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

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

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

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

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

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

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

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

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU) 

En klumme om store og små ting  
Denne klumme var egentlig tænkt som en hyldest til Dronningerigets grundlov, 
som i år fylder 170 år. Grundlovsdag har gennem årene hejst mange flagalleer og 
frembragt mange grundlovstaler. Samtidig har fejringen med højstemthed og et 
par sange fra højskolesangbogen haft tendens til at udvikle sig til et ritual. Vort 
demokrati er blevet så indforstået en del af vores tilværelse, at det har været 
svært at se, at en anden måde at være sammen på, kunne udvikle sig. Og så 
alligevel….  
Det er nyt, at denne grundlæggende ordning fra 1849 af friheden til at være 
uenige på en civiliseret måde, er kommet under pres. Det er sket umærkeligt 
henover de sidste 20 år, godt hjulpet på vej af de såkaldte sociale medier. De 
bruges tilsyneladende i stigende grad til at true, nedgøre og beklikke mennesker, 
man er uenig med. Samtidig bliver ord og begreber, som har haft en central 
betydning som betegnelse for demokratiets grundværdier, skrevet om. 
Humanisme er blevet til pladderhumanisme, blødsødenhed eller tossegodhed. 
Menneskerettighederne betegnes som menneskerettighedstyranniet, og social 
bistand og hjælp til svage og udsatte medborgere kan man se blive kaldt 
en godhedsindustri. På det seneste er vi nået til, at ord som landsforræder og  
nazisvin om politiske modstandere og krav om afmontering af Rigets 
Grundlov er blevet gangbar mønt.  
Det er alt sammen sket i ytringsfrihedens hellige navn – og den er jo om noget en 
meget vigtig del af vor Grundlov og vort demokratiske DNA. –En tidligere 
udenrigsminister gjorde i al stilfærdighed opmærksom på, da Muhammedkrisen i 
sin tid var på sit højeste, ’at fordi man må sige, hvad man vil, behøver man ikke 
at gøre det.’ – Det var kloge ord midt al hurlumhejet om retten til at håne andre.  
I år får grundlovsdag en særlig nimbus. – Ikke alene kan vi som sagt fejre 
grundlovens 170 års fødselsdag, - vi kan også gøre det med det, der er blevet 
lovens allervigtigste resultat – det frie valg. I den forbindelse er det værd at 
mærke sig, at 8320 Mårslet har en aktiv og medlevende højskole inden for 
sognegrænsen, og den fejrer grundlovsdag med et festfyrværkeri af indbudte 
politikere og meningsdannere. Bedre kan det ikke blive.   
Og med de spørgsmålstegn, der stilles ved vort demokrati, er der måske en særlig 
grund til at holde fast i det, der blev en grundsten i Grundloven af 1849, således 
som Grundtvig havde formuleret det i 1832:   
Frihed lad være vort Løsen i Nord  
Frihed for Loke saavelsom for Thor,  
Frihed for Alt, hvad der stammer fra Aand  
Som ikke ændres, men arges ved Baand…  
 
(Rim-Brev til Nordiske Paarørende) …og tilføje filosoffen K. E. Løgstrups 
sagtmodige bemærkning at:   
Demokrati er den mest skikkelige måde at være uenig på – for at det nu ikke kun 
skal være en højstemt Klumme, Deres klummeskriver slutter sine skriverier 
med.  

(Ole Hansen)   
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Næste nummer af Mårslet Bladet kommer til juli. 
 

Deadline for tekster og annoncer er 10. juni 2019 

Hvis du/I har lyst til at understøtte 
bladets økonomi og dermed dets 
fremstilling og eksistens, er du meget 
velkommen til at indbetale et beløb – 

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

bile pay: 2047 5889  
 
Ivan Dybvad,  
Mårslet Bladets kasserer 

Det er med stor glæde, at vi nu ende-
lig kan meddele at byggeriet af fase 2 
ved Mårslet Multihal går i gang. 
 
Fase 2 er et samarbejde mellem Ma-
gistrat for Sport & Fritid, Magistrat 
for Børn & Unge, Mårslet Skole og 
Mårslet Multihal og har som primært 
formål at koble sund mad og idrætsfa-
ciliteter sammen, så børn og unge i 
Mårslet får bedre muligheder for at 
spise og leve sundt i kombination 
med et aktiv fritidsliv. 
  
Byggeriet af fase 2 består af: 

En sammenkobling mellem Mul-
tihallens fællesrum og sko-
lens kantine, som gør det mu-
ligt at benytte disse faciliteter 
i sammenhæng. 

Mødelokaler til fritidslivet, som 
indrettes i forbindelse med 
Multihallens fællesrum. 

Renovering af eksisterende ude-
omklædningsrum med nye 

badefaciliteter og toiletter, 
samt adgang fra skolens kan-
tine. 

Udvidelse og modernisering af 
skolens produktionskøkken 
inkl. lokaler til fritidslivets 
brug. 

Opdatering af kantinens indret-
ning med visuel kobling til 
skolens hal, så disse 2 lokaler 
bindes bedre sammen. 

  
Byggeriet af fase 2 startes op i slut-
ningen af maj og forventes færdigt i 
slutningen af september. I den perio-
de vil der være begrænsninger ift. 
adgang til Mårslet Multihal fra baner-
ne, da man spærrer det meste af flise-
arealet foran fællesrummet af. Samti-
digt vil udeomklædningsrummene 
ikke kunne bruges i byggeperioden. 
  
Alle de involverede i fase 2 ser frem 
til, at vi med denne sammenkobling 
skaber muligheden for, at skolens 

kantine og køkken bindes sammen 
med idrætsfaciliteterne ved Mårslet 
Multihal, og at vi dermed skaber mu-
ligheden for at kunne bruge skole og 
hal i sammenhæng både skoletiden og 
i fritiden. 
 
Lukkevagter søges til Multihallen 
Vi søger flere lukkevagter, der vil 
hjælpe os med at lukke haller og sale 
af hver aften. Dørene lukker automa-
tisk kl. 23, så man kan gå sin runde 
fra ca. kl. 22.45. Det tager ca. 10-15 
min. pr. gang. Du bestemmer selv, 
hvor mange vagter, du vil have – og 
det er nemt at bytte med de andre luk-
kevagter.  
Jo flere vi er, jo færre vagter skal man 
have.  
Skriv en mail til  
maarsletmultihal@gmail.com,  
hvis du er interesseret. Vi glæder os 
til at høre fra dig. 

Fase 2 i Multihallen går snart i gang 
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Giv en                  til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Forretningsudvalg:  
Formand  Micael Østergaard 40 25 27 11 micael.ost@gmail.com 
Næstformand  Anders Braagaard 50 88 76 73 anbban@gmail.com 
Kasserer  Gerda Svendsen 40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com 
FU-medlem Claus Jacobsen  41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com 

Afdelingsrepræsentanter:  
Badminton  Jens Birk 51 30 89 50 jensbirk1973@gmail.com 
Basketball Jesper Sander 20 64 02 88 jespersanderdk@gmail.com 
Cykelmotion  Hans Jørgen Jørgensen 20 84 30 72 jorgensenhansjorgen0@gmail.com 
Dart Søren Houlberg 51 88 31 22 shoulberg@mail.dk 
Floorball Henrik B. Schau 51 30 88 96 hbs@nykredit.dk 
Fodbold Helle Foged 20 47 27 20 hellefoged77@gmail.com 
Gymnastik  Pernille Bechsgaard Fast 51 22 85 41 pernille_b_jensen@hotmail.com 
Håndbold  Henrik B. Jensen 40 15 78 67  formand@tmg-haandbold.dk 
Motion Keld Schmidt-Møller   TMGmotion8320@gmail.com 
Pétanque  Kirsten Sørensen 27 59 23 51 kirstenvilly@gmail.com 
Tennis  Henrik Breyen  86 29 83 22 hb@melindascandinavia.dk 
Volleyball  Claus Jacobsen  41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com 

TMG's Hovedbestyrelse 

 
 
 

 
 

Et pragtfuldt 
vejr og et flot 
arrangement 

- Var nogle af de dejlige tilkendegi-
velser der kom, da Mårslet Cykel 
Motion (MCM) i samarbejde med 
DGI afholdt holdløb i Mårslet tirs-

dag d. 22/5.                                       
20 hold á 5 mand/kvinder stillede 
til start. De 40 km blev kørt med en 
gennemsnitsfart på over 40 km/t af 
de hurtigste. MCM stillede med 5 
hold til start. QMCM stillede med 2 
kvindehold. Der er gang i de kvin-
der der cykler i Mårslet! I år måtte 
vi afgive toppen af podiet, men 
MCM-ungdom kom ind på en flot 
2. plads. Vi skylder en stor tak til 
de mange frivillige der sørgede for 
trafiksikkerheden, og til dem, der 
sørgede for et velassorteret depot. 
Tusind tak til Rema 1000 for soda-
vand, pølser og kager. Det gav en 
fantastisk afslutning på et vellykket 
arrangement. 

Og hvad vi  
ellers laver i 
MCM: 
I Mårslet Cykel Motion (MCM) er 
vi en flok kvinder og mænd der 
elsker at cykle. Nogle elsker farten, 
andre elsker naturen og andre igen 
elsker det sociale fællesskab. Der 
er mange gode grunde til at cykle. I 
sommerhalvåret mødes vi på vores 
racercykler 3 gange om ugen ved 
hallen i Mårslet. Tirsdag og torsdag 
kl. 18 og søndag kl. 9. Vi er så 
mange, at vi deler os i tre eller fire 
hold. For eksempel kører hold 2 
med en gennemsnitsfart på 28 km/t, 
og mellem 40 og 60 km på en hver-
dagsaften og 70-100 km søndag 
formiddag. Men der er hold for så-
vel dem, der vil køre hurtigere og 
længere, som for dem, der vil køre 
kortere og langsommere. I løbet af 
året har vi desuden festlige sociale 
arrangementer og træningsture til 
Mols og Mallorca. Så find din ra-
cercykel frem og cykel en tur med 
os. 

MCM Holdløb 
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Lørdag d. 4.maj kl. 7.45 begyndte 
afslutningsarrangementet for Herre-
motion ved OK tanken, hvor 18 mand 
skulle mødes for at tage på tur til 
Vendsyssel, nærmere bestemt Tver-
sted. Der blev holdt et stop i Oles 
sommerhus, hvor vi skyllede halsen 
med en øl. Derefter gik turen op til 
Skagen, hvor instruktør Benny fortal-
te om, hvor han boede og gik i skole. 
Derfra kørte vi ud på Grenen, hvorfra 
vi tog ud til spidsen med Sandormen. 
Nu var tiden kommet til at nyde et 
stjerneskud til frokost på Bodilles 
Kro, hvorefter vi gik en tur på stran-

den, da Skagens Fortidsminder des-
værre var lukket. Til kaffetid kørte vi 
mod Oles sommerhus, hvor vi fejrede 
Karls 75 års fødselsdag med kage-
mand og kaffe. Vi overnattede på 
Tannishus, hvor vi spiste aftensmad.                                                                                
Søndag d. 5. maj stod vi op og lavede 
lidt morgengymnastik, og Lars hoppe-
de i bølgen blå inden vi vendte hjem 
igen. Det var en par dejlige dage og 
en stor tak til Henrik og Ole for at 
arrangere turen. Rigtig god sommer 
fra Benny og drengene på Herremoti-
on.  

Afslutning for Herremotion 

 Lørdag den 27. april havde TMG 
Badminton en fantastik dag med alle 
ungdomsspilere, hvor der blev kæm-
pet om pokaler, medaljer og titler. 
Stor tak til alle spillere og forældre 
for en god dag i hallen – vi glæder 
os, til vi ses i uge 27 til badminton-
skole og igen efter sommerferien J 
  
Klubmestre sæson 2018/2019 er: 
  
U9 Herresingle: 
Vinder: Tristian Houlberg Smerup 
Nummer 2: August Holler 
  
U9 Herredouble: 
Vinder: Tristian Houlberg Smerup og 
Markus Hildebrandt Vange 
Nummer 2: Tobias Føns og Oscar 
Højholdt Valeur 
  
U11 Herresingle: 
Vinder: Villads Lohmann Davidsen 
Nummer 2: Benjamin Surland 
  
U11 Herredouble: 
Vinder: Benjamin Surland  og Vil-
lads Lohmann Davidsen 
Nummer 2: Tobias Hildebrandt Van-
ge og Julius Odgaard Laursen 
  
U13 Herresingle: 
Vinder: Tue Ørtvig 
Nummer 2: Tobias Jensen 
  
U13 Herredouble: 
Vinder: Tue Ørtvig og Evald Lauring 
Nummer 2: Alexander Kjærgaard og 

Christian Sjørup Bodholdt 
  
U15 Herresingle: 
Vinder: Magnus Lohmann Davidsen 
Nummer 2: Simon Brix 
  
U15 Herredouble: 

Vinder: Magnus Lohmann Davidsen 
og Anton Langhøj 
Nummer 2: Simon Brix og Frederik 
Tang Parbo 

SEJE KLUBMESTRE I TMG BADMINTON 
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 TMG Floorball skyder frem i ekspresfart 
Motionsfloorball kom til Testrup Mårslet Gymnastikforening (TMG), da to ildsjæle 
med interesse for sporten dannede TMG Floorball. I dag er foreningen i rivende udvik-
ling, og det er tydeligt, at motionsfloorball har været et savnet motionstilbud i lokalom-
rådet. 

Henrik Brandt Schau og hans nabo Klaus 
Boe Østergaard har tidligere spillet moti-
onsfloorball i en anden klub, og de så da 
også potentialet for spillet i Mårslet. De 
tog i sommeren 2018 kontakt til TMG’s 
hovedbestyrelse med et ønske om at dan-
ne TMG Floorball. Og allerede i efteråret 
var de klar til at prøve det af. 
 
Flyvende fra start 
Til første træning mødte 20 interesserede 
op. Med stor opbakning og god stemning 
i ryggen blev en bestyrelse valgt, og som 
initiativtager til et damehold blev Henri-
ette Vest Jensen medlem af bestyrelsen. 
Dameholdet tæller i dag 11 betalende 
medlemmer og nye kommer til træning 
for at prøve sporten af. Mændene har 21 
betalende medlemmer, så selvom for-
eningen ikke engang har eksisteret et år 
endnu, så har succesen været overvæl-
dende. TMG Floorball har udover de 
30+ medlemmer også en Facebook grup-
pe, hvor godt 70 mennesker har tilkende-
givet deres interesse. 
 
Henrik Brandt Schau fortæller, at der 
generelt tegnes et billede af, at motions-
floorball har været en mangelvare i Mår-
slet: De fleste medlemmer af TMG 
Floorball er reelt nye medlemmer i TMG
-regi, da de ikke tidligere har haft til-
knytning til andre aktiviteter under ho-
vedforeningen. Så tilbuddet om motions-
floorball har indfriet et reelt behov for en 
motionsform, som alle uanset alder og 
baggrund kan få glæde af. 
 
Startpakke fra DGI gjorde opstarten 

nemmere 
Et vigtigt element i opstarten var den 
startpakke, som nye foreninger kan købe 
hos DGI for at komme godt i gang. Ud-
over forskelligt floorballudstyr indehol-
der startpakken blandt andet også rådgiv-
ning fra en lokal Bevæg dig for livet 
(BDFL)-konsulent, og netop denne kom-
bination har vist sig at være en fordel for 
TMG Floorball, forklarer Henrik: 
”Muligheden for indkøb af en startpakke 
med floorballudstyr var spot on i vores 
proces med hurtigt at få startet en helt ny 
forening op. Prisen for startpakken var så 
attraktiv, at hovedforeningen intet pro-
blem havde med at godkende etablerin-
gen af vores forening og hjælpe ift. vores 
budgetforudsætninger. ” 
 
TMG fortsætter med at styrke foreningen 
TMG Floorball har da også allerede nu 
planer om flere fremtidige projekter. 
Med haltider i den nu restaurerede Mår-
slet Multihal og med engagerede folk 
omkring sig, har foreningen nemlig skabt 
et grundlag for at udvide med flere hold.  
 
TMG Floorball har indgået en Gazelleaf-
tale med DGI, som netop kan hjælpe 
med at forløse potentialet for at få endnu 
mere floorball til Mårslet.  
 
”Vi er en nystartet forening, som heldig-
vis er kommet godt fra start og vores 
motivation for at indgå aftalen var, at vi 
ser et godt understøttet potentiale i Mår-
slet for at øge medlemsvæksten,” forkla-
rer Henrik. 
 

Ved foreningens første generalforsam-
ling blev der nedsat en initiativgruppe, 
som har fokus på at etablere børne- og 
ungdomshold. En sport for dem der ikke 
nødvendigvis har lyst til at starte til fod-
bold, håndbold eller lignende etablerede 
sportsgrene, men gerne vil prøve noget 
nyt hvor alle kommer med samme forud-
sætninger. Derudover arbejdes der på at 
etablere et herrehold for motionister på 
45-60 år, simpelthen fordi foreningen 
oplever et reelt ønske om dette. Og sam-
tidig arbejder damespillerne på at tiltræk-
ke flere medlemmer bl.a. gennem sociale 
arrangementer og events. 
 
TMG Floorball er med andre ord i fuld 
gang med at udbrede motionsfloorball, 
og er nået langt på kort tid. En håndfuld 
ildsjæle, lidt økonomisk bistand og en 
række erfaringsudvekslinger har skabt et 
godt grundlag for floorball i Mårslet.  
 
Motionsfloorball er for alle 
TMG Floorball er langt fra det eneste 
sted, hvor historier om, at motionsfloor-
ball er en populær idræt, florerer. Men 
hvad er det, der gør den så attraktiv? 
”Den kræver ingen særlige forudsætnin-
ger eller talenter hos den enkelte udøver. 
Grundreglerne for spillet er så simple, at 
alle kan være med uanset niveau og tek-
nisk snilde, og så er det fælles sociale 
element jo også tilstede i form af, at det 
er en holdsport, ” forklarer Henrik og 
fortsætter:  
”Hos os kommer du bare, som du er!” 

I TMG Floorball har vi en drøm om bander til vores spil i Multihallen. Men det har vi ikke endnu 
økonomi til, så hvis der sidder en læser derude, og gerne vil hjælpe med et økonomisk tilskud, 
kunne være interesseret i sin reklame på vores bander eller måske ved hvor vi kan få nogle gode 
brugte bander, så skriv endelig til formand Henrik Schau; hbs@nykredit.dk. Tak for hjælpen! 
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En tur af de sjældne 
Ca. 30 medlemmer af Mårslet Sogns 
Lokalhistoriske Forening havde en 
rigtig god tur til Frederiksdal i Vil-
helmsborg Skov den 6. maj. Vi be-
gyndte turen fra Vilhelmsborg, hvor 
Anne Marie Dalsgaard fortalte korte 
historier om det vi passerede. Kl. 
19.00 ankom vi til Frederiksdal, hvor 
ejer og arkitekt Ib Møller med sine to 
døtre tog imod os og bød indenfor.  
Ib Møller fortalte om skovridergår-
dens historie og særligt om sit eget 
liv her. Han købte ejendommen af 
Knud Gustav Hviid for at indrette 

tegnestue og drive arkitektvirksom-
hed. Dertil kom en stor interesse for 
heste.  
Det var en stor oplevelse for de frem-
mødte at høre Ib Møller fortælle og 
ikke mindst at se samlingen af minia-
ture-hestevogne, bøger, kunst og an-
det kuriosa samt Ridderkorset.  
Vi siger tusind tak for den store gæst-
frihed vi blev mødt med og at vi fik 
den gode og sjældne oplevelse at se 
boligen og den smagfulde og hyggeli-
ge indretning, der i høj grad fortalte  
både kulturhistorie og livshistorie.  
 

Ib Møller (1929) har som byplan– og 
landskabskonsulent for stat, amt og 
kommuner været med til at sætte sit 
præg på vores egn. 
Eksempelvis protesterede Ib Møllers 
firma i 1968 mod planerne om at be-
bygge Moesgård med 800 énfamilie-
huse og foreslog i stedet at den og na-
boherregården Vilhelmsborg igen 
skulle forenes og udgøre en samlet 
natur- og kulturpark. Her har hans ar-
bejde med at plante vejtræer været 
med til at binde området sammen og 
give karakter.  
Firmaet vandt i 1978 arkitektkonkur-
rencen om Vilhelmsborgs fremtid og 
udformning og de har siden bistået 
kommunen og Vilhelmsborg med 
bygnings– og landskabsanlæg for he-
stesportscenteret.  

 

Egnsarkivets åbningstider: 
  
  Tirsdag den   4. juni kl. 19-21 
  Onsdag den 12. juni kl. 16-17.30 
  Tirsdag den 18. juni kl. 19-21 
  Onsdag den 26. juni kl. 16-17.30 
  
Indgang fra skolens P-plads på Obstrupvej. Alle er velkomne til at besøge os! 
 
Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838 
Mail: maarsletarkiv@gmail.com 
Hjemmeside: www.maarsletarkiv.dk  - søg i arkivets samlinger herfra! 
Facebook: Mårslet - Lokalhistorie 

Støt lokalhistorien 
Lokalhistorisk Forening har som for-
mål at formidle vores lokalhistorie og 
derfor arrangerer vi foredrag, byvan-
dringer og udstillinger. Vi udgiver 
bøger og hæfter og er med til at holde 
Mårslet Egnsarkiv åbent for besøgen-
de og bevare og stille arkivalier til rå-
dighed. Du kan også tilmelde dig vo-
res nyhedsbrev, så du bliver mindet 
om arrangementer og udgivelser. 
 
Årligt kontingent: 
Personligt: 75 kr. 
Husstandsmedlemskab: 150 kr. 
 
Henvendelse om medlemskab til kas-
serer Kirsten Cramer, 8629 4303,  
kirsten.cramer04@gmail.com 
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Landsoverretsprokurator, gods-
ejer, stiftamtmand Thorkild Christi-
an Dahl, medlem af Aarhus Borger-
repræsentation. Født 11. september 
1807 i Aarhus, død 4. april 1872 
på Moesgård, Mårslet sogn. Foræl-
dre: Kaptajn, senere overkrigskom-
missær, landinspektør og ejer 
af Aarhus Mølle Johannes Dahl og 
hustru Kjerstine Fogh. 
Forlovet med Caroline Margrethe 
Wagtmann, der døde som 29-årig. 
Gift 28. maj 1852 i Aarhus 
med Eleonore Emilie Andersen, født 
12. februar 1824 i Bordeaux, død 1. 
november 1911 på Moesgård, Mår-
slet sogn, datter af skibskaptajn Eric 
Andersen og hustru Anne Rosine 
Weise. 
 
Uddannelse og karriere 
Dahl blev student fra Aarhus Kate-
dralskole i 1827 og i 1834 blev han 
juridisk kandidat. Seks år senere ud-
nævntes han til overretsprokurator i 
Aarhus. Hans sagførervirksomhed 
voksede sig efterhånden stor men 
blev kun en bibeskæftigelse for Dahl, 
da hans interesser kredsede om poli-
tik. 
Dahl var engageret i den nationalli-
berale bevægelse, og i overensstem-
melse med dennes frihedskrav slog 
han i begyndelsen af 40'erne til lyd 
for, at landkommunerne fik den sam-
me administrationsfrihed, som køb-
stadskommunerne havde. I 1847 
valgtes han som stænderdeputeret, og 
han fremsatte hurtigt krav om en fri 
forfatning, ligesom han stillede sig i 
spidsen for den nationalliberale be-
vægelse i Jylland. 
Af den grundlovgivende forsamling, 
hvortil Dahl var valgt i Skjoldelev-
kredsen, fik han hvervet som sekre-
tær for Grundlovskomiteen, og han 
talte her forgæves for optagelse af en 
løfteparagraf om virksomme landbo-
reformer. I dette spørgsmål lå han i 
virkeligheden Bondevennerne langt 
nærmere end de nationalliberale. Han 
fik senere sæde i Landbokommissio-
nen og var her med til at virkeliggøre 

ordninger for lens- og stamhuses af-
hændelse af fæstejord. Fra 1849 til 
kort efter sin udnævnelse til stiftamt-
mand i Aarhus i 1857 sad Dahl i 
Landstinget. At han i 1858 trak sig 
ud af aktiv politik og afslog Monrads 
tilbud i 1860 om indenrigsminister-
porteføljen, skyldtes sikkert hans 
skuffelse over, at hans politiske reali-
tetssans og administrationstalent ikke 
havde bragt ham en ledende stilling 
på grund af de nationalliberales mis-
tillid til hans landbopolitik. 
Under den preussiske okkupation i 
1848 overlod Orla Lehmann Dahl 
administrationen af Skanderborg 
amt, og med dygtighed forstod han at 
bringe ordnede forhold og at modere-
re besættelsesstyrkernes krav. Dahl 
blev udnævnt til kammerherre, Dan-
nebrogsmand, Kommandør af 1. grad 
af Dannebrog. 
 
Dahls indflydelse i Aarhus og ved 
Moesgaard 
Dahl fik stor betydning for Aarhus, 
og han fik opført et nyt kvarter om-
kring Fredensgade. Han var også 
med til at stifte Jysk Selskab for Hi-
storie og Topografi og Selskabet for 
den historisk-antikvariske Samling i 
Aarhus. Herudover gjorde han et 
stort stykke arbejde ved Kreditfor-
eningen for jydske Landejendomme. 

I 1838 købte han halvparten 
af Moesgård, og fra 1844 sad han 
som eneejer her. 
En bror gjorde karriere i Indenrigs-
ministeriet, hvor han blev direktør og 
desuden ejer af herregården Øster-
gaard i Tulstrup sogn, en anden blev 
landkommissær og godsejer på Bu-
derupholm i Himmerland, og den 
yngste bror blev sindssyg, hvad der 
blandt andet var baggrunden for 
Thorkild Dahls indsats for at få byg-
get Jyske Asyl ved Aarhus. Hertil 
leverede han mursten fra teglværket 
på Moesgaard. 
I forbindelse med besættelsen af Aar-
hus i 1864 blev Dahl ført som gidsel 
til Rendsborg, og hans helbred fik 
her et knæk, han ikke kom sig over 
senere. I 1868 trak han sig tilbage fra 
det offentliges tjeneste. 
I 1870 havde Dahl fået tilladelse til 
at begrave sin lillebror Carl Dahl i 
parken til Moesgaard. Da Dahl selv 
døde to år senere, blev også han be-
gravet her. Familiegravstedet findes 
stadigt i Moesgaard park. Kort før 
sin død i 1872 oprettede Dahl en 
fond for daglejerne på Moesgaard. 
 
Kilde: AarhusWiki, Aarhus Stadsarkiv 
 

Grundloven 170 år: Thorkild Chr. Dahl (1807-72).  
Moesgårds ejer, der som politiker spillede en fremtrædende rolle i årene frem til 1849,  

da grundloven blev til. 

Constantin Hansens maleri af Den Grundlovgivende Rigsforsamling er fra 1864. 
Thorkild Dahl er markeret midt i billedet. Det nationalhistoriske Museum på Fre-
deriksborg, Hillerød. 

Mårslet Egnsarkiv indsamler oplysninger om personer fra Mårslet sogn, der har været i Landstinget og Folketin-
get. Hvis nogen kan tilføje noget til denne liste er I meget velkomne til at henvende jer til arkivet: Thorkild Chr. Dahl, 
Morten Andersen, Elin Høgsbro Appel, Harald Westergaard Andersen, Mette Hjermind Dencker.  
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Mårslet Bridge-
klub 
Inviterer til sommerbridge på føl-
gende torsdage i maj, juni og au-
gust: 
Juni:                06.06., 
13.06., 20.06., 27.06. 
August:          08.08., 15.08., 
22.08., 29.08. 
 
Turneringen starter kl. 18.30 på 
Lokalcenter Kildevang, Langbal-
levej 1 - 3, 8320 Mårslet. Man 
medbringer selv kaffe/the eller 
fornødenheder. 
 
Pris: 40,00 kr. pr. spiller pr. gang. 
Der spilles om mesterpoint og 
vinpræmier, og der spilles med 
EDB-givne kort og bridgemate. 
Betaling senest onsdag kl. 16 
via mobilepay nr. 22 64 67 29 
(klubbens kasserer Kirsten) el-
ler overførsel til konto 7267-
1055035. 
 
Tilmelding senest onsdag kl. 
16 til Hanne på 
mail: hanne@sallingjensen.dk 
 
Hovedsponsor:  
 
Djurslands Bank               
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn — 

Flammerne i Vor Frue 
Dagen efter at vi, her i Mårslet, med 
stor festivitas fejrede, at vi endelig 
kunne tage vores kirke i brug igen 
stod der 1200 km. herfra franskmænd 
foran deres perle af en kirke og græd 
over, at en voldsom brand truede med 
at tilintetgøre deres smukke domkir-
ke.  
 
Notre Dame begyndte man at bygge i 
1163, og det varede næsten 200 år, 
inden kirken stod færdig. Kirken har 
siden 1905 tilhørt staten og opfattes 
på det symbolske plan som et billede 
på fransk identitet og arv. Og så er 
den også Frankrigs geografiske nul-
punkt, udgangspunktet for afstande til 
alle andre steder i landet. Eller man 
skulle måske sige, at alle Frankrigs 
veje naturligvis fører til Notre Dame.  
 
Går man ind på Notre Dames hjem-
meside mødes man af opfordringer til 
at give donationer. Dem har kirken 
allerede fået en del tilsagn om. Ikke 
bare af troende katolikker, men også 
af rigmænd (hvilket ikke behøver at 
være en modsætning) så der allerede 
få dage efter branden var givet lov-
ning på et beløb svarende til 6,5 milli-
arder danske kroner. Motiverne til 
denne gavmildhed er blandede, for-
moder kritikere. For lige nu er et stort 
opgør i gang personificeret i de Gule 
Veste, der som bekendt protesterer 
mod den voksende ulighed i det fran-
ske samfund. Dele af denne bevægel-
se langer ud efter de rigmænd, der 
giver svimlende høje beløb til genop-
bygningen af Notre Dame. For hvor-
for kunne disse penge ikke være ble-
vet brugt til de fattige? 
 
Evangeliet givet som trøst for de 
fattige 
Det minder om et tilsvarende udsagn, 
sagt af en fra Jesu inderkreds, da en 
kvinde under påskefejringen i Jerusa-
lem salvede Jesus med kostbar nar-
dusolie. Jesus tog hende i forsvar, 
fordi hun havde salvet ham til hans  

begravelse, som han vidste, var nært 
forestående. Og så sagde han ”De 
fattige har I jo altid hos jer”. Det skal 
på ingen måde forstås som en ligegyl-
dighed over for de fattige. Jesus leve-
de sit liv i solidaritet med de fattige. 
Ellers havde de vise mænd jo nok 
også fundet ham på kongeslottet i 
Jerusalem, hvor de i første omgang 
ledte efter den nyfødte kongesøn. Han 
blev født i en stald og voksede op 
blandt jævne mennesker. Hans for-
svar for kvinden med den dyre olie, 
skal nærmere forstås ikke bare i en 
religiøs tydning, men også som en 
kritik af den nyttetænkning, der vil 
opmåle og værdisætte livet, fordi det 
netop forarmer livet at tænke sådan. 
 
Hvor er Jesus? 
Vil man finde ud af, hvad Jesus me-
ner om store domkirker, kan man hel-
ler ikke finde svaret i, at han ryddede 
templet i påsken i vrede over, at man 
havde gjort stedet til en røverkule, 
mens det burde være et bedehus; et 
sted for at henvende sig til Gud i tak 
og bøn. For i denne voldsomme akti-
on ligger der også en langt større 
symbolsk betydning. Evangelierne, 
der beretter om tempelrydningen, er 
nedskrevet efter år 70, hvor templet 
blev ødelagt. Templet signalerer det 
gamle, der hvor man kunne kontrolle-

re de troende med ritualer og bestem-
te påbud og forbud. Tempelkulten 
erstattes af et nyt ritual: Nadveren, 
som Jesus indstifter i påsken på et 
anonymt ikke-sted. Nu er det ikke 
længere stedet, men handlingen, det 
kommer an på. Disciplene kom dag-
ligt i templet, men alle vigtige begi-
venheder i påsken finder sted lige 
uden for Jerusalem. Jesu korsfæstes 
på Golgata, bliver lagt i graven, hvor 
han påskemorgen ikke er. Han er ikke  

 
et sted væk fra  menneskene. Han vil 
være, hvor vi er. Dermed vil han også 
være, hvor hvert et menneske lider, 
føler afmagt, sorg eller ensomhed.  

 
Fortsættes på næste side 

Monumenter mellem himmel og jord 

Giotto: 1304-1306 
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Juni 

 
Søndag d. 2. juni kl. 10.00 
6. søndag efter påske 
Præst: Trine Nissen 
 
Fredag d. 7. juni kl. 14.00 
Kildevangsgudstjeneste 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 9. juni kl. 10.00 
Pinsedag 
Præst: Trine Nissen 
 
Mandag d. 10. juni kl. 11.00 
2. pinsedag 
Friluftsgudstjeneste i Hørhaven 
 
Søndag d. 16. juni kl. 10.00 
Trinitatis søndag 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 23. juni kl. 10.00 
Første søndag efter trinitatis 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 30. juni kl. 10.00 
2. søndag efter trinitatis 
Præst: Signe Høg 
 

Kirketiderne 

 
Juni 

 
Onsdag den 5. juni kl. 10.30 

Frokostpausen i sognehuset 
 

Torsdag den 6. juni kl. 15.00  
Pinsespil for familie, venner og andre interesseret 

 
Fredag den 7. juni kl. 10.00  

Pinsespil for 1 klasserne samt 3A/B 
 

 
Fredag den 7. juni kl. 11.00  

Pinsespil for 2 klasserne samt 3D 
 

Onsdag den 12. juni kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde i sognehuset 

 
Onsdag den 12. juni kl. 19.30  

Indre Mission—foredrag med pensioneret missionær Sø-
ren Juul Skovenborg, Sognehuset 

  
 Se omtale i kirkesiderne  

Aktivitetskalenderfor  
Mårslet Kirke og Sognehus 

Når monomenter bliver en hån 
Den russiske forfatter Dostojevskij så 
med bekymring på, hvordan nye idéer 
fra den franske revolution også havde 
fået sit tag i den russiske ungdom. 
Han var selv blev tændt af denne nye 
ild, han var indigneret over den ud-
bredte forarmelse og undertrykkelse, 
som det russiske zar-vælde var skyl-
dig i. Men efterhånden gik det op for 
ham, hvad disse revolutionære idéer 
havde for konsekvenser: Når de gamle 
magthavere blev væltet af pinden, 
stod oprørerne klar med deres version 
af et samfund, hvor alle autoriteter, 
enhver tro, skulle omstyrtes. Og midt i 
det fremdyrkede kaos ville nye under-
trykkere fremtræde i en forblændet 
tiltro til, at ethvert samfund blot skulle 
følge principperne om det nyttige, det 
rationelle og lade dem, der ikke havde 
evnerne, de uduelige, tjene samfundet. 
Det så den unge Dostojevskij fuldt 
udfoldet på en rejse til London i 1862. 
Her havde man opbygget et palads af 
glas og stålkonstruktioner, der var 

enormt stort og blev kaldt Krystalpa-
ladset. Det var bygget til verdensud-
stillingen i 1851, -ligesom Eiffeltårnet 
blev det i 1889-, men Dostojevskij 
fandt i modsætning til mange andre 
denne bygning afskyelig. Fordi den 
blev hyldet som et monument over 
hvor store fremskridt, menneskeheden 

havde gjort sig. Som et andet Babels-
tårn, ville man demonstrere menne-
skehedens triumfer i rationalismens 
navn. Men op ad dette monumentale 
bygningsværk lå de værste slumkvar-
terer, hvor den menneskelige armod 
sprang Dostojevskij i øjnene, og til 
hjertet. Og da bliver bygningsværket 
en hån. Denne forblindelse finder en 
stemme i flere af forfatterens værker, 
særligt i ”Optegnelser fra et kælder-
dyb”.  
 
Den åndelige fattigdom. 
Pladsen her er ikke til en større udfol-
delse af, hvordan det kan forsvares at 
bruge så mange penge på at opbygge 
en kirke, når mennesker lever i fattig-
dom. Men man må regne med, at flere 
af donationerne bliver givet ud fra den 
stærke overbevisning, at uden denne 
religiøse og historiske bygning i hjer-
tet af Paris, som én af de få påmindel-
ser, franskmændene har tilbage om, at 
Kristus er der, hvor mennesker lever 
og er, da bliver menneskene virkelig 
fattige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Sognepræst, Signe Høg 



MÅRSLET BLADET  juni 2019 18 

 

Mandagscaféen og Hyggeklubben siger tak for et godt år og 
ønsker alle en god sommerferie. 

 
Og så glæder vi os til at ses igen til september 

 

 

Sorg- og Livs-
modsgruppen 

 
Her i Mårslet har vi oprettet en sorg- 
og livsmodsgruppe, der henvender sig 
til sørgende, der mangler nogle at dele 
deres sorg med. 

Mødernes indhold er en åben og ærlig 
samtale, hvor man i al fortrolighed de-
ler sine erfaringer med hinanden. 

Håbet er, at samtalen, hyggen og det 
rummelige samvær kan være med til at 
bane vejen for et nyt livsmod. 

Nuværende gruppe startede op den 4. 
februar og da det er en lukket gruppe, 
er det først muligt at deltage i næste 
gruppe som starter op til august/
september 2019. 

Yderligere information vil kunne ses 
på Mårslet kirkes hjemmeside samt her 
i Mårslet Bladet når tiden nærmer sig. 

Har du lyst til at være med, er du vel-
kommen til at ringe eller maile til Su-
sanne Lauritsen, tlf.: 2532 4657 -   
susanne.lauritsen@gmail.com. 

 
Med venlig hilsen 

Gruppelederne Susanne Lauritsen  
og Kaj Lolholm. 

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

 
 
 
 
 
 

Lærkereden 
Lærkereden er for alle børn fra 0. klasse til og med 3. klas-
se. 
Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og delta-
ger i mange forskellige aktiviteter. 
Sognehuset mandag kl. 16.15-17.30 
 
Vil du vide mere, så kontakt: 
Mette Nørgård Pedersen, 4095 4529 
Dorthe Bjerge, 3029 2663 
 
Har du lyst at se om klubberne er noget for dig, er du vel-
kommen til at møde op og prøve det eller kontakte en af 
lederne.  
 
Børneklubberne er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler. 

Kildevangs- 
gudstjeneste 

 
Fredag den 7. juni 

Gudstjeneste kl. 14.00 
 

Vi begynder gudstjeneste med alter-
gang kl. 14.00 hvorefter der bliver 

serveret en kop kaffe,  
Præst: Signe Høg 

Kirkekaffe 
 

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter 
søndagens gudstjenester. 
 
 
 
 
 
 
 

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

en fortsat god søndag. 

Frokostpausen 
- et fællesskab for mænd 

Vi holder frokostpause onsdag 
den 5. juni kl. 10.30-13.00 i  

Mårslet Sognehus 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vi lægger ud med rundstykker og 
kaffe. Bagefter er der underholdning 
og frokost. Tilmelding er ikke nød-
vendig, men modtages gerne. Vel-
kommen! 
 
 

På gensyn! 
Jørgen Brandt Andersen, 

Tlf. 2979 0264 
og Knud Lunderskov, 

Tlf. 4011 0175 

Børneklubben 
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Onsdag den 12. juni kl. 19.30 får vi besøg af pensioneret 
missionær Søren Juul Skovenborg, Ans. 
 
Skjuler vi det bedste? 
Jesus siger, at vi er jordens salt og ver-
dens lys. Hvordan viser det sig i vores 
hverdag? 
 
Mødet er i Mårslet sognehus og alle er 
hjertelig velkommen. 
 

Indre Mission 

Pinse - om himmelsus og hjertebanken!  
 
Vi fejrer igen pinsegudstjeneste under åben himmel!  
Kirkebænken er afløst af det grønne græs, medbragte tæp-
per eller stole og i stedet for orglets brusen er der fuglesang 
og musik fra Aarhus Brassband.   
Pinsen er fællesskabets fest. Vi fejrer det forunderlige, at 

Gud sender Helligånden til verden for at nedbryde skel og 
grænser mellem mennesker. For at puste til den glød i os, 
som får tro, håb og kærlighed til at blusse. 
 
Om du kommer alene eller med hele familien, så er du 
hjertelig velkommen!  
 
Der vil også være en aktivitet for børn. 
 
Bagefter holder vi pinse-picnic med dem, der har taget 
madkurven med. 
Provstiet byder på en sodavand/øl til alle, som har lyst. 
Vi glæder os til at se jer til pinse i Hørhaven! 
 
Venlig hilsen præster og medarbejdere ved 
 
Fredens, Skåde, Viby, Ravnsbjerg, Malling, Trabjerg, Mår-
slet og Tiset sogne 
 

Pinsegudstjeneste i Hørhaven 
2. pinsedag den 10. juni 2019 kl. 11.00 

Som led i skole-kirke-samarbejdet 
opfører 3.C fra Mårslet skole Pinse-
spil i Mårslet Kirke. 
 
Alle elever i 3.C får via Pinsespillet 
et indblik i en af den kristne kirkes 
betydningsfulde højtider – kirkens 
fødselsdag. 
 

Pinsespillet åbner med Jesu dåb i Jordanfloden, hvor vi 
skal se HÅ dale ned over ham som en due. Derefter ople-
ves HÅ, som er kærlighedens ånd, som punktnedslag i Jesu 
liv for endelig efter hans død og opstandelse at fylde disci-
plene med livsmod og lyst til at fortælle om ham.  
Disciplene opfordrer alle til at leve i kærlighed til Gud og 
medmennesket, sådan som Jesus også siger i det dobbelte 
kærlighedsbud. Det er de tanker og fortællinger, Pinsespil-
let forsøger at konkretisere gennem drama og sang.  

Alle er velkomne til at kigge forbi for at se spillet, hvor 3.C 
fra Mårslet Skole og Mårslet Kirkes korskole medvirker. 
Pinsespillet opføres i ugen op til Pinse: 

 
Torsdag den 6. juni kl. 15.00-15.40: Forestilling for fa-

milie, venner og andre interesserede 
 

Fredag den 7. juni kl. 10.00-10.40: Forestilling for 1. 
klasserne og 3.A og 3.B 

 
Fredag den 7. juni kl. 11.00-11.40: Forestilling for 2. 

klasserne og 3.D 

Pinsespil 

Datoer for konfirmation 2021 
 
Søndag d. 25. april – 7.A 
 
St. Bededag, fredag d. 30. april – 7.B 
 
Søndag d. 2. maj – 7.C 
 
For mere information om  
konfirmation tjek vores hjemmeside: 
www.maarslet-kirke.dk 
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I den danske folkekirke er det aldrig 
for sent at blive døbt. Derfor er Folke-
kirken i Aarhus gået sammen om at 
tilbyde DropInDåb. Der inviteres til en 
dåbsdag, hvor alle kan  
blive døbt på stedet uden tilmelding og 
planlægning af stor fest. Man kan 
komme når som helst i det tidsrum 
kirken er åben. Alle er velkomne, børn 
som voksne, også selvom man ikke 
bor i byen. Man er velkommen til at 
have gæster med, men man kan også 
komme alene – så sørger kirken for at 
stille de nødvendige dåbsvidner til 
rådighed.  
Det eneste der skal medbringes er gyl-
dig billedlegitimation. Børn under 18 
år skal have forældre eller værge med. 
 
Ialt 28 mennesker benyttede sig af til-
buddet om DropInDåb i Fredenskir-
ken, Viby den 29. marts.  
 
For flere oplysninger om DropInD-
åb besøg Mårslet kirkes hjemmeside 
eller facebook. Vi opdaterer løbende 
med nye datoer.  
 

 
10. juni kl. 12.30-15.30: Møllevangs-

kirken, Møllevangs Allé 49, 8210 
Aarhus  

 
13. juni kl. 16-20: Skødstrup Kirke, 
Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup, 

Aarhus 
 

22. juni kl. 11-14: Skt. Johannes 
Kirke, Skt. Johannes Allé 1, 8000 

Aarhus  
 
 

DropInDåb 
Den 24. april 2019 er der flyt-
tet bier ind på Mårslet kirkes 
område. Du finder bierne i 
deres bistader i det nordvestli-
ge hjørne af kirkegården. Her 
er de placeret, så de bliver 
mindst muligt forstyrret og så 
besøgende på kirkegården 
selv kan vælge, om de vil kig-
ge forbi bierne eller ønsker at 
gå udenom. 
 
Bistaderne er opsat med hen-
blik på at kunne give den be-
søgende på kirkegården mulighed for 
at opleve biernes spændende verden 
og se hvordan disse små vidunderlige 
skabninger arbejder med susende fart 
frem og tilbage og indsamler nektar og 
pollen fra blomsterne.  
 
Bestøvning 
Alle blomster nyder godt af biernes 
besøg. De honningbier, vi ser i blom-
sterne, er alle arbejderbier. Nektaren 
laver bien til honning og pollen anven-
des til at fodre biernes yngel med og 
samtidig bestøver de omegnens frugt-
træer og buske. Hvis en bi besøger en 
æbleblomst, bliver den ved med at be-
søge æbleblomster, så længe der er 
nogle. I æbleblomsten får den noget 
pollen på sig, som den bærer videre til 
andre æbleblomster, og herved bliver 
æbleblomsterne bestøvet. Resultatet 
er, at vores æbler bliver store og vel-
formede. Det samme sker ved andre 
blomstertyper: Honningbien er tro 
mod sit valg af blomster og er derfor 
en effektiv bestøver.  
Når det er godt vejr og arbejderbierne 
bærer meget pollen og nektar ind, læg-

ger dronningen ca. 2.000 æg om da-
gen. Bifamilien vokser, og derfor vil 
du se, at stablen af bikasser bliver hø-
jere og højere, især indtil midten af 
juni. Når familien er størst, er der 50-
60.000 bier i hver stabel (ca. 1. juli).  
 
Stikker bierne? 
Bierne kan stikke. De har en brod. Når 
de stikker mennesker, mister de deres 
brod og dør efterfølgende. Bier stik-
ker, hvis man generer dem, eller hvis 
man kommer til at klemme dem. Men 
bier kommer ikke hen og spiser af din 
kage eller svirrer rundt om din soda-
vand eller saftevand.  
 
Smag på honning 
Bistaderne er opsat og bliver passet af 
Alice Schou Nørgaard, lokal biavler 
og formand for Moesgård Biselskab. 
Alice vil gerne fortælle om biernes 
spændende verden til arrangementer 
på kirkegården, hvor alle er velkomne. 
Nærmere herom kan ses på hjemme-
side og facebook samt opslag. 

Alle elever i Mårslet Skoles 6. klasser er blevet gjort op-
mærksom på muligheden for at tilmelde sig konfirmations-
forberedelse med henblik på konfirmation i foråret 2020.  
 
Andre unge på samme alderstrin, bosiddende i Mårslet 
sogn, er også velkomne. Vi beder forældre og kommende 
konfirmander møde op til indskrivning for de respektive 
klasser på flg. tidspunkter: 
 
d. 11. juni kl 17.00: Den kommende 7.a og kl 18.00: den 
kommende 7.c. Begge klasser deltager i en fælles 
”gudstjeneste for nybegyndere” kl. 18.00. Herefter går 7.a 
hjem, mens 7.c får samtale om konfirmationsforberedelse 
med præst Signe Høg 

d. 19. juni kl 17.00: Den kommende 7.b og kl 18.00: den 
kommende 7.d. Begge klasser deltager i en fælles 
”gudstjeneste for nybegyndere” kl. 18.00. Herefter går 7.b 
hjem, mens 7.d får samtale om konfirmationsforberedelse 
med præst Trine Nissen 
   
Det er meget vigtigt, at hver konfirmand møder op med 
mindst en voksen. Det foregår alt sammen i Mårslet Kirke. 
Til denne aften bedes I medbringe udfyldt indskrivnings-
blanket og på forhånd have tilmeldt konfirmanden via  
Nem-id fra flg. link: 
  
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/
konfirmandtilmelding 

Konfirmationsindskrivning 2020 

Honningbier på kirkegården 
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 Kontakt Kirken Kirken er åben 

Mårslet Kirke er normalt åben i dags-
timerne mandag til fredag kl. 9.00 - 
17.00. Alle er velkomne til at slappe 
af fra dagens stress og nyde roen i det 
smukke nyrenoverede kirkerum. 

Kirkebil 

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

 
Mårslet Menighedsråd  

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

Menighedsrådsmøde 
 
Dato for næste menighedsrådsmøde: 

 
Onsdag den 12. juni 

kl. 19.00-22.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menighedsrådets møder er offentlige 
og alle er velkomne til møderne. 

SOGNEPRÆST 
Signe Kølbæk Høg 
Obstrupvej 4 
8320 Mårslet 
Tlf. 8629 0234  
skh@km.dk 
Fridag: mandag 
 
SOGNEPRÆST 
Trine Bredahl Nissen 
tlf. 4041 6401 
TBNI@km.dk  
Fridag: mandag  
 
KORDEGN 
Henny Margrethe Bauning  
Træffes på kirkekontoret i  
Sognehuset, Obstrupvej 4A,   
tirsdag og onsdag  kl. 9.00 - 13.00.  
Tlf. 8629 3440  
hmb@maarslet-kirke.dk 
ellers henvises til sognepræsterne 
 
KIRKETJENER  
Gudrun Samsø Jørgensen 
Telefontid kl. 12.00 - 12.30 
Tlf. 8629 8190 
kirketjener.maarslet@gmail.com 
Fridag: mandag 
 
KIRKE-&KULTUR-
MEDARBEJDER 
Anika Mette Villadsen 
Tlf. 4022 4076 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 

ORGANIST OG KORLEDER 
Pia Labohn  
Tlf. 8655 6408 
pl@maarslet-kirke.dk 
Fridag: mandag 
 
KIRKESANGER 
Lisbeth Frandsen  
Tlf. 8614 9718 
lf@maarslet-kirke.dk 
Fridag: mandag 
 
GRAVER 
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
Træffes kl. 12.00 - 12.30  
- ellers på kirkegården,  
Ved Kirken 1  
Tlf. 8629 4841 
graver@maarslet-kirke.dk 
 
MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
René Tindbæk Lunderskov 
Tlf. 2131 4827 
rl@maarslet-kirke.dk 
 
KIRKEVÆRGE 
Ole Kleis 
Tlf. 2687 4804 
olekleis@gmail.com 
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
www.maarslet-kirke.dk  
 

Vi vil gerne sige et stort tak til alle de mennesker 
der mødte op til kirkeindvielsen den 14. april.  
I var med til at gøre dagen til noget helt særligt. 
Vi håber mange vil komme forbi og se den flotte 
kirke.  
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Ret til ændringer forbeholdes. 

 
Lokaltelefonnumre til: 

Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet. 
Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverdage kl. 8-15. Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J. 

E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk 
Lokalcenterrådets tlf.: (9.00-12.00) 30505817.  

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

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

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

 

Aktiviteter i Juni 2019 
Mandag d. 3. juni kl. 14.00. 
Lille Banko i Caféen. 
 
Fredag d. 7. juni kl. 13.45. 
Gudstjeneste og kaffebord. 
 
Mandag d. 17. juni kl. 11.00 - ca. 15.30. 
Udflugt til Knudhule Badehotel. Naturskøn bustur til 
Knudsø, hvor en dejlig frokost venter til kr. 200 excl. 
drikkevarer. Centerrådet sponsorerer buslejen. Tilmelding 
senest 11. juni på tlf. 22260147 eller 
Mail: brugerkildevang@msn.com 
Alle Mårsletseniorer er velkomne. 
 
Fredag d. 21. juni kl. 14.00. 
” God Sommer” ønskes med is og jordbær i Caféen. 
 
Mandag d. 24. juni kl. 14.00. 
Fællessang med Josser Herold. 
 
Onsdag d. 26. juni  kl. 17.30. 
Kom til månedens ”Spis-sammen” arrangement. 
Aftenens menu: Karbonader med blomkål, nye kartofler, 
gulerødder og aspargessauce. Dessert: Is med jordbær. 
Tilmelding senest onsdag d. 19. juni på 
tlf. 22260147 eller mail: brugerkildevang@msn.com 
Sædvanlige priser. 

 

Menuplan for Kildevangs Café i juni. 
Dagens ret serveres kl.12.00. 
 
Dato: 
3. Stegt kalvelever m. bløde løg og brun sauce. 
4. Frikadeller med stuvet hvidkål og kartofler. 
5. Bankekød med kartofler, sauce og grønt. 
6. Buffet. 
7. Hønsekødbryst med flødepeberrod og kartofler. 
11. Skinke med stuvede grønærter og gulerødder. 
12. Kalvehjerter i flødesauce og kartofler. 
13. Stegte rødspætter, nye kartofler og persillesovs. 
14. Stegt flæsk, nye kartofler og persillesovs. 
17. Forårsruller med salat. 
18. Forloren hare med nye kartofler og sauce. 
19. Kalkun med flødekartofler og grønt. 
20. Laksetærter med råkost og kartoffelbåde. 
21. Mørbradgryde med nye kartofler. 
24. Flæskesteg med tilbehør. 
25. Hønsekødsuppe med melboller og brød. 
26. Spis-sammen arrangement. Se omtalen. 
27. Indbagt fisk med rejer, kartoffelbåde og dip. 
28. Kylling med rabarber, kartofler og agurkesalat. 
 
Hverdage: kl. 9.00-13.30. ”Mad ud af Huset” på tlf. 
41855225 ( Kildevangs køkken.) 
Hovedret 45 kr. Dessert 20 kr. Smørrebrød 14 kr. Lun ret 
25 kr. 
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Giv en                  til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Glæd dig til efterårets foredrag  
 Live-stream fra Aarhus Universitet. Reserver datoerne allerede nu. 
Tirsdag 08-10-2019  Titel: På rumkrydstogt ud i Solsystemet 
Tirsdag 22-10-2019  Titel: Snedige bakterier 
Tirsdag 29-10-2019  Titel: Viden om vand 
Tirsdag 12-11-2019  Titel: Hvordan is og vand dannede Danmark 
Tirsdag 19-11-2019  Titel: Forædling af mennesket – før og nu 
Tirsdag 26-11-2019  Titel: Luften vi indånder  

MRP-Regnskabshjælp 
Led og ked af at lave regnskab 

aften og weekend 

Så er hjælpen ikke langt væk!! 
 

Al regnskabbsassistance udføres 
Mads Reffstrup Pedersen 

Ovesdal 25 - 8320 Mårslet 
tlf 20 13 09 91 

Mail: mrpregnskab@profibermail.dk 

Venneforeningen 
Bestyrelsen i venneforening vil hermed gerne takke for den opbakning vi har fået med hen-
syn til deltagelse i vores banko spil, det er nu slut her i foråret, men vi kommer tilbage til ef-

teråret, hvor vi ser hen til lige så mange deltager J 

Venneforeningen er en støtteforening til Kildevang, vi samler på medlemmer og vil meget 
gerne have flere medlemmer, et medlemskab i vore forening er kr. 50,00 pr person om året. 

Formand Inger Christiansen  22 92 30 16 

Kasserer Birte Pedersen         42 26 19 92 
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Træningsfremgangspoka-
len blev overrakt til en flok gla-
de U12-piger fra håndbold 
En flok glade U12-piger fra Håndbold, 
som netop har fået overrakt Trænings-
fremgangspokalen af TMG Håndbolds 
formand Henrik Jensen. 

Ungdomslederpokalen blev 
overrakt til 2 trænere fra hånd-
bold, Morten Jensen og Frank 
Pedersen. 
Morten Jensen og Frank Pedersen fik 
Ungdomslederpokalen overrakt af TMG 

Håndbolds formand Henrik Jensen. 

 
Jubilæumspokalen blev overrakt 
til Hans Jørgen Jørgensen, med-
lem af forretningsudvalget. 
Hans Jørgen Jørgensen ville ikke så ger-
ne frem i rampelyset, men det lykkedes 
for Claus Jacobsen fra forretningsudval-
get at overrække Jubilæumspokalen til 

Hans Jørgen. 

Kammeratskabspokalen blev 
tildelt til Jens Birk fra Badminton. 
Jens Birk var desværre forhindret 
i at deltage ved pokaloverrækkel-
sen. 

Pokaloverrækkelse TMG 
Forud for TMG's Hovedgeneralforsamling 20. marts 2019 blev der traditionen tro 
overrakt 4 pokaler. 

TMG Gymnastik 
Afslutning for Herremotion 

Lørdag d. 4.maj kl 7.45 startede af-
slutningsarrangementet for herremo-
tion ved OK tanken, hvor 18 mand 
skulle på tur mod Vensyssel nærmere 
bestemt Tversted. Der blev hold et 
stop i Oles sommerhus, hvor vi skyl-
lede halsen med en øl. 
Derefter gik turen op til Skagen, hvor 
instruktør Benny fortalte om hvor 
han boede og gik i skole. Derfra kør-
te vi ud på Grenen, hvor vi tog til 
spidsen med Sandormen. Nu var tiden kommet til at nyde et 

stjerneskud til frokost på Bodilles 
Kro, hvorefter vi gik en tur på stran-
den, da Skagens Fortidsminder var 
lukket. Til kaffetid kørte vi mod Oles 
sommerhus, hvor vi fejrede Karls 75 
års fødselsdag med kagemand og 
kaffe. Vi overnattede på Tannishus, 
hvor vi spiste aftensmad. Søndag d. 
5. maj stod vi op og lavede lidt mor-
gengymnastik og Lars hoppede i bøl-
gen blå inden vi vendte hjem igen. 
Det var en par dejlige dage og en stor 
tak til Henrik og Ole for at arrangere 
turen. Rigtig god sommer fra Benny 
og drengene på Herremotion.  
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 Mårslet Apoteksudsalg lukker midlertidigt 
  

Mårslet Apoteksudsalg lukker fredag d. 7. juni 2019.  
  
Fra tirsdag d. 11. juni etableres et medicinudleveringssted i SuperBrug-
sen.  
Borgere kan således fortsat afhente bestilt medicin og apoteksvarer  
under ombygningen af SuperBrugsen. 
 Efter ombygningen genopstår Mårslet Apoteksudsalg i nye og større lo-
kaler.  
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Skal der være fest 
- så hold den i 

Mårslet 
Borgerhus 

Banevej 2, 8320 Mårslet 
Henvendelse om leje sker 

via borgethusets hjemmeside 
 

www.borgerhus.dk 
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Vil du være med til at lave lay-out på Mårslet Bladet? Bladet laves i Microsofts Publisher program, som du måske ikke 
har prøvet, men hvis du bruger Word, så genkender du alle kommandoerne i Publisher.  Ring til Ole på 2266 0795 
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Har du lyst til at prøve dine evner 
som journalist? At lave interviews 
med spændende mennesker, eller må-
ske synes du, vi mangler en sports-

journalist, der kan reportere fra nogen 
af Mårslets mange sportsarrangemen-
ter med børn og voksne. Er du inte-
resseret, så kontakt redaktør Ole Han-

sen,  tlf. 2266 0795, 
mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 
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Send et indlæg til Mårslet Bladet 
indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 
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MRP-Regnskabshjælp 
Led og ked af at lave regnskab 

aften og weekend 

Så er hjælpen ikke langt væk!! 
 

Al regnskabbsassistance udføres 
Mads Reffstrup Pedersen 

Ovesdal 25 - 8320 Mårslet 
tlf 20 13 09 91 

Mail: mrpregnskab@profibermail.dk 

Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 
Alle henvendelser til: Vandværket 
tlf. 86298688 
 
Automatisk aflæsning af årsfor-
brug sker d. 31. dec. og 30. juni 
Opgørelserne udsendes herefter og 
seneste betalingsdato er 10. febru-
ar og 10. august 

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

vandmåleren. 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15” 
 
Hjemmeside: 
www.maarsletvand.dk    E-mail: 
vandvaerk@maarsletvand.dk 

MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. 



MÅRSLET BLADET juni 2019 35 

 

 

Vi har en fysisk butik i Beder, Tværskiftet 4, 
som har åben mandag til fredag imellem 8 og 

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

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

Martin Simonsen, Tværskiftet 4, 8330 Beder 

MRP-Regnskabshjælp 
Led og ked af at lave regnskab 

aften og weekend 

Så er hjælpen ikke langt væk!! 
 

Al regnskabbsassistance udføres 
Mads Reffstrup Pedersen 

Ovesdal 25 - 8320 Mårslet 
tlf 20 13 09 91 

Mail: mrpregnskab@profibermail.dk 
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