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Lederen
Godt initiativ henter nye medlemmer, men…
Af Hans Petersen
tidl. chefredaktør hos Aarhus Stiftstidende

Idrætsforeningen i Mårslet, TMG, har en foreningsudvikler, der er en succes. Men jobbet risikerer at gå til de evige jagtmarker, hvis der ikke bliver fundet nye penge til det.
Pernille Bechsgaard Fast har lagt et energisk og prisværdigt arbejde i jobbet, der handler om at udvikle byens idrætsforening. Opgaven er at få flere til at dyrke idræt, både
inden for de bestående idrætsgrene i foreningen og inden for helt nye initiativer. Et af
dem er idræt for seniorer, der foregår hver mandag i multihallen til stor fornøjelse for
omkring 65 udøvere.
Idræt og bevægelse er ikke bare sundt, men en nødvendighed for mennesker i alle aldre, hvis vi skal holde os i god form. Om mandagen får de ældre medborgere ikke alene
god motion, men de finder også glæde i et godt fællesskab om gode interesser. Der
bliver skabt nye bekendtskaber, og de bestående bliver styrket ved kaffen og snakken
bagefter.
Pernille Bechsgaard Fast har også skabt en rigtig god kombination mellem TMG og Mårslet Skole. Hun tilbyder skolen instruktører, der kan introducere idrætsgrene, som børnene ellers ikke møder i skolen. Instruktørernes undervisning går ud over den gængse,
men ellers udmærkede i folkeskolen, fordi instruktørerne er specialister på deres felt.
De kan fortælle detaljeret om bedre spring i gymnastik, udvidede trin i dans og sofistikerede kast i håndbold og basket samt slag i badminton. Det har vist sig at skabe en
ekstra interesse blandt de unge for at prøve kræfter i fritiden med en ny idrætsgren. 29
nye medlemmer kommet til i TMG inden for dans, springgymnastik, håndbold, badminton og basket.
Det er så godt, fordi det både styrker udøverne og klubben.
Men lige nu står projekt idrætsudvikler ved en skillevej. Når oktober bliver til november
udløber Pernille Bechsgaard Fasts aftale om jobbet som idrætsudvikler. Det er skabt og
betalt af DGI og TMG i fællesskab, men det varer ikke evigt, og skal det leve videre, skal
der hentes flere penge andre steder. Det vil være oplagt for Aarhus Kommune at gøre
det til et fast projekt i samarbejde med TMG, men det kræver velvilje i kommunen og
et godt blik for betydningen af idræt og fællesskab for såvel unge som gamle

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)
Formand:

Anders Kjær

Langballevænget 111

tlf. 23 3 8 21 72

Næstformand:

Jens Thomsen

Tranbjerggårdsvej 20

tlf. 20 43 77 12

FU-Medlem /
sekretær:

Thorkild T. Clausen

Nymarks Allé 42

tlf. 50 98 69 88

FU-Medlem:

Anette Poulsen

Nymarksallé 128

tlf. 29 20 96 34

FU-Medlem:

Pernille B. Fast

Præstegårdsvej 15

tlf. 51 22 85 41

FU-Medlem:

Poul H. Poulsen

Hørretløkken 48

tlf. 28 11 65 36

FU-Medlem:

Finn Larsen

Langballevænget 92

tlf. 40 85 95 00

Suppleant

Kenneth Mansgaard

Frøkærparken 70

tlf. 61 68 69 50

Mail til alle medlemmer: maarsletfu@gmail.com
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Deltag i Mårslet Bagedysten
Midsommerfest lørdag den 18.06.22

• 2 katagorier: voksne og børn under 15 år
• Tid: 13 -15 i Mårslet Multihal
• Antal deltagere: 30 personer kan deltage, så først til mølle....
• Tilmelding: scan QR-koden på plakaten eller
https://maarsletmingler.nemtilmeld.dk/3/
• De fantastiske kager doneres efterfølgende til salg
og overskuddet går til at støtte lokale formål

Tilmelding her

Vind

flotte præmier

Deltagergebyr

40,-

Årets dommerpar 2022

Josephine - køkkenchef og konditor
Restaurant Unico.

Frida 11 år- V I L D med at bage & lave
M A D reklamer for Arla

Som barn elskede jeg at lave mad .
Læste opskrifter og tog billeder fra alle
mulige steder i verden. Jeg startede i
1999 som køkkenmedhjælper
2002 fik jeg en læreplads.
2006. Konditor efter samarbejde med
Claus Meyer i 2014 på Food Festivalen .

Jeg har i flere år lavet M A D reklamer for
Arla, de kalder det Madløjer, og her laver
vi en mase mad og har det sjovt.
Min favoritkage…..der er faktisk mange:
Hindbærkage, jordbærtærte, drømmekage, cookies, moussekage og islagkage
er bare nogle af dem.

maarsletmingler.dk

Hvem er Mårslet Mingler

Mårslet Mingler er et netværk af kvinder i byen, som mødes 6 gange om året for at udvikle os
selv, hinanden og byen og have det sjovt imens. Det er et grundelement for os at bidrage til
byen for eksempel i form af støtte til de lokale erhvervsdrivende eller give en oplevelse til byens
borgere.
Vi arrangerer “Mårslets Bagedysten” igen, fordi det giver en sjov fælles oplevelse i byen, som
ALLE kan være med til - om man er deltager, tilskuer, eller den, der smager på kagerne bagefter.

maarsletmingler.dk
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Sommerferiesjov med
ketsjer og fjer
Find din yndlingsketsjer frem og tag med på en supersjov
badmintonskole mandag d. 27. juni til og med fredag d. 1. juli 2022.
Vi mødes alle dage kl. 9-15.
Der er 40 pladser på badmintonskolen, og vi deler op i mindre hold
undervejs. Vores dygtige trænere vil gøre sig umage for at tilpasse
træningen til lige præcis dig!
Du får:
· 5 fantastiske dage med badminton
· Masser af sjove, lærerige og spændende oplevelser med venner
· Fuld forplejning - du skal ikke tænke på madpakken
· En superfed t-shirt og en flot drikkedunk
Medbring selv:
· En ketsjer

Badmintonskole
i Mårslet uge 26
For drenge og piger i alderen 7-15 år.

· Sportstøj til både inde- og udebrug
Tilmelding:
Deltagerprisen er 1150 kr., og der er sidste frist d. 10. juni.
Ved tilmelding inden d. 1. maj 2022 er prisen 950 kr.
Tilmeld dig på www.dgi.dk/202209106059
Kontakt:
Ved spørgsmål kontakt Majken Vange på tmg.fjerbold@gmail.com.

Juni 2022
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TMG TRY DAY
TMG vil gerne støtte op om Midsommerfesten d. 18/6 og byder derfor, til TMG TRY DAY. Her vil der være aktiviteter for seniorer (60+) om dagen og børn, unge
mennesker og voksne, efter kl. 12. Vi er i fuld gang med at sammensætte dagens program. Konceptet bliver at man kan komme og prøve som man har lyst og vælge
udfra det program vi sammensætter. Det kunne være man har lyst til at prøve en idræt man kender, eller måske en hel ny. Samtidig er der fest, boder og aktiviteter i
og omkring Multihallen, så der er noget for enhver smag. Vi håber du har lyst til at komme forbi.

TMG TRY DAY, børn, unge mennesker og voksne
Vi er i gang med at sammensætte programmet, hvor vi laver aktiviteter i Multihallen, på fodboldbanerne og evt. på multibanerne. Følg os på FB siden
TMG SPORT og på hjemmesiden TMG-sport.dk/nyheder.

TMG TRY DAY, seniorer (60+)
Kom og prøv TMG TRY DAY, Senior, hvor vi viser hvad vores populære Aktiv Mandag hold kan og tilføjer endnu flere aktiviteter såsom SANS (Sang og dans) og
Naturtræning i det fri. Det holdes i forlængelse af Midsommerfesten, hvor der er fest, boder og aktiviteter i og omkring Multihallen, arrangeret af Group8320.
TMG TRY DAY, Senior, er et tilbud om socialt samvær og aktivitet
. Hvor vi varmer op sammen, fordeler os ud på aktiviteterne i 2x30 min og slutter i
fællesrummet med kaffe brød , fællessang og masser af snak.
Program:
• Let opvarmning
• Aktiviteter, du kan deltage i: badminton , bedstevolley , new age curling, cirkeltræning , pilates, floorball , gåfodbold , pickleball, SMART-træning
, bordtennis , ringo og skumtennis , SANS og Naturtræning i det fri.
• Afsluttes med brød , kaffe , fællessang og masser af snak i MultiHallens fællesrum.
-Målgruppe: 60+
-Instruktører: Ane Neerby, Bente Seerup, Hanne Fahl og Pernille Bechsgaard Fast
-Husk: indendørssko og udendørssko/påklædning samt en fyldt drikkedunk.
-Sted: Multihallen
-Dato: 18/6
-Tidspunkt: 10-12.
-Pris: Gratis
Vi håber at se dig til TMG TRY DAY, senior
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TMG Sport kalder alle bedsteforældre

til en oplevelsesrig dag med masser af unik og sjov kvalitetstid sammen med jeres børnebørn
Sport og leg inde som ude, kreative aktiviteter og hygge er i fokus hele dagen. Vi skal varme op og prøve forskellige aktiviteter
og lege i Multihallen. Der vil bla. være floorball, badminton med
ballon eller fjerbold, pickleball med balje, forskellige dyst og en
tarzanbane, bordtennis osv. Bagefter har vi i fællesrummet gjort
klar til at i kan være kreative sammen.
Kl 11.30 er der tid til at spise den medbragte madpakke. Husk
gerne en drikkedunk både til jer selv og børnene.
Bagefter skal vi udenfor og prøver kræfter med bla petanque,
kupp/kongespil og kroket. Vi skal bage fyldte snobrød og lave
pandekager på bål som nydes til en kop cowboykaffe og en glas
saftevand.
Vi slutter dagen kl 14 med fælles at sige farvel og tak for i dag.
Vi glæder os til at se jer til den en god dag.
Dato: 25/6
Tidspunkt: 09-14
Sted: Maarslet MultiHal

Pris: 250 per par (bedsteforældre/barnebarn) – mulighed for at
tilkøbe en plads for 125 kr per barnebarn/bedsteforældre.
Målgruppe: børnebørn i alderen 3-10 år med bedsteforældre.
Instruktører: Ane Nederby, Bente Seerup, John Hansen, Hilda og
Pernille Bechsgaard Fast.
Tilmelding: https://www.dgi.dk/arrangementer/202209954502
Program:
9.00-9.30 – velkomst og opvarmning
9.30-10.30 – aktivitet i Multihallen med forskellige lege og baner
10.30-11.30 – Krea i fællesrummet med frugt, kaffe, vand
11.30-12.00 – frokost med medbragt madpakke
12.00-13.00 – Petanque, udendørs lege
13.00-14.00 – snobrød og udendørs lege og tak for i dag.

Sommerdag med bedsteforældre og
børnebørn i Mårslet
Få en sjov og hyggelig dag med masser af unik
kvalitetstid sammen med jeres børnebørn, når TMG
inviterer til sommersjov!
Der vil være sjove aktiviteter både inde og ude,
mulighed for at udfolde sig kreativt og ikke mindst
hygge omkring bål med snobrød og pandekager.
Dagen vil foregå i Maarslet Multihal d. 25/6 kl. 10-14
Læs mere og tilmeld jer på dgi.dk/202209954502
Har du spørgsmål, kan du kontakte Pernille
Bechsgaard Fast på tlf. 51228541
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TMG Håndbold til Svane Cup i Aalborg
TMG Håndbold var den 8.-10. april 2022 til Svane Cup i Aalborg, hvor i alt 355 hold deltog.
Alle hold fik mange gode oplevelser med hjem, og tre hold fra TMG fik desuden hængt medaljer om halsen.
Tillykke til u/9 drenge (guld), u/11 piger, 5. klasse (guld) og u/15 piger (sølv).
Både spillere og trænere glæder sig allerede til næste år.
Johanne Larsen, u/15 piger, har spillet
håndbold i ni år.
Hvorfor spiller du håndbold?
Jeg kan virkelig godt lide håndbold! Jeg
kan lide selve spillet. Vi har et godt sammenhold og fællesskab på vores hold, og
vi kender hinanden godt, da vi startede
til håndbold på samme tid. Vi går næsten
alle sammen i 9. klasse på Mårslet Skole,
men i denne sæson fik vi to nye spillere
fra Beder, som heldigvis er faldet godt til
på holdet.

Runa Malver, u/9 piger, har spillet håndbold i fire år.

Vilfred Rosenkrants, u/9 drenge, har
spillet håndbold i fem år.

Hvorfor spiller du håndbold?
Fordi det er en holdsport. Det er sjovt at
være sammen med andre, selv om det
måske ikke er ens bedste venner. På den
måde får man nye venner.

Hvorfor spiller du håndbold?
Man får gode venner, og så bliver man
glad, når man scorer. Håndbold er sjovt,
og det går hurtigt, og så er der mange
mål. Min far har en gang spillet mod Jesper Jensen (landsholdstræner, red.).

Hvad er det fedeste ved håndbold?
Det er sjovt at spille kampe, og så er det
virkelig sjovt at være sammen med andre
og se andres kampe.
Hvordan har det været at være på Svane
Cup?
Det har været sjovt at sove sammen med
sit hold. Vi ser drengene og de andre
hold spille kampe, og vi hepper på alle de
andre hold fra TMG.
Hvad håber du sker med dit håndboldhold og i TMG næste år?
Jeg håber, at der er flere fra min klasse,
der vil begynde at spille – især piger. Jeg
håber også, at vi bliver bedre på mit hold
næste år. Jeg glæder mig til, at jeg skal
spille på u/11 pigeholdet næste år, for jeg
kender mange fra 4. klasse allerede. Det
bliver også godt at lære noget nyt.
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Hvordan er det at være på Svane Cup?
Det er mega fedt! Vi ser en masse kampe
og de andre TMG-hold. Vores hold har
fået mange nye, gode venner fra drengeholdet fra Hammel. Man bliver også
bedre venner med sine holdkammerater,
og man lærer dem bedre at kende.
Det er også fedt, at vi har vundet guld!
Og at være i legeland.
Busturen herop var også hyggelig, fordi
vi sang, og der var flere hold samlet i
bussen.
Hvem er dit idol?
Det er Mikkel Hansen. Det er derfor, jeg
spiller i nummer 24.

Juni 2022

Hvilke gode oplevelser har du haft gennem håndbolden?
Der har været stævner som Svane Cup og
Tivoli Cup. Det har også været hyggeligt
at uddele Mårslet Bladet eller at hjælpe
til ministævner i Mårslethallen.
Hvad skal der ske i næste sæson?
Efter sommerferien tager vi næsten alle
sammen på forskellige efterskoler. Men
vi har aftalt, at vi alligevel deltager med
vores hold til Svane Cup næste år, og at vi
starter op på et u/17-hold i TMG, når vi
kommer hjem fra efterskole.
Hvis du skal fremhæve nogle af de bedste oplevelser fra Svane Cup, hvad vil du
så nævne?
Busturen, fordi den giver et godt fællesskab, ens egne kampe og de andre holds
kampe.

TMG

Laura Benner Zacho, Asta Trie og Marie
Grønning, u/11 piger (4. klasse), har spillet håndbold i tre år.
Hvad er det bedste ved håndbold?
L: Det er, at man er sammen med sine
venner, og så kan jeg godt lide det.
A: Man kommer til turneringer og stævner.
M: At man er sammen med vennerne,
samtidig med at man har det sjovt.

Hvad har det bedste været ved at være
til Svane Cup?

Hvad håber I, at I kommer til at opleve
med håndbolden i fremtiden?

L: At vi har spillet håndbold og hygget os
sammen. Busturen herop var også god,
fordi vi spillede busbanko og snakkede.
Jeg skal helt sikkert med igen næste år.
A: Jeg synes også, at det er sjovt at være
i forskellige haller. Det hele har været
virkelig sjovt, og jeg vil også med igen.
M: Det bedste for mig har været hygge
med vennerne, kampene og shuttlebusserne mellem hallerne. Busturen fra Mårslet var også rigtig god, fordi vi snakkede,
legede og spiste slik. Jeg skal også med til
næste år.

L: Jeg synes, at det kunne være mega
sjovt at blive professionel håndboldspiller.
A: Jeg vil rigtig gerne til en turnering i et
andet land.
M: Hvis jeg øver mig, kan det være, at jeg
kan blive professionel fløj.

Jeres hold måtte ikke have mobiltelefoner med, og I siger, at I alligevel har
hygget jer. Hvad har I hygget jer med?
Vi har spillet Uno og kort. Vi har også øvet
håndbold og spist en masse slik. Det har
været fedt ikke at have telefoner med, for
det har forstærket vores sammenhold og
venskab. Vi vil heller ikke have telefoner
med næste år.

Juni 2022
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Her får børn et nyt syn på og lyst til idræt

Trænere fra TMG og DGI rykker ind i Mårslet Skole og henter nye medlemmer til idrætsforeningen.
Af Frederik Vrist Hansen
Et samarbejde mellem Mårslet Skole og
TMG har været en succes for alle. Eleverne prøver nye idrætter af, idrætsforeningen får flere medlemmer og underviserne
får nye værktøjer til brug i undervisningen.
Bag det hele står foreningsudvikler i TMG,
Pernille Bechsgaard Fast.
Undervisere fra idrætsforeningen er blevet en del af Mårslet Skoles idrætstimer.
Siden september 2021 har et samarbejde
mellem skolen og Testrup Mårslet Gymnastikforening - TMG - betydet, at trænere og instruktører fra i alt ti forskellige
idrætter har været der. De har introduceret de mange årgange på Mårslet Skole
for så forskellige idrætter som badminton, dans og floorball.
Styrker glæden ved bevægelse
”Først og fremmest handler projekt ”TMG
på Skolebænken” om at styrke børnenes
bevægelsesglæde. Ved at få trænere og
instruktører ind fra TMG og DGI får børnene bedre fornemmelse for, hvordan
det er at gå til fx badminton. Derudover
har trænerne mulighed for at skabe relationer til børnene, og måske endda trække nye medlemmer, og det er lykkedes,”
fortæller Pernille Bechsgaard.
Børnene er tilfredse med undervisningen,
som de finder både sjovere og hårdere
end normalt. Og de er glade for instruktørerne udefra.

To 6. klasser har for eksempel prøvet
både badminton, basketball, floorball,
håndbold og springgymnastik med trænerne udefra.
Undervisningen er gratis for Mårslet
Skole. Det har fået mange undervisere på
både Mårslet Skole og den lokale SFO til
at booke trænerne.
Underviserne har et katalog med idrætstilbud målrettet de forskellige klassetrin.
Det kan de vælge ud fra, og Pernille
Bechsgaard finder en ledig instruktør til
dagen.

”Idrætsunderviserne tager ved lære af
de måder, instruktørerne underviser på.
De udvikler selv nye værktøjer til brug i
undervisningen og vil have lettere ved
at motivere børnene til efterfølgende at
begynde til en idræt i TMG. De bliver en
form for ambassadører for vores idrætter,” siger hun.

”Alle tilbud fra kataloget er udbudt med
tanke på, hvilke faciliteter skolen i forvejen har adgang til. Idrætslærerne kan
derfor let lade sig inspirere, så også vores
idrætslærere får noget ud af undervisningen. Det er et tilbud, som kommer alle til
gode,” siger foreningsudvikleren.

Samarbejdet med TMG i skolen løber til
oktober 2022, hvor Pernille Bechsgaards
tidsbegrænsede stilling hos TMG og DGI
Østjylland udløber. Hun ser dog gerne,
at tilbuddet forlænges og er i dialog med
kommunen om at skaffe flere penge til
det.

Badminton er en del af undervisningen.

”Både skolen, eleverne og de mange
instruktører i TMG har været begejstret
for projektet. Det tager dog tid at finde
frivillige instruktører til de mange bookinger. Vi er heldige med, at vi i TMG har
mange ildsjæle, som har tid og lyst til at
undervise, men det lader sig ikke gøre
uden finansiering,” slår Pernille Bechsgaard fast.

”Normalt spiller og leger børnene meget
i idrætstimerne. Der er ikke den store
fokus på teknik og udførelsen. Når vi er
på besøg fra foreningerne, har vi derimod
et langt større fokus på den teknik og de
øvelser, som vi ville have til en almindelig
træning for begyndere i klubben. Børnene får hermed et bedre indtryk af, hvad
det reelt vil sige at gå til de idrætter, vi
præsenterer dem for,” siger instruktøren
Rasmus Carøe, der også kender flere af
børnene fra Mårslet Badmintonklub, hvor
han er træner.

Foreningsudvikler Pernille Bechsgaard Fast
og badmintoninstruktør Rasmus Carøe Christensen.
Foto: Frederik Vrist Hansen
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Underviserne lærer også noget
Ikke kun børnene får TMG´s mange trænere greb om. Relationerne til skolen har
gjort flere af underviserne til en form for
ambassadører for idrætterne, fortæller
Pernille Bechsgaard.
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Hun kan tælle 29 nye medlemmer i TMG
efter aktionerne i skole. Det er 11 til dans,
syv til springgymnastik, fem til håndbold,
fire til badminton og to til basket.

TMG
TMG's Hovedbestyrelse

Formand
Næstformand
Kasserer
FU-medlem
Badminton
Basketball
Cykelmotion
Dart
Floorball
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Motion
Pétanque
Tennis
Volleyball
Foreningsudvikler

Forretningsudvalg:
Anders Braagaard
50 88 76 73 tmg.andersbraagaard@gmail.com
Jesper Munk
Gerda Svendsen
Claus Jacobsen

23 46 69 45 jespermunk.dk@gmail.com
40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com
41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com
Afdelingsrepræsentanter:
Jesper Munk
23 46 69 45 jespermunk.dk@gmail.com
Jesper Sander
20 64 02 88 jespersanderdk@gmail.com
Hans Jørgen Jørgensen
20 84 30 72 jorgensenhansjorgen0@gmail.com
Kasper Harboe
25 45 69 03 kasperharboe@gmail.com
Henrik B. Schau
51 30 88 96 hbs@nykredit.dk
Martin Wiborg Serup
50 44 20 75 martinwserup@gmail.com
Christian Korsgaard Bruhn
50 47 91 99 formand@tmggymnastik.com
Henrik B. Jensen
40 15 78 67 formand@tmg-haandbold.dk
Erhardt Nielsen
29 22 77 20 erhardt.nielsen@outlook.com
John Hansen
60 89 21 10 vandbaekvej17@hotmail.com
Henrik Breyen
formand@tmg-tennis.dk
Claus Jacobsen
41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com
Foreningsudvikler:
Pernille Bechsgaard Fast
51 22 85 41 pernille.bechsgaard@dgi.dk

Deadline for næste udgave af
Mårslet Bladet er 10. juni

Åbningstider:
Man-fre fra kl. 8.00-17.00
lørdag kl. 8.00-12.00
Åbningstiderne er altid flexible
kontakt mig på mobilen.
Jeg kører ud efter aftale,
til kunder med særlige behov.

Frisør Mette Buchhave
Langballevej 142 w8320 Mårslet wMobilnr: 27 47 25 09
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SFO festdage
Af Pernille Lauritsen
Pædagogisk Leder

Den 28. og 29. maj havde vi igen SFO festdag
Og sikke en fest – der var Lærerband, musik ved en 1. klasse, Brass band, Dj med Peter
på den ethjulede cykel og ikke mindst pustede Jørgen ild.
Hver dag var der boder hvor børnene kunne male og blive malet, få sat hår, lege,
hoppe, sanse, grave guld, spille, kæmpe, jonglere, kreere, kaste, ride (på kæpheste) og
meget mere.
Solen stod højt, der var kage fra forældrene – tak for det og masser af frisk frugt fra
SuperBrugsen Mårslet og REMA 100 Mårslet – tak for det.
Vi ses igen næste år
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Erhvervspraktik

Af Kurt Iversen
Pædagogisk Leder

I uge 18 var 8. klasserne i erhvervspraktik.
Det har været en spændende og lærerig
uge for de unge – der er skabt bro mellem elev og arbejdslivet og det har været
med til at videreudbygge samarbejdet
mellem skole og erhvervslivet.
Byrådet besluttede lige før Corona´ens
udbrud, at alle elever i Aarhus kommunes
ældste folkeskoleklasser skulle tilbydes
erhvervspraktik.
På Mårslet Skole valgte vi, at det skulle
være eleverne på 8. årgang, der skulle i
praktik.
Praktik har været ”ukendt land” for eleverne og spørgsmålene har været mange:
•
•
•
•

Hvad går det ud på?
Hvordan finder jeg en praktikplads?
Hvad gør jeg, når jeg kommer ud på
praktikpladsen?
Etc.

For at få svar på de mange spørgsmål og
for at være bedst muligt forberedt på
praktikken, så har eleverne bl.a. skrevet ansøgninger, talt om, hvordan man
opsøger virksomheder, fået indsigt i
arbejdsmiljø, lavet praktikaftale, etc. - alt
sammen ting, der var med til at klæde de
unge på til en god praktikuge.
Praktikken er nu afsluttet og eleverne
siger, at det har været en spændende og
lærerig uge.
Her er nogle af de tanker Thea har haft
om praktikforløbet. Thea har været i
praktik i en børnehave:
Kl. er 14.05, og jeg er lige kommet hjem
fra min sidste dag i praktik. Det har været
en hård uge. En udmattende uge. En
speciel uge. En spændende uge. Og ikke
mindst en anderledes uge. Jeg lægger
mig med det samme i min seng, og jeg
må kæmpe for ikke at falde i søvn.

Børn gør sgu en træt på en helt anden
måde, end jeg havde forestillet mig. Derfor har jeg nu, efter denne oplevelse, fuld
respekt over for pædagoger og pædagogmedhjælpere!
Det er mandag morgen, og jeg er på vej i
praktik for allerførste gang. Jeg er spændt
og nervøs. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg
skal gøre af mig selv, kender du det?
Jeg træder ind ad døren. Jeg bliver med
det samme mødt af venlige voksne og
flere der siger “godmorgen”. Det gør mig
mindre nervøs. Jeg sætter mig i en sofa.
Jeg ved ikke hvad jeg skal give mig til. Ved
ikke hvad jeg skal sige. Sidder bare og
kigger på børnene, der leger.
Der er gået en time klokken er 09.00.
“Kom med over i puderummet” siger to
børn til mig. Jeg går med og det eneste
jeg kan tænke på er “så er vi i gang”.

Så nærmer tiden sig for Kræmmermarked 2022
Også i 2022 afholder Mårslet Juletræslaug Kræmmemarked i Bomgårdshaven.
20. august er dagen, hvor markedet afholdes. Der er åben fra kl. 9:00 til kl. 15:00.
I Bomgårdshaven vil Juletræslaugets store telt med forfriskninger være opstillet. Her er det muligt at købe kaﬀe og
rundstykker samt øvrige drikkevarer og ikke mindst popcorn til ungerne. Sidst på formiddagen tændes der op i grillen
således, at der også kan bydes på ristede pølser.
Der er som foregående år mulighed for et gøre en god handel på en af de mange stadepladser i Bomgårdshaven.
Er du interesseret i at købe en stadeplads på 3x3 meter som kun koster 50 kr. kan du gøre dette på en enkelt måde. Du
skal via mobilpay fremsende 50 kr til 7709bc. Herefter kvitterer vi for indbetaling ved, at tildele dig et stadenummer på
en SMS. Stadepladsen er for dig tilgængelig fra kl. 8:00 d. 20. august.
Hvis du vil være sikker på at få en plads, skal du være i god tid, der er mange om budet. Har du spørgsmål, kan du kontakte Lisbeth Christensen på mobil 2251 3288.
Allerede onsdag d. 17. august tager vi hul på arrangementet med TYVSTARTEN. Et cykelløb for alle pensionister med
start kl.14:00 fra OK-tanken. Efter løbet byder Mårslet Juletræslaug på gratis øl, vand, kaﬀe og pølser. Lisbeth og Kaj Christensen vil være de veloplagte værter denne dag.
Mårslet Juletræslaug
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KIRKESIDERNE

MED NYT FRA MÅRSLET KIRKE OG SOGN
Mårslet sogn set udefra
Dagligdagen findes også ved Mårslet Kirke, om end den er meget
varieret. Der foregår meget især i
sognehuset men også i kirken. For
at mødet med de mange forskellige
mennesker kan finde sted, er det
nødvendigt med rammer, strukturer
og styring, såsom et planlagt og
fulgt budget og ansættelse og ledelse af personale, der bl.a. sørger for,
at græsset bliver slået, at der bliver
købt ind, gjort rent, flyttet borde og
slået toner an.
Det er menighedsrådets opgave og
ansvar at tage vare på, at dette fungerer. Denne administrative del kan
i sig selv være en større opgave,
samtidigt med at menighedsrådet
også skal interessere sig for gode
vilkår for kirkens liv og vækst. Menighedsrådet består af 9 folkevalgte
medlemmer af folkekirken i Mårslet
Sogn og af de to præster. Desuden
deltager en medarbejderrepræsentant og en kirkeværge i vores møder.
I foråret 2022 har vi ønsket at sætte
særligt fokus på, hvad der kendetegner Mårslet Sogn og Kirke og
skærpe vores fokus på, hvorvidt vi i
vores måde at varetage opgaven
som kirke på rammer rigtigt. Kirken
har nogle definerede ”skal”-opgaver
som at forestå gudstjenester og
kirkelige handlinger, føre kirkebog,
være begravelsesvæsen, undervise
konfirmander og børnekonfirmander, og i øvrigt skal præsterne være
sjælesørgere og kirken som sådan
være klar over sin diakonale opgave. At disse ting skal varetages står
ikke til diskussion, men rammerne
og indsatsen kan varieres fra sted til
sted.
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Netop det lokale sted er afgørende
for hvilke alternative gudstjenesteformer, mængden af undervisningstilbud, og omfanget af diakonien bør
eller kan have.

børn og en meget lille andel unge
voksne.

Som et godt afsæt på denne drøftelse, bad vi Kirkefondet om at lave en
sogneanalyse. De væsentligste indsigter kommer her nedenfor:

En hurtig konklusion herpå førte til,
at vi på et opfølgende møde for menighedsråd, medarbejdere og de
frivillige i aktivitetsrådet naturligt
rettede blikket mod, hvordan vi kunne tænke os at øge og forbedre
vores tilbud til børn.

Befolkningens sammensætning
Pr. 1.1.2021 er 81,7 % af de 5.815
personer, der bor i Mårslet Sogn,
medlemmer af folkekirken.

Aldersgruppen 5-9 år er særligt stor.
Til de ældste i denne gruppe har vi
for 3-klasserne både kirkespil i samarbejde med skolen og minikonfir-

Befolkningen som helhed kan inddeles i fem overordnede grupper:
Børnegruppen (0-19 år) udgør 30 %
af sognets befolkning, de unge
voksne 6 %, de voksne 26 %, de
midaldrende 20 % og endelig udgør
ældregruppen 18 % af sognets befolkning. Sognets fordeling afviger
en del fra fordelingen på landsplan,
især ved en meget stor andel af

mand. Vi vil gerne have dem på
besøg mere end de 5 tirsdage, som
hvert hold nu får, og vi vil gerne informere noget mere om hvilket udbytte, børnene får af at lære deres
kirke at kende.
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Babysalmesang er populært, men
når mødrene er tilbage på arbejde,
ser vi først børnene igen, når de

altså deltager i Børnebamsegudstjenester sammen
med deres familier.
Et bud herpå kunne være at lave
aktiviteter for børn og deres bedsteforældre, hvis ikke forældrene
selv har mulighed for at være
med. Det kunne fx være til noget
sang og rytmik.
Vi har få unge voksne op til alderen 34 år og lidt færre ældre end
landsgennemsnittet.
Fra år 2000 til år 2021 er befolkningstallet steget med 46% for
Mårslet Sogn, og det tal vil fortsat
stige. Andelen af 65 år og op er
ganske vist kun 18% af sognets
befolkning, men i 2000 udgjorde
de ældre kun 8% af indbyggerne i
Mårslet Sogn, så denne gruppe
er øget markant i det samlede
billede af Mårslet. Der flytter altså
mennesker til i alle aldre, og derfor har vi talt noget om, hvordan
vi kan få de nye mårslettere til at
føle sig velkomne. Vi forestiller os
en omdelt velkomstfolder, til dem
der er medlem af folkekirken, og
måske en tilflytterfest. -Endnu en
idé til vores idébank.
4% af indbyggerne i Mårslet Sogn
har anden etnisk herkomst end
dansk. Det kan hurtigt ændre sig,
hvis der fx kommer flere ukrainske flygtninge. Menighedsrådet
indgår gerne i en samtale med
denne nye befolkningsgruppe om
fx lån af kirken til en gudstjeneste
på ukrainsk, eller hvordan man
har brug for at søge til kirken.
De uundværlige frivillige

Visionerne og de konkrete ønsker
om nye tiltag har naturligvis sine
begrænsninger. Flere af tilbuddene peger på involvering af en
præst eller en kirkemusiker, og vi
har allerede mange opgaver.
Nogle af tiltagene kræver booking
af lokaler, og de bliver i forvejen
flittigt anvendt, noget kræver flere
penge, og andet kræver flere frivillige. Mårslet Kirke er i forvejen
kendetegnet ved et højt aktivitets-

niveau ikke mindst takket være
mange frivillige. Det betyder til
gengæld, at hvis man har lyst til
at melde sig som frivillig til at indgå i udviklingen af nogle af vore
ønsker, så kommer man til at indgå i et velfungerende fællesskab
af engagerede mennesker.
Man kan også melde sig til en
afgrænset helt konkret opgave
som at uddele kirkekaffe på en
eller flere søndage i forlængelse
af gudstjenesten. Hermed er man
med til at give mødet mellem alle
typer mennesker gode vilkår, når
vi lige får en snak over en stående kop kaffe, inden vi går hjem
hver til sit.

Kirkefondets forsidebillede fra analysen af
Mårslet sogn.

Ensom blandt mennesker
Umiddelbart hører man mange
mårslettere give udtryk for, hvor
godt det er at bo her. Der er så
mange muligheder med skøn natur og god offentlig transport, så
man også let kan komme ind til
Aarhus. Med mange engagerede
mennesker, synes overgangen
fra landsby til forstad også at forme sig godt. Folk er højtuddannede og vellønnede, og derfor sigter
mange tilbud i byen også på denne selvforståelse. Det billede holder dog ikke helt. Ridser vi lidt i
overfladen, vil vi opdage, at også
her hos os kæmper mennesker
med problemer, og endda dårlig
økonomi, hvilket er særligt udbredt blandt enlige unge voksne
og pensionister. Det er vel endda
endnu sværere at være dårligt
stillet, når man er omgivet af så
mange mennesker, der tager for
givet, at man ikke har den slags
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at slås med.
Vi har i menighedsrådet ikke
glemt idéen om at etablere en
besøgstjeneste. Vi får både henvendelser fra dem, der gerne vil
være besøgsvenner og dem, der
gerne vil have besøg. Ind til videre er vi ikke gået i gang med at
gennemføre projektet, fordi det
kræver en god koordinator, der
kan sørge for, at forbinde de rigtige personer med hinanden, uddanne og opfølge på ordningen.

Udvikling kan også være afvikling

Vi overvejer hele tiden, om der er
nok søgning til vore aktiviteter. Er
der i en længere periode ikke god
opbakning, må vi indstille tilbuddet og prioritere kræfterne bedre
på noget andet, selvom det aldrig
er populært blandt dem, der stadigvæk trofast mødte op. I begyndelsen af året tænkte vi, at Børne
-bamsegudstjenesterne måske
skulle kigges efter. Knap var tanken tænkt højt, da det så begyndte at strømme ind med nye familier, hvoraf flere kom, fordi de netop var flyttet til byen og vidste, at
når man vil lære nye mennesker
at kende, så er kirken et godt
sted at begynde. Så nu har vi i
stedet øget antallet af disse gudstjenester. Det giver mening lige i
øjeblikket.

Læs videre næste side

15

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og Sognehus
Onsdag d. 4. maj
kl. 9.30 - 12.00
Frokostpausen i sognehuset.
Onsdag d. 4. maj
Kl.19.00 - 21.30
Sangaften i sognehuset.

Lørdag d. 14. maj
Kl.8.00 - 9.30
Fugletur på Mårslet kirkegård.
Mødested foran kirken.

Torsdag d. 5. maj
Kl.19.00 –20.15
Indre Mission i Sognehuset.
Fyraftensmøde:
Pastor emer. Jørgen Bækgaard Thomasen, Beder

Onsdag d. 18. maj
kl. 9.30 - 12.00
Frokostpausen i sognehuset

Torsdag d. 5. maj
Kl.8.00 - 18.00
Udflugt til Museum Tirpitz
Arrangør: Hyggeklubben

Tirsdag d. 24. maj
kl. 19.00 - 22.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset.

Mandag d. 9. maj
kl. 9.30 - 11.00
Mandagscafé i sognehuset.

Hver uge:
Børneklubber:
Man. kl. 16.15-17.30 i sognehuset.

Fugletur Mårslet Kirkegård

Natugleunger, Mårslet kirkegård, 1. april 2022.
Foto: Amdi Nedergaard, Mårslet.

Lørdag d. 14. maj kl. 8.00
mødes vi til fugletur foran Mårslet
kirke.
Alle er velkomne og rundviser er
Jacob Lind, som har skrevet følgende til dagen:
Umiddelbart vil man ikke forestille
sig, at kirkegården midt i Mårslet
by ville være en attraktiv fuglelokalitet. Men ved nærmere øjesyn får
man ret hurtigt en anden opfattelse. Man bliver overrasket over så
mange forskellige arter, man kan
opleve.
Selv om kirkegården på alle sider
er omkranset af Mårslet By med
parcelhushaver, så kan man ikke
sammenligne området med parcelhuskvarter.

Præstegårdshaven og kirkegården
udgør tilsammen ca. 21632 m2,
hvilket svarer til ca. 25 parcelhushaver, men med en noget anderledes tilplantning og mindre bebyggelse. En forudsætning for at fuglene finder området attraktivt er, at
der er gode føde- og redemuligheder. Og begge forudsætninger er til
stede i området.
En stor del af præstegårdshaven er
urørt skov, som giver gode betingelser for fuglene. Og på selve kirkegården er der heldigvis bevaret
en hel del gamle træer, som giver
gode føde- og redemuligheder.
Endvidere har man opsat mange
redekasser rundt omkring på kirkegårdens træer. Traditionelt er de
fleste kirkegårde meget sterile med
mange perlesten, som ikke giver
basis for særligt meget biologisk
som insekter, blomster m.v. Men
her skiller Mårslet Kirkegård sig
positivt ud fra andre kirkegårde,
idet man har omlagt en del af arealerne fra perlesten til græs og grønne områder.
Det giver en væsentlig bedre biodiversitet og dermed bedre vilkår for

insekt- og fuglelivet. De fugle som
man kan forvente at se på kirkegården afhænger af hvilken årstid
man kommer, idet mange af vore
sangere og insektædende fugle
kun er her om sommeren.
De fleste insektædende sangere
ankommer lige først i maj, og vil
helt sikkert tage imod os med deres glade sangstemmer. Hele året
har man mulighed for at træffe natugle (den har boet i præstegårdshaven i mere end 45 år), gråspurv,
skovspurv, solsort, bogfinke, blåmejse, musvit, råger, alliker, krager, dompap, grønirisk, stillits,
stær, gærdesmutte, jernspurv, ringdue, rødhals, spætmejse, træløber,
stor flagspætte, og i sommerhalvåret får vi besøg af yderligere fluesnapper, gransanger, vipstjert, gulbug, gærdesanger, havesanger,
rødstjert og sangdrossel.
Man kan selvfølgelig være heldig
og se en del andre fugle, men
ovennævnte er lige hvad jeg umiddelbart, med mit kendskab til kirkegården, vil kunne forvente at se
der.
Jacob Lind

Inddragelse
I det ovenstående er peget på de
frivilliges nødvendige indsats for at
have liv omkring kirken. Ud fra en
forståelse af at kirken er os alle
sammen, så overvejer vi også, hvordan vi kan inddrage endnu flere,
også i gudstjenesterne.

med, er egentlig blot at finde ud af
hvem, vi er, og hvem kirken skal
have for øje.

on, men i øvrigt ønsker vi at bygge
bro mellem generationer og mennesker i al deres forskellighed.

Vi vil ikke til at lave særlige arrangementer om tirsdagen for dem, hvis
yndlingsfarve er blå, imens dem der
går med seler må komme her om
Venlig hilsen
onsdagen.

Formålet med at inddele vores beDet er klart, at sorggruppen kun er
folkning i grupper, som jeg begyndte for dem, der har mistet en nær relati-

Signe Høg

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag Kl. 11.00
Vær med når Aarhus Søndre Provsti afholder friluftsgudstjeneste i Hørhaven.
Ørneredevej 23, 8270 Højbjerg
Medbring tøj efter vejret. Medbring siddeunderlag/ stole.
Oplev gudstjenesten 2. Pinsedag i Guds frie natur.

Koncert med kirkens kor
Torsdag d. 16. juni kl. 17.00 i kirken
Kor koncert
Gratis adgang

Englekoret
(for kommende 3.kl. og 4. kl.)
Øver i sognehuset torsdage kl. 13.45 - 15.00

Kirkens to kor:
Englekoret ( 3.-4.kl.)
Stjernekoret ( 5.-opad)

Koncerten viser hvad korene har arbejdet på og der
bliver også fællessang.

Stjernekoret
(for kommende 5.kl.og opefter)
Øver i sognehuset torsdag kl. 15.15 –16.30

Har Du eller en du kender lyst til at være med i korene, så kan du være med fra torsdag d. 25. august.
Kontakt er: Organist Kasper Fonnesbæk
organist@maarslet-kirke.dk
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Kirketiderne
Juni
Søndag d. 5. juni
Kl. 10.00
Pinsedag
Præst: Trine B. Nissen

Søndag d. 19. juni
Kl. 10.00
1. søndag efter trinitatis
Præst: Trine B. Nissen

Mandag d. 6. juni
Kl. 11.00
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven –se omtale
Arr: Aarhus Søndre Provsti

Søndag d. 26. juni
Kl. 10.00
2. søndag efter trinitatis
Præst: Signe Høg

Søndag d. 12. juni
Kl. 10.00
Trinitatis
Præst: Gunnar Kasper Hansen

Glædelig Pinse

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og Sognehus
Onsdag d. 1. juni
Kl. 9.30—12.00
Frokostpausen i sognehuset

Onsdag d. 1. juni
Kl. 15.00
Pinsespil opføres af 3.D. Mårslet skole i kirken
Onsdag d. 1. juni
Kl. 19.30
Indre Mission i sognehuset:
Jens Bækgaard Dahl om ” Jesus—troens banebryder og fuldender”

Torsdag d. 16. juni
Kl. 17.00
Koncert med Stjerne- og Englekoret
Kirken: Gratis entré
Tirsdag d. 21. juni
Kl. 19.00
Koncert med Mårslets Stemmer i kirken
Gratis entré
Onsdag d. 22. juni
Kl. 19.00 - 22.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset.

Hver uge:
Børneklubber:
Mandage kl. 16.15-17.30 i sognehuset.
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Sorg og livsmodsgruppe i Mårslet
Sorggruppen i Mårslet Sogn.
Så er det igen muligt at deltage i en sorggruppe.
Den begynder mandag den 29. august 2022
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.

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 selvfølgelig 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 henDet kan være svært at finde personer i ens
vendelse ske til:
omgangskreds, som i længden kan rumme
Susanne Lauritsen,
og forstå den smerte, som sorgen over at ha- Tlf.nr. 2532 4657 eller mail
ve mistet en af sine nærmeste, indebærer.
susanne.lauritsen@gmail.com

Konfirmations indskrivning 2023
Konfirmation foråret 2023
I begyndelsen af september
begynder de nye konfirmandhold ved Mårslet Kirke.
Man behøver ikke at være døbt
for at kunne deltage, men man
skal være tilmeldt.
Tilmeldingen sker senest ved
vore to velkomstarrangementer, der foregår i
Mårslet Kirke med deltagelse af
både konfirmand og forældre:

Kommende 7.a, som skal konfirmeres d. 29. april, inviteres til
indskrivning ved Signe Høg
tirsdag den 7. juni kl. 17.00
Kommende 7.b, som skal konfirmeres d. 30. april, inviteres til
indskrivning ved Trine Nissen
onsdag den 8. juni kl. 17.00
Kommende 7.c, som skal konfirmeres den 5. maj, inviteres til
indskrivning ved Signe Høg
tirsdag den 7. juni kl. 18.00
Kommende 7.d, som skal konfirmeres d. 7. maj, inviteres til
indskrivning ved Trine Nissen
onsdag den 8. juni kl. 18.00

Inden da må I forældre til en
kommende konfirmand meget
gerne tilmelde jer med NemId
via folkekirken.dk.
Se under ”Livets begivenheder”, konfirmation. Man kan
dog også få hjælp til at indskrive sit barn på indskrivningsaftenen, hvis man medbringer sit
NemId.
I vil senere få besked om øvrige informationer, vi har brug for
at indhente fra jer.
I er til enhver tid velkomne til at
henvende jer til én af os præster, hvis I har spørgsmål eller
brug for at tale med os om,
hvorvidt konfirmation er det rigtige for jer eller ej.
Hilsen præsterne ved
Mårslet kirke:
Signe Høg
Trine Nissen
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Voksenkoret begynder

Frokostpausen
- et fællesskab for mænd

Kom og vær med.

Nu prøver vi igen.

Vi starter til efteråret:

Mandag d. 22. august i sogne- En del har allerede meldt sig, men
flere er velkomne.
huset.

I juni mødes vi den 1. juni
kl. 9.30
Vi lægger ud med rundstykker og
kaffe. Bagefter er der underholdning
og frokost. Tilmelding er ikke nødvendig, men modtages gerne.

Voksenkoret har forsøgt sig en Vi øver mandage kl 19.00-20.30 i
gang før, hvor coronaen så satte Sognehuset.
en stopper herfor.
Er du interesseret - så mød op,
når vi begynder 22.8.22

Det er Lisbeth Frandsen og Kirsten Kraglund, der vil lede koret.

Velkommen!

På genhør?

Følg med på:
www.maarslet-kirke.dk/aktiviteter/
aktiviteter-for-voksne/frokostpausen

Anders Sørensen
email: sorensenfyrst@gmail.com
tlf.: 21697147

På gensyn!
Knud Lunderskov,
Tlf. 4011 0175

Mandagscafé

Jørgen Brandt Andersen,
Tlf. 2979 0264

Vi holder sommerferie i juli og august måned.

Vi mødes igen mandag d. 12. sept.

Hyggeklubben

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

Holder sommerferie, men er tilbage til
september.

- Det er gratis at deltage.
På hjerteligt gensyn
Ingerlise Wendland
og Kirsten Cramer

Dato følger
Rigtig god sommer

Mariehønen

Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. kl.
sammen 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

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.

Juni 2022
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Kontakt Kirken
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
Helle Marie Nygaard
Personregistrering Syd
Mail: maarslet.sogn@km.dk
Tlf. 8733 4472
Telefontid: man- fre: 10.00-13.00
KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag
KIRKE- KULTURMEDARBEJDER
Lene Nørby
Tlf. 4022 4076
kirkekultur@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag

Kirken er åben

ORGANIST OG KORLEDER
Kasper Fonnesbæk Andersen
organist@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag og tirsdag
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
l.f@stofanet.dk
Fridag: mandag

Kirkebil

GRAVER
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården,
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
graver@maarslet-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
René Lunderskov
Tlf. 2131 4827
8105RTL@km.dk
KIRKEVÆRGE
Poul-Erik Christensen
Tlf. 4027 3111
info@murerfirmaet-maarslet.dk

Skolekirke-samarbejdet
Op til Pinseferien opfører 3.D årets
pinsespil i Mårslet kirke.
Skuespillet er en del af elevernes
undervisning i kristendomskundskab
og musik.
Gennem pinsespillet får eleverne
kendskab til en af kristendommens
vigtigste grundfortællinger.

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

Torsdag d. 2. juni kl. 9.00 og kl.
10.00:
Forestillinger for indskolingens ele-

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.

Menighedsrådsmøde
Dato for næste
menighedsrådsmøde:
Onsdag d. 22. juni
kl. 19.00-22.00 i sognegården
Menighedsrådets møder er
offentlige, og alle er velkomne til
møderne.

Mårslet kirke gør noget for
miljøet
samt biodiversiteten

Pinsespillet arrangeres i samarbejde
mellem klasseteamet for 3.D., personale ved Mårslet kirke og frivillige
kræfter.
Onsdag d. 1. juni kl. 15.00:
I kirken
Åben forestilling for familie, venner
og andre interesserede.

Kirkegården i blomst

Mårslet Kirke er på Facebook
Find os og følg med i Kirkens aktiviteter
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www.maarslet-kirke.dk
Kalender, nyheder og meget mere

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Besøg Mårslet Egnsarkiv
I åbningstiden på Mårslet Egnsarkiv vil
du møde frivillige arkivmedarbejdere og
bestyrelsesmedlemmer fra Lokalhistorisk Forening.
Du er altid velkommen til at kontakte
Egnsarkivet på mail og telefon, hvis du
vil spørge om noget, aftale et møde eller
har noget, som du vil aflevere til bevaring. Kom også gerne og besøg byens
arkiv og mærk historiens vingesus.

Åbningstider i Mårslet Egnsarkiv
Tirsdag

den 7. juni

kl. 19-21

Onsdag

den 8. juni

kl. 16-17.30

Tirsdag

den 21. juni

kl. 19-21

Onsdag

den 22. juni

kl. 16-17.30

Mårslet Egnsarkiv er normalt åbent hver måned 1. og 3. tirsdag aften
og 2. og 4. onsdag eftermiddag samt efter aftale.
Hold øje med hjemmesiden for evt. ændringer. Juli er sommerferielukket.
maarsletarkiv.dk - søg i arkivets samlinger herfra via arkiv.dk
Facebook: Find os og følg os på siden Mårslet — Lokalhistorie

Mårslet Egnsarkiv er i kælderen
på Mårslet Skole.
Indgang: Ned ad trappen fra P-plads på
Obstrupvej 9.
Vil du være med i arkivets arbejde, så
kontakt os meget gerne. Det kan blive
en meningsfuld fritidsinteresse!
Kontaktoplysninger:
Arkivleder
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
40349838 - maarsletarkiv@gmail.com

Samarbejde med Mårslet Skole
I den første uge i maj var der emneuge på Mårslet Skole og alle elever fra
de fire 2. klasser var på skift på besøg
på Mårslet Egnsarkiv i løbet af ugen,
hvor arkivets frivillige underviste i Mårslets lokalhistorie.
Hver dag begyndte med at Rie Carlsen besøgte klasseværelset på skolen
og fortalte kort om de mange gårde,
som var grundlaget for at Mårslet opstod som landsby. Her kunne eleverne
få et indtryk af, at der har været mange køer, heste mv.
Dernæst blev fremvist en billedserie
med huse fra midtbyen, som eleverne
skulle se, om de kunne genkende. I
næsten hvert hus har været et erhverv, som fx købmand, sparekasse,
mejeri, frysehus, telefoncentral, smedje, karetmager og senere bodega,
benzinstation og kiosk.

om, hvordan det havde været at gå på
skolen, da han var dreng. Skolen var
ikke så stor som nu. Der var ikke en
skoleinspektør eller administration dengang bestemte læreren det hele.
Hvis man ikke gjorde, som der blev
sagt, var der altid en form for afstraffelse.
Alle fik lov til at røre ved genstande og
arkivmateriale og spørgelysten var
stor.
Vi takker elever, lærere og pædagoger
for en god uge sammen.

Vi havde en rigtig god aftentur i Hørret
Skov den 21. april, hvor ca. 60 medlemmer deltog, heriblandt en del nye - velkommen til!
Vi blev guidet af skovens kendere Christian Schmidt og Jens Andresen som
delte ud af deres store viden om både
naturen og kulturhistorien i skoven.

Så var det tid til en luftetur med byvandring for at se husene i virkeligheden.
Særligt spændende var det at høre
om det forsvundne hus på sydskråningen ved kirken.

Forløbet sluttede af med et besøg i
Egnsarkivets lokaler i kælderen på
Mårslet Skole. Her fortalte Leo Jelling

Medlemskab koster årligt:
75 kr. for én person
150 kr. for hele husstanden.
Indmeldelse kan ske til kasserer
Poul Enevoldsen, 40409249 eller
poul.oxvig@gmail.com

På billedet ses, hvordan vi besteg den
anemoneklædte gravhøj i den nordøstlige skovkant.
Lærer Moesgaard har ringet ind til time
på den nybyggede Mårslet Skole i 1931.
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Lige inden turen sluttede ved solnedgang, så vi den store flok kronhjorte
passere forbi os.
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Folkehuset Mårslet.
Aktiviteter i Juni 2022.
Onsdag d. 8. juni kl. 17.30
Månedens Fællespisning: ( Fremover altid 2. onsdag
i den nye måned.)
Menu: Koteletter i fad med nye sesamristede
kartofler. Herefter kaffe m. småkager. Pris 70/35 kr.
Tilmelding nødvendig senest 1. juni til Marianne i
køkkenet ( 41855225,) Brugerrådets mailadresse
herunder eller Lene Jørgensen 28583758.
Søndag d. 26. juni kl. 14
Banko i Caféen. Pris incl. kaffe: 30 kr.
Mandag d. 27. juni kl. 14-16
Kelds Kulinariske kommer forbi og underholder. Pris
for musik, kaffe og kage: 30 kr.

Menuplan for Folkehusets Cafè i juni.
Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket.
Dato:
1.Boller i selleri og kartofler.
2. Rullesteg m. sauce, kartofler og bønner.
3. Hjemmelavede forårsruller med salat.
7. Svensk Pølseret.
8. Frikadeller med kold kartoffelsalat.

9. Kogt oksebryst med peberrodssauce og kartofler.
10. Hakkebøf med bernaisesauce og stegte kartofler.
13. Medisterpølse, stuvede spidskål og kartofler.
14. Forloren hare med sauce og kartofler.
15. Stegt flæsk med persillesauce og kartofler samt
jordbærlagkage.
16. Skinkesteg med flødekartofler og salat.
17. Karbonader med stuvede ærter/gulerødder og
kartofler.
20. Hamburgerryg med kogt blomkål og
aspargessauce.
21. Sammenkogt ret med svinekød og ris.
22. Kogt oksebryst med peberrodssauce og kartofler.
23. Fiskefrikadelle med persillesauce, kartofler og
råkostsalat.
24. 3 tarteletter m. høns i asparges.
27. Wraps pandekager med stegt kyllingefyld og
salat.
28. Biksemad med spejlæg.
29. Boller i karry med ris.
30. Stjerneskud med kogt og stegt fisk.
Hverdage: kl. 9.00 til 13.30. Dagens varme ret fra
kl. 12 til 13. Evt. ring til Cafèen på tlf. 41855225.
Hovedret 50 kr. Dessert 22 kr.

Ret til ændringer forbeholdes.
Lokaltelefonnumre til:
Folkehuset Mårslet, Langballevej 3, 8320 Mårslet.
Brugerrådets tlf.: (onsdage 9.30 -13.00) 41858670.
Brugerrådets mail: brugerkildevang@msn.com
Køkkenets tlf.: 41855225. Mail: mariajens@aarhus.dk
Genbrugsen Kildevang er normalt åben torsdage i ”lige uger” kl. 15.00 til 17.00, men pt. lukket.
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Tranbjerg Bibliotek
Sammen om Verdensmål

Pausehjørne

Kom og bliv en del af et handlende fællesskab, der interesserer sig for genbrug og
verdensmål

Kom med i Pausehjørnet for 5. årgang!

Onsdag d. 1. juni kl. 14-16, onsdag d. 8. juni kl. 14-16, onsdag d. 15.
juni kl. 14-16, onsdag d. 22. juni kl. 14-16
Gratis deltagelse

Mandage kl. 13-15
Gratis deltagelse

Hver mandag er vi en gruppe, der mødes på biblioteket, hvor vi
sammen forsøger at blive klogere på verdensmål, cirkulær økonomi,
genbrug og affaldssortering.
Vi vil gerne inspirere hinanden og finde på aktiviteter i vores lokalsamfund såsom inspirerende oplæg og workshops, vi eller andre kan
stå for. Vi er lige nu i gang med at planlægge en masse spændende
aktiviteter og samarbejder.
Vi kunne godt tænke os, at vores fællesskab blev større og at flere
kunne tænke sig at deltage. Du er meget velkommen til at kigge forbi
og høre mere om, hvad vi laver. Vi har altid kaffe på kanden! Du kan
også skrive en mail til Emilie på embol@aarhus.dk, hvis du vil høre
mere.

Kender du én, der går i 5. klasse, som kunne bruge en hyggelig pause efter skole?
Om onsdagen mødes elever fra 5. årgang på biblioteket for
at læse gode, nye bøger udvalgt særligt til dem, snakke, få en
snack fra Pause-vognen og bare nyde en stille stund.
Pausehjørnet finder I på biblioteket hver onsdag kl. 14-16, og
man bestemmer selv, om man er der i tyve minutter eller to
timer. Og man kan bare kigge forbi på de onsdage, man har
lyst!
Der er ingen tilmelding, men hvis Pausehjørnet skulle blive
aflyst en onsdag, kan I altid se det på hjemmesiden.

Guidet fælleslæsning

alle gangene - det er helt op til dig, hvor ofte du har lyst til
at deltage.
Vi vil sidde tilbagetrukket ude i biblioteket og læse, og der
vil være kaffe og småkager til læsningen.

Har du lyst til at prøve at være en del af en læsegruppe,
hvor vi deler vores umiddelbare undren eller begejstring,
når vi læser en novelle og et digt sammen for første gang?

I læsegruppen er der plads til det hele – tanker, følelser og
erfaringer, som vi deler i samtaler om skønlitteratur.

Torsdag den 2. juni kl. 10-11.30
Torsdag den 30. juni kl.10-11.30
Arrangementet er gratis

Så kom og deltag i guidet fælleslæsning, hvor biblioteksformidler Emilie vil guide læsegruppen gennem højtlæsning og
samtale.
Vi mødes den sidste torsdag i hver måned fra og med
januar til og med juni. Du kan deltage en enkelt gang eller

Du kan deltage, hvad enten du er belæst eller ny i litteraturens verden, og det kræver ingen forberedelse at deltage.
Det er Emilie, der udvælger og læser en novelle og et digt
højt og skaber rum for fælles samtale.
Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til Emilie på
embol@aarhus.dk. Skriv ”guidet fælleslæsning” og dato i
emnefeltet og dit navn i selve mailen.

Vandretur: Naturens forrådskammer
Torsdag d. 2. juni kl. 16.30-18
Gratis deltagelse

Brita Bartels vil vise os vejen på denne vandring, og Eva Kullberg vil ledsage os sammen med sin store viden om skovens planter.
Eva Kullberg er uddannet biolog med botanik som hovedfag. Hun er formand for Dansk Botanisk Forenings hovedbestyrelse og sidder i
bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus, hvor hun også afholder ture.
Eva interesserer sig for spiselige planter og hvilke indholdsstoffer, der giver planten dens karakteristiske smag. Denne viden vil Eva medbringe på vores fælles tur til Børupskoven. På denne tur vil vi undersøge, om der findes planter, blomster eller andet i Børupskoven, der
kan bruges hjemme i køkkenet. Skovene og de tilstødende marker rummer langt mere, end vi bare ser, når vi går rask af sted. Meget vil
kunne udfordre vores smagsløg og lugtesans.
Vi mødes ved transformatorstationen på Børupvej 470. Medbring saks, skarp lommekniv og poser.
Bestil din gratis billet på aakb.dk/tranbjerg
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Strikkecafé

Læs højt – læs sammen

Kom til den månedlige strikkecafé på Tranbjerg Bibliotek

Vær med i et læsefællesskab for forældre med små børn

Torsdag den 2. juni fra kl. 17.00
Arrangementet er gratis

Er du vild med at strikke eller hækle, eller vil du gerne
lære det?
Så kom og vær med til den månedlige strikke- og hækleaften på Tranbjerg Bibliotek.
Her mødes vi om at udveksle tips og tricks og hjælper
hinanden med at komme videre i vores forskellige
projekter. Der er også plads til snak og at nyde en kop te
eller kaffe sammen.
Ingen tilmelding, bare mød op.

Byvandring med Tranbjerg Lokalarkiv
Torsdag den 16. Juni kl. 10-12
Gratis deltagelse

Kom med på denne forårsdag, når Lars fra Lokalhistorisk arkiv i Tranbjerg viser rundt og fortæller
om det historiske Tranbjerg.
Turen starter på biblioteket, hvor du har mulighed
for at få fyldt lidt kaffe i en termokop, du selv
medbringer hjemmefra, som du kan tage med og
nyde på turen. Kom i god tid, hvis du ønsker at
medbringe kaffe på turen. Vi går præcis kl. 10.

Tranbjerg Bibliotek er på Facebook
Her kan I følge med i hverdagen på
biblioteket
Bare søg på ’Tranbjerg Bibliotek’,
og anmod om at blive medlem.

Fredag d. 3. juni kl. 10-11.30, fredag d. 10. juni kl. 10-11.30, fredag d.
17. juni kl. 10-11.30
Gratis deltagelse

På Tranbjerg Bibliotek har vi en læsegruppe for forældre med små
børn i alderen 0-3 år.
Hver gang læser vi en historie højt for voksne, som vi sammen taler
om. Der er også plads til at læse historier for børnene, afhængigt af
deres alder og hvad vi har lyst til fra gang til gang. Der er aldrig forberedelse hjemmefra.
Når vi taler om historierne, er der ikke rigtige eller forkerte svar, men
det handler i stedet om vores egen oplevelse. Og så handler det om
fællesskabet - det er altid hyggeligt at mødes om en god historie,
kaffe, babyer og kage!
Man kan komme en enkelt gang eller hver gang, så det er helt uforpligtende at prøve at være med.
Du tilmelder dig ved at skrive en mail til Anna Liv fra Læseforeningen
på annaliv@laeseforeningen.dk. Skriv ’Læsegruppe’ i emnefeltet.

Helt vild havevandring 2022
Søndag den 12. juni kl. 10.30-13.30

Synes du også, der skal mere biodiversitet ind i vores haver?
Ønsker du at tiltrække flere sommerfugle, bier og fugle? Så
kom og bliv inspireret når fire tranbjergborgere viser deres
vilde haver frem!
Vi mødes ved Bylivshuset, Kirketorvet 10
Tilmelding foregår via begivenhed på Facebook. Du finder den i
facebookgrupperne Borgere i Tranbjerg, TRANBJERG BLI’R VILD,
Tranbjerg Bibliotek og på Kirketorvet 10’s facebookside.
Vi besøger i alt fire fantastiske haver og undervejs vil der være
lidt til ganen og maven.

Deadline for indlæg til næste Mårslet Blad er den 10. Juni 2022
Indsendes til: indlaeg@maarslet-bladet.dk
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NYE NAVNE TIL GRUNDLOVSDAG

MENUEN TIL GRUNDLOVSDAG
Eftermiddagskaffe:
Nybagte boller
Jordbærmarmelade med rosenblade
Rabarbermarmelade med tonkabønne
Muffins med hindbær og mascarpone/lemoncurd-creme
Aftensmad:
Røgede, nye kartofler med forårsløg, salat og tomater
Spidskålssalat med grønne asparges, radiser, dild, kørvel, æble
og sprød topping af hjemmelavet bacon

Grundlovsdag på Testrup Højskole vender tilbage, og her er det
opdaterede program.
13.00 Velkomst og sang v. forstander Simon Axø og højskolens
big band
13.30 Grundlovstaler v. Jacob Bundsgaard, Marchen Neel, Lea
Korsgaard og Knud Romer, ordstyrer: Clement Kjersgaard

Ærtecreme og gnavegrønt
Foccacia med brændenælde, løvstikke, persille og flagesalt
Hjemmelavet økologisk grillmedister med ramsløg
Vegetar:
Grillet squash med avocado-sellerisalsa og ristede hampfrø

15.00 Kaffepause
15.30 Værdier og visioner. Debat med Stine Bosse, Sana Mahin
Doost og Pernille Vermund, ordstyrer: Clement Kjersgaard
17.00 Koncert ved Testrup Højskoles musiklinje
17.30 Grundlovstale v. Jakob Ellemann-Jensen
18.00 Kan demokratiet tabe? Foredrag med Clement Kjersgaard
18.45 Aftensmad
19.30 Fællessang og koncert ved Testrup Højskolens kammerkor
Tilmeld dig til grundlovsdag den 5. juni 2022 på vores hjemmeside

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Prisen for at deltage i Grundlovsdag er 175,- for voksne og 50,for børn og er inklusiv kaffebord og aftensmad.

Entré (inkl. kaffebord og aftensmad):
175 kr for voksne
50 kr for børn under 12 år
Billetten skal medbringes på dagen enten på din telefon eller
som print.
Vi gør opmærksom på, at arrangementet foregår udendørs
uanset vejr, så husk at klæde dig på efter vejret!
Der er begrænset antal P-pladser. Vi opfordrer derfor til, at du
tager cyklen eller går, hvis det er muligt.
Tag gerne en festivalstol eller et tæppe med – vi sætter et
begrænset antal bænke op.
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HØNSESALAT
Køkkenets pålægsklassiker hønsesalat er populær på hvert eneste hold – og den er virkelig god! Opskriften her byder på den klassiske hønsesalat. På vores hjemmeside finder du også en vegansk udgave.
DET SKAL DU BRUGE

SÅDAN SKAL DU GØRE

• 1 bdt. persille
• 250. g. hønsekød
• 250 g. svampe
• 1 håndfuld syltede agurker
• ½ spsk. grov sennep
• 2,5 dl. mayo
• 1 citron, skal og saft
• 1 æble
• 1 tsk. stødt fennikel
• Salt og peber
• 1 tsk. sukker el. sirup

Svampene kvartes og steges på en pande med lidt olie
og lidt salt. De skal steges til væden er stegt fra, og de er
gyldenbrune og dybt aromatiske.
Sæt svampene på køl, og lad dem stå til de er afkølet.
Æble, syltede agurker og persille snittes fint og vendes
derefter sammen med sennep, mayo, tørret fennikel, sukker,
salt og peber.
Til sidst vendes hønsekødet i blandingen, og hønsesalaten
er færdig.
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Blomster - Brugskunst
Bestil blomster ved din lokale blomsterhandler
Vi er trådt ud af kædesamarbejde for at få bedre tid til at servicere vores lokale kunder, så fremadrettet opfordrer vi til at bestille på telefon eller e-mail og meget snart igen på hjemmesiden vidunderknolden.dk

butik@vidunderknolden.dk

Vidunderknolden
Center Syd
Kirketorvet 6b st24
8310 Tranbjerg
*

Telefon 86 290411

www.træoghæk.dk

Ønsker du at annoncere i Mårslet Bladet,
så skriv til annoncer@maarslet-bladet.dk

Tlf. 24 24 72 54 kontakt@simonlindgreen.dk
www.simonlindgreen.dk

KLIPPERIET
Tlf: 8629 4949
Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg
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Byer i verden med 5.800 indbyggere
Af Poul Hakon Poulsen
Mårslet Fællesråd

Dette er anden del af en serie, der omtaler
byer med ca 5.800 indbyggere som Mårslet.
Inhaca i Mozambique er en kystby på en lille subtropisk ø ud
for hovedstaden Maputo.
Mozambique var en portuguisisk koloni indtil 1975.
Men den lille ø, hvor Inhaca ligger, var fra 1823 til 1875 under
britisk styre og en vigtig havn for imperiets flåde.
Øen, der har samme navn som byen er 52 kvadratkm, ca 15
gange større end Mårslet sogn.

Befolkningen er hovedsageligt beskæftiget med fiskeri og turisme.
Øen har egen lufthavn og besøges af en del ”økoturister”.
Bruttonationalproduktet pr indbygger er ca 2,5% af vores.
I Maputobugten ind mod kontinentet findes koralrev med 150
forskellige koralarter. Det vrimler med søheste, delfiner, hav-

skildpadder og søkøer.
Det Indiske Ocean mod øst besøges af bla. pukkehvaler, hajer og
kæmperokker.
På øen findes ca 300 fuglearter. Ca som i Danmark, hvis vi ikke
tæller trækfuglene med.
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Vi er Mårslet’s mest
sælgende ejendomsmægler.
58
36

danbolig
Beder

Anden lokal
mægler

10

10

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

5

4

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

Alle boligtyper inkl. projektsalg solgt i Mårslet de seneste 12 måneder*

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

’’

Kontakt danbolig Beder på tlf. 86 93 65 66
og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk
*Kilde: boligsiden.dk pr. 01.09.2021
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danbolig Beder
Kirkebakken 22
8330 Beder
Tlf. 86 93 65 66
www.danbolig.dk/beder

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:

Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”

For at opdage evt. skjulte rørskader i
tide, husk da at aflæse vandmåleren
regelmæssigt og kontrollere at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der
ikke er forbrug.
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren.

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

Mårslet Bladets
Vennekreds
Du kan støtte
Mårslet Bladet
ved at indbetale f.eks. 100 kr. til
bladets bankkonto via netbank
Reg. nr. 5072 Konto nr.
1091531
eller
via MobilePay 2047 5889 (Ivan
Dybvad).

ÅBENT
ALLE
DAGE

8-21

Mårslet Byvej 28 • Mårslet
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Købmand
Lars Christensen
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Næste deadline er
den 10. juni 2022
Skal der være fest
- så hold den i
Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside
www.borgerhus.dk

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

WW.MAARSLET-BLADET.DK
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SUPERBRUGSEN MÅRSLET
STEDET HVOR MAN HANDLER
DAGLIVARER SLAGTER VIN GRØNT
UNIK BINDERI - BRYLLUPSBINDERI
BEGRAVELSESBINDERI - BUKETTER
DEKORATIONER - FLOTTE GAVEKURVE

Åbningstider

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00

www.superbrugsenmaarslet.dk

Facebook: SuperBrugsen Mårslet

Instagram: @superbrugsenmaarslet

Ønsker du at annoncere i Mårslet Bladet,
så skriv til annoncer@maarslet-bladet.dk
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Indlæg til Mårslet Bladet sendes til
indlaeg@maarslet-bladet.dk
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ADVOKAT
KIRSTEN TOLSTRUP
8629 5400
mail@advokatkirstentolstrup.dk

• Skøder og ejendomshandler • Testamenter
• Ægtepagter
• Fremtidsfuldmagter
• Tinglysning
• Arv/Dødsbo
Tandervej 6a, 8320 Mårslet.

Åbningstid hverdage fra 9.00 til 16.00

Ønsker du at annoncere i Mårslet Bladet
Så skriv til annoncer@maarslet-bladet.dk

Den lokale
talmand
www.revisor-nielsen.dk • 2082 1810 • Mårslet

Se tidligere udgaver af
Mårslet Bladet
www.maarslet-bladet.dk
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Besøg vores skole og hør om alle de grønne erhvervsuddannelser, EUX,
EUD10 og vores grønne kurser. Mød elever, undervisere og studievejledere
og få dit helt eget indtryk af livet på JU Århus.
Find spændende sommerblomster til gode priser i planteskolen og væksthuset.
Bliv inspireret af anlægsgartnernes flotte svendeprøver på anlægspladsen.
Oplev dyrene og prøv kræfter med nogle af landbrugets mange maskiner.
Besøg vores blomsterbindere, hvor du kan få ny inspiration og gøre en
god handel.
Brødrenes Original byder på pølser og lækre sandwich. Der vil også være
noget for den søde tand.
Der er gratis adgang til arrangementet. Vi glæder os til at se dig til en hyggelig
dag i Beder.
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