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Ansvarshavende redaktør:
På vegne af FU Arkitekt Poul H. Poulsen
Mail: MaarsletFU@gmail.com
Opsætning og layout :
Laila Tolstrup Rich

Lederen
Vi vil selv bestemme, hvad vi vil bo i og hvor
Af Hans Petersen
tidl. chefredaktør hos Aarhus Stiftstidende

Det er eftertragtet at bo i Mårslet. Mange yngre familier leder efter hus eller grund at
bygge på. I de senere år har det været svært at finde muligheder, og nogle familier har
fundet andre udveje for deres drømmehus.
På enkelte mindre områder er der blevet udbudt grunde, for eksempel ved Nymarks
Allé, og lige nu på stykket mellem Hørretvej og Jelshøjvej tæt på rundkørslen ved byens
nordlige indkørsel. Nye huse er også på vej langs Obstrupvej.
Men noget stort rykind har der ikke været tale om.

Opsøgende indlæg:
Cecilie Schmidt Dam

I bestræbelserne på at få flere til Aarhus midtby, så kommunens ønske om 5.000 flere
indbyggere om året bliver opfyldt, bliver der bygget og bygget, men mest lejligheder.

Indlæg sendes til:
indlaeg@maarslet-bladet.dk

Men politikere og planlæggere har skuffede konstateret, at lejligheder alene ikke opfylder behovet. Der er stadig mange, som ønsker hus med have og frisk luft. Det har fået
stadigt flere til at finde grund uden for Aarhus Kommunes grænser, så nabokommunerne vokser mere end ventet.

Deadline er den 10. i måneden for stof
til efterfølgende nummer. Udkommer
hver måned i et oplag på 2500 stk. dog ikke i januar og august. Indlæg repræsenterer ikke nødvendigvis bladets
holdning, men indsenderens. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i
indsendt stof.
Annoncer:
Ivan Dybvad
Nymarks Alle 20
8320 Mårslet
Mail: annoncer@maarslet-bladet.dk
Distribution:
Bladet omdeles af TMG Håndbold og
Fodbold. Uden for byskiltet af TMG
Cykelmotion.
Udebliver bladet kontaktes:
Ivan Dybvad, tlf. 2047 5889,
Mail: annoncer@maarslet-bladet.dk
Forside-foto: Den store sten, Margrethe Frederiksen Nielsen
Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s
Bjødstrupvej 2-4, 8270 Højbjerg
Tlf. 8627 5499, werk@werk.dk, www.
werk.dk
Mårslet Bladets tekster må gengives
med angivelse af kilde.

Den udvikling er et bevis på, at politikere og byplanlæggere ikke kan bestemme udviklingen totalt. Heldigvis er der mennesker, som går deres egne veje og ikke tager det,
der bliver udbudt, men går efter det, der opfylder netop deres behov.
Endelig er der nu udsigt til, at større områder i Mårslet bliver udstykket. Det bliver dog
ikke lige i morgen, men først i 2023 ser der ud til at være et pænt udbud af byggegrunde i Mårslet igen. 190 grunde er planlagt i to områder, 140 på jorden mellem Tranbjerggård og Jelshøjvej og 50 ved Eskegården.
Når lokalplanerne kommer til debat i efteråret, sker det med flere års forsinkelse. De
skal behandles politisk og derefter i offentlig høring, og lige nu ser det ud som om,
byggeriet kan gå i gang begge steder i løbet af 2023.
Det er på tide. Behovet er der, og Mårslet bør have en kontinuerlig udvikling, så der
kan være et godt flow for institutioner, skole og butiksliv

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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Tak for mange indbetalinger til Mårslet bladets vennekreds
Her ved deadline den 10.06.2022 er der indbetalt ca. kr. 13.500
til Mårslet Bladets vennekreds. Som kasserer er jeg dybt
taknemlig over, at så mange at taget godt imod opfordringen
om, f.eks. at indbetale kr. 100,00 til sikring af bladets økonomi.
Nogen har endda betalt mere og en enkelt hele kr. 500. Rigtig
mange tak for alle indbetalingerne.

Vi har selvfølgelig fortsat redskaber i værktøjskassen. Tidligere
på måneden var jeg på besøg hos en forening, hvor vi også drøftede bladets økonomi. Herfra fremkom flere alternative forslag
til hel eller delvis løsning af udfordringerne:

Der er naturligvis fortsat åbent for indbetalinger, hvilket gøres
ved at indbetale til bladets bankkonto via netbank: Reg. nr. 5072
Konto nr. 1091531 eller via MobilePay 2047 5889 (Ivan Dybvad).
Så vil jeg løbende overføre modtagne beløb til bladets konto.

•
•

Det er en dejlig håndsretning til bladets økonomi, som fortsat er
under pres, selvom vi har midler til at stå imod med. De seneste
tre år er det blevet til et samlet underskud på godt kr. 35.000,
heraf alene knap kr. 20.000 i 2021.
I 2022 er der budgetteret med et underskud på kr. 5.000 og det
burde være bortelimineret med den store indbetaling fra vennekredsen. Men voldsomt stigende trykkeriudgifter og et annoncebudget der ser ud til ikke at komme i mål, tyder det på at bladet
vil komme ud med et nyt underskud i niveau kr. 15.000. Dette
på trods af, at annoncepriserne er blevet forhøjet med ca. 5% og
tilskud fra storbrugerne med ca. 10%.

•

Skære årligt antal udgivelser ned med to, fra ti til otte udgivelser
Reducere bladets papirkvalitet
Undlade at trykke og omdele bladet, som derefter skal læses på maarslet-bladet.dk, hvor hver enkelt udgivelse bliver
gemt. Måske fremstilling af et mindre antal eksemplarer,
der bliver lagt i Brugsen og hos Rema til afhentning, så lang
tid oplag haves.

Input der vil blive vurderet på, i forbindelse med arbejdet på at
bringe sammenhæng i bladets drift. Alternative forslag modtages gerne og bedes sendt til okonomi@maarslet-bladet.dk
Ivan Dybvad
Mårslet bladets kasserer

Mårslet Bladet ønsker alle en god sommer!

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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Grønløkke Aftenskole – Tranbjerg J
Mårslet Aftenskole
Solbjerg aftenskole
fusionerer med Fælles Fritid, Beder-Malling-Ajstrup fra august 2022.
Aftenskolens kurser for sæson efterår 2022/23 udbydes på www.faellesfritid.dk fra juni måned.
Grønløkke Aftenskole takker efter 40 år som ”din lokale aftenskole” samtlige kursister og undervisere
for et godt samarbejde. Vi glæder os over, at aftenskolernes hold kan fortsætte under Fælles Fritid, der
fremover dækker området Aarhus Syd.
God sommer.
Henny Margrethe Bauning
aftenskoleleder Grønløkke Aftenskole
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Her er plads til det hele:
Idræt, grin, kaffe og snak
Pladserne er revet væk til ”Aktiv mandag”, der begejstrer mange af Mårslets ældste generation. Men der er
nye muligheder.
Af Hans Petersen
Idræt for seniorer er blevet en kæmpe
succes i Mårslet, ja, et rent tilløbsstykke.
Da deltagerne skulle melde sig til den
sæson, der begynder til september, var
pladserne væk efter seks dage til ”Aktiv
mandag”, som det hedder.
”Nogle af dem, der allerede er med,
spurgte endda, om de kunne melde sig til
før alle andre, så de var sikre på at komme med,” siger Pernille Bechsgaard Fast.
Hun er foreningsudvikler i Testrup Mårslet
Gymnastikforening, TMG, på tredje år, og
hun står bag dette og mange andre initiativer for alle aldersgrupper.
TMG har fået
fremstillet en
sweatshirt som
den, foreningsudvikler Pernille Bechsgaard
Fast her har på.
Foto: Hans
Petersen

med musik, linedance efter den fælles
opvarmning på 15-20 minutter,” siger Karl
Jørgen Jensen og nævner nogle af de øvrige muligheder: badminton, bordtennis,
curling og volley.
”Der er faktisk ingen grænser, for vi kan
selv udvikle nye ting. En gruppe mødes
for eksempel til gåture andre dage om
ugen,” siger han.
I den nye sæson kommer tre nye muligheder, der ligger ud over Aktiv mandag og
altså er ekstra, så vi ikke bare er et hold,
men et helt seniormiljø, oplyser Pernille
Bechsgaard Fast.
”Det nye er sans, naturtræning og pickleball,” siger hun og forklarer, at sans er en
kombination af sang og dans, naturtræning foregår udendørs ved Vilhelmsborg,
og pickleball er en meget nem form for
tennis med lavere net, lettere ketcher og
lettere bold, så alle kan være med.
Ud over det nævnte er der Bedstetummel, Krea og hygge for den ældre generation med børnebørn.

63 deltagere
”Aktiv mandag” foregår fra kl. 10 til 12 det
meste af året – der er pause om sommeren og omkring jul.
”Det er så godt at være med, og når der
er pause, venter vi kun på at komme i
gang igen. Instruktørerne forkæler os med
sport, brød og kaffe,” siger Eva Klitgaard,
der er en af deltagerne og den første til at
melde sig til det nye hold.

39 var med første og anden sæson, og nu
er det steget til 63.
”Vi kan desværre ikke være flere, for så
har vi ikke plads nok i salen,” siger Pernille
Bechsgaard Fast, der glæder sig over
at gøre noget godt, også for den ældre
generation i byen.
”Aktiv mandag er kernen, vi startede
om i 2020. Her i 2022 har vi rigtig fået
fat, fordi rygtet om værdien af idræt og

fællesskab har bredt sig,” siger Pernille
Bechsgaard Fast.
Hun glæder sig over, at der kommer rigtig
mange positive kommentarer efter hver
gang.
”Mange er bare så glade for, at der er
et tilbud til dem med fokus på mange
forskellige motionsformer og ikke mindst
kaffe, brød, sang og masser af snak og
fællesskab. De griner så meget, at de ikke
lige rammer bolden helt, og oplever den
gamle glæde ved sport med konkurrence
igen. Det er jo lige meget om de vinder,
bare de kæmper for det,” siger Pernille
Bechsgaard Fast.
Aktiv mandag
Aktiv Mandag er et tilbud om socialt
samvær og aktivitet hver mandag kl.
10-12.
Program: Let opvarmning, herefter
aktiviteter med 2 x 30 minutter på to
forskellige.
Aktiviteter: badminton, bedstevolley,
curling, cirkeltræning, pilates, floorball,
gåfodbold, pickleball, smart-træning,
bordtennis, ringo og skumtennis.
Desuden tilbud om månedens aktivitet
fx spinning og senior latin.
Afsluttes med brød, kaffe, fællessang
og masser af snak i MultiHallens fællesrum.

Noget for begge

Karl Jørgen Jensen og hans hustru Marianne, begge 70 år, er også med.
”Vi er begejstrede. For os er det rigtig
godt. Jeg vil gerne konkurrere, og det vil
min kone ikke, så der er noget for begge,”
siger han og understreger, at der er så
mange idrætsgrene at vælge imellem, at
der er noget for alle.
Han kan blandt andet finde på at spille
floorball, futsal og pickleball, og for de
andre er der fx fitness og pilates.
”Vi er også blevet præsenteret for dans

Her er der gang i floorball. Privatfoto
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DE BLÅ SPEJDERE UDVIDER
til glæde for alle i Mårslet
Af Kasper Svensson
Formand for bestyrelsen i Giber Å Gruppe
De blå spejdere i Mårslet, der formelt
hedder ”Giber Å Gruppe” og er en del Det
Danske Spejderkorps, udvider aktiviteterne i Mårslet.
Vi har gennem længere tid haft et stort
ønske om at etablere et sted tæt på
Mårslet, hvor især vores store spejdere,
kan mødes i rammer, de selv er med til at
sætte deres præg på. Det ønske ser nu ud
til at gå i opfyldelse i løbet af sommeren
og efteråret 2022. Giber Å Gruppe ønsker
at være en aktiv del af det samfund vi
kommer fra, så det er vores intention, at
borgerne i Mårslet også må bruge vores
nye faciliteter, når der ikke er spejderaktiviteter i og omkring dem.
Projektet startede stille op i foråret 2021,
hvor vi begyndte at lede efter egnede
steder, som skulle opfylde tre kriterier;
de skulle være bynære, der skulle kunne
laves aktiviteter i både dag og aftentimer,
og der skulle kunne laves en længerevarende aftale uden uoverstigelige økonomiske forpligtelser.
Vi fandt hurtigt flere steder, men alle
stederne var der udfordringer med et af
de tre grundlæggende kriterier. I løbet af
sensommeren kom vi i dialog med Aarhus
Kommune, der havde et grundstykke op
mod banelegemet omme bag institutionerne Solhuset og Græsbakken. Vi indgik
15. november sidste år en lejeaftale
med Aarhus Kommune omkring leje af
grunden, hvorefter vi begyndte at søge
de nødvendige tilladelser til at opføre en
bålhytte og skur/materielcontainer på
grunden.

Da vi i det tidlige forår kunne se, at vi
ville få alle tilladelser til det kommende
”byggeri”, begyndte vi at søge om støtte
til projektet, da Giber Å Gruppe på trods
af en sund økonomi ikke har alle pengene
til sådan et projekt.
Alle tilladelser er nu modtaget og vi har
allerede fået følgende tilsagn om støtte,
som vi er meget taknemlige for:

Vi vil derfor i løbet af sommeren påbegynde opstillingen af en bålhytte, som
vi vil købe ved at dansk savværk og selv
stille op med frivilligt arbejde fra vores
ledere, spejdere og deres forældre. Vi
forventer, at bålhytten vil komme til at se
ud som nedenstående billede og illustration, idet vi dog forventer at sætte sider på
bålhytten, så der vil være læ i den, når det
blæser og regner.

Når bålhytten er færdig, er det vores
intention, at byens borgere og unge gerne
må benytte bålhytten, når den ikke bruges til spejderaktiviteter. Vi forventer selvfølgelig, at alle vil passe godt på bålhytten

når de bruger den og at brugerne tager
hensyn til naboerne. Og så forventer vi
naturligvis, at man efterlader bålhytten
pænt opryddet og uden affald, gløder,
cigaretskod, glasskår m.v.
Vi vil senere på året også opstille en
materielcontainer, i form af en ny 20 fods
skibscontainer, der vil være isoleret og tilsluttet med el, så vores spejdere kan lave
aktiviteter, der kræver el-værktøj eller lys.
Materielcontaineren vil blive bestilt ved
et Århusiansk firma, og vil ved levering
se ud som nedenstående billede, men
det er vores plan at beklæde containeren
med Kalmarbrædder, så den falder mere
naturligt ind i landskabet og vil danne en
sammenhæng med bålhytten.

Vi glæder os til at komme i gang med projektet og håber, at alle i Mårslet vil bakke
op om at passe godt på vores nye sted,
som vi håber I også vil komme til at have
stor glæde af til eksempelvis klassearrangementer, fødselsdage eller hyggeaftener.

Illustration: Det lejede areal
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TMG
Håndboldskole

TMG Håndbold arrangerer i samarbejde med DGI Håndbold håndboldskole for alle interesserede børn på 3.-7. klassetrin.
Du er velkommen uanset, om du er tidligere, nuværende eller måske kommende håndboldspiller. Alle kan være med.
Så tag din klassekammerater, venner og veninder med i hallen i uge 42 - det bliver sjovt!
Følg TMG Håndbold på de sociale medier for flere nyheder, historier og billeder:
@tmghaandbold		

TMG Håndbold

TMG HÅNDBOLD & DGI HÅNDBOLD

Gi' den gas på
HÅNDBOLDSKOLE I
TMG!
Ta' på håndboldskole i Mårslet Hallen i uge 42 og
få 3 dage fyldt med sjov håndbold!
Der er masser af fart på, når vi nørder nye håndboldtricks og får sjove
udfordringer.
Vi giver den fuld gas med træning og øvelser, så du bliver bedre til at
spille håndbold.
Skolen er for alle U9-U11-U13drenge og piger.
Dygtige DGI-instruktører sørger for et fedt program mandag - onsdag fra
kl 9-15.
Alle får tshirt, shorts, bold og 3 fede håndbolddage! - vi ses i hallen!

Tilmelding via: www.dgi.dk/202209656505
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TMG
Bedste tummel, krea og hygge

TMG Sport åbner igen i år, for Bedste Tummel, Krea og
Hygge. Nu kan I få en kvalitetstime som bedsteforælder og
børnebørn, hvor vi åbner hallen og ruller mange forskellige aktiviteter og lege ud. Efterfølgende kan man i fællesrummet lave kreative ting og nyde en kop kaffe, vand eller
noget frugt. Kom og vær med i dette unikke fællesskab,
hvor det kan være dine børnebørn I tager med eller du er
måske bonusbedste for et barn i byen, du kan tage med.
Her kan I sammen tumle, hygge og være kreativ med os.
Ganske enkelt: Få kvalitetstid sammen og lade mor og far
blive hjemme

Instruktør og frivillig: Ane Nederby, Bente Seerup og Hilda
Haas
Aldersgruppe: senior: ca. 60+
Aldersgruppe: børn: 4-10 år

Opstart dato: 15/9 2022
Afslutnings dato: 30/3 2023

Program:
Let opvarmning
Aktiviteter: Tarzan bane, Badminton med variationer,
Boldbad leg, new age curling, pickelball med variationer,
floorball, boldspil i mange variationer, ærtepose skydning
til måls, hulaop lege.
Efterfølgende kan man fordybe sig i kreativitet i fællesrummet, hvor Bente står klar til at instruere. Vi har MultiHallen en time fra kl. 14.30-15.30, og trækker op i fællesrummet til kreativitet fra kl. 15.30-16.00.

Tid: torsdag kl. 14.30-16.00

Vi håber at se Jer på dette unikke hold

Sted: Mårslet Multihal

For yderligere info kontakt: Pernille Bechsgaard Fast,
pernille.bechsgaard@dgi.dk eller 5122 8541

☺

Vi åbner dette hold med et interval på 14 dage, hver torsdag kl. 14.30-16.00 i lige uger med opstart d. 15/9 og slut
d. 30/3.

Tilmelding og info: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/
sport/tilmelding
Pris: 475 kr per senior. Rabat på 100 kr, hvis du går på andre senior tilbud under TMG SPORT (Aktiv mandag, SANS,
Naturtræning, SMART træning/Pilates/Udstrækning eller
Pickleball).

Juli/August 2022
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Mvh
Bente, Ane, Hilda og TMG SPORT
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TMG
SMART træning /Pilates/udstrækning

Kom og prøv høvdingebold for
kvinder

Kom og vær med til høvdingebold hos TMG i efteråret, for kvinder og se om du ikke også bliver bidt af
holdsporten, som ikke kræver mange års erfaring. Vi
garanterer sved på panden og masser af grin .

💦

•
•
•
•
•
•
•

☺

Tid: torsdag kl. 20-21, Sæson 15/9-15/12 2022,
vi planlægger også en forårssæson.
Sted: Gymnastiksalen, Mårslet Skole
Instruktør: Nanna Fisker og Sarah Henriksen
Pris: 300 kr
Antal på holdet: 24
Målgruppe: kvinder i alderen 25+
Tilmelding: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/sport/tilmelding

Vi håber at se dig.
Mvh
Nanna, Sarah og TMG Sport

Kom og prøv dette nye spændende hold SMART Training/ Pilates/ udstrækning som endnu en udvidelse
af TMG Sports’ seniormiljø. SMART træning er træning af hjernen via fysiske øvelser. Lær at udfordre og
stimulere din hukommelse og koncentration samtidig
med at du træner koordination, balance og motorik.
Formålet med SMART Træning er at udfordre hjernen
og udnytte dens potentiale. Alt dette kombineres
med et roligt samspil af Pilates eller Udstrækning, for
at holde hele kroppen i gang og afspændt.
•
•
•
•
•
•
•

Opstart: tirsdage den 13. september
Tidspunkt: kl. 9.30-10.30
Sted: Mårslet Multihal, sal B.
Sæson: Efterår: 13/9-20/12 2022
Instruktør: Ane Nederby.
Tilmelding: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/sport/tilmelding
Pris: 375 kr. Rabat på 100 kr, hvis du går på andre
senior tilbud under TMG SPORT (Aktiv mandag,
SANS, Naturtræning, Bedste Tummel eller Pickleball).

For mere info kontakt: Pernille på mobil 51228541
Vi håber og se dig på holdet
Mvh
Ane og TMG SPORT.
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TMG
SANS - sang og dans

Kom og prøv dette nye spændende hold SANS under
TMG SPORT, som en del af de nye hold vi udvider
med i seniormiljøet. SANS – sang og dans, under:
hold hjernen i gang er en blanding af at danse og synge sammen på et hold. Når der arbejdes med rytmer
og sang kommer de fleste af vores sanser grundigt i
spil, hvilket er særligt hjernestimulerende. SANS er
derfor det sidste skud på stammen af Hold Hjernen
Frisk-aktiviteter, der udbydes i hele landet og nu i
TMG SPORT.
Du behøver på ingen måde at være ”verdensmester”
i at danse eller synge for at være med til SANS. Det er
netop, når du øver dig, at hjernen kommer rigtigt på
arbejde og vedligeholdes. Samtidig lægges der stor
vægt på, at det skal være sjovt at være med og vi skal
gå glade fra SANS-træning med fornyet energi, selvom vi har været fysisk aktive.
•
•
•
•
•
•
•

Opstart: torsdag den 15. september
Tidspunkt: kl. 9.30-10.30
Sted: Mårslet Multihal, sal A.
Sæson: 15/9-15/12 2022.
Instruktør: Hanne Fahl.
Tilmelding: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/sport/tilmelding
Pris: 375 kr. Rabat på 100 kr, hvis du går på andre
senior tilbud under TMG SPORT (Aktiv mandag,
SMART/pilates/udstrækning, Naturtræning, Bedste Tummel eller Pickleball).

Pickleball
Kom og prøv dette uformelle og sjove hold Pickleball, som endnu en udvidelse af TMG Sports’
seniormiljø. Pickleball er en krydsning mellem
tennis, badminton og bordtennis. Det er et sjovt
og anderledes spil hvor alle kan være med og det
ikke kræver nogle specielle forudsætninger, blot
lysten til at spille spillet og have det sjovt. Spillet
er godt til seniorer da det er skånsomt for led og
kan skaleres efter formåen. Holdet udbydes som
ekstra træning til dit nuværende hold, hvor vi har
2 tovholdere på, som sætter spillet i gang og giver
en let introduktion til regler og selve spillet.
•
•
•
•
•
•
•

Opstart: torsdag den 15. september
Tidspunkt: kl. 10.30-11.30
Sted: Mårslet Multihal.
Sæson: Efterår: 15/9-15/12 2022
Tovholdere: Vera Larsen og Birte Johansen
Tilmelding: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/sport/tilmelding
Pris: 275 kr. Rabat på 100 kr, hvis du går på
andre senior tilbud under TMG SPORT (Aktiv
mandag, SANS, Naturtræning, Bedste Tummel
eller SMART træning/ Pilates/Udstrækning).

For mere info kontakt: Pernille på mobil 51228541
Vi håber og se dig på holdet

Mvh
Vera, Birte og TMG SPORT.

For mere info kontakt: Hanne på mobil 60320436
Vi håber og se dig på holdet

Mvh
Hanne og TMG SPORT.
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TMG
Naturtræning
Et nyt tilbud fra TMG hedder Naturtræning.
Med dette spændende motionstilbud bliver det lettere at komme ud og være aktiv i naturen, som meget tyder på er sundhedsfremmende, afstressende og har gavnlig effekt på vores
livskvalitet.
Kom med ud hvor der er højt til loftet, få røde kinder, frisk luft
under vingerne og mere energi til din hverdag. Med de mange
muligheder naturen tilbyder via underlag, terræn, årstider, vejrlig, naturlige ’rekvisitter’ og sanseindtryk instruerer jeg/Bente i
forskellige øvelser og aktiviteter med fokus på balance, styrke,
puls, relationer, leg og sanser. Vi kommer omkring både krop,
sind og smilebånd :o)
TMG Naturtræning er hensyntagende træning og henvender sig
til alle fra 60 år og opefter. Du skal have lyst til at bevæge sig i
det fri, hvor jeg vil tilpasses øvelser og aktiviter efter den enkeltes niveau. Naturtræning henvender sig også til dig, hvis du har
eller i risiko for f.eks. stress, angst eller depression eller har en
langvarig fysisk sygdom som f.eks. Diabetes eller Gigt. Kom med
og mærk suset fra motion og velvære i det fri - vi konkurrerer
mest med os selv mens vi har det sjovt med hinanden.

Praktisk info:
•
•
•
•
•
•
•
•

Husk: solidt fodtøj og påklædning efter vejret, som du kan
bevæge dig i.
Opstart: tirsdag den 16. august
Tidspunkt: kl 14, varer ca en time
Sted: foregår i skovene ved Vilhelmsborg. Nøjagtig mødested oplyses senere.
Sæson: uge 33 til uge 45 (minus uge 39) 12 gange i alt.
Instruktør: Bente Seerup.
Pris: 300 kr. Rabat på 100 kr, hvis du går på andre senior
tilbud under TMG SPORT (Aktiv mandag, SANS, Pickleball,
Bedste Tummel eller SMART træning/ Pilates/Udstrækning).
Tilmelding: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/sport/
tilmelding

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte Bente på
30564770 - jeg glæder mig rigtig meget til at se dig.

TMG Herremotion
På herremotion stoppede vi d. 5 maj.
Som afslutning var vi 16 mand på Kuglen og Keglen i Odder, hvor
der var mange ting, vi kunne aktivere og hygge os med. Vi spillede minigolf, stigegolf, bowling og mange andre ting. Bagefter
kørte vi op til Troels og Anette i Balle, hvor vi fik noget at spise
og noget at skylle halsen med. Vi sang og hyggede os frem til ca.
kl. 22.
Det var som altid en hyggelig og fornøjelig afslutning på en rigtig
god sæson i TMG Herremotion.
Vi starter igen torsdag d. 15 september i uge 37. Jeg håber vi
ses.
Rigtig god sommer ønskes du af Benny
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Mvh.
Bente og TMG SPORT

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

Hvem ka’ påstå andet?
Den 30. maj faldt jeg uden for Lægehuset i Mårslet. Straks var der ’folk’, unge mennesker parat. Især
en herre, som dels havde sin baby med i barnevogn og lidt ældre søskende.
Jeg kom på skadestue, godt forslået, tabte to tænder, fik syet 32 sting i over- og undermund og en halskrave på i fjorten dage og udsigt til skånekost.
Det jeg vil sige er, Hjælpen er stor i Danmark. 1000 tak!
Med venlig hilsen
Lena Nørgaard, Nymarks Allé 76, 8320 Mårslet

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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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

KIRKESIDERNE

MED NYT FRA MÅRSLET KIRKE OG SOGN

Præsternes taler til konfirmanderne 2022
Tale til 7.a´s konfirmation
d. 8. maj 2022

skende eller venner, selvfølgelig,
men først og fremmest Gud.

Kære konfirmander

Jeg synes naturligvis, at det er vigtigt, at I ved, at man kan sige tak og
hjælp til Gud, og at han står ved det
løfte, som hans søn Jesus Kristus
gav jer i jeres dåb: ”Se, jeg er med
jer alle dage ind til verdens ende”.
Der er ingen tvivl om, at I er unikke
og dejlige hver især, i Guds øjne, og i jeres forældres øjne. Og det er
nok! Livet er en gave, I skal gøre jer
umage med at passe godt på og få
det bedste ud af, men I behøver
ikke at stile efter at være specielle
og berømte.

Nu har I lige lagt verdens smukkeste poesibog til side, nemlig salmebogen. Her står jeg så med min
gamle poesibog, hvor en lærer
skrev til mig engang i 80´erne:
”Husk i alle livets forhold: Ikke
udenom, men igennem”. Midt på
siden havde hun sat et lille gækkebrev, der minder lidt om en labyrint
med hjerter inde midt i. -Her ser I
det-.

Man skal turde holde ud at se smerte og ondt i øjnene for at besejre
det. -Ligesom når man tager sådan
en massagebold og sætter mod et
ømt sted, så vil det hårde forsvinde
efter noget tid, og man føler sig lettere og bedre tilpas. Og det er alligevel et dårligt billede, for man kan
jo ikke bare beslutte sig for noget
skal gå over, og så er det væk. Men
vilje og evner når man langt, men vi
mennesker kan ikke alt. Den mulighed, jeg vil pege på, er i stedet, at vi
skal indse, at vi ikke kan alt, og så
skal vi tro på, at vi ikke kæmper
alene. Derfor skal I simpelthen som
præsten Ivan fra filmen Adams æb-

Sådan et har jeg lagt ned i kuverten
med jeres konfirmationsord, som I
får med jer hjem i dag. Jeg bilder
mig ikke ind, at det kan konkurrere
mod noget som helst på gavebordet. Men når jeres nye telefon ikke
kan opdateres længere, tøjet er
gået af mode og pengene brugt, så
kunne det jo være nogle af disse
ord, som I tager med jer ind i voksenlivet.
I er mødt op hos mig som de dejlige
unge mennesker, I er: Optagede af
hinanden og præget af en smittende livslyst og store smil, men ikke
just orienterede i noget, der har
med bibelens fortællinger, salmer
og vores højtider at gøre. Det har vi
så rettet op på i de forgange måneder, og det er egentlig lykkedes ret
godt, takket være jeres imødekommenhed og engagement. Jeg har
aldrig før haft en klasse, der foreslog, at vi skulle bede bordbøn.
Men I ville på skift sige tak til Gud
for den mad, vi skulle spise sammen, så det blev et ritual, som I
måtte minde mig om hver gang.
Vi har alle noget at sige tak for, og
heldigvis har de fleste af os også
nogen at sige tak til. -Forældre, sø-

Hvad I end gør, så skal I have modet til at gøre det, I ved er rigtigt. I
skal ud i livet, hvor der venter mange farer. Sådan har det altid været.
Sådan er det i alle gode gamle
eventyr, hvor Hans sendes hjemmefra med en pind over skulderen,
med sin madpose bundet fast, fløjtende ud ad landevejen, og så møder han alle mulige grumme ting;
hekse og stor-bonden, der vil franarre ham alt, eller hvad det nu kan
være. Men Hans kommer hjem
igen, nu som et andet menneske,
og i stand til at klare livet.
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ler insistere på, at I har Gud på jeres side, ligegyldigt hvad der sker,
så I får modet til at drage ud i verden.
Ja, vi har talt meget om godt og
ondt. Undersøgelser viser, at hvis
man vil være lykkelig, så skal man
gøre noget godt for andre. Det gode
findes, og det er vores opgave at få
øje på det og skabe mere af det.

Fortsættes på næste side
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Dramaet mellem godt og ondt har
altid fyldt meget i kirkens ritualer.
Vi siger nej til Djævelen, inden vi
siger ja til Gud.
Barnet blev i gamle dage -ret så
dramatisk- sænket ned i døbefonten, fordi man hermed anså den
onde i barnet for at være druknet,
så man i stedet med dåben kunne
lade Gud få sin plads som barnets beskytter og følgesvend gennem livet. ”Thi skal ingen Djævel
dig skade”, sang vi før med
Grundtvig i ”Sov sødt barnlille”.
I dag er vores ritualer langt mere
hyggelige, men de peger på de
helt store dramaer og fortællinger.
Konfirmationen er en fejring af
jeres dåb. Det er en hyldest til
livet; at I er en del af den store
fortælling om, at det gode sejrer
over det onde.
Og nu vil vi så oppe ved alteret
indlede konfirmationen af jer med
at sige Trosbekendelsen.
Signe Høg

Tale til 7.b`s konfirmation
d. 13. maj
Kære konfirmander
Lige når foråret er allersmukkest
– i maj måned, hvor bøgen springer ud – så springer I også ud
som smukke blomster og blade. I
månedsvis har vi været på vej
mod konfirmationen – og NU er vi
nået frem: Dagen er kommet,
hvor I får lov at være midtpunkt
for jeres familiers hyldest og gaveregn – om lidt altså, når I kommer hjem eller hen til det sted,
hvor festen skal holdes.

Festen – den er nu allerede begyndt, for den gudstjeneste, vi
lige nu er i fuld gang med, den er
også en fest og en hyldest til jer –
og til Gud, der får forår og konfirmander og det hele til at gå op i
en højere enhed.
I sidder med bobler i maven. Livet
ligger foran jer. Og vi har alle
sammen lyst til at forære det til jer
på et sølvfad. Men livet må man
selv give sig i kast med, tage livtag med og vriste mening og sammenhænge ud af. Vi må hver især
selv åbne livets døre – nogle gan-
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ge for at finde en blindgyde bag
døren. Andre gange heldigvis for
at opdage, at der ligger et paradis
og venter.
Når man sådan skal i gang med
at erobre livet, som I nu skal, så
er det godt at have bagagen i orden. Så er det godt at have en
rygsæk fuld af kærlighed og forståelse fra forældre, bedsteforældre, onkler og tanter, venner og
kammerater. Det er godt at have
en pakke med gode minder fra
barndommen. Det er godt at have
en pose med lærdom fra skolen
og lærerne. Så er man godt rustet.
Jeg har også lidt med til jeres bagage i dag. Det ligger og venter
på jer i poserne ude i våbenhuset.
Det fylder ikke meget, og indholdet kan nok ikke helt måle sig
med de gaver, I skal pakke op
senere i dag. Det jeg har lyst til at
give jer med her fra kirken i dag
(udover selvfølgelig Guds velsignelse), det er en pose bolsjer – og
nu kunne en vittig sjæl måske
forledes til at tro, at det er holdkæft-bolsjer. Ja, det kunne der
måske nok indimellem have været brug for i nogle af timerne, I
har været til præst
Men nej, jeg vil bestemt ikke lukke munden på jer – men tværtimod give jer tre små ord med
hjem, som I kan smage på. På
bolsjerne er der nemlig et kors, et
anker og et hjerte – symbolerne
for tro, håb og kærlighed
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Det er ikke ligegyldigt, hvilke ord,
vi mennesker tager i munden, for
ord skaber det, de siger: De forkerte ord kan ødelægge liv. Og
modsat kan vi med de rigtige ord i
vores mund gøre livet større og
rigere for hinanden. De tre små
ord, som I får med i bolsje-form –
tro, håb og kærlighed – de er vigtige, for de udgør grundlaget for
hele vores eksistens eller det,
som livet kan bygges på.
Det har været en stor glæde at
følge jer et stykke på vejen gennem de sidste mange måneder.
Den måde, jeg har set jer være
gode og omsorgsfulde kammerater med rummelighed og blik for
hinanden, giver mig en tro på, at I
ikke kan andet end vokse op og
bliver mennesker, der bringer lys i
verden. Jeg håber, at glæden vil
være jeres følgesvend på rejsen.
Og jeg ved, at Guds kærlighed vil
være med jer, hvor end I lander
henne, og hvad end, I kommer til
at opleve! For det er dåbens løfte,
som bliver gentaget ved jeres
konfirmation i dag: at Gud er med
jer alle dage, indtil verdens ende.
Tro, håb og kærlighed – de tre
små ord får I med som et minde
herfra i dag. Hjerteligt tillykke med
konfirmationen!

Trine Nissen

Tale til 7.c´s konfirmation
d. 15. maj
Kære konfirmander
Nu har I lige lagt verdens smukkeste poesibog til side, nemlig
salmebogen. Her står jeg så med
min gamle poesibog, hvor en lærer skrev til mig engang i 80´erne:
”Husk i alle livets forhold: Ikke
udenom, men igennem”. Midt på
siden havde hun sat et lille gækkebrev, der minder lidt om en labyrint med hjerter inde midt i. -Her
ser I det-.
Sådan et har jeg lagt ned i kuverten med jeres konfirmationsord,
som I får med jer hjem i dag. Jeg
bilder mig ikke ind, at det kan
konkurrere mod noget som helst
på gavebordet. Men når jeres nye
telefon ikke kan opdateres længere, tøjet er gået af mode og pengene brugt, så kunne det jo være

nogle af disse ord, som I tager
med jer ind i voksenlivet.
I er en samling af nogle meget
forskellige søde unge mennesker,
og I har hver især overrasket mig
ved på skift at være omsorgsfulde, tillidsfulde, utilgængelige, arbejdsomme, eller trætte. Min skuffelse var naturligvis stor, da jeg
opdagede, at I ligesom mit andet
hold heller ikke kendte lignelsen
om Den Barmhjertige Samaritaner på forhånd. Det kom I til.
Som et samlet hold, der gjorde I
en stor indsats for at få styr på de
gode fortællinger i Bibelen, på-

sken og de mange salmer, vi har
sunget sammen. I har af fuld hals
sunget med på især ”Hil dig! Frelser og forsoner”. Det viser, at I
har kvalitetssans.
I har stillet gode spørgsmål, vist
mig at dette her med konfirmation
betyder noget, og om lidt står I
uden de andre konfirmander og
skal være midtpunkt til en fest,
hvor I naturligvis ikke skal stå til
regnskab for noget som helst, der
angår kirke, tro og kristendom.
Jeg håber, at jeres familier og
venner vil være gode samtalepartnere for jer om meningen med
livet, betydningen af tro og at høre til. Det er ikke sikkert, at I som
teenagere ved, hvad I vil stå ved,
men så er det vigtigt, at I ved, at
Gud står ved det løfte, som hans
søn Jesus Kristus gav jer i jeres
dåb: ”Se, jeg er med jer alle dage
ind til verdens ende”.
Der er ingen tvivl om, at I er unikke og dejlige hver især, i Guds
øjne, -og i jeres forældres øjne.
Og det er nok! Livet er en gave, I
skal gøre jer umage med at passe
godt på og få det bedste ud af,
men I behøver ikke at stile efter at
være specielle og berømte.
Hvad I end gør, så skal I have
modet til at gøre det, I ved er rigtigt. I skal ud i livet, hvor der venter mange farer. Sådan har det
altid været. Sådan er det i alle
gode gamle eventyr, hvor Hans
sendes hjemmefra med en pind
over skulderen, med sin madpose
bundet fast, fløjtende ud ad landevejen, og så møder han alle
mulige grumme ting; hekse og
stor-bonden, der vil franarre ham
alt, eller hvad det nu kan være.
Men Hans kommer hjem igen, nu
som et andet menneske, og i
stand til at klare livet.

Man skal turde holde ud at se
smerte og ondt i øjnene for at besejre det. -Ligesom når man tager
sådan en massagebold og sætter
mod et ømt sted, så vil det hårde
forsvinde efter noget tid, og man
føler sig lettere og bedre tilpas.
Og det er alligevel et dårligt billede, for man kan jo ikke bare beslutte sig for noget skal gå over,
og så er det væk.
Med vilje og evner når man langt,
men vi mennesker kan ikke alt.
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Den mulighed, jeg vil pege på, er i
stedet, at vi skal indse, at vi ikke
kan alt, og så skal vi tro på, at vi
ikke kæmper alene. Derfor skal I
simpelthen som præsten Ivan fra
filmen Adams æbler insistere på,
at I har Gud på jeres side, ligegyldigt hvad der sker, så I får modet
til at drage ud i verden.
Ja, vi har talt meget om godt og
ondt. Undersøgelser viser, at hvis
man vil være lykkelig, så skal
man gøre noget godt for andre.
Det gode findes, og det er vores
opgave at få øje på det og skabe
mere af det.

Dramaet mellem godt og ondt har
altid fyldt meget i kirkens ritualer.
Vi siger nej til djævelen, inden vi
siger ja til Gud. Barnet blev i gamle dage -ret så dramatisk- sænket
ned i døbefonten, fordi man hermed anså den onde i barnet for at
være druknet, så man i stedet
med dåben kunne lade Gud få sin
plads som barnets beskytter og
følgesvend gennem livet. ”Thi
skal ingen Djævel dig skade”,
sang vi før med Grundtvig i ”Sov
sødt barnlille”.
I dag er vores ritualer langt mere
hyggelige, men de peger på de
helt store dramaer og fortællinger.
Konfirmationen er en fejring af
jeres dåb. Det er en hyldest til
livet; at I er en del af den store

fortælling om, at det gode sejrer
over det onde.
Og nu vil vi så oppe ved alteret
indlede konfirmationen af jer med
at sige Trosbekendelsen.
Signe Høg
Konfirmationsprædiken kan læses
på kirkens hjemmeside.
www.maarslet-kirke.dk
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Kirketiderne
August

Juli
Søndag d. 3. juli kl. 10.00
3. søndag efter trinitatis
Præst: Signe Høg

Søndag d. 7. august kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis
Præst: Signe Høg

Søndag d. 10. juli kl. 10.00
4. søndag efter trinitatis
Præst: Trine Nissen

Søndag d. 14. august kl. 10.00
9. søndag efter trinitatis
Præst: Signe Høg

Søndag d. 17.juli kl. 10.00
5. søndag efter trinitatis
Præst: Trine Nissen

Søndag d.21. august kl. 11.00
10. søndag efter trinitatis
Friluftsgudstjeneste i Bomhaven
Præst: Signe Høg

Søndag d. 24. juli kl. 10.00
6. søndag efter trinitatis
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 31. juli kl. 10.00
7. søndag efter trinitatis
Præst: Trine Nissen

Søndag d. 28. august kl. 10.00
11. søndag efter trinitatis
Præst: Signe Høg

Aktivitetskalender for Mårslet kirke og Sognehus
August:
Mandag d. 15. august
kl. 16.15-17.30
Opstart: Børneklubber i Sognehuset
Onsdag d. 17. august
kl. 19.00-22.00
Menighedsrådsmøde i Sognehuset
Mandag d. 22. august
kl. 19.00-20.30
Voksenkoret i Sognehuset
Onsdag d. 24. august
kl. 9.30—12.00
Frokostpausen
Juli
Klubber og grupper holder ferie
Alle ønskes en dejlig sommer
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Onsdag d. 24. august
kl. 19.30—21.30
Indre Mission i Sognehuset
Indre Missionær Thomas Kirk, Aarhus
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Frokostpausen

Sorggruppen i Mårslet Sogn

- et fællesskab for mænd

I juli holdes ferie og vi starter igen
onsdag d. 24. august kl.9.30-12.00

Så er det igen muligt at deltage i en og at blive hørt og forstået” Det er
et af de udsagn, vi har hørt i tidligesorggruppe. Den begynder:
re grupper.
Mandag d. 29. august kl.16.00
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.

Vi lægger ud med rundstykker og
kaffe. Bagefter er der underholdning
og frokost. Tilmelding er ikke nødvendig, men modtages gerne.
Velkommen!
Følg med på:
www.maarslet-kirke.dk/aktiviteter/
aktiviteter-for-voksne/frokostpausen
På gensyn!
Knud Lunderskov,
Tlf. 4011 0175

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

Har du brug for, eller kender en,
der har brug for at deltage i gruppen for voksne, kan henvendelse
ske til:
Susanne Lauritsen:
Tlf. nr. 2532 4657,

susanne.lauritsen@gmail.com

Jørgen Brandt Andersen,
Tlf. 2979 0264

Mandagscafé

Hyggeklubben

Vi starter efter ferien Mandag d. 12. september
kl. 9.30-11.00 i sognehuset.

Tirsdag den 13. september
kl. 14.00-16.00

Vi byder alle hjerteligt velkommen

Start efter ferien er:

Der bydes på frisklavet kaffe, te
og rundstykker samt en hyggelig
snak i et uforpligtende samvær
med andre fra Mårslet sogn.
- Det er gratis at deltage.

Se omtale af hvad Hyggeklubben
er på næste side.
Venlig hilsen
Mårslet hyggeklub

På hjerteligt gensyn
Ingerlise Wendland
og Kirsten Cramer

Mariehønen Opstart 15. august

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 Opstart 15. august

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.

Juli/August 2022
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Hvad er Hyggeklubben?
Velkommen i Hyggeklubben
Hyggeklubben er ikke en forening, men et tilbud om
oplevelser i et ”fællesskab”- en ”samværsform” i lokalsamfundet, med det primære formål: at skabe gode og aktuelle arrangementer i hyggelige rammer for
seniorer, efterlønnere, førtidspensionister m.m. , men
ALLE ER VELKOMNE!
Klubben ledes af en selvbestaltet ”bestyrelse” bestående af 5 frivillige personer, som alle er bosat i Mårslet. (I øvrigt kan du også orientere dig om
”Hyggeklubbens aktiviteter” på Mårslet kirkes hjemmeside under bjælken ”Kirkens aktiviteter”.)
Der deltager sædvanligvis 40 - 70 personer, når der
inviteres til et arrangement, som altid afholdes i Mårslet Sognehus den 2. tirsdag i hver måned fra kl.
14.00 – kl. 16.00 undt. i juni, juli og august mdr., hvor
der er sommerpause.
2 gange om året afholdes en udflugt med turistbus
(I foråret 2022 besøgte 38 personer Bunkermuseet
Tirpitz ved Blåvand.)
Udflugten i efteråret 2022 er allerede programsat til
tirsdag den 11. oktober 2022. En smuk Løvfaldstur
med eftermiddagskaffe og hyggeligt samvær. Så reserver allerede dagen.

Det koster hver gang 40 kr. at deltage i et af arrangementerne i Sognehuset og der er ingen krav om tilmelding. Man møder bare op og nyder eftermiddagen
sammen med andre. Der serveres altid kaffe/the og
hjemmebagte boller samt kage. (Til udflugterne er der
dog krav om tilmelding og en mindre egenbetaling).
Hele programmet for sæsonen 2022-2023 sættes på
Mårslet kirkes hjemmeside i august mdr. og omdeles
også i form af en lille papirfolder 1. mødegang tirsdag
den 13.09. 2022.

Traditionelt begynder vi sæsonen hvert år i september med et musikalsk arr. så:
Tirsdag den 13. september kl. 14.00 - 16.00 i Mårslet Sognehus kommer der FOLKEMUSIK v. 3
musikere.
God sommer og på glædeligt
gensyn.
Mange venlige sommerhilsener Hyggeklubbens” bestyrelse” v. Jørgen Lauritsen, Anna
Johnsen, Kirsten Gielfeldt,
Ellen Albæk og Else Svendsen

Voksenkoret
Voksenkoret har forsøgt sig en gang før, hvor coronaen så satte en stopper herfor.

Kom og vær med.
Vi starter til efteråret:
Mandag den 22. august i sognehuset.

Nu prøver vi igen.
En del har allerede meldt sig, men flere er velkomne.
Vi øver mandage kl 19.00-20.30 i Sognehuset.
Er du interesseret - så mød op, når vi begynder
22.8.22
Det er Lisbeth Frandsen og Kirsten Kraglund, der vil
lede koret.
På genhør?
Anders Sørensen
email: anders@fyrst.dk
tlf.: 21697147

Minikonfirmand
Kommende 3.a vil efter sommerferien, gennem skolen, modtage invitation til 5 gange med
minikonfirmandundervisning i Sognehuset.
Hilsen kirke-kulturmedarbejderen og kirkens præster
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Nyt fra kirkegården
Mindelunden begynder at tage form

Vi har plantet sargentsæble som
blomstrende hæk til at omkranse
området.
Senere bliver der sået og plantet
andre planter, der bidrager til biodiversiteten på kirkegården.
I afdelingen bliver der både plads
til bevaringsværdige gravminder
og til et område at gøre ophold i med bænke, vand, duft og andet
for sanserne.
Kirkegårdspersonalet

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

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.

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

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 den 24. august
kl. 19.00-22.00

KIRKEVÆRGE
Poul-Erik Christensen
Tlf. 4027 3111
info@murerfirmaet-maarslet.dk
Menighedsrådets møder er offentlige, og alle er velkomne til møderne.

Mårslet Kirke er på Facebook
Find os og følg med i Kirkens aktiviteter

www.maarslet-kirke.dk

Kalender, nyheder og meget mere
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Folkehuset Mårslet.
Aktiviteter i Juli og august 2022.
Torsdag d. 4. august kl. 14.00.
Hyggesang ved Pia Labohn. Kom og syng med.
Kaffe og kage: Pris 40 kr.
Onsdag d. 10. august kl. 17.30.
Månedens Spis-sammen-aften for alle, også
børnefamilier. ( Fremover altid 2. onsdag i den nye
måned.)
Menu: Skinkesteg med flødekartofler, mixed salat og
flutes. Herefter kaffe m. småkager. Pris 70/35 kr.
Tilmelding nødvendig senest 3. august til Marianne i
køkkenet ( 41855225,) Brugerrådets mailadresse
herunder eller Lene Jørgensen 28583758.
Mandag d. 29. august kl. 14.00.
Modeopvisning. Kaffe og kage: Pris 40 kr.
Menuplan for Folkehusets Cafè i august.
Weekend lukket.
Dato:
1. Brændende kærlighed, bacon, kartofler og
grønsager.
2. Hakkebøf m. bløde løg, sauce og kartofler.
3. Stegt fiskefilet, persillesauce, kartofler og
gulerodssalat.
4. Hamburgerryg, stuvede ærter og gulerødder samt
kartofler.
5. Kyllingegryde med ris og salat.
8. Medisterpølse m. stuvet spinat og kartofler.

9. Mørbradbøf m. champignon a la créme og
kartofler.
10. Tærte med skinkeost og salat.
11. Italiensk farsbrød med stegte kartofler.
12. Millionbøf med kartoffelmos og salat
15. Svensk pølseret med salat.
16. Karbonade med stuvede hvidkål og kartofler.
17. Gratin med skinke, blomkål og rugbrød.
18. Tarteletter med høns i asparges.
19. Paprikagryde med ris og salat.
22. Æggekage med bacon, purløg, rugbrød og salat.
23. Forloren hare med waldorfsalat, sauce og
kartofler.
24. Stjerneskud.
25. Stegt kalvelever med bløde løg, sauce og
kartofler.
26. Frikadeller med rødkål, sauce og kartofler.
29. Stegt kylling med agurkesalat, sauce, kartofler
og mormorsalat.
30. Fiskefrikadeller med persillesauce og kartofler.
31. Biksemad med spejlæg..
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.
OBS! OBS! Cafèen er lukket mandag d. 11. juli
til fredag d. 22. juli. Madplan for de åbne dage i
juli kan ses senere i Cafèen.

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
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Arkivmedarbejdere
I åbningstiden på Mårslet Egnsarkiv vil
du møde frivillige arkivmedarbejdere og
bestyrelsesmedlemmer fra Lokalhistorisk Forening.
Vil du være med i arkivets arbejde, så
kontakt os meget gerne. Det kan blive
en meningsfuld fritidsinteresse!

Åbningstider
Tirsdag den 2. august kl. 19-21
Onsdag den 10. august kl. 16-17.30
Tirsdag den 16. august kl. 19-21
Onsdag den 24. august 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

Besøg arkivet
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.
Mårslet Egnsarkiv er i kælderen på Mårslet Skole.
Indgang: Ned ad trappen fra
P-plads på Obstrupvej 9.

Vær en del af foreningen!
Hvis du vil vide mere om den fortid, der
danner baggrund for den nutid - og ikke
mindst den fremtid, du er en del af, så
bliv medlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og støt samtidig Mårslet Egnsarkiv.
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

Kontaktoplysninger:
Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 40349838 maarsletarkiv@gmail.com

Fra arkivets samlinger
Her følger en række interessante udklip fra Aarhus Amtstidende fra 1941 og 1944.
Udklippene er blevet sendt til
Mårslet Egnsarkiv fra en borger i en naboby, der har haft

dem liggende og nu synes at
udklippene skulle overdrages
til arkivet, da de drejer sig om
Mårslet og omegn.
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25

Fra arkivets samlinger
Her følger en række interessante udklip fra Aarhus Amtstidende
fra 1941 og 1944. Udklippene er
blevet sendt til Mårslet Egnsarkiv fra en borger i en naboby,
der har haft dem liggende og nu
synes at udklippene skulle overdrages til arkivet, da de drejer
sig om Mårslet og omegn.
I de følgende har vi fundet billedet af gravmindet over den person, som udklippet handler om.
Hvis du søger videre på arkiv.dk
vil du i mange tilfælde både finde udklip, fotos og andre arkivalier om personen.

På dette gravminde ses de tre søskende, der er nævnt i omtalen i
anledning af femoghalvfjerdsårsdagen for Jens Holm.

Dette udklip er også fra Aarhus
Amtstidende den 3. maj 1944.

Aarhus Amtstidende den 3. maj
1944. Sigvard Mathiesen søger
efter en husbestyrinde - og hun må
gerne have et barn med.
På gravstenen kan vi se at Sigvards hustru netop er død den 14.
april 1944.

Udklippet er fra Aarhus Amtstidende tirsdag den 10. december 1941.
Det ser ud til, at det er en dag for
sent, da der på gravstenen står, at
han er født 9. december.
På gravstenen kan vi også se at
han er død 1944, men her får vi
dog ikke datoen.
På gravstedet er der tillige en mindre mindesten:

Sigvard Mathiesen var arbejdsmand og i en periode medlem af
Mårslet Sogneråd. Han var bosat i
et hus på Langballebakken. Huset
blev nedrevet i forbindelse med
Oddervejs udvidelse.

Et foto af Jens Holm og søster Maren Holm fra 1948, hvor de er til
fødselsdagsfest hos en nabo.
Lærer i Hørret Skole 1899-1937.
Først i den gamle skole Hørret Byvej 27 (nedbrændt) og fra 1903 i
den nye skole Hørret Byvej 15.
Har været medlem af sognerådet.
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Vi søger slægtens spor i stort og småt,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og råt,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og våde;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gåde. (Jeppe Aakjær)

Kirkegårdsvandring
Tag med på kirkegårdsvandring og
hør om fortid, nutid og lidt om fremtiden på Mårslet Kirkegård.
Kirkegården er oprindelig anlagt lige
omkring kirken, og er i dag et resultat
af flere udvidelser og ændringer, men
kirkegården rummer stadig en rig kulturhistorie og mange års lokalhistorie.
På vandringen ses på mange fine,
særprægede og tidstypiske gravminder over en del af byens og egnens
personer og familier, der på forskellig
måde har bidraget til vores erindring
om Mårslets historie.

Kirkegårdsvandring
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening
inviterer på kirkegårdsvandring
på Mårslet Kirkegård
søndag den 21. august kl. 14.00.
Mødestedet er foran kirken.
”Kirkegården er et vigtigt
fælles rum. Døden skaber
afstand og sætter skel mellem levende og døde; men
kirkegården er med til fortsat
at knytte os sammen, og
viser os mennesker, at vi
hører sammen, som naboer
nu også i døden.”
Elof Westergaard,
Biskop over Ribe Stift
Formand for
Foreningen for Kirkegårdskultur
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Vi mødes foran kirken på Mårslet Kirkegård, hvor graver Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, der også er medlem
af vores bestyrelse, vil fortælle om den
udviklingsplan, der er i gang på kirkegården samt lidt om dyr og planter.
Kirkegården udgør en vigtig kulturarv
som skal bevares. Kirkegården skal
fortsat være et sted, som de pårørende kan finde glæde og trøst ved at
besøge. Kirkegården skal også være
et funktionelt grønt anlæg med nutidige og nærværende rammer for mennesker i forskellige livssituationer. Vi
skal både se på de store linjer og de
enkelte gravsteder.
Vi går en tur og standser ved udvalgte
gravminder, hvor vi har inviteret slægtninge og andre pårørende til at fortælle historien om de mårslettere, der
ligger begravet her.
Vi vil gerne være med til at belyse, at
kirkegården er rum for erindring. Når
der findes et gravminde og der fortsat
er nogen, der taler om personerne, så
bevares de lokale navne i byens erindring, selvom familien måske ikke bor
her længere.
Som afslutning byder Lokalhistorisk
Forening på en øl/vand og en dram.
Rundvisningen er gratis og tilmelding
ikke nødvendig. Varighed ca. 1½ - 2
timer. Der anvendes mikrofon og højttaler.
Kontaktperson for turen: Anne Marie
Dalsgaard, 40 34 98 38.
Arrangør: Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening.
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TRANBJERG BIBLIOTEK
Deleriet i Tranbjerg møder stor opbakning: ”Det var helt vanvittigt!
Af Tobias Bundgaard Christensen

Tranbjerg Bibliotek vil skabe
forandring. Den enkelte borgers
idéer og interesser er i fokus,
men også det sociale samvær og
’deleri’-tanken er vigtig. På Tranbjerg Bibliotek kan børn komme
og være kreative med donerede og bæredygtige materialer.
Biblioteket skal være et kulturelt
samlingspunkt, hvor der udspringer fællesskaber og nytænkende
ideer.
På Tranbjerg bibliotek kan du aflevere
gamle paprør, brugte deodoranter og legetøj. I Deleriet får brugte ting ny værdi,
hvor børn for eksempel kan bruge disse
ting til kreative projekter ved krea-bordet. I fremtidens bibliotek er der nemlig
fokus på genbrug og bæredygtighed.
Deleriet er et initiativ, som er startet
på baggrund af en række samtaler med
borgerne om, hvad der betyder noget for
dem.
Fremtidens bibliotek er forankret i lokalsamfundet og interesserer sig for, hvad
borgerne går op i. Derfor er samlingen af
bøger, film, lokalhistorie, spil mm. fortsat
vigtig: Litteraturen og fortællingerne
betyder meget for borgerne, og materialesamlingen er en kerneværdi på bibliotekerne. Men på Tranbjerg Bibliotek er det
også vigtigt at gå sammen med borgerne
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om at undersøge, hvilken samling der skal
være. Måske kan en samling både bestå
af fx bøger, brugt legetøj og forsamlinger,
siger Sarah Dammand Larsen, biblioteksformidler på Tranbjerg bibliotek:
”Der vil være nogle helt traditionelle
tilbud stadigvæk, fordi det mener vi, er
en kerneværdi, men der skal være meget
mere plads til alle mulige andre typer af
fællesskaber og uformel læring.”

Deleriet

Af dette udspringer ideen til Deleriet på
Tranbjerg bibliotek. Om ideens grundlag
uddyber Sarah:
”Vi er jo allerede en delecentral, som
især deler bøger. Sammen med borgerne
kigger vi på hvilken materialesamling, der
vil give mening at have i Tranbjerg. Her
fornemmer vi en stor interesse for genbrug og bæredygtighed. Så derfor opstod
ideen til at have et Deleri.”
Konceptet er helt simpelt startet med
opstillede reoler op til jul, hvor kalendergaver, som ikke længere hittede hos
børnene, kunne aflægges. Til det tilføjer
Sarah:
”Vi kender alle sammen det med, at så
ligger det i skuffen og bliver aldrig brugt
igen.”
I stedet for at legetøjet ligger og samler
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støv, kan man nu dele med hinanden
og få ny værdi ud af det gamle. Dette
har ifølge Sarah været en stor succes,
og det møder stor opbakning fra lokalsamfundet. Det har givet mod på
andre deleprojekter. Der har været alt
fra fastelavnsudklædning til stakkevis af
donerede kometkort fra julekalenderen
”Kometernes jul”, som i den grad hittede hos børnene, sågar også hos deres
bedsteforældre. Hen over julen var biblioteket fyldt med børn på jagt efter det
rigtige kometkort. Til det supplerer Emilie
Bohman Lange, biblioteksformidler på
Tranbjerg bibliotek:
”Vi fik flere tusinde kometkort, det var
helt vanvittigt.”
Hertil tilføjer Sarah med et grin:
”Man skal i hvert fald ikke bede om noget, som man ikke vil have herude, fordi
folk er virkelig gavmilde.”

Kugledynehjælpen

I Deleriet er der en kasse til brugte deodoranter. De fleste ville nok smide dem
ud, for hvad kan man dog bruge dem
til? Svaret er kugledyner. Kugledynernes
formål er at forbedre søvn og afhjælpe
diverse stress-og angstlidelser. Tidligere
blev kugledyner især anvendt til børn
med autisme eller ADHD, men nu kan
man finde dyner til alle aldersgrupper og
typer af forbrugere. Der er dog en udfordring, siger Emilie:

”Sådan nogle kugledyner er bare absurd
dyre, så det er altså ikke alle, der har råd
til dem.”
Hos Kugledynehjælpen indsamler man
de tomme deodoranter til folk, som ikke
har råd til at købe en kugledyne. Man skal
bruge omtrent 1600 kugler til en kugledyne. Tranbjerg bibliotek hjælper derfor
Kugledynehjælpen med at indsamle
kuglerne fra de tomme deodoranter. Indsamlingen møder stor opmærksomhed
og nysgerrighed fra borgerne i Tranbjerg,
som allerede gavmildt har doneret en hel
masse tomme deodoranter.
Modtagelsen af Deleriet fra borgerne i

Tranbjerg har ifølge Sarah været udelukkende positiv. Der bliver delt på livet løs,
og hvis man kommer forbi biblioteket, er
chancen for at se Deleriet i aktion stor.
Det spiller ifølge Sarah en stor rolle at få
bæredygtighedskonceptet ned på hverdagsniveau, som noget man kan forholde
sig til.
”Jeg tror, at når det handler om bæredygtighed og verdensmål, så taler vi tit
om tingene på en måde, som kan virke
utrolig fjernt og svært at forstå. Sådan
et enkelt tilbud som Deleriet er bare så
nemt at forstå, og det taler lige ind i folks
hverdag.”

UdeDeleriet

Det nyeste skud på stammen er UdeDeleriet, der skal bo på bagsiden af biblioteket, hvor mange af byens borgere dagligt
kommer forbi. I UdeDeleriet bliver det
muligt at dele haveredskaber, nipnappere, låne havespil og meget mere. Idéerne
til skabets indhold og det visuelle udtryk
er skabt i et samarbejde mellem kunstner
Hanne Toft Christensen, 5. A fra Tranbjergskolen og Tranbjerg Bibliotek som en
del af faget Håndværk og Design.
På Tranbjerg Bibliotek glæder de sig til at
få endnu flere gode idéer fra borgerne til,
hvad der skal bo i byens fælles samling.

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.
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BÆREDYGTIGHEDSDAGE

DET SKER PÅ TESTRUP HØJSKOLE I
JULI OG AUGUST 2022

På Testrup Højskole afholder vi hvert
semester en række temadage, hvor
vi arbejder koncentreret med bæredygtighedsspørgsmålet. Målet med
dagene er, at du som individ kommer
nærmere på kernen i din personlige
tilgang til bæredygtighedsspørgsmålet,
og at årgangen som fællesskab finder
en fælles platform at stå på og handle
ud fra. Eleverne får mulighed for at
vælge sig på forskellige workshops, der
alle har med bæredygtighed at gøre. I
år kunne eleverne blandt andet vælge
workshoppen “Naturen i litteraturen”
eller “Aktivisme og forandring”.

Dans! - Natur
17.-23.07.2022

Tag og læs! - Begær
24.30.07.2022

DET GRØNNE AKADEMI
Bæredygtighedsspørgsmålet berører os
alle. Det er et af vores tids mest grundlæggende og afgørende problemstillinger
– og ingen kommer uden om at forholde
sig til det i deres hverdag. Læs mere om
hvordan vi forholder os til bæredygtighed
på vores hjemmeside

DE OTTE ORD
Bæredygtighedsdagene i foråret 2022
afsluttedes med, at eleverne i fællesskab udvalgte otte ord, der skulle give
dem et fælles udgangspunkt for at
arbejde videre med bæredygtighed.
De otte ord er: natur, handling, balance, ansvar, forbundethed, revolution,
fællesskab og cirkularitet. Du kan læse
mere om elevernes tanker med de valgte ord på vores hjemmeside
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Auguku
30.07-05.08.2022

GRØN TÆRTE
På Testrup Højskole har vi fokus på madspild og optimerer løbende vores køkken, så vi kan servere sund og velsmagende mad med
god klimasamvittighed. Vi foretrækker danske, lokale råvarer, når de er i sæson, frem for økologiske alternativer fra udlandet med
lang og klimabelastende transporttid. Derfor får I i denne måned en opskrift på spinattærte. Spinat er i sæson lige nu. Samtidig er en
tærte en virkelig god “resteret”. Brug opskrift på dejen og lav fyldet af de rester, du har i køleskabet.

DET SKAL DU BRUGE

•
•

Dej:
• 125 g. hvedemel
• 50 g. grahamsmel
• 100 g. koldt smør
• 1 tsk. salt
•
2 spsk. vand

•

Fyld:
• 6 æg
• 2 dl. mælk
• Salt og peber
• 3 håndfulde spinat
• 2 peberfrugter
• 2 fennikel
• Feta
SÅDAN SKAL DU GØRE
Dej:
• Bland hvedemel, grahamsmel og salt i en skål.
• Tag den kolde smør og smuldre den i melblandingen, til
smøren er godt fordelt i melet.
• Tilsæt til sidst lidt vand og sørg for at tilsætte lidt af gangen,
så dejen ikke bliver for våd.
• Ælt dejen til det er en fast sammenhængende masse, og rul

den til en kugle.
Pak dejen ind i film og læg den på køl i 30 minutter
Når dejen er afkølet, rulles den ud og placeres i et smurt
tærtefad. Skær kanterne til, og prik huller i bunden med en
gaffel.
Tærten blindbages i 10-15 minutter ved 180 grader.

Fyld:
• Steg spinaten af på en pande med olie og lidt salt. Der skal
røres under hele tilberedningen, så spinaten ikke brænder
fast på panden.
• Når spinaten er svundet godt ind og væden er stegt fra,
sættes spinaten til afkøling i køleskab.
• Slå 6 æg ud, bland med spinat, salt og peber og blend med
stavblender til en grøn masse.
• Peberfrugterne skæres i lange strimler og lægges på en bageplade. Hæld olie, salt og peber på og bag ved 220 grader i
ca. 15 minutter, eller indtil de er let sorte.
• Fennikel skæres også i lange strimler. Start med at skær
bunden og det yderste af toppene væk. Halver derefter din
fennikel og skær i skiver af ca.0,5 cm bredde. Læg skiverne
på bageplade, hæld olie, salt og peber på og bag sammen
med peberfrugt.
• Når din tærte skal samles så start med at fordel fennikel og
peberfrugt.
• Hæld derefter din æggemasse ud i tærtebunden. Smulder
feta ud over tærten, og bag i ovnen ved 180 grader i ca. 25
minutter.
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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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Byer i verden med 5.800 indbyggere
Af Poul Hakon Poulsen
Mårslet Fællesråd

Aspen, Colorado, USA

En skisportsby I Rocky Mountains, 2.400 meter mover havet,
omgivet af ca 800 m høje bjerge.

Der falder ca 4 m sne om året, fordelt på efterår-, vinter- og forårsmånederne. Kun i de tre somermåneder er der ingen snefald.
Kendere hævder, at snekvaliteten er noget helt særligt pga en tør luft, de dage, hvor det ikke sner.

Byen opstod sidst i 1879-tallet, da der blev fundet sølv i området. Men allerede 14 år efter, i 1893 gik bunden ud af sølvmarkedet.
”The Silver Panic” var forårsaget af alt for stor produktion. I en af minerne i Aspen blev der f.eks fundet en sølvklump på 830 kg,
hvilket var og er verdensrekord.
Byen sygnede hen frem til 1930’erne, hvor nogle lokale iværksættere hyrede en schweizisk lavineekspert til at planlægge et skisportscenter med en enkelt lift, bygget af genbrugt udstyr fra minedriften.
Under krigen blev centret brugt af militæret som træningscenter, og flere fik derved øjnene op for områdets kvaliteter.
Herefter gik det stærkt, og byen gæstes nu af ca 1,5 mio turister. Der er afholdt et utal af skisportsmesterskaber.
I sommermånederne er naturoplevelserne også i særklasse.
Ejendommene er opkøbt af USA’s økonomiske elite, og gennemsnitshandelsværdien er 15 mio. dollars.
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Næste deadline er
den 10. august 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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Vejbyggeri følger tidsplan og sprænger budgettet
Af Per Henrik Hansen
Mårslet Avis

Giber Ringvej kommer som planlagt til at åbne inden udgangen af 2022, viser en ny statusrapport. Dog bliver den tilhørende cykelsti rundt om det centrale Mårslet først helt færdig
næste år. Store prisstigninger på asfalt og andre materialer gør vejen flere millioner kr. dyrere end forventet.
Byggeriet af Giber
Ringvej går frem efter
planen, men bliver
dyrere end forventet.
Foto: Mårslet Avis v.
Per Henrik Hansen

Byggeriet af Giber Ringvej skrider frem som planlagt. Det betyder at hele vejstrækningen kommer til at åbne for biler inden nytårsaften i år, som det hele tiden har været planen.
Dog er der forsinkelser på en del af den nye cykelsti rundt om det centrale Mårslet som er en del af hele Giber Ringvej projektet.
Først næste år bliver cykelstien helt færdig.
Det fremgår alt sammen af et statusnotat som kommunens Teknik og Miljø forvaltning har afleveret til byrådet samt af kommunens
website om vejen (https://giberringvej.aarhus.dk/).

Budgettet holder ikke

Statusnotatet fortæller også at vejen bliver væsentligt dyrere end de 441,2 millioner kr. der er budgetteret med. Sprængningen af
budgettet med et endnu ukendt antal millioner kr. skyldes den seneste tids store prisstigninger på asfalt og andre byggematerialer.
Da sagen blev diskuteret på byrådsmødet onsdag i denne uge, fremgik det at merudgiften vil blive taget fra en reserve som det ellers
var planen at bruge på andre anlægsprojekter. Hvilke projekter der så skal udskydes eller skæres væk, er endnu ikke afgjort.

Cykelsti ved boldbanerne forsinket

Den del af cykelstien der først kan bygges næste år, kaldes delstrækning 3 og skal gå fra Testrupvej til Obstrupvej, rundt om skolen og
boldbanerne. Her skal der købes eller eksproprieres jord fra private lodsejere, og det er der endnu ikke blevet.
Der er også fortsat usikkerhed om hvordan cykelstien præcist skal forløbe på delstrækning 2 som går ind gennem bebyggelserne på
Mustrupvej og Ovesdal, langs Damgårdbæk. Trods denne uvished håber kommunens planlæggere at delstrækning 2 bliver færdigbygget i den kommende vinter.

Fra Nymarksvej til Tranbjerg

Cykelstiens delstrækning 1 skal gå fra Nymarksvej til Mustrupvej, umiddelbart syd for bebyggelsen på Nymarks Alle og parallelt med
Giber Ringvej.
Delstrækning 4 skal gå fra Obstrupvej og følge den østlige kant af bebyggelsen i Frøkærparken frem til den eksisterende sti lang Letbanens skinner mod Tranbjerg.
En nærmere beskrivelse af de fire delstrækninger, inklusiv kort, kan ses på https://giberringvej.aarhus.dk/stiforloeb/cykelsti-fra-nymarksvej-mod-tranbjerg/#3
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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

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

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

Næste deadline er
den 10. august 2022
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Indlæg til Mårslet Bladet skal indsendes senest den 10. august 2022
indlaeg@maarslet-bladet.dk
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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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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

danbolig Beder
Kirkebakken 22
8330 Beder
Tlf. 86 93 65 66
www.danbolig.dk/beder

