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LEDER

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)

En forening i et landsbysamfund
I mit virke som foreningsudvikler bliver jeg ofte stillet spørgsmålet: ”Hvad er det 
TMG kan, som er noget særligt?”. De første ord, som falder mig ind, er: ”at vi kan 
skabe fællesskab igennem idræts- og motionstilbud”. Som forening har vi mulighe-
den for at skabe en form for rammesat fællesskab, som opstår i det øjeblik menne-
skerne laver det samme og får en glædesfølelse af samhørighed. Når rammen er sat 
i form af en aftalt mødetid, så møder vi mennesker på kryds og tværs af netværk og 
grupper til et fælles formål – og herudfra kan der så opstå et foreningsfællesskab. 
Det kan være ved at kæmpe om en sejr sammen. At mødes til tredje halvleg og ufor-
mel snak efter en hård træning. At ærgre sig sammen over en tabt kamp og sammen 
finde modet igen.

Typerne for fællesskab kan have mange former, men essensen er den samme. I TMG 
forsøger vi at gøre os umage med at sætte rammen, så disse foreningsfællesskaber 
kan opstå – præcis ligesom mange andre foreninger i Mårslet også gør. Det handler 
om at få skabt dette fællesskab, hvor gælden og samhørigheden kan mærkes og 
bliver en form for afhængighed i positiv forstand.

Krydrer man så dette foreningsfællesskab med en landsbymentalitet, kan man sætte 
ekstra skub i fællesskabet. Det efterlader spørgsmålet i mit hoved: ”Hvad er det 
særlige ved en forening i en landsby?”. Mit bud er, at ved at bo i en landsby og være 
aktiv i en forening, kombinerer vi to former for fællesskab og giver det ekstra kraft. 
Når man bor i en landsby, har man en form for samhørighed og stolthed ved at kom-
me fra den samme landsby, og man kan kerer sig om hinanden. Derudover mødes 
man til samme tilbud i foreningen, og så har man dobbelt sammentræf. Netop det 
ramte os ekstra hårdt under corona-nedlukningen i foråret. Her kunne vi ikke mødes 
på kryds og tværs i foreningen og i landsbyen, og sådan noget kan virkelig mærkes 
på den sociale konto hos os mennesker. For os i TMG var det hårdt, at vi ikke kunne 
dyrke idræt eller mødes i andre sociale henseende. Men at tage fællesskabet fra os - 
det gjorde ondt.

I dag arbejder vi stadig under corona-restriktioner, men vi har fået de fleste af de 
rammer, som skaber vores fællesskab tilbage i foreningslivet og landsbysamfundet. 
Det skal vi værne om, for det er netop det, - efter min mening - at en forening i et 
landsbysamfund som Mårslet kan. 

Pernille Bechsgaard Fast
Foreningsudvikler for TMG

Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.com
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”En ny normal”
Skoledag under betegnelsen ”en ny 
normal” 
– corona sætter stadig en tydelig 
ramme om vores hverdag i skolen, 
og vi må forvente, at det varer ved 
en rum tid endnu

Hyppig håndvask, host i ærmet, 
direkte indgang til klasseværelserne, 
begrænset forældreadgang, afspritning 
og udluftning. Det er stadig hverdagen 
på Mårslet Skole.
Og så er der det med afstand: 
Inden for klasserne kan børnene og de 
unge være sammen som før corona – 
som i en familie. På tværs af klasser 
og med andre udenfor klassefælles-
skabet skal afstanden fortsat være 
mindst en meter.
 
Dette er den nye ramme omkring vo-
res skoledag. Ellers er vores hverdag 
overordnet som den plejer at være 
med mødetid efter almindeligt skema, 
fag, forældremøder og traditioner, 
som vi dog afvikler på lidt anderledes 
måder. 

Skolernes motionsdag 
Traditionen tro har vi sidste dag inden 
efterårsferien holdt ”Skolernes moti-
onsdag”. En dag, hvor vi har fokus på 
bevægelse og trivsel - og en tradition 
som gælder hele den danske folkesko-
le, og en tradition, som blev grundlagt 
i 1982 af Dansk Skoleidræt.

I år har corona sat en ny ramme for 
vores afvikling af motionsdagen. Da-
gen er foregået klassevis med mange 
sjove og bevægende aktiviteter.

Morgenmad, massage, verdensmål 
og meget mere
Både i indskoling, mellemtrin og ud-
skoling startede en del klasser dagen 
med morgenmad i klasserne. Flere 
forældreråd var med til at arrange-
re det, - et rigtig godt eksempel på, 
hvordan vores forældre bakker op om 
skolen.  

I indskolingen var mange klasser på 

tur i naturen til nogle af alle de dejlige 
områder, der omkranser Mårslet. Der 
var ture til Vilhelmsborg, Hørret Skov, 
Den store Sten m.v., hvor der blev 
samlet efterårsting, lavet bevægelses-
lege, samarbejdsøvelser, bål og meget 
mere. 
2. klasserne brugte noget af dagen på 
at løbe en fast rute, som indskolingen 
plejer at gøre det.  
I indskolingen er motionsdagen en 
dag, som lærere og pædagoger er fæl-
les om, og som altid er en skøn optakt 
til efterårsferien.

På mellemtrinnet arbejdede 4. klas-
serne med ”Mission Verdensmål”. Det 
var et opgaveløb i grupper, hvor ele-
verne undervejs mødte fem forskellige 
poster, som knytter sig til 5 af FNs i 
alt 17 verdensmål. De 5 mål var: 
Afskaf fattigdom, Livet i havet, Bæ-
redygtig energi, Bæredygtige byer og 
lokalsamfund samt Klimaindsats.

Ved hver post skulle eleverne forholde 
sig til en global problemstilling og ud-
føre en kropslig handling (”action”), 
der knytter sig til en mulig løsning af 
problemet. De skulle efterfølgende 
afslutte deres lille mission i klassen.
Materialet er udarbejdet i samarbejde 
med Dansk Skoleidræt og FNbyens 
Skoletjeneste, og det bliver spænden-
de at høre, om klasserne efter ”mis-
sionen” kommer med idéer til nogle 
forandringer på skolen. 

Udskolingen havde aftalt en trivsels-
dag i klasserne med fokus på motion, 
sundhed, trivsel og elevernes medbe-
stemmelse. 
Det kom der mange forskellige aktivi-
teter ud af:
En klasse cyklede til Højbjerg for at 
spille det nye ketcherspil, ”padel”. En 
anden klasse fik  besøg af en gæstelæ-
rer fra Sex og samfund. Andre klasser 
lavede aktiviteter i hallen, spillede 
fodbold, dansede, lavede yoga, lavede 
mad, så film, spillede brætspil med 
mere.

Det blev en dejlig dag som afslutning 
på første fjerdedel af skoleåret. 

Teater, valgfag, avis og bogstavind-
læring. Den ”nye normal” byder på 
masser af god undervisning.
Vores bibliotek, Pædagogisk Lærings-
center, er igen åbent for skolens 0. - 3. 
klasser. Klasserne besøger biblioteket 
hver uge, hvor Camilla eller Trine 
har et oplæg klar til børnene om fx 
naturens dag, faglig læsning, et forfat-
terskab, seriebøger, et nyt læringsspil 
eller andet, som kan inspirere børnene 
til at læse eller lære. Og så afleverer 
og låner børnene bøger.  

0. klasserne er i fuld gang med at 
arbejde med bogstaverne.
Børnene kan bruge en hel formiddag 
på et nyt bogstav, som de arbejder 
med på forskellige måder: De hører 
historie, laver bogstavhilsner, finder 
ord med det nye bogstav som forlyd, 
tegner og skriver ordene, synger alfa-
betsange, skriver bogstavet med kridt 
på gulvet, former bogstaver, laver 
bogstav-Mandalaer og meget mere. 
Proceduren er stort set den samme ved 
hvert bogstav, og børnene synes det 
er sjovt og er allerede ret selvkørende 
i det.

2. årgang skulle have været i Aarhus 
Teater, men da det endnu er svært at 
bruge offentlig transport pga corona, 
tilbød Teater Refleksion at komme ud 
på skolen i stedet. 
De spillede stykket,” Farvel, hr 
Muffin”, som er en bekræftende og 
hjertevarm fortælling om at tage af-
sked. I Politiken blev stykket anmeldt 
som ”Dukketeater af absolut fineste 
karakter.”

5.c har selv lavet teater i engelskti-
merne. De har haft et forløb med et 
skuespil om ”The 3 little pigs”, der 
smides ud hjemmefra og må gå grue-
ligt meget igennem.
Klassen har arbejdet med stykket i 

( Fortsættes næste side )
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1 1/2 måned, og børnene har øvet 
oplæsning, udtale og lært replikkerne 
udenad. 
Til sidst inviterede klassen to 4. klas-
ser og en 5.klasse ind og se stykket - 
på skift og med afstand naturligvis. 
Klassen fortæller, at det har været 
sjovt at lave skuespil og at vise det for 
de andre klasser. De er klar på at gøre 
det igen.

Valgfag som prøvefag
I udskolingen er det nyt, at eleverne 
på 7. og 8. årgang skal have et valg-
fag, som de skal til eksamen i. 
Eleverne har skullet vælge mellem 

musik, madkundskab eller hånd-
værk&design. I år skal de første ele-
ver til eksamen i deres valgfag, så 8. 
årgang har travlt med at indhente det 
forsømte fra nedlukningen i foråret. 

I håndværk&design arbejder eleverne 
projektorienteret med de arbejdsfor-
mer, som de skal bruge til eksamen. 
I første forløb har eleverne fået ar-
bejdstitlen ”Ved vandet”, som de har 
lavet produkter ud fra. Først har de 
lavet mindmaps, skitser og udviklet 
idéer. Lige nu lægger de sidste hånd 
på deres produkter, som er meget 
forskellige. 
”Ved vandet” har inspireret eleverne 
til at bygge og sy alt fra klipklappere, 
køletasker og kimonoer til en flydende 
bar, bøllehatte, strandstole og endnu 
mere. 

Avis om livsvilkår under corona
I 7B arbejdes med avis. Klassen skal i
uge 45-46 lave deres egen avis og 

deltage i den landsdækkende konkur-
rence om at vinde 10.000 kr. 
Temaet i Nyhedsugen 2020 handler 
om at beskrive de nye livsvilkår, 
coronavirussen har bragt med sig: 
Hjemme hos eleverne. I deres by. I 
Danmark, Europa og Verden. 

Opgaven er at undersøge og fortælle, 
hvordan tilværelsen former sig for os 
alle sammen under pandemien. Både 
på godt og på ondt. Det bliver spæn-
dende at læse. 

Dette er blot en lille udpluk fra hver-
dagen på skolen og al den spændende 
undervisning, der foregår, også i en 
coronatid. Lyst, liv og læring er fortsat 
vores pejlemærke i hverdagen og det, 
der præger vores skole. 

Af skoleleder 
Inge Pedersen

Billeder skolernes motionsdag
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TMG
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

AfdelingsrepræsentanterAfdelingsrepræsentanter: 
Badminton Jesper Munk 23 46 69 45 jespermunk.dk@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 soerenhoulberg@gmail.com
Floorball Henrik B. Schau 51 30 88 96 hbs@nykredit.dk
Fodbold Helle Foged 20 47 27 20 hellefoged77@gmail.com
Gymnastik Jane Midtgaard Madsen 61 33 66 08 jane@tmggymnastik.com
Håndbold Henrik B. Jensen 40 15 78 67 formand@tmg-haandbold.dk
Motion Andreas Sondrup 91 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

Foreningsudvikler:
Foreningsudvikler Pernille Bechsgaard Fast 51 22 85 41 pernille.bechsgaard@dgi.dk
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Floorball er en holdsport i hockeyfamilien, hvor alle kan
være med, og hvor man hurtigt vil opleve, at man er
med i spillet.  

Vi træner én gang om ugen med en blanding af
opvarmning, leg, øvelser med håndtering af stav og
bold. Vi slutter altid af med kamptræning. 

Der er plads til alle uanset niveau. Først og fremmest
skal vi have det sjovt. Vi får helt sikkert sved på panden
og et kæmpe smil over hele ansigtet.  Vi glæder os! 

 FLOORBALL FOR BØRN 

OPSTART D .  31 .OKTOBER | KL .  11-12 | MÅRSTLET MULTIHAL| 1-5 .  KLASSE 

Alder: Piger og drenge i  

 1-5. klasse 

Tid: Lørdag kl. 11-12 

Sted: Mårslet Multihal

Sæsonstart: 31/10 

Sæson slut: 10/4 

Pris: 550 kr. for hele

sæsonen 

Tilmelding: Bare mød   

 op til første træning 

3 gratis prøvetræninger

 

NYHED I TMG FLOORBALL
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Bestyrelsen for Mårslet Borgerhus indkalder til Generalforsamling   

         

 Torsdag den 12. november kl 19 i Borgerhuset  


Vi serverer smørrebrød øl og vand fra kl. 18. 


Grundet Covid-19 har vi plads til 20 personer og vi beder derfor om 
tilmelding både til generalforsamling og til spisning. 


Tilmelding skal ske til Helle på 40 75 43 38 senest lørdag d. 7.11. 


Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Bestyrelsen for Mårslet Borgerhus indkalder til Generalforsamling
Torsdag den 12. november kl 19 i Borgerhuset
Vi serverer smørrebrød øl og vand fra kl. 18.
Grundet Covid-19 har vi plads til 20 personer og vi beder derfor om
tilmelding både til generalforsamling og til spisning.
Tilmelding skal ske til Helle på 40 75 43 38 senest lørdag d. 7.11.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Programmet for november er:
ti 03-11-2020 Dybhavet – nyt fra en 
ukendt verden
ti 10-11-2020 Smagen af øl *)
ti 17-11-2020 Tilblivelsen af det 

moderne menneske
ti 24-11-2020 Grønlands indlandsis
Se omtalen i bladets september 
nummer.
Aktuelt må vi være 44 personer sid-

dende i Hal A.
Så det er først til ’mølle’ princippet.
*) Der er smagsprøver denne aften. 
Pris 30 kr.

Offentlige foredrag i Mårslet MultiHal

Torsdag d. 15 oktober mistede min 
datter sin elskede bamse på en tur 
rundt i Mårslet. 
Vi gik forbi kirken, Brugsen, op til 
toget og gennem rækkehusene ad 
stien på vej til Rema. Den er mistet 
der i mellem. 
Vi savner den meget og den kan ikke 
erstattes. 

Den er tilsvarende den på billedet- 
min datters er bare mere brugt samt 
der sidder et lille navne mærke på 
hvor der står “Saga a.s”.

Hvis nogle har set den må i hjerteligst 
gerne kontakte mig på 31444832 

Bh Elizabeth Schlütter 

Generalforsamling i Mårslet Borgerhus

Mistet bamse
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10 gode grunde til at svede med os

HOT YOGA 
ÅBNER I MÅRLSET DECEMBER.

bikram yoga aarhus

INFRARØD 
VARME
Infrarød varme lindrer smerter ved 

at udvide blodkarrene og øge blod-

cirkulationen. Varmen vitaliserer den 

biologiske funktion af vores celler. 

Bedre cirkulation tillader mere ilt at 

nå tilskadekomne områder af krop-

pen og er med til at mindske smerter 

og fremskynde helingsprocessen. 

Det karakteristiske ved infrarøde var-

mestråler er, at de starter vibration-

er i cellerne og bevægelsen skaber 

varme i kroppen. 

Dermed kommer varmen indefra og 

blodcirkulationen & stofskiftet øges. 

De dybe varmestråler er ikke kun til 

gavn for lymfeknuder, kirtler, blod-

kar og nerver under overfladen af 

huden, men når også ud til muskler, 

væv og vitale organer i de dybeste 

dele af kroppen. 

“The heat is on”

“SWEAT LIKE A PIG TO LOOK LIKE A FOX”

Fedtforbrænder 
og øger dit stofskifte

Styrker immunforsvaret

Øger fleksibilitet, styrke
og udholdenhed

Forskønner din hud

Mindsker stress

Forebygger hjertekarsygdomme

Forhindrer og reducerer 
kroniske lidelser

Den blide varme fra de infrarøde var-
mepaneler hjælper til at berolige 
nerverne og afslappe stramme eller 
knyttede muskler. Slutresultatet er 
mindre stress og bedre energi.

Vægttab
Den infrarøde varme, den systema-
tiske brug af åndedrættet og kroppens 
indre varme øger stofskiftet, sætter 
gang i svedproduktionen, stimulerer 
udskillelse af affaldsstoffer og reduc-
erer madtrangen, hvilket resulterer i 
vægttab.

Den infrarøde varme hæver kropstem-
peraturen ved opvarmning af blodet 
og udvider blodkarrene. Det giver en 
øget blodgennemstrømning og volu-
men, som forbedrer hjertefunktionen. 

Lindrer ledsmerter og stivhed
Den dybe varme udvider de perifere/
ydre blodkar på en måde, som bring-
er lindring og helbredelse til muskler 
og beskadiget væv. Den øgede blod-
cirkulation fjerner de metaboliske af-
faldsprodukter (såsom mælkesyre) og 
leverer iltberiget blod til de iltudtømte 
muskler, så de kommer sig hurtigere.

Den dybe infrarøde varme har vist sig 
effektivt i behandlingen af sprains, 
neuralgia, bursitis, muskelspasmer, 
fælles stivhed og mange andre musku-
loskeletale lidelser. 

Detox
Svedproduktion hjælper med at afgifte 
kroppen og rense sig selv for akkumul-
eringen af potentielt kræftfremkaldende 
tungmetaller, alkohol, nikotin, natrium, 
svovlsyre, kolesterol og urinsyre. 

De infrarøde paneler afhjælper stivhed 
og ømhed, der kommer med alderen. 
De bliver desuden mindsket eller fjernet 
ved hjælp af varmeterapien.

Mens du slapper af fra den infrarøde 
varme, er din krop faktisk på hårdt  ar-
bejde med at producere sved (som 
hvis du var i en sauna), pumpe blod og 
forbrænde kalorier. Du kan få et fuldt 
hjerte-workout og forbrænde op til 600 
kalorier på 30 minutter blot ved at ligge 
under panelerne.

Den dybe infrarøde varme hæver din 
kropstemperatur og giver din krop en 
kunstig og sund feber. Mens kroppen ar-
bejder på at bekæmpe “feberen”, vil im-
munsystemet blive aktiveret og styrket. 
Kombineret med afgiftning af skadelige 
toksiner og affaldsprodukter bliver din 
generelle sundhed og modstandsdyg-
tighed over for sygdomme forbedret 
betydeligt.

Eksfoliering af huden  bliver styrket af 
den dybe infrarøde varme, som hjælper 
til hurtigt at fjerne de døde hudceller. 
Den øgede cirkulation trækker din 
huds egne naturlige næringsstoffer til 
overfladen, hvorved den genvinder sin 
naturlige glød og spændstighed.

1 

2

3
4

5
6

7
8

9
10

.......no one ever drowned in sweat
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Vi er sydbyens mest 
sælgende mægler i 2019.*

Tør du lade være at spørge os, hvis du skal sælge din bolig?

danbolig Beder · Kirkebakken 22 · 8330 Beder · Tlf. 86 93 65 66*Kilde: boligsiden.dk pr. 08.01.2020 inkl. projektsalg

Alle boligtyper solgt i Beder, Mårslet, Malling og Solbjerg de seneste 12 måneder*

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

160
solgte

54
solgte 28

solgte
24

solgte 19
solgte 13

solgte

danbolig Beder
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Nyhed
Gluttenfri Pizza +25,-

Mandag - Fre.  12.00 - 21.00
Lør - Søn    14.00 - 21.00
Helligdag    14.00 - 21.00

www.maarsletpizzabar.dk

Bredde x Højde i cm   Pr. nr.   Året (10)  moms   Incl moms
 6x2,5   kr. 113,00  1.130   283   1.413
 6x5,5   kr. 168,00  1.680   420   2.100
 6x8,5   kr. 206,00  2.060   515   2.575
 6x11,5   kr. 252,00  2.520   630   3.150
 6x14,5   kr. 294,00  2.940   735   3.675
 9,25x2,5  kr. 151,00  1.510   378   1.888
 9,25x5,5  kr. 206,00  2.060   515   2.575
 12,5x2,5  kr. 168,00  1.680   420   2.100
 12,5x5,5  kr. 260,00  2.600   650   3.250
 12,5x8,5  kr. 336,00  3.360   840   4.200
 12,5x11,5  kr. 399,00  3.990   998   4.988
 12,5x14,5  kr. 445,00  4.450   1.113   5.563
 19x2,5   kr. 202,00  2.020   505   2.525
 19x5,5   kr. 336,00  3.360   840   4.200
 19x8,5   kr. 412,00  4.120   1.030   5.150
 19x11,5   kr. 489,00  4.890   1.223   6.113
 19x14,5   kr. 605,00  6.050   1.513   7.563
 19x26   kr. 1.079,00  10.790   2.698   13.488
Annoncer afleveres reproklare og i den ønskede størrelse, i pdf format på mail-adresse: annoncer@maarslet-bladet.dk
Deadline for nye annoncer og ændringer til bestående er den 10. i måneden før næste blad udkommer.
Bladet udkommer 10 gange (ikke pr. ultimo juli og ultimo december) om året til alle hustande i postnummer 8320, der 
pr. 1.12.2019 er opgjort til ca 2.500 husstande, med knap 6.000 indbyggere.

Henvendelser vedr. betaling rettes til:
Ivan Dybvad, 2047 5889 eller okonomi@maarslet-bladet.dk

Mårslet-Bladet annoncepriser 2020
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Mårslet Egnsarkiv er åbent for besøgende på nedenstående tidspunkter, men 
du er også velkommen til at aftale besøg udenfor normal åbningstid. 

 
Vi holder afstand og følger i øvrigt myndighedernes retningslinjer i forhold til 

corona-situationen. Evt. ændringer vil fremgå af hjemmesiden. 
 

Egnsarkivets åbningstider i november: 
   
  Tirsdag den  3. november kl. 19-21 
  Onsdag den 11. november kl. 16-17.30 
  Tirsdag den 17. november kl. 19-21 
  Onsdag den 25. november kl. 16-17.30 
  
Indgang fra skolens P-plads på Obstrupvej. Alle er velkomne til at besøge os! 
 
Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40 34 98 38 
Mail: maarsletarkiv@gmail.com 
Hjemmeside: www.maarsletarkiv.dk  - søg i arkivets samlinger herfra! 
Facebook: Mårslet - Lokalhistorie 

  Sidste nyt 
 
Bestyrelsen i Mårslet Sogns Lokalhi-
storiske Forening savner at mødes 
med foreningens medlemmer, men 
som corona-situationen er, kan det 
endnu ikke lade sig gøre at afholde de 
traditionsrige arrangementer.  
 
Her i november plejer vi at være med 
til at arrangere Arkivernes Dag, men 
det må vi også aflyse i år, da vi ikke 
kan modtage et større antal gæster i 
Egnsarkivet på én gang.  
Vi er fortsat at træffe i den almindeli-
ge åbningstid på Egnsarkivet. 
 
Vi plejer også at deltage i julestue i 
Mårslet - om den bliver afholdt i år, er 
i skrivende stund endnu ikke besluttet. 
 
Vi har lavet en arbejdsgruppe, der føl-
ger og fotograferer arbejdet med an-
læggelsen af Beder-Beringvejen. 
 

Da kollektivet kom til Mårslet 

 
I oktober 1974 flyttede 5 studeren-
de ind på gården Ovesdal og danne-
de rammen for ”kollektivet Oves-
dal”. Kollektivet bestod indtil 1980, 
hvor to fra kollektivet købte det 
oprindelige stuehus. 
 
Den firelængede gård var en 
slægtsgård der blev opkøbt - eks-
proprieret af Aarhus Kommune 
med henblik på udstykning af par-
celhusgrunde - det nuværende 
Ovesdal-kvarter med vejnavnet 
Ovesdal.  
Landbrugsbygningerne blev fortsat 
drevet en årrække af den tidligere 
ejer. En kortere periode blev læn-
gerne lejet ud til en hestepension, 
inden de blev revet ned og Ovesdal
-udstykningen tog fart i 1977/78. 
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Kollektivet Ovesdal  
Ideen til at flytte i kollektiv opstod 
blandt en gruppe studerende i Aarhus 
og jeg fik til opgave at undersøge om 
vi kunne leje et hus af kommunen. 
Jeg tog pænt tøj på – for ikke at virke 
for kollektivagtig eller flippet, da det 
nok ville være en hindring, antog jeg. 
Måske var det dét, der virkede! I 
hvert fald vi fik tilbudt stuehuset til 
Ovesdal i Mårslet som lejemål. Aar-
hus Kommunes ejendomsforvaltning 
havde købt Ovesdal og stuehuset stod 
tomt. 
I 1970’erne blev mange kollektiver 
etableret og mange med erklærede 
politiske målsætninger, fællesøkono-
mi mv. 

 
Det var ikke helt tilfældet for 
”kollektivet Ovesdal” men fælles-
trækkene for os var: 
Alle var studerende, – de fleste med 
venstreorienterede politiske holdnin-
ger – flere af os gik til kapitallæsning   
- (Karl Marx). Vi var også aktive i 
Fronthuset i Mejlgade, som dannede 
rammen om venstrefløjens aktiviteter 
i mange år. 
Vi gik i islandske sweatre og hønse-
strik - som vi selv strikkede - købte 
bukser fra Lauges Herremagasin – så 
at sige datidens venstrefløjs uniform.  
Der blev holdt tre aviser: Børsen, 
Information og Politiken. Hugo Post 

var derfor en daglig gæst. Vi deltog i 
mange demonstrationer herunder: 
”Atomkraft - Nej tak” fra Gyllingnæs 
til Aarhus i 1978, hvor vi stødte til 
marchen på Oddervej. 
70’erne bar præg af mange arbejds-
nedlæggelser og strejker. Det mærke-
de man ikke meget til i Mårslet, men 
på Ovesdal hang der et utal af plaka-
ter med alt det, der blev sagt ”Nej” 
til. Tiden var også præget af kvinde-
frigørelse og kvindebevægelsen og 
ligestillingsdebatterne kørte på sit 
højeste. Flere kvinder i kollektivet 
deltog aktivt i kvindebevægelsens 
kvindegrupper og Ovesdal lagde også 
lokaler til de ”sokkestrikkende” kvin-
der.  
Generelt syntes vores venner, at Mår-
slet var ”langt ude” forstået som fra 
Rådhuspladsen i Aarhus.  Men der 
var gode transportmuligheder allere-
de den gang - Oddergrisen og bus nr. 
10 - desuden var der to biler i kollek-
tivet, en Morris Rund og en Morris 
Bindingsværk. Senere købte vi i kol-
lektivet cykler: ”Carlton” med 12 
gear, som blev brugt til transport til 
Aarhus. 
Der var ingen tvivl om at - Mårslet - 
undrede sig over fænomenet 
”Kollektivet Ovesdal”.  Vi fik mange 
sjove spørgsmål, som nok dækkede 
over den nysgerrighed, der var for-
bundet med, hvad et kollektiv egent-
lig var. Men vi følte os velkomne i 
byen og langsomt blev vi også en del 
af Mårslet.  
”Integrationen” forløb på forskellige 
måder. Vi meldte os bl.a. ind i Brug-
sen – deltog i generalforsamlingen og 
stillede forslag til, at slikket skulle 
fjernes fra hylderne ved kassen! Det 
blev dog mødt med en afvisende 
holdning og kommentarer om, at folk 
kunne bare passe deres børn! 
Vi inviterede naboerne til kaffe og 
kage og endelig lærte vi også andre 
af Mårsletterne at kende via TMG og 
foreningslivet. Vi deltog i byfesterne 
og stillede op med et fodboldhold 
inkl. doping i form af Gammel 
Dansk. 
Efterhånden som der kom børn i kol-
lektivet, deltog vi i forældre- og be-
styrelsesarbejdet i daginstitutionerne 
og skolen. 
Flere fra kollektivet blev afløsere i 
posten gennem en årrække.  
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 Hverdagen i kollektivet udviklede 
sig gennem årene. I starten var der 
et fælles køkken og en stue – senere 
blev de to fine stuer inddraget til 
fælles bibliotek og læseværelser. 
Ellers var huset fordelt med et eller 
to værelser til hvert par eller enlige.  
Der var husmøde hver søndag af-
ten, hvor der blev lagt madplaner 
for fællesspisningen og her blev der 
truffet beslutninger om istandsæt-
telser, ud- og indflytninger, ferier 
mv. 
Vi dyrkede haven og var næsten 
selvforsynende med grøntsager – 
økologiske selvfølgelig, – det var 
vel at mærke allerede i slut 70’erne.   

 
I alt har der boet 14 personer på 
Ovesdal i perioden fra oktober 
1974 til 1980, hvor to fra kollekti-
vet køber Ovesdal, renoverer og 
indretter det til tofamilies bolig.  
 
Og endelig … er vi stadig nogle, 
der bor i Mårslet i 2020.  
 

Tekst og foto: Vinnie Thomsen, 
medarbejder i Mårslet Egnsarkiv 

 

Ovesdal - kort før nedrivning af drifts-
bygningerne. Det var stadig en firelæn-
get gård med have og marker omkring, 
da kollektivet flyttede ind i 1974. 

Kollektivet indefra. Der er dækket op på 
sofabordet og strikketøjet er fundet frem. 

Parcelhuskvarteret Ovesdal blev opført sidst i 1970’erne på gården Ovesdals jord. 
Både hvor landbrugsbygningerne har ligget og på den omkringliggende mark blev 
anlagt veje, stier, grønne områder og et antal huse med haver, hvor mange famili-
er siden har haft deres hjem. Det karakteristiske stuehus fra 1917 er ombygget, 
men bevaret som bolig.   
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Nyt fra Centerrådet:

Onsdag d. 11. nov. kl. 17.30.
Spis-sammenaften. Sædvanlige priser kr. 65/30. Tilmelding 
nødvendig på tlf. 28583758 eller mail: brugerkildevang@
msn.com  senest 4. nov., da vi højst må lukke 40 personer 
ind. Man opfordres til at tilmelde sig gruppevis, hvis man 
er et selskab, da vi så kan dække borde med coranafstand. 
Aftenens menu: Andesteg med tilbehør samt Risalamande.
( Husk at medbringe mundbind.)

Mandag d. 23. nov. kl. 14.00.
Tøjsalg i Caféen. 

Søndag d. 29. nov. kl. 14.00.
Centerrådet afholder novemberbanko i Caféen. På grund af 
antalsbegrænsning, max. 50 prs., er tilmelding nødvendig 
på tlf.  28583758 eller på mail: brugerkildevang@msn.com 
senest 22. nov. Husk mundbind.

Om Café Kildevang:
Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket.
Hverdage: Åbent  8.00-14.00. ”Mad ud af Huset” på tlf. 
41855225 ( Kildevangs køkken.)
Hovedret 45 kr. Dessert 20 kr. Smørrebrød 14 kr. Lun ret 
25 kr.

Aktiviteter i november 2020.

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.: (Onsdag 9.30-13.30) 41858670. 
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 Wienke, 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.

Næste Mårsletblad udkommer til december Deadline for tekster og annoncer er 10. november 2020

MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet
Alle henvendelser til: Vandværket 
tlf. 86298688

Automatisk aflæsning af årsforbrug 
sker d. 31. dec. og 30. juni 
Opgørelserne udsendes herefter og 
seneste betalingsdato er 10. februar 

og 10. august 
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader 
i tide, husk da at aflæse vandmåle-
ren regelmæssigt 
og kontrollere at punktet l/h på 
vandmåleren viser 0, når der ikke 
er forbrug.

Afprøv også de to ventiler ved 
vandmåleren.
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15” 
Hjemmeside:
 www.maarsletvand.dk    
E-mail: 
vandvaerk@maarsletvand.dk
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Juletræet med sin pynt 

Mårslet Juletræslaug holder traditi-
onen ved lige med at rejse et juletræ 
ved kirken i Mårslet. Træet tændes 
lørdag d. 28. november kl. 16:00. 

Men…………

I de foregående år har vi hygget med 
fælles julesang, julemandsbesøg, slik 
til børnene og Gløgg til de voksne. 
Med respekt for Corona retningsli-
nierne afvikles arrangementet i år 
desværre uden disse aktiviteter og 
publikum. 

I årets løb har Mårslet Juletræslaug 
solgt støttebeviser. Lodtrækningen 
om en flaske julesnaps finder sted 
28. november og offentliggøres på 
Facebook og først kommende udga-
ve af Mårslet Bladet herefter.

Mårslet Juletræslaug ønsker alle 
vore støtter og borgere i Mårslet en 
glædelig jul og et godt nytår.

Mårslet Juletræslaug

Mårslet Juletræslaug
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November 
 
 
Søndag d. 1. november.   
kl. 10.00 og 16.00. Allehelgen. 
Gudstjeneste ved Trine Nissen.  
 
Fredag d. 6 november kl. 14.30. 
Gudstjeneste på Kildevang. 
Ved Trine Nissen 
 
Søndag d. 8. november kl. 10.00. 
22. s.e.trinitatis 
Gudstjeneste ved Åse Merete Morsø 
 
Søndag d. 15. november kl. 10.00. 
23.s.e.trinitatis.  
Gudstjeneste ved Trine Nissen. 
 
Søndag d. 22. november kl. 10.00. 
24.s.e.trinitatis.  
Gudstjeneste ved Åse Merete Morsø. 
 
Søndag d. 29. november kl. 10.00. 
25.s.e.triniatis. 
Gudstjeneste ved Trine Nissen. 
 
 

 

Kirketiderne 

D. 2. november kl.  9.30-11.00. 
Mandagscafé i sognehuset. 
 
D. 4. november kl. 10.00-12.30. 
Frokostpausen i sognehuset. 
 
D. 11. november kl. 19.30 –21.30. 
 Rejseforedrag ved Rebekka Brøds-
gaard Knudsen. Indre Mission. 
 
D. 17. november kl. 14.00-16.00. 
Strikkeklub - dåbsklude.  

D. 18. november kl. 10.00-12.30.  
Frokostpausen i sognehuset.  
 
D. 25. november kl. 17.00-19.00. 
Børnebamsegudstjeneste. 
 
D. 25. november kl. 19.00-21.00. 
Fyraftensmøde. Indre Mission. 
 
D. 29. november kl. 16.00. 
Juletræstænding og sang.  
Under planlægning.  

D. 2 december kl. 10.00-12.30. 
Frokostpausen i sognehuset. 
 
Hyggeklubben er aflyst frem til års-
skiftet. 
 
Hver uge:  
Børneklubber: Man. kl. 16.15-17.30. 
Babysalmesang: Tirs.  kl. 10.00. 
Kor: Tors. kl. 14.45 og 16.15. 
- Mere information samt tilmelding 
på www.maarslet-kirke.dk  

Aktiviteter 

BørneBamsegudstjeneste 
Onsdag den 25. november kl. 17.00. 

 
Mød op og vær med til en hyggelig  
børnegudstjeneste efterfulgt af fællesspisning i 
sognehuset.  
Man skal ikke melde sig til på forhånd.  
Det koster 10,- pr barn. 20,- pr. voksen.  
  
Vi glæder os til at se en masse bamser, børn og 
voksne til en hyggelig aften. 
 

Med venlig hilsen 
Præsterne 

 
 
 
 
 
 
 

Gudstjenesten allehelgenssøndag har en ganske særlig karakter: Enhver, der 
er kommet i kirke denne dag, vil naturligt tænke på dem, man savner.  Selv-
om man kommer med hver sine tab, plejer det at gøre godt at være sammen i 
det samme kirkerum, hvor vi vil lytte til Bibelens stærke og trøstende ord og 
til salmernes stemningsfulde toner. 
 
I år, hvor vi på grund af Covid19 passer bedst på hinanden ved at holde af-
stand, og der derfor desværre er deltagerbegrænsning i kirken, vil der blive 
afholdt to gudstjenester allehelgenssøndag: 
 
Gudstjenesten kl. 10.00 vil være for hele sognet. Til gudstjenesten kl. 16.00 
inviterer vi særligt de pårørende til dem, der er blevet begravet eller bisat fra 
Mårslet Kirke i årets løb. Andre er dog naturligvis også velkomne, såfremt 
pladsen i kirken tillader det. Ved eftermiddagens gudstjeneste holder vi den 
gode tradition her i sognet i hævd, at navnene på dem, vi har mistet i det for-
gangne år, læses op. (Hertil har vi indhentet tilladelse fra de nærmeste pårø-
rende). 

AAllllee  hheellggeenn  
 

Søndag den 1. november er det allehelgenssøndag. 
Dagen vil blive fejret i kirker landet over  

- også i Mårslet Kirke.  
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Kirkens klumme 
Hvad laver en kirke-kulturmedarbejder? 

I de kommende måneder vil med-
arbejdere fra Mårslet Kirke skrive 
lidt om deres arbejde. I dette num-
mer fortæller Kirsten om at være 
ansat som kirke-kulturmedarbejder.  
 
Kirke-kulturmedarbejder er en for-
holdsvis ny stillingsbetegnelse i 
folkekirken. Opgaverne i kirken er 
mange og forskelligartede. Kirke-
kulturmedarbejderens arbejde  
består i høj grad af, i samarbejde 
med kirkens præster, at varetage de 
diakonale opgaver - altså kirkens 
sociale arbejde. Herunder hører 
også det pædagogiske arbejde med 
børn og unge samt opgaver som 
koordinering af kulturelle og kirke-
lige aktiviteter, kommunikations-
opgaver og præstesekretæropgaver.   
I Mårslet Kirke har jeg en meget 
alsidig stilling som indeholder  
babysalmesang, minikonfirmand-
undervisning og så har jeg, sammen 
med vores organist Kasper, børne- 
og ungekor. Jeg har også ansvaret 
for diverse kommunikations-
opgaver, herunder hjemmeside og 
facebookopdateringer, og så er det 
også mig, som samler kirkesiderne 
til Mårslet Bladet - de sider du sid-
der og læser nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejdsdagene ligner sjældent hin-
anden. I dag har jeg startet dagen i 
kirken - skønnere ”kontor” kan man 
vist ikke ønske sig. Babyerne har 
fyldt kirkerummet med pludren 
blandet med mødre og fædres  

hyggesnak. Vi har sunget salmer og 
sange, og jeg har haft hele arsenalet 
af kræmmerhusdukker, klokkespil, 
farvede tørklæder og sæbebobler 
fremme. Det er enormt livsbekræf-
tende at møde de små mennesker 
og se deres respons, når vi synger 
og leger i det smukke kirkerum. 
Ben der spjætter, store øjne, brede 
smil og små hænder, der griber ud 
efter det, der optager dem. Og lige 
så berigende er det at se  
forældrenes glæde og kærlighed til 
deres børn. Nærheden og nærværet 
der opstår mellem barn og forælder 
i kirkerummet er helt særlig og  
meget smuk og meningsfuld.   
 
 
 
 
 

Når små og store er gået rydder jeg 
hurtigt op, og så er det hen på min 
pind i sognehuset. På kontoret  
tjekker jeg mails og gennemgår 
planen for næste aktivitet, som er 
minikonfirmandundervisning. 
”Minierne” skal hentes på skolen, 
når deres timer slutter kl. 13.40. Jeg 
står klar derovre sammen med Else, 
vores frivillige. Else har gennem 
flere år hjulpet til ved minikonfir-
mand, og nu smiler og hilser børn 
og unge i alle aldre på hende, og 
alle ved, at Else kommer for at hen-
te et hold ”minier”, ligesom de selv 
blev hentet, da de gik i 3. klasse. 
Det er sjovt at se. Selv har jeg kun 
været ansat siden januar, så den 
fornøjelse at kende alle børnene må 
jeg have til gode nogle år endnu.  
At undervise minikonfirmander er 
en sjov og til tider krævende opga-
ve. Nogle gange er holdene små - 
på omkring 7-10 børn. Andre gange 

er stort set hele klassen tilmeldt, og 
så er vi over tyve. Børnene kommer 
efter en lang skoledag og er måske 
allerede trætte og fyldt op i  
hovederne. Det er derfor vigtigt for 
mig, at minikonfirmand ikke bare 
er en forlængelse af en i forvejen 
lang skoledag. I kirken kan vi noget  
andet. Til minikonfirmand skal vi 
lave noget aktivt eller kreativt, og 
der skal være rum til nærvær og 
samtale om det, der optager  
børnene - og det er ofte ikke så lidt! 
Børnene i den alder er så utroligt 
videbegærlige, åbne og nysgerrige 
og sjove og søde at være sammen 
med.  
Når de kommer i sognehuset, får vi 
lidt eftermiddagsmad, og jeg læser 
en bibelfortælling ud fra dagens 
tema. I dag er emnet ”Guds hus”, 
og vi skal en tur op i kirketårnet og 
se klokken, og så skal vi lave et 
lille kirkeløb, hvor børnene skal gå 
rundt i kirken og finde ud af, hvad 
de forskellige ting ,der er i kirken, 
bruges til.  
De næste uger skal vi arbejde med 
fællesskab og nadver, vi skal gå tur 
på kirkegården og finde kristne 
symboler, vi skal snitte vores egne 
små trækors og vi skal tale om dåb. 
Den sidste gang skal vi have om 
bøn, og i krealokalet vil vi lave  
vore egen himmelpost-uro med bør-
nenes egne bønner. Det er altid 
spændende, hvad børnene beder 
om, og om de kan skelne imellem 
en bøn og en ønskeliste som den, de 
sender til julemanden.    
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 Stjernekoret har plads til nye korsangere 

Fra 5. klasse og op... 
 
Elsker du at synge?  
Har du lyst til at være del af et fællesskab hvor vi synger god  
musik, arbejder med krop og stemme, klang, støtte, udtryk, synger 
enstemmige og flerstemmige sange, laver koncerter og har det  
rigtig hyggeligt sammen?  
 
Koret ledes af Kasper Fonnesbaek, som foruden at være organist i 
Mårslet Kirke også synger med i det professionelle kor Vocaline og 
er medstifter og sanger i orkestret Luftens Helte, som har speciali-
seret sig i Disney sange.   
På Spotify kan du lytte til Vocaline –f.eks. sangen ”Så blev der 
stille”, som er Kaspers eget arrangement. Eller du kan høre ham i 
Luftens Helte som Tarzan på Youtube. 
 
Elsker du også at synge, så har vi en plads til dig i Stjernekoret! 
Vi øver hver torsdag kl. 16.15-17.30 i Mårslet Sognehus. 
Tilmelding - Skriv til: kasper.fonnesbaek@gmail.com  

 

   
 KOR -Kom og vær med! 

 
Vi glæder os til at se dig! 

 
Inden jeg går hjem, skal jeg  
forberede korprøve til torsdag, for 
der kommer Englekoret og synger. 
Jeg skal have fundet nogle nye  
sange, for de børn lærer utrolig  
Hurtigt. Selvom vi kun lige er  
startet op, har de allerede en pæn 
stak noder i deres kormapper. Når 
vi mødes til kor, gør vi os umage 
med at holde afstand, når vi synger. 
Stolene stilles med 2 meters  
afstand, og alt skal vaskes godt af, 
når vi er færdige, så lokalet kan 
benyttes af Stjernekoret, som  
kommer lige efter os. Det er dejligt, 
at vi trods corona kan mødes igen 
og få nogle aktiviteter i gang, selv-
om det kræver en enorm portion 
omstillingsparathed og til tider en 
del ekstraarbejde.  
 
 
Mange af kirkens aktiviteter og 
traditioner knytter an til kirkens 
højtider og mærkedage. Det gør  
 

 
arbejdet meget varieret. En periode 
skal der arbejdes på højtryk med at  
forberede krybbespil eller påskespil 
med 3. klasserne, som de opfører 
for deres forældre og de andre  
klasser på skolen. En anden periode 
har vi travlt med at  forberede  
konfirmationer, høstgudstjeneste, 
konfirmandtemadage eller  
fastelavn. Tiden op til disse mærke-
dage kræver meget planlægning og 
koordinering, og der afholde flere 
møder, både mellem os ansatte men 
også med skolen og altid med de 
frivillige, som vi er meget heldige 
at kunne trække på, og hvis hjælp 
vi ikke kunne undvære. 
 
 
Nu forbereder vi os lige så stille til 
årets travleste tid - julen og her er 
mange overvejelser omkring hvor-
dan alle forskellige juletraditioner 
kan udspille sig. Selv håber jeg  
meget, at der kan blive mulighed 
for, at korpigerne kan gå luciaoptog  

 
og synge en lille koncert - med 2 
meters afstand, naturligvis. 
 
Nu er spaltepladsen brugt, og jeg 
skal have finpudset kirkesiderne 
her og have dem sendt videre til 
korrektur hos mine kolleger.  
I morgen venter en dag på kontoret, 
hvor jeg skal have opdateret kalen-
deren på kirkens hjemmeside, sen-
de nyheder ud på Mårslet Kirkes 
Facebookside, og mon ikke også 
dagen bringer noget uforudset..? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirke-kulturmedarbejder 
Kirsten Bach 
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Frokostpausen 
- et fællesskab for mænd 

 
Næste gang 

 D. 4. og 18 nov. samt 2. dec. 
kl. 10.00-12.30  

i Mårslet Sognehus. 

Vi lægger ud med rundstykker og 
kaffe. Bagefter er der underhold-

ning og frokost. Tilmelding er ikke 
nødvendig, men modtages gerne. 

Velkommen! 
 

På gensyn! 
Jørgen Brandt Andersen, 

Tlf. 2979 0264 
og Knud Lunderskov, 

Tlf. 4011 0175 

Gudstjeneste på Kildevang  
  

Vi begynder kl 14.30 ved kaffebordet, hvor vi taler om salmevalg og  
gudstjenestens form. Præsten vil læse søndagens tekst og herudfra holde et 
mindre oplæg. Vi synger salmer, der bliver mulighed for at modtage nadver 
og præsten lyser velsignelsen. Til sidst laver vi videre på vores egne  
andagtsbøger. 
 
Næste gang er d. 6. november ved Trine Nissen. 

Sorg– og livsmodsgruppe 
 
Mårslets sorg- og livsmodsgruppe henvender sig til sørgende, som har brug 
for en åben og ærlig samtale, hvor man i al fortrolighed deler sine erfaringer 
med hinanden. Håbet er, at samtalen, hyggen og det rummelige samvær kan 
være med til at bane vejen for et nyt livsmod. 
Sorggruppen er en lukket gruppe, som starter op to gange årligt.  
For mere information se Mårslet kirkes hjemmeside og hold øje her i Mårslet 
Bladet når tiden nærmer sig til næste opstart. 
Du kan også ringe eller skrive til Susanne Lauritsen for information og  
tilmelding.  

Tlf.: 25324657. 
Mail: susanne.lauritsen@gmail.com 

 
Gruppelederne Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm 

 

Mandagscafé 
 

2. mandag i måneden 
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  

Kirsten Cramer 

Mariehønen 
Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. kl.  
sammen men med deres forældre.  
Vi får eftermiddagsmad, synger, hører små fortællinger 
fra Bibelen, leger og laver sjove aktiviteter.  
Vi mødes i 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. kl. til og med 3. kl.  
Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og laver 
mange forskellige aktiviteter. 
Vi mødes i sognehuset mandag kl. 16.15-17.30 
 
 
Vil du vide mere, så kontakt: 
Mette Nørgård Pedersen, 4095 4529 
Dorthe Bjerge, 3029 2663 

 
 

Hyggeklubben 
Er aflyst året ud. 

Børneklubberne hører under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. 
Har du lyst at se om det er noget for dig, er du velkommen til at møde 

op og prøve det eller kontakte en af lederne.  

For eventuelle aflysninger eller 
ændringer - se kirkens hjemme-
side: www.maarslet-kirke.dk 
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Kontakt Kirken Kirken er åben 

Mårslet Kirke er normalt åben i    
dagtimerne mandag til fredag. Alle er 
velkomne til at gå ind og slappe af fra 
dagens stress og nyde roen i det 
smukke 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 18. november 

kl. 19.00-21.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menighedsrådets møder er offentlige 

og alle er velkomne til møderne. 

SOGNEPRÆST 
Signe Kølbæk Høg (Orlov) 
Vikar: Åse Merete Morsø 
Tlf: 42 68 44 63  
Ammo@km.dk 
Fridag: Mandag 
 
 
SOGNEPRÆST 
Trine Bredahl Nissen 
tlf. 4041 6401 
TBNI@km.dk  
Fridag: mandag  
 
KORDEGN 
Mette Østgaard Henriksen  
Personregistrering Syd    
Tlf. 8629 3440  
Telefontid:  
Man, ons, fre: 09.30-13.30 
Tirs: 10.00-13.30 
Tors: 09.00-16.00 
moh@km.dk 
 
KIRKETJENER  
Gudrun Samsø Jørgensen 
Telefontid kl. 12.00 - 12.30 
Tlf. 8629 8190 
kirketjener.maarslet@gmail.com 
Fridag: mandag 
 
KIRKE-&KULTUR-
MEDARBEJDER 
Kirsten Margrethe Bach  
Tlf. 4022 4076 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 
 

ORGANIST OG KORLEDER 
Kasper Fonnesbæk Andersen 
Tlf. 2371 9226 
kasper.fonnesbaek@gmail.com 
Fridag: mandag/tirsdag 
 
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  
 

Vidste du, at du kan  
komme ind direkte fra gaden 
og blive døbt eller viet?  
Læs mere på Maarslet-
kirke.dk under Nyheder... 
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Gunnar Broholm
Ejendomsmægler, MDE

Birgitte Leander
Ejendomsmægler, MDE

Kasper Jensen
Salg & vurdering

KONTAKT OS
Harald Jensens Plads 1

8000 Aarhus C
8617 5000 - info@broholmbolig.dk

www.broholmbolig.dk

• VI ER DIN CITYMÆGLER MED LOKALKENDSKAB I MÅRSLET
• Lad din bolig blive eksponeret centralt i Aarhus
• Vi har bl.a. ventende købere fra Aarhus C
• Du finder os på Harald Jensens Plads 1, 8000 Aarhus C

VI GIVER
2 GRATIS

BIOBILLETTER
VED SALGSVURDERING

KØBERNE TIL DIN BOLIG 
STÅR I KØ ...

FÅ EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING
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        Banke, banke 
på! Hvem der? 
Dine lokale 
mæglere i
Mårslet.

Thomas Lignell
Tlf. 25 30 00 92

Jonas Bojsen 
Tlf. 50 95 98 14
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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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Skal der være fest 
- så hold den i

Mårslet 
Borgerhus

Banevej 2, 8320 Mårslet 
Henvendelse om leje sker 

via borgethusets hjemmeside 
 

www.borgerhus.dk

Næste Mårsletblad udkommer til december Deadline for tekster og annoncer er 10. november 2020
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Den lokale
talmand

www.revisor-nielsen.dk • 2082 1810 • Mårslet
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Åbningstider

SUPERBRUGSEN MÅRSLET 
STEDET HVOR MAN HANDLER

DAGLIVARER SLAGTER VIN GRØNT

Mandag   8.00 - 20.00
Tirsdag    8.00 - 20.00
Onsdag    8.00 - 20.00
Torsdag   8.00 - 20.00
Fredag    8.00 - 20.00
Lørdag    8.00 - 20.00
SøndagSøndag    8.00 - 20.00

UNIK BINDERI - BRYLLUPSBINDERI
BEGRAVELSESBINDERI - BUKETTER

DEKORATIONER - FLOTTE GAVEKURVE

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

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 
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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

Mårslet fællesråd ny hjemmeside

WWW.MAARSLET.NU

Mårslet-bladet mangler friske nye kræfter til lay-out:
Poul Erik jensen, som i øjeblikket varetager opgaven, ønsker at lade stafetten gå videre til en ny 

blad-medarbejder, som kunne være mellem 16 - ? år
Kenskab til InDesign og Photoshop er en fordel, men ikke et must, da der 

finder oplæring sted. Med til opgaven følger en Gamers-pc til låns.
I begyndelsen må der påregnes et tidsforbrug på 14 - 16 timer.

La-out arbejdet, med indplacering af faste rubrikker(det vil sige indlæeg fra eksempelvis kirke, 
skole TMG, Testrup Højskole mm.) samt annoncer.

Vil du vide mere, så kontakt Poul Erik Jensen tlf. 60721450 E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
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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 
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Tilmeld dig til Åben Skole her 
ju.dk/begivenheder

 
Kom til  

Åben Skole 
lørdag den 

28/11


