havde 
planlagt og håbet. 
 

 
 

Fortsættes på næste side 

Konfirmationstale 2019 - 7.B 
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Juli 

 
Søndag d. 7. juli kl. 10.00 
3. søndag efter  trinitatis 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 14. juli kl. 10.00 
4. søndag efter trinitatis 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 21. juli  
5. søndag efter trinitatis 
Ingen gudstjeneste i Mårslet 
 
Søndag d. 28. juli  
6. søndag efter trinitatis 
Ingen gudstjeneste i Mårslet 
 
 

August 
 
Søndag d. 4. august kl. 10.00 
7. søndag efter trinitatis 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 11. august kl. 10.00 
8. søndag efter trinitatis 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 18. august kl. 11.00 
9. søndag efter trinitatis 
Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 25. august kl. 09.00 
10. søndag efter trinitatis 
Præst: Jette Christiansen 

 
 

September 
 

Søndag d. 1. september kl. 10.00  
11. søndag efter trinitatis 
Præst: Signe Høg 

Kirketiderne 

 
August 

 
Onsdag den 14. august  

kl. 19.00-22.00 
Menighedsrådsmøde i sognehuset 

 
Søndag den 18. august kl. 11.00  

Friluftsgudstjeneste i  
Bomgårdshaven 

 
Søndag den 18. august kl. 16.00  
”X-FactorCafé” - koncert med Anne 

Mette og Tomas i Mårslet kirke  
 

Mandag den 26. august  
kl. 16.00  

Ny sorg- og livsmodsgruppe starter  
i sognehuset 

 

 
September 

 
Mandag den 9. september  

kl. 09.30 
Mandagscafé i sognehuset 

 
Tirsdag den 10. september  

Hyggeklubben, koncert med Basse-
ralle i sognehuset 

 
Søndag den 15. september  

kl. 16.00 
”MusikCafé”: ”Bach og bibelen - 

bud til tiden” i Mårslet kirke  
 
 
 


 Se omtale i kirkesiderne  

Aktivitetskalenderfor  
Mårslet Kirke og Sognehus 

Kildevangs- 
gudstjeneste 

 
Der er ingen gudstjenester på  

Kildevang i juli og august måned. 

Kirkekaffe 
 

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter 
søndagens gudstjenester. 
 
 
 
 
 
 
 

Her er der mulighed for at hilse på 
hinanden og ønske hinanden  

en fortsat god søndag. 

Kære konfirmander! I har glædet jer 
til i dag. Det har jeg også - selvom jeg 
må indrømme, at det føles lidt trist, at 
jeg snart skal sige farvel til jer. Jeg vil 
gerne sige jer tak for de mange ons-
dagseftermiddage, vi har delt med 
hinanden. Det har for mig været et 
privilegium at lære jer lidt at kende. I 
er nogle fine unge mennesker, og jeg 
er fuld af tiltro til, at I nok skal få no-
get godt ud af livet. Og hvis I tør stole 
på Guds løfte - på at Gud holder ud 
med jer uanset hvordan livet former 
sig - så er I stærke og kan bære næ-
sten alting.  
 
Jeg ønsker jer tillykke med konfirma-
tionen og al mulig lykke på livets rej-
se.  
 

Gud være med jer! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sognepræst Trine Nissen 
 
- Forud for talerne har der lydt en 
prædiken, som kan findes på kir-
kens hjemmeside. 
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Mandagscaféen, Hyggeklubben og  
Frokostpausen siger tak for et godt år og ønsker 

alle en god sommerferie. 
 

Og så glæder vi os til at ses igen til september 
 

 

Så er det igen muligt at deltage i en sorggruppe. Den be-
gynder mandag den 26. august 2019 
kl. 16.00 
Gruppen mødes i Mårslet Sognehus. Et møde varer ca. to 
timer, og der afholdes møde hver anden mandag, i alt 8 
gange.  
”Som jeg har det lige nu, er det godt at være sammen med 
andre og at blive hørt og forstået”. Det er et af de udsagn, 
vi har hørt i tidligere grupper. 
Det kan være svært at finde personer i ens omgangskreds, 

som i længden kan rumme og forstå den smerte, som sor-
gen over at have mistet en af sine nærmeste, indebærer. 
Et andet udsagn er: ”Min omverden synes, jeg hurtigt skal 
se at komme videre, men så hurtig er sorg ikke, skal jeg 
hilse og sige”. 
I gruppen er der tavshedspligt, men deltagerne lærer selv-
følgelig hinanden at kende. Det kan give mulighed for at 
få en kontakt, som man også efter forløbets afslutning kan 
have glæde af. Gruppen ledes af Susanne Lauritsen og Kaj 
Lolholm.  
Har du brug for, eller kender en, der har brug for at deltage 
i gruppen for voksne, kan henvendelse ske til Susanne 
Lauritsen, tlf.nr. 2532 4657 eller mail  
susanne.lauritsen@gmail.com   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Gruppelederne 

Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm  

Mariehønen 
Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. klasse sam-
men med deres forældre.  
Vi spiser lidt eftermiddagsmad, synger, hører små fortæl-
linger fra Bibelen, leger og laver andre aktiviteter.  
Sognehuset mandag kl. 16.15-17.30.  
 
Vil du vide mere, så kontakt: 
Jette Kristoffersen, 6084 5520 
Susanne Lunderskov, 6086 2617 
 
Lærkereden 
Lærkereden er for alle børn fra 0. klasse til og med 3. klas-
se. 
Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og delta-
ger i mange forskellige aktiviteter. 
Sognehuset mandag kl. 16.15-17.30 

 
Vil du vide mere, så kontakt: 
Mette Nørgård Pedersen, 4095 4529 
Dorthe Bjerge, 3029 2663 
 
Har du lyst at se om klubberne er noget for dig, er du vel-
kommen til at møde op og prøve det eller kontakte en af 
lederne.  
 
Børneklubberne er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler. 
 
Børneklubben holder sommerferie i juli. Klubberne 
starter op igen den 12. august.   
 

Rigtig god sommerferie!  

Børneklubben 

Sorg- og Livsmodsgruppen 

Hyggeklubben 
 

Hyggeklubben holder sommerferie til september, 
men her har I en lille appetitvækker til næste  

sæsons program. 
 

10. september får vi besøg af Basseralle - Lene 
Riis og Ole Nordug Jensen. 

De spiller på mange instrumenter og synger gård-
sange og sømandsviser m.m. 
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Palmesøndag, den 14. april 2019, hav-
de vi genindvielse af Mårslet Kirke 
efter, at den havde været lukket i næ-
sten et år. 
Indvielsen blev foretaget ved en fest-
gudstjeneste med biskop over Aarhus 
Stift, Henrik Wigh-Poulsen. Kirken 
var helt fuld og efter gudstjenesten var 
der frokost i sognehuset, og mange 
fulgte med til den del også. 
Vi har set meget frem til at skulle ind-
vie kirken igen, efter at have fulgt re-
noveringen måned for måned, og nu 
blev kirken klar til vores store højtid, 
påsken. Efterfølgende har der været 
konfirmationer i maj. 
 
Hvad er der så sket i kirken. Alle er 
velkomne til at kigge ind i kirken og 
ved selvsyn se resultatet.  
Vi har foretaget valg og indgået kom-
promisser for at nå til resultatet. Meget 
er forandret, men vi har også holdt fast 
i kirkens historiske værdier og har re-
noveret med respekt. 
Os der har arbejdet med renoveringen 

synes, at kirkerummet er blevet flot, 
lyst og mere rummeligt. 
 
Der har længe været et ønske om at få 
kirken kalket indvendigt. Af hensyn til 
Epitafiet og den gamle altertavle, var 
der behov for mere varme, fordelt i 
kirken. Derfor skulle gulvet op, så der 
kunne lægges rør. 

Efter mange diskussioner, blev det et 
plant gulv, med teglsten i hele kirken. 
Nu er kirken tilgængelig for alle, og 
det med et lyst og flot gulv, med et 
mønster ligesom vi har set på billeder 
fra ca. 1906. 

 
Vi har fået kirken kalket, så 
den nu står lys og flot, og 
sammen med lyst gulv, ser 
kirken mere rummelig ud. 
Vi har fået nye bænke, så 
man kan sidde godt i to timer 
til koncert eller tre timer til et 
kirkespil. 
Bænkene er mørkeblå og det 
er valgt for at give ro og 
modvægt til alt det lyse. Vi 

har fået nye hynder i dejlige farver og 
en lidt stærkere farve på knæfaldet. 
Når man kigger godt efter på bænke-
gavle, er der et mønster, der går ned 
gennem kirken. Det er Giber Å’s 
slyngning i Mårslet sogn.  
 
Der er hængt nye lysekroner op i hele 
kirken, og vi synes det giver en enkelt-
hed som passer, og så har vi bevaret to 
lampetter med indskrift, og de er an-
bragt i tårnrummet ved siden af orge-
let. 
 
Der er mange andre detaljer, som ikke 
kan ses, men bare er der, helt nyt var-
meanlæg under bænkene, som gerne 
skulle mærkes og nyt lydanlæg som 
gerne skulle kunne høres af alle. 
Kirken er normalt åben på hverdage 
fra 8-17, og selvfølgelig til søndagens 
gudstjenester. 
Her vil der ofte være nogen der gerne 
vil fortælle om kirken også. 
 

 
Mårslet menighedsråd 

Erik Lund Sørensen 
 
 
 
 
 
 
Foto: Anika Mette Villadsen 

Genindvielsen af Mårslet Kirke 
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 Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven 
Søndag den 18. august kl. 11.00 

Engen mellem åen og Brugsen får en særlig overjordisk 
skønhed over sig, når det indtages som et kirkerum under 
åben himmel. 
 
Århus Brassband leverer tonerne til salmesang fra byens 
borgere, Signe Høg står for dåb og prædiken, og gudstjene-
sten afholdes i det hele taget i samarbejde med frivillige, 

der også sørger for blomster, brød og gode siddepladser 
og lyd til alle. 
 
Kom og vær med store og små!  -og indtag gerne en med-
bragt madkurv sammen efter gudstjenesten. 
 
Skulle det blive regnvejr, har vi kun enkelte pavilloner, 
så husk paraplyen. Hvis det står ned i stænger, må vi ryk-
ke inden for i kirken.  
 
Vi håber på godt fremmøde uanset vejret. 
 
Alle er hjerteligt velkomne! 

Anne Mette Risager Lund og Tomas Lund fra Testrup 
kastede sig for 2 år siden ud i en livsændrende oplevelse, 
da de deltog i X-factor. De meldte sig for at få mere musik 
ind i livet igen. Det var en fantastisk oplevelse, der gav en 
større ro og lyst til at skabe musik og dele den med andre. 
 
Ved koncerten får Anne Mette og Tomas selskab af guita-
risten, Simon Troelsgaard. Trioen spiller en blanding af 
sange, som de har optrådt med tidligere, men også egne 
sange, som er skrevet inden for det sidste års tid.  
 
Sangene kredser om lysten til at leve livet fuldt ud, så læn-
ge man har det, tvivlen om, hvordan man egentlig gør det - 

og behandler emner som vinterbadning, tro, tango og kær-
lighed. 
 
Programmet består ligeledes af nyere sange af andre kunst-
nere - en bred vifte af sange der er tidløse, inderlige og 
nærværende.  
 
Men den røde tråd holdes af vokalharmonier og lækker 
akustisk guitar. 
 
 
Entré kr. 50,- ved indgangen fra kl. 15.30. Kontanter og 
MobilePay modtages.  

”X-FactorCafé” - Koncert i Mårslet kirke 
Søndag den 18. august kl. 16 med ”Anne Mette og Tomas” 
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 ”KulturCafe 8320” 
byder velkommen til en ny efterårssæson. 

”X-FactorCafé”: Søndag den 18. august kl. 16 i 
Mårslet kirke. 
Mårslets lokale X-factor-helte - ”Anne Mette og 
Tomas” - blev landskendte, da de medvirkede i X-
Factor 2018. Nu giver de koncert i den smukke nyre-
noverede kirke med guitaristen, Simon Troelsgaard.  
Entré kr. 50,- ved indgangen.  
 
 
”MusikCafé”: Søndag den 15. september kl. 16 i 
Mårslet kirke. 
”Bach og Bibelen – bud til tiden”. Et vekselspil mel-
lem Bibelens ord og musik af Johann Sebastian Bach. 
Skuespiller Ditte Gråbøl fremfører tekster fra de fire 
evangelier, og organist Sven Verner Olsen spiller de 
tilhørende værker af J.S. Bach. 
Entré kr. 50,- ved indgangen. 
 
 
”ABBA-Café”: Torsdag den 3. oktober kl. 19 i 
Mårslet Sognehus: 
”ABBA – kom tæt på musikken”. Musikjournalist 
og foredragsholder, Per Wium, og Mårslet Kirkes 
Pigekor tager ABBA-æraen under kærlig behandling.  
Entré kr. 50,- ved indgangen – incl. kaffe/te og kage  
 
 
 
”Peter AG-Café”: Tirsdag den 22. oktober kl. 
19.30 i Mårslet Sognehus.  
”Det sansende menneske – om livsmod, livsglæde 
og det sansende menneske”. 
Peter A.G. fra ”GNAGS” fortæller om sig selv og 
sin opvækst, om at være et opmærksomt menneske og 
om at svare på de udfordringer, som livet byder på.  
Et arrangement i samarbejde med Mårslet og Grønløk-
ke Aftenskoler. 
NB!!!! Billetter á kr. 100,- på billetto.dk fra 15. au-
gust. Evt. resterende billetter ved indgangen.  
 
 

”JuleevangelieCafé”: Søndag den 17. november kl. 
16 i Mårslet Kirke. 
“Det skete!”  
En rejse gennem Juleevangeliet med tonemalerier og 
scenarier, der males op for øjnene af små og store – og 
projiceres op på kæmpelærred. Maria på æslet og Jo-
sef, engle og stjerner vandrer rundt i kirkens hvælvin-
ger via andre projektorer.  
Karen Thomsen står for det billedlige udtryk. Tine 
K. Skau og Kai Stensgaard står for teknikken og for 
musikken på alskens instrumenter. 
Entré kr. 50,- ved indgangen. 
 
Kontanter og MobilePay modtages. 
 
 
Yderligere info om de forskellige arrangementer i 
Mårslet-Bladet, kirkens hjemmeside: maarslet-
kirke.dk  og MårsletWebben, når tiden nærmer sig.  
 
Vi ser frem til en spændende og indholdsrig sæson. 
Vel mødt :-) 

  
 
  

KulturCaféens Initiativgruppe  
Anna Johnsen - Lisbet Thorendal 

Rigmor Nilsson - Else Svendsen  
Trine Bredahl Nissen - Pia Labohn   

Både bierne og Tidselsommerfug-
lene nyder det gode sommervejr og 

kirkegårdens mange blomster. 
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 Kontakt Kirken Kirken er åben 

Mårslet Kirke er normalt åben i dags-
timerne mandag til fredag kl. 8.00 - 
17.00. Alle er velkomne til at slappe 
af fra dagens stress og nyde roen i det 
smukke nyrenoverede kirkerum. 

Kirkebil 

Til gudstjenester kan ældre og dårligt 
gående bestille gratis transport, der 
henter i hjemmet. For bestilling af 
kirkebil ring til kirketjeneren senest 
fredag kl. 8.30 på  
tlf. 8629 8190. 
 

Mårslet Menighedsråd  

Mårslet Kirke er på Facebook 
Find os, følg os og giv os gerne et LIKE! 

Menighedsrådsmøde 
 
Dato for næste menighedsrådsmøde: 

 
Onsdag den 14. August 

kl. 19.00-22.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menighedsrådets møder er offentlige 

og alle er velkomne til møderne. 

SOGNEPRÆST 
Signe Kølbæk Høg 
Obstrupvej 4 
8320 Mårslet 
Tlf. 8629 0234  
skh@km.dk 
Fridag: mandag 
 
SOGNEPRÆST 
Trine Bredahl Nissen 
tlf. 4041 6401 
TBNI@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 
Anika Mette Villadsen 
Tlf. 4022 4076 
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 
Erik Lund Sørensen 
Tlf. 2872 9395  
eriklundsoerensen@mail.tele.dk  
 
KIRKEVÆRGE 
Ole Kleis 
Tlf. 2687 4804 
olekleis@gmail.com 
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
www.maarslet-kirke.dk  
 

Billeder fra  
minikonfirmander-
nes pinsespil den  

6. juni i  
Mårslet kirke. 

Nyt fra Menighedsrådet 
 

Vores kontaktperson har ønsket at 
udtræde af menighedsrådet. Derfor 
har menighedsrådet konstitueret 
sig på ny. Følgende ændringer er 
sket: 
 
Formand: Erik Lund Sørensen 
Næstformand: Anders Kristoffer-
sen 
Kasserer: Torben Pedersen 
Kontaktperson: René Lunderskov 
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Hvis du/I har lyst til at understøtte 
bladets økonomi og dermed dets 
fremstilling og eksistens, er du meget 
velkommen til at indbetale et beløb – 

typisk er det på kr. 100,00.  
 
Det kan gøres via netbank: reg. nr. 
5072 konto nr. 1091531, eller via mo-

bile pay: 2047 5889  
 
Ivan Dybvad,  
Mårslet Bladets kasserer 
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Send et indlæg til Mårslet Bladet 
indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 
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Kommunalt tyveri af stille villavej 
på Hørretløkken! 
 
Arbejdsgruppen HL2020 er nedsat 
af de tre grundejerforeninger på 
Hørretløkken og er i dialog med 
Aarhus Kommune om diverse for-
hold omkring den planlagte udstyk-
ning ved Tranbjerggård. Dette ind-
læg er udarbejdet af HL2020. 
 
Mange kender efterhånden kommu-
nens tanker om at lade stamvejen på 
Hørretløkken, der er en privat fæl-
lesvej, blive gennemgående og der-
med blive byens nordlige forbindel-
sesvej til Beder-Bering Vejen (BBV). 
Borgermødet på Mårslet Skole den 7. 
februar 2019 var af samme grund me-
get velbesøgt. Lad det være sagt med 
det samme, der er et behov for at afla-
ste midtbyen trafikalt. Det skal bare 
ikke være en stille villavej, der kom-
mer til at betale prisen. 
 
Kommunens plan: 
Kommunen vil ifølge eget indlæg på 
borgermødet i trin 1 forlænge stamve-
jen ud i Tranbjerggård-udstykningen 
og i et måske kommende trin 2 for-
længe vejen yderligere til Obstrupvej 
og BBV ved at gå hen over letbanen 
og tæt forbi Frøkærparken. Der er 
ifølge kommunen tanker om ”måske 
engang” at gennemføre trin 2. Her 
taler kommunen formodentlig med to 
tunger, idet aktindsigter har givet et 
andet billede. Her omtales forlængel-
sen til BBV konsekvent som ”når” og 
altså ikke som det ”hvis”, der blev 
fortalt på borgermødet. Det giver an-
ledning til en lang række af bekym-
ringer. 

Trafikmængde: 
Allerede da lokalplan nr. 573 blev 
udarbejdet i 1999, i forbindelse med 
den første udstykning på Hørretløk-
ken, anslog kommunen at det daglige 
trafiktal på stamvejen ville blive på 
1.400 biler pr. døgn. Siden er to nye 
udstykninger kommet til nord for 
stamvejen og nu er Tranbjerggård-
udstykningen under planlægning. 
Med tre ekstra udstykninger og en 
åbning af stamvejen til BBV anslår 
kommunen nu et dagligt trafiktal på 
1.000 – 1.500 biler. Det forudsættes 
således, at de nye udstykninger og 
åbningen til BBV ikke vil give mere 
trafik på stamvejen. Mon ikke det 
tjener til at få medicinen til at glide 
lettere ned? 

 
Og antallet af biler der potentielt kun-
ne vælge at benytte gennemkørsels-
muligheden til BBV er meget stor. 
Langt over 1.000 biler i nærområdet 
og så har vi endda ikke medregnet 
store dele af Højbjerg, som vil kunne 
smutte hurtigere på motorvejen end 
hvad morgentrafikken på Ringvej Syd 
tillader. 
 
Støj: 

En anden bekymring handler om støj. 
Allerede tidligt i Hørretløkkens histo-
rie var trafikstøjen på stamvejen kri-
tisk i forhold til lokalplanens grænser. 
Med både allerede gennemførte og 
nye udstykninger samt en forbindelse 
til BBV bliver det selvsagt langt vær-
re. Her er de blot 1.000 – 1.500 biler 
naturligvis en fordel for projektet - 
om end en sandsynligvis helt ureali-
stisk kommunal forudsætning. Hel-
digvis er der håb – for kommunen! 
De har nemlig taget det standpunkt, at 
det ikke er nødvendigt at tage hensyn 
til støjgener over for de nuværende 
beboere jf. nedenstående to uddrag fra 
kommunens egen mailkorrespondan-
ce.  

 
(Fortsættes på side 29) 

Kommunalt tyveri af stille villavej 

Skal der være fest 
- så hold den i 

Mårslet 
Borgerhus 

Banevej 2, 8320 Mårslet 
Henvendelse om leje sker 

via borgethusets hjemmeside 
 

www.borgerhus.dk 

Hej XX ogYY. 
Jeg er blevet opmærksom på, at krav om støjaf-
skærmning af eksisterende boligområder kun 
gælder når vi planlægger nye eller ændre store 
vejanlæg. Det gælder ikke for byudvikling – dvs. 
planlægning af nye boligområder, der kobler sig 
op på eksisterende veje. 
Derfor vil der ikke opstå krav om og der kan 
ikke være berettiget forventning hos ekst. 
Boligejere på Hørretløkken om en støjaf-
skærmning… (Mobilitetsafdelingen, 
februar 2019) 

Hej alle 
Tak for orientering om støjbestemmelser og godt 
at vi får informationerne nu inden borgermødet i 
aften i Mårslet. (Byggemodningen, 7. 
februar 2019) 

Vores skøn ligger på, at vejen formentlig vil blive 
belastet med mellem 1000 – 1500 biler, når det 
aktuelle lokalplanområde er udbygget. En simpel 
overslagsberegning på støjudbredelsen fra en 
trafikmængde på 1500 biler viser, at vejens 
omgivelser vil blive belastet af støj over kommu-
neplanens støjgrænse på 58 dB.  
(Mobilitetsafdelingen 6. juli 2018) 
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I 2018 modtog bladet kr. 6.150 fra vennekredsen 
og knap kr. 4.000 fra foreninger. 

Sangglade mennesker i Mårslet  
Kære alle sangglade mennesker i 
Mårslet! 
 
Koret ”Mårslets stemmer” har nu 
været i gang i 6 sæsoner. 
 
Koret er for ALLE, uanset forudgå-
ende kvalifikationer. Det eneste det 
kræver, for at du kan være med er, at 
du ønsker at være en del af et varmt 
fællesskab, sammen med andre der 
elsker at synge. Har du ambitioner 
om at synge lidt solo, er der også 
mulighed for det, men det er absolut 
frivilligt. 
 
Koret ledes af Maria Norby, der til 
daglig arbejder som sanger og korle-
der for flere kor rundt omkring i Jyl-
land. Hun er energisk og medrivende 
og har en stor portion humor (se evt. 
mere på hendes hjemmeside 
www.marianorby.com ) 

 
Vi synger hver anden tirsdag (i ulige 
uger), i alt 8 gange, på Tandervej 52, 
8320 Mårslet. Vi lærer ca. 6-7 nye 
sange hver sæson, alt fra popklassi-
kere til amerikanske rockhits, og rø-
rende jazzballader. Selvfølgelig er 
der derudover julesange i efteråret og 
forårs-/sommersange i foråret. 
 
Vi har det altid sjovt og griner en 
masse. Vi holder hver sæson en hyg-
gelig afslutningsfest, med dejlig mad 
og fællessang, og dem der har lyst, 
kan optræde. 
 
Vi holder omkring afslutningen også 
altid en lille koncert for venner, fa-
milie og andre interesserede, enten 
på Tandervej eller ved SuperBrugsen 
i Mårslet. De seneste år har vi været i 
Tivoli Friheden at give et par koncer-
ter i forbindelse med deres julemar-

ked. Det er et hyggeligt højdepunkt. 
 
Lyder dette som et kor, du kunne 
tænke dig at blive en del af, så vil vi 
glæde os til at se dig i efterårssæso-
nen. 
 
Datoerne for efteråret er: 
 
Opstart 27. august. 
10. september. 
24. september. 
8. oktober. 
22. oktober. 
5. november. 
19. november. 
3. december. 
 
Skriv til Maria Norby på  
marianorby@gjoedsboel.dk 
 
så kontakter hun dig med tilmeldings
-informationerne. 

Trafiksikkerhed: 
Vi har haft en uafhængig vej- og tra-
fikingeniør på besøg på Hørretløkken. 
Han kunne påpege de samme pro-
blemstillinger omkring trafikmæng-
der, støj og trafiksikkerhed som vi 
allerede har fremført over for kom-
munen.  Mulighederne for at komme 
ud på samt ikke mindst krydse stam-
vejen er langtfra optimale, og der har 
desværre allerede været uheld. 

Oversigtsforholdene fra de to nordlige 
sideveje er meget ringe. Ved en ha-
stighed på 40 km/t skal en bilist fra 
sidevejen fra et punkt 2,5 m bag vige-
linjen kunne se 75 m i hver retning ad 
vejen og 43 m i hver retning ad cykel-

stien. Virkeligheden er at der kan ses 
under 5 meter ned af vejen fra den 
ene af de to nordlige udkørsler. 
 
Der er tale om trafikale fejlkonstrukti-
oner. Problemet bliver bare mange 
gange større - og antallet af farlige 
situationer ligeså - hvis vejen bliver 
gennemgående. 
 
Mårslet trænger i den grad til trafikal 
helhedstænkning og løsninger uden 
om midtbyen. Det skal bare ikke ske 
på bekostning af et velfungerende 
villakvarter, hvor forringelser i støj, 
trafiksikkerhed og livsglæde bliver 
prisen for at kommunen kan få stør-
stedelen af forbindelsesvejen gratis. 
Hensynet til kommunekassen er et 
gennemgående tema i forhandlinger, i 
møder, i aktindsigter mv. Det vejer 
åbenbart tungere end kommunens 
egne borgere. 
 
Mårslet Fællesråd har gennem længe-
re tid arbejdet med de trafikale udfor-
dringer. De har forslået en alternativ 
løsning i form af en nordlig ringvej 
helt uden om den nuværende bebyg-
gelse på Hørretløkken. Men det store 
spørgsmål er, om der overhovedet er 
behov for en nordlig forbindelsesvej 
til BBV. Trafikken i midtbyen vil 
allerede blive reduceret som følge af 

den sydlige bydels fremtidige adgang 
til BBV via Tandervej. Derudover 
indeholder helhedsplanen for Mårslet 
en målsætning om at flytte nogle af 
de bløde trafikanter fra Hørretvej til 
en ny ”ringforbindelse” af stier, der 
skal forbinde byens nordlige og sydli-
ge dele henover banelegemet. Begge 
dele vil aflaste midtbyen. 
 
Slutteligt skal det nævnes, at trafik-
forskning viser at nye veje trækker 
mere trafik til. Det vil uden tvivl også 
ske, hvis en nordlig forbindelsesvej til 
BBV etableres. Måske er det bedre at 
se på nogle løsninger, der ikke med-
fører en øget trafik i Mårslet. 

 
Anders, Johnny, Malene, Hanne, 
Mads og Henrik. 
 
(Hvis du vil følge ”kampen” på tætte-
ste hold, så meld dig ind i vores Face-
book gruppe: HL2020). 

(Fortsat fra side 28) 
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Ret til ændringer forbeholdes. 

 
Lokaltelefonnumre til: 

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 
Lokalcenterrådets tlf.: (9.00-12.00) 30505817.  

Lokalcenterrådets mail: brugerkildevang@msn.com 
Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i ”lige uger” kl. 15.00 til 17.00. 

Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K. 86290447, Villy P. 40312445 og Henry L. 41689076. 
Birgit W. Jørgensen, Forstander tlf.: 29209651. 

Gitte Sand, De forebyggende Hjemmebesøg, tlf.: 51180629. Ma.- tors. 8.30-9.00 
Sundhedsenheden  - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 16 00. 

 

Aktiviteter i Juli og August 2019 
 
Mandag d. 5. aug.  kl. 14.00. 
Lille Banko i Caféen. 
 
Torsdag d. 15. aug. kl. 13.00 til ca. 17.00 
Kaffeudflugt til Agri på Mols. Naturskøn bustur til desti-
nationen  ad mindre veje. Kaffebord nydes i Agri på en 
dejlig gård. Pris 125 kr. Tilmelding senest 1. aug. på tlf. 
22260147 eller 
Mail: brugerkildevang@msn.com 
 
Onsdag d. 21. aug.  kl. 17.30. 
Kom til månedens ”Spis-sammen” arrangement. 
Aftenens menu: Grillmad. Sædvanlige priser. Tilmelding 
senest mandag d. 12. aug.  på 
tlf. 22260147 eller  
mail: brugerkildevang@msn.com 
 
Mandag d. 26. aug. kl. 14.00. 
” Fællessang med Solveig.” 
 
Søndag d. 1. sept. kl. 10.30. 
” Kom til Brunch på dit Lokalcenter.” 
Se omtalen i dette nummer af Mårsletbladet.  
 
Menuplan for Café Kildevang i august. 
Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket. 
 
Dato: 

1. Dampet laks, dild sovs, kartofler og gulerødder. 
2. Mørbradgryde m. kartoffelmos. 
5. Bøf m. løg, kartofler, sovs og grønt. 
6. Kyllingsuppe m. brød.  
7. Koteletter i fad m. ris og kartofler. 
8. Fiskefileter m. remoulade og kartoffelbåde.  
9. Lasagne, råkost og brød. 
12. Karbonade m. stuvede grønærter og gulerødder. 
13. Biksemad, m spejlæg. 
14. Nakkesteg m. brune kartofler og sovs .  
15. Torsk med topping af rogn. 
16. Gullasch, kartoffelmos og grønt. 
19. Kalkunschnitzel, kartofler, paprikasovs og grønt. 
20. Boller i karry m. ris, kartofler og grønt. 
21. Oksegryde m. kartofler og grønt. 
22. Stegte sild, kartofler og persillesovs. 
23. Minipizza m. forskelligt fyld og salat. 
26. Hamburgryg, kartofler og aspargessovs.                                    
27. Vikingbøfgryde og kartoffelmos. 
28. Benløse fugle, mos, brun sovs og surt. 
29. Makrelfilet med krydderurter. 
30. Forloren hare, kartofler, sovs og grønt. 
 
Hverdage: kl. 9.00-13.30. ”Mad ud af Huset” på tlf. 
41855225 ( Kildevangs køkken.) 
Hovedret 45 kr. Dessert 20 kr. Smørrebrød 14 kr. Lun ret 
25 kr. 
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Vil du være med til at lave lay-out på Mårslet Bladet? Bladet laves i Microsofts Publisher program, som du måske ikke 
har prøvet, men hvis du bruger Word, så genkender du alle kommandoerne i Publisher.  Ring til Ole på 2266 0795 
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Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 
Alle henvendelser til: Vandværket 
tlf. 86298688 
 
Automatisk aflæsning af årsfor-
brug sker d. 31. dec. og 30. juni 
Opgørelserne udsendes herefter og 
seneste betalingsdato er 10. febru-
ar og 10. august 

 
SKJULTE RØRSKADER: 
For at opdage evt. skjulte rørska-
der i tide, husk da at aflæse vand-
måleren 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 VANDVÆRK a.m.b.a. 

Mårslet Bridge-
klub 
Inviterer til sommerbridge på føl-
gende torsdage i maj, juni og au-
gust: 
Juni:                06.06., 
13.06., 20.06., 27.06. 
August:          08.08., 15.08., 
22.08., 29.08. 
 
Turneringen starter kl. 18.30 på 
Lokalcenter Kildevang, Langbal-
levej 1 - 3, 8320 Mårslet. Man 
medbringer selv kaffe/the eller 
fornødenheder. 
 
Pris: 40,00 kr. pr. spiller pr. gang. 
Der spilles om mesterpoint og 
vinpræmier, og der spilles med 
EDB-givne kort og bridgemate. 
Betaling senest onsdag kl. 16 
via mobilepay nr. 22 64 67 29 
(klubbens kasserer Kirsten) el-
ler overførsel til konto 7267-
1055035. 
 
Tilmelding senest onsdag kl. 
16 til Hanne på 
mail: hanne@sallingjensen.dk 
 
Hovedsponsor:  
 
Djurslands Bank               
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Vi har en fysisk butik i Beder, Tværskiftet 4, 
som har åben mandag til fredag imellem 8 og 

16, dog 15 om fredagen. Der er også mulighed 
for at leje maskiner via firmaet. 

Service kan bestilles på 70101005 eller http://
www.ahs.dk  

Martin Simonsen, Tværskiftet 4, 8330 Beder 

MRP-Regnskabshjælp 
Led og ked af at lave regnskab 

aften og weekend 

Så er hjælpen ikke langt væk!! 
 

Al regnskabbsassistance udføres 
Mads Reffstrup Pedersen 

Ovesdal 25 - 8320 Mårslet 
tlf 20 13 09 91 

Mail: mrpregnskab@profibermail.dk 
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