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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) 

LEDER 
.Rettidig omhu 
 
Når man begiver sig fra Mårslet ud ad Langballevej, er der to elementer, man ikke kan undgå at 
lægge mærke til. Udsigten over landskabet mod Jelshøj/Hørret Skov og vejtræerne. 
 
De gamle træer på begge sider af vejen står lidt for tæt på vejen og har fået en del skrammer. En del 
er gennem de seneste år blevet fældet, men fornemmelsen af at befinde sig i en allé er der stadig. 
 
Når man passerer Hovstien fortsætter træerne, nu forskudt, så vejen løber langs en række yngre 
egetræer. Trærækken fortsætter til Langballe. For at få allé-fornemmelsen må man ind på gangstien 
mellem egetræerne og en ny række popler.  
Fra Langballe fortsætter egetræerne som dobbeltrækket allé videre til Fulden. 
 
Disse træer er plantet på initiativ af arkitekt Ib Møller, der boede i Fulden og var med til at starte 
foreningen ”Plant et Træ”. Alléen mellem Fulden og Mårslet var foreningens første større projekt. 
 
En allé langs en offentlig vej er et håndgribeligt minde om, at nogen for mange år siden har haft en 
plan med landskabet. En vision, som kun herremænd, godsejere og øvrighedsinstanser havde magt til 
at gennemføre. 
 
Så mon ikke Plant et Træ var den første forening, der på et demokratisk grundlag tog initiativ til en 
allé. 
 
Ib Møller døde for en måneds tid siden, 90 år gammel og med et væld af lignende initiativer og 
eksempler på rettidig omhu bag sig. Han var med til at fastlægge linjeføringen for motorvejene i 
Danmark. Han indførte et princip med, at vejen aldrig må være helt vandret eller helt lige på én gang. 
Så bliver den kedelig at køre på. Og selv om han som nævnt var glad for træer, måtte beplantningen 
aldrig forhindre udsigten ud over landskabet ret lang tid ad gangen. Prøv at læg mærke til forskellen, 
når man kører på en tysk og en dansk motorvej. 
 
For ca 60 år siden blev han af Mårslet Kommune bedt om at udarbejde en plan for den fremtidige 
udvikling i Mårslet. Byens indbyggertal var på det tidspunkt et par hundrede. Resultatet blev en 
skitse, hvor to grønne kiler langs åen blev foreslået friholdt for bebyggelse, så der opstod en 
stjerneform. 
 
Planen var enkel og nærliggende, og der var ingen umiddelbare hensyn, der gik mod den, så Mårslet 
Kommune og senere Aarhus Kommune har i store træk fulgt den lige siden. 
 
Det er klart, at når byen nu er på vej mod et indbyggertal på 6.000, og logikken siger, at ny 
bebyggelse skal placeres tæt på letbanestationer og indkøbsmuligheder, så bliver det sværere at 
forsvare, at landskabet kan forblive urørt helt ind til kirken. 
 
Rettidig omhu er lettest, når det handler om valg, der påvirker udviklingen langt ude i fremtiden. Det 
er straks mere problemfyldt, når beslutningerne får konsekvenser indenfor få år. 
 
Det er Aarhus Kommune, der udarbejder planerne, fra den overordnede Kommuneplan til de 
konkrete lokalplaner. Og det er kommunens politikere, der træffer beslutningerne. Det er ikke 
borgerne i Mårslet. 
Men vi bliver spurgt om vores mening undervejs i forløbet. 
 
I Fællesrådet bruger vi alle de muligheder vi har for at sikre, at kommunikationen mellem kommunen 
og byens borgere sker optimalt, så ingen senere kan blive ”dømt for nøl” 
 

Mvh 
Poul Hakon Poulsen 

MÅRSLET 
BLADET 
 
Sogne- og lokalblad for foreninger 
tilsluttet Mårslet Fællesråd, Kirke-
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Nyhedsbrev fra Testrup Højskole. 
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Poulsen  
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slet,  
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Korrektur og tekst:  Jytte Weihrauch 
 
Layout :  Poul Erik Jensen 
 
Mail til redaktionens medlemmer og 
indlæg sendes til: 
indlaeg@maarslet-bladet.dk  
 
Deadline er den 10. i måneden for 
stof til efterfølgende nummer. Udkom-
mer hver måned i et oplag på 2500 stk. 
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Indlæg repræsenterer ikke nødvendig-
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til at redigere i indsendt stof.  
 
Annoncer:  
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Tyvstarten 
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Mårslet Bladets tekster må gengives 
med angivelse af kilde.  
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Forretningsudvalg:  
Formand  Micael Østergaard 40 25 27 11 micael.ost@gmail.com 
Næstformand  Anders Braagaard 50 88 76 73 tmg.andersbraagaard@gmail.com 
Kasserer  Gerda Svendsen 40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com 
FU-medlem Claus Jacobsen  41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com 

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

TMG's Hovedbestyrelse 

dialogmøde om et nyt tiltag i Mårslet 
Den 29. august blev der afholdt dialogmøde om et nyt tiltag i Mårslet. 

Formålet med mødet var, at få input 
fra Mårsletterne, om hvilke initiati-
ver en kommende foreningsudvikler 
kan  arbejde og hjælpe med at iværk-
sætte. 
 
Vi startede ud med en beskrivelse 
projektet, som går ud på, at vi i TMG 
sammen med DGI Østjylland og 
Mårslet MultiHal ansætter en for-
eningsudvikler. Det er et 3-årigt pro-
jekt, der finansieres med midler fra 
DGI og TMG. Formålet er, at få flere 
børn og unge i alderen 0-25 år til at 
være aktive i foreningslivet og få så 
mange som muligt til at bevæge sig, 
så tidligt, som muligt. 
 
Vores tanke er, at foreningsudvikle-
ren skal være inspirator til og facili-
tator på igangsætning af nye aktivite-
ter for målgruppen samt styrke de ek-
sisterende aktiviteter, så vi får endnu 
flere med i foreningens fællesskab og 
samtidig får flere frivillige – i særde-
leshed trænere og instruktører – i for-
eningen fremover. 

Efter introduktionen gik vi i gang 
med en brainstorm, hvor deltagerne 
hver især skrev alle de opgaver, 
events, nye idrætter og mange andre 
gode ideer, ned på post it’s. 

Da ideerne var ved at være udtømte, 
præsenterede de fremmødte, en efter 
en deres forslag og det afstedkom 
endnu flere gode forslag og ideer. 
 
Der var selvfølgelig nogle gengange-
re imellem forslagene og alligevel 
kom der mere end 150 forskellige 
forslag op på væggen. 
 
Det er fantastisk, at der kom så man-
ge gode ideer. Det er vi meget tak-
nemmelig over, for det giver en god 
basis for det videre arbejde. 
Efter at have samlet og grupperet for-
slagene, er hovedoverskrifterne (i ik-
keprioriteret rækkefølge) følgende: 
 
• Et fælles TMG med fælles 

værdierKommunikationsstra-
tegi for TMG 

• Frivillighedsstrategi for TMG 
• Mange nye Events (topscorer 

er "Aktivitet med efterfølgen-
de fællesspisning" :-) 

• Flere nye idrætter 
• Nye aktiviteter på tværs af 

idrætter 
• Forslag til nye faciliteter 
• Samarbejdsmuligheder i lokal-

området 
 

Alle disse gode forslag og ideer vil 
blive taget med i udarbejdelsen af 
opgaver og handlingsplan for for-
eningsudvikleren.  
 
Tusind tak til deltagerene, der repræ-
senterede Kildevang, Multihallen og 
TMG for de mange konstruktive for-
slag. 
Der skal også lyde en stor tak til 
Flemming Mølgård fra DGI for at 
komme og præsentere DGI’s vision 
med projektet og hjælpe med at faci-
litere mødet. 

 
De bedste hilsner 

Anders Braagaard 
Næstformand TMG 
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I 2018 modtog bladet kr. 6.150 fra vennekredsen 
og knap kr. 4.000 fra foreninger. 

Så kom det gode vejr til ”Mårslet 
cykler”/familiecykelløbet fredag i 
Mårslet byfest. 
 En stor flok glade børn og voksne 
deltog i i det fine arrangement, hvor 
der blev cyklet 15 eller 21 kilometer. 
 De blev ledt godt og sikkert på vej 
af trafikvagter, som stod i hvert et 
kryds. Alle blev godt forsynet med 
sodavand og frugt fra Rema 1000 der 
blev udleveret ved depotet i Ask. 

 I mål området blev der snak-
ket om; var det sværest for farmor 
eller barnebarn, at gennemføre, 
var det en fordel at køre på el cykel 
og blev der sat ny personlig rekord. 
 Da alle var kommet i mål var der 
den traditionsrige udtrækning af 
sponsor præmier. Der var en gave 
regn fra MCMs hovedspon-
sor Djurslands Bank og en stor 
mængde præmier fra andre lokale 
MCM støtter. Vi skylder en stor tak 
til alle de frivillige og vores præmie  
 
sponsorer: 
Rema 1000 Mårslet 
Bings cykler i Højbjerg 
Soul hair 
Superbrugsen 
Djurslands Bank 
Bedemand Riising 
ES16.dk  

”Det glade vandvid” (Brødrene 
Koch) 
Det gamle Mejeri 
Henriette Lundbøl (stemmetræning) 
Pernille Dyhr (psykoterapi) 
Kvickly Tranbjerg 
Rema 1000 Tranbjerg 
Buonasera Pizza 
Center Cykler 

”Mårslet cykler”/familiecykelløb 
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Oktobers offentlige foredrag i Mårslet MultiHal 
 Live-stream fra Aarhus Universitet. 
Alle dage fra kl.19.00. 
 
Tirsdag 08-10-2019  Titel: På 
rumkrydstogt ud i Solsystemet 
Foredrag ved professor i astrofy-
sik Hans Kjeldsen, Institut for Fysik 
og Astronomi, Aarhus Universitet 
om hvad den nyeste forskning har 
lært os om vores Solsystem. Med 
blandt andet en række rumsonder har 
vi fået ny viden om vores Solsystems 
planeter, deres måner og om småpla-
neter, asteroider og kometer. Rum-
sonderne har taget betagende billeder 
og deres målinger afslører fascine-
rende naturscenerier og verdener som 
er meget forskellige fra Jordens. 
 
Tirsdag 22-10-2019  Titel: Snedi-
ge bakterier 
Foredrag ved lektor i mikrobiologi 
Rikke Louise Meyer, Interdiscipli-

nary Nanoscience Center, iNANO 
og professor i mikrobiologi, Lars 
Peter Nielsen, Center for Elektro-
mikrobiologi, Institut for Biosci-
ence, Aarhus Universitet om hvor 
snedige bakterier kan være. Bakte-
rier er ikke bare små encellede kræ 
som lever et simpelt liv hvor de 
blot hver for sig spiser og deler sig. 
Bakterier danner samfund som er 
præget af indbyrdes afhængighed 
og konkurrence og som har avance-
ret arbejdsdeling, forsvarsalliancer, 
elektriske ledningsnet, massekom-
munikation og tætbefolkede ”byer”. 
 
Tirsdag 29-10-2019  Titel: Viden 
om vand 
Foredrag ved professor i fysisk ke-
mi Søren Rud Keiding, Institut for 
Kemi, Aarhus Universitet om ver-
dens vigtigste, mest kendte og på 
alle måder mest forunderlige mole-

kyle, H2O. Hør eksempler på den 
nyeste forskning i vand. Hemme-
ligheden bag vands mange forun-
derlige egenskaber ligger ikke i det 
enkelte vandmolekyle, men i sam-
spillet mellem molekylerne. Ultra-
korte laserpulser giver os nu en ny 
og bedre indsigt i hvordan moleky-
lerne i vand spiller sammen og om 
vands forunderlige egenskaber. 
 
Datoer i november: 
Tirsdag 05-11-2019  Titel: Men-
nesker i klimaets brændpunkter  
Tirsdag 12-11-2019  Titel: Hvor-
dan is og vand dannede Danmark 
Tirsdag 19-11-2019  Titel: Foræd-
ling af mennesket – før og nu 
Tirsdag 26-11-2019  Titel: Luften 
vi indånder  
Mere om det i november numme-
ret. 
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Send et indlæg til Mårslet Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk 

SuperBrugsen vokser og bliver mere moderne 

Lige nu er området omkring Super-
Brugsen i Mårslet en byggeplads, 
men inden længe er dagligvarebutik-
ken omdannet til et moderne super-
marked, der imødekommer kunder-
nes ønsker og behov. 
 
Byggeriet forventes færdigt foråret 
2020, og brugsuddeleren fortæller, at 
du som borger i Mårslet virkelig har 
noget at glæde dig til. 
 
”Brugsens kunder kan se frem til et 
topmoderne butiksanlæg. Både det 
kunderne oplever i form af en stor 
slagterafdeling, grøntafdeling og 
plads til mange ferskvarer. Og så får 
de samtidig en butik, der er moderni-
seret ud fra nutidens standarder, så vi 
belaster miljøet mindst muligt,” siger 
Troels Laursen, der har været brugs-
uddeler i Mårslet i syv år. 
 
Brugsforeningen bag SuperBrugsen 
stammer helt tilbage fra 1886, og bu-
tikken har været placeret tre forskel-
lige steder i byen. Siden 1976 har 
den ligget på den nuværende place-
ring. Som dagligvarebutik skal man 
altså hele tiden omstille sig til kun-
dernes behov, og det er set i det lys, 
at man vælger at investere i om- og 
tilbygning. 
 
”Vi vil gerne bygge ud, så vi kan gi-
ve vores kunder et moderne super-
marked med større sortiment. Speci-
elt slagterafdelingen trængte til en 
modernisering og ekstra plads. Vi får 
et større og bredere sortiment og hø-
jere kvalitet, så vores kunder ikke be-
høver at handle andre steder end i 

Mårslet,” siger Troels Laursen. 
 
Nyt torv-miljø 
Det er ikke kun selve butikken, man 
ønsker forbedret. Også arealerne om-
kring butikken får et løft. 
”Vi får skabt et torv-miljø, så byens 
midte bliver optimeret. Det bliver et 
sted, hvor folk kan mødes,” siger 
Troels Laursen. 

 
Byggeriet har været i gang i et par 
måneder, men processen op til byg-
gestart har været lang. 
”Processen har stået på i otte år. 
Brugsen købte den gamle bankbyg-
ning med henblik på at udvide – det 
var det, der startede hele processen 
og målet om at lave en udvidelse,” 
siger Troels Laursen.  
 
Status på byggeriet 
Maskiner og håndværkere er i fuld 
gang, og Troels Laursen fortæller her 
om status på byggeriet: 

”Bygningen med blomsterforretnin-
gen Karma, den gamle bankbygning, 
er revet ned. Det gamle vindfang er 
blevet lukket af, og en ny midlertidig 
indgang er blevet etableret ud mod 
parkeringspladsen ved lægehuset, fy-
sioterapien og tandlægen,” siger  
Troels Laursen og fortsætter: 

 
”Snart går håndværkerne i gang med 
at støbe fundamentet til tilbygningen. 
Vi rører ikke mere ved butikken nu 
og de næste måneder, mens der bli-
ver bygget udvendig. Så det er først 
efter jul, kunderne vil opleve at blive 
berørt af byggeriet inde i butikken.” 
 
”Imens byggeriet står på, vil vores 
kunder mangle vores blomsterbutik, 
apoteket og kundetoilettet, der tidli-
gere var ved indgangen. Flaskeauto-
maten er rykket ud i en container bag 
ved butikken.” 
 
SuperBrugsen forventer at holde bu-
tikken åben under hele byggeperio-
den.  
 
”Har du spørgsmål til byggeriet og 
den fremtidige brugs, er du meget 
velkommen til at kontakte mig eller 
en af de andre ansatte,” afslutter  
Troels Laursen. 
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Alle kan bruge arkiv.dk, men hvis du 
opretter dig som bruger på siden, får 
du nogle flere muligheder. Brugerzo-
nen kaldes Mit arkiv.dk. Første gang 
du bruger Mit arkiv.dk skal du identi-
ficere dig med NemID. Efter oprettel-
sen indtaster du din e-mail og en ad-
gangskode, som du skal logge ind 
med fremover.  

Gem dine favoritter 
Har du fundet et billede eller andet 
materiale i arkiv.dk, kan du gemme 
det i dit eget "album". Klik på regi-
streringen og klik på hjertesymbolet - 
så er det gemt som din favorit. 
Du kan f.eks. bruge favoritterne til at 
danne dit eget fotoalbum med bille-
der fra et hvilket som helst af de mere 

end 580 arkiver, der bidrager til ar-
kiv.dk.  
Kommentér materialet på arkiv.dk 
Finder du et billede eller andet mate-
riale, som du kan tilføje oplysninger 
om, kan du skrive en kommentar i 
feltet under registreringen. Kommen-
taren kan f.eks. være en rettelse eller 
supplement til arkivets oplysninger.  
Arkivet, der ejer materialet, får be-
sked når du kommenterer, og kan og-
så selv kommentere registreringen. 
Bemærk, at det ikke er alle arkiver, 
som har åbnet for, at du kan kom-
mentere deres registreringer. Mårslet 
Egnsarkiv modtager gerne kommen-
tarer. 
Du kan redigere og slette dine egne 
kommentarer. Andre brugere af Mit 
arkiv.dk kan se din kommentar og 
evt. reagere på den.  Hvis du ikke øn-
sker, at andre brugere ser din kom-
mentar, kan du i stedet sende en mail 
direkte til arkivet med dine oplysnin-
ger. Tryk på Kontakt arkivet, så får 
arkivet en mail med registreringens 
nummer i emnefeltet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egnsarkivets åbningstider: 

   
  Tirsdag den 1. oktober kl. 19-21 
  Onsdag den 9. oktober kl. 16-17.30 
  Tirsdag den 15. oktober kl. 19-21 
  Onsdag den 23. oktober 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 

Tak 
Tak til alle fremmødte til kirkegårds-
vandringen i august. Vi var omkring 
85 deltagere! Vi gik kirkegården igen-
nem, men kunne jo ikke nå at fortælle 
om alle gravminder på to timer, så der 
er grundlag for at fortsætte vandringen 
en anden gang.  
 

Støt lokalhistorien 
Årligt kontingent: 
Personligt: 75 kr. 
Husstandsmedlemskab: 150 kr. 
 
Henvendelse om medlemskab til kas-
serer Kirsten Cramer, 8629 4363,  
kirsten.cramer04@gmail.com 

Mit arkiv.dk 
En ny funktion i arkiv.dk version 2.0 

Mårslet Brugsforening indviede sin nye butik i centeret den 13. november 1975.  Meget 
er sket siden da! Bemærk de mange barnevogne, der står uden for Brugsen. Billedet er 
en del af en billedserie,  som kan ses på arkiv.dk, hvor der også er billeder inde fra 
forretningen. Fotograf: ukendt?  



MÅRSLET BLADET oktober 2019 9 

 

Fra Odderbanen til Letbanen 
Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening har inviteret Ove Mikkelsen, 
Odder, tidligere Mårslet, til at fortæl-
le om Odderbanen til Lokalhistorisk 
Aften mandag den 7. oktober kl. 
19.30 i Mårslet Sognehus, Obstrup-
vej 4A, 8320 Mårslet 
 
Ove Mikkelsen har i sit lange liv væ-
ret en del af Odderbanens historie.  
For Oves vedkommende begyndte 
historien i Mårslet som trafikelev fra 
1949 til 1951 og derefter som afløser 
på de forskellige stationer indtil 
1963, herfra har han flere erindrin-
ger. 
Derefter kom en interessant tid i ad-
ministrationen indtil 1995. Der skete 
rigtig meget indenfor den kollektive 
trafik.  
Efter pensionering har Ove haft for-
skellige opgaver, bl.a. som ”arkivar” 

for HHJ indtil aflevering til Aarhus 
Letbane og lokalarkiverne i 2017. 
Herfra har Mårslet Egnsarkiv også 
fået en æske med arkivalier, der ved-
rører banens strækning gennem Mår-
slet. 
Kom og hør om dette og meget mere. 
Alle er velkomne! 
 
Vi glæder os til at se rigtig mange til 
en hyggelig aften, der virkelig står i 
lokalhistoriens tegn.  
Der serveres kaffe og kage til kr. 40,- 

 
 

Lokalhistorisk aften 
Ove Mikkelsen: Trafikelev i Mårslet - Souschef i Odder 

Mandag den 7. oktober kl. 19.30 i Sognehuset 

'Oddergrisen' på Mårslet Station. 
Til højre ses stationens Pakhus, nu 
nedrevet. Til venstre ses Villa 
Skrænten på Langballevej. Billedet 
er fra serien: ”En dokumentation af 
en dag i Mårslet. 24.maj 1978”, 
som er lavet af skoleelever i samar-
bejde med deres lærer Carsten 
Langkilde, Mårslet Skole. 

’Oddergrisen’ ved 
Mårslet Station. Be-
mærk overgangen 
uden bomme og af-
spærring. Fotograf: 
Carsten Langkilde, 
1975. 
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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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Send et indlæg til Mårslet Bladet 
indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn — 

Jeg bryder mig ikke om sladderavi-
sernes ”spisesedler”: Man kommer 
gående hen ad fortovet og ”bang” så 
får man kastet en ulykke i hovedet. 
Det er utroligt, så mange kendte par, 
der bliver skilt, har et alkoholmis-
brug, har tabt penge på spil, eller 
hvad ved jeg. Ulykken er stor nok i 
sig selv, hvor meget værre bliver det 
så ikke, når andre skal snage i den 
igennem mediemøllens facon?! 
 
Alligevel sker det jo, at man falder i 
og får læst videre i en artikel fx i 
”Metroxpress” om et kendt par, der 
proklamerer deres skilsmisse. Parret, 
jeg læste om en dag, har uden tvivl 
noget at byde på hver for sig, men de 
er blevet så kendte, at deres talenter 
nok er gledet noget i baggrunden og 
egoerne det større. Derfor var jeg  
nysgerrig: Der skal mere end et  
mirakel til, hvis man med store egoer 
og konstant er i vælten kan klare at 
holde sammen i et ægteskab med 
pligter og vilje til ind imellem at  
skulle sætte sig selv til side, for at den 
andens liv også kan lykkes. Man skal 
give hinanden tid og rum, og det må 
være mere end svært, når der er så 

meget fokus på ens egen person, og 
når man opnår så meget hengivenhed 
og popularitet fra alle sider, at det let 
blegner, hvad ens ægtefælle har at 
byde ind med. Altså min nysgerrighed 
gik dels på, hvordan de havde holdt 
sammen så længe, og hvordan de selv 
ville beskrive deres brud.  
 
Nu er gratisavisen Metroxpress jo 
ikke kendt for dybdegående journali-
stik og henviste til en udtalelse i et 
dameblad et par måneder tidligere, 
hvor manden i parret havde udtalt: 
”Livet har lært mig, at kærlighed  
aldrig varer ved”. 
 
Det er lige til at få ondt i maven over 
og tårer i øjnene af! Det maner til  
eftertænksomhed: Hvad er det for et 
liv, man lever, når man gør sig den 
erfaring, og hvad er det for en  
opvækst, man er blevet budt? Det 
kunne være det første spørgsmål at 
stille. Men sådan er livet jo for rigtig 
mange mennesker. Der var ikke et 
trygt og godt barndomshjem, eller der 
skete noget undervejs, så vilkårene 
blev ændrede. Man ødelagde selv 
nogle relationer, og vennerne faldt 

fra. Et ensomt liv bliver ofte  
resultatet. Det synes dog ikke at være 
tilfældet her. Ud ad til i hvert fald.  
 
Har man en hård opvækst med sig, 
må det jo netop være lykken at blive 
godt gift; at have en ved sin side at 
dele livets op- og nedture med. I  
kærlighed! Men kærlighed er jo ikke 
noget, man tager. Det er noget, man 
kan være heldig at få. Og for at  
opdage kærligheden må man tro på 
den. Ellers forsvinder den. Derfor er 
det så svært for det menneske, der har 
allermest brug for at mærke  
kærligheden; at man måske er holdt 
op med at tro på den. Tro på et andet 
menneskes gode intentioner. Tro på at 
kærligheden faktisk er meningen også 
med mit liv. Jeg må, som ethvert  
andet menneske godt elske og elskes.  
 
Meningen med det jeg her skriver, har 
jo ikke noget at gøre med dette skils-
misseramte par, men sætningen: 
”Livet har lært mig, at kærlighed  
aldrig varer ved” kan jeg jo ikke lade 
være med at læse med mine egne  
briller: 

 
I en kristen tydning er livet ikke det 
samme som det, jeg kan nå at erfare 
igennem mit eget liv. For livet er kort, 
vi har ikke det store forkromede over-
blik. Mennesket er begrænset i sin 
viden, kunnen og vilje og altså også i 
sin evne til at elske.  
 

Fortsættes på næste side 

Varer kærligheden ved? 
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 Ganske vist lyder det ene store bud i 
kristendommen: Du skal elske din  
næste som dig selv. Du skal! Men  
kender vi nogen, der kan det? Elske 
sine klassekammerater, kollegaer,  
naboer og svigermor?! Du skal! I  
bedste fald prøver vi, dog havde heller 
ikke Jesus en forestilling om, at vi ville 
lykkes med det på egen hånd. Der skal 
nemlig noget over-menneskeligt til.  
En besynderlig Gud hvis projekt det er 
at elske menneskene. Han sender  
derfor sin søn, for at han kan vise os, at 
vi er elskede mennesker. Hvis ikke vi 
ved det, kan vi ikke tro på  
kærligheden. Der er givetvis nogle 
mennesker, der er så heldige, at de 
med deres opvækst, venskaber eller 
ægteskab får lov at føle sig elskede 
altid, men det er ikke alle forundt. Vi 
hører altså i kristendommen om en 
Gud, der elsker enhver af sine  
skabninger, og postulatet er at kærlig-
heden findes.  
 
Sognepræst og debattør, tidligere  
medlem af Etisk Råd, Kathrine Lilleør, 
har skrevet en bog, der hedder: 
”Kærlighed er”. Kan hun ryste op med 
nogle andre erfaringer, der taler imod 
den nedslående konklusion, at kærlig-
hed aldrig varer ved? Overraskende 
nok har hun gjort sig den erfaring, at 
kærligheden somme tider ophører. Hun 
læner sig endda op ad filosoffen Søren 
Kierkegaard, der skriver et sted: 
”Kærligheden ophører altid med  
tilbagevirkende kraft”. Med det menes, 
at når et forhold bringes til ophør,  
skriver man historien om. Det der  
engang var smukt og godt, får  
pludselig et andet skær. Den samme 
glade historie om det første møde får 
indbygget en skygge, og negative  
beskrivelser farver fortællingen.  

Kathrine Lilleør har en del brudte  
forhold bag sig. Fra hendes stol er det 
en historie om, hvordan hun som  
kvinde har gjort sig lillebitte, fundet 
sig i alverden for at gøre sig værd at 
elske. Elsk-værdig. Til sidst bliver man 
til ingenting, mister sig selv og er altså 
ikke et attraktivt parti for den anden. 
Hun prøver i bogen at mane sig selv op 
med tanken om, at hun er elskværdig, 
fordi Gud elsker hende. Derfor står og 
falder hendes eksistens ikke med, at 
den mand, hun begærer, elsker hende. 
Du er elsket. Uanset. Husk det!  
 
Kristendommen er ikke for perfekte 
mennesker. Dem, der ved, hvordan 
livet bare skal leves, så bliver man  
lykkelig. Det er snarere sådan, at man 
som kristen godtager, at der er mange 
situationer, hvor vi som mennesker 
kommer til kort. I mange sammenhæn-
ge kunne det hele gøres noget bedre, 
end det vi formår. Til stor ærgrelse for 

os selv og vore omgivelser i  
øvrigt. Med den kristne tro stiller 
man sig ind under et ord, der 
siges til den, der vil høre det: Du 
er elsket af Gud. Det udfoldes på 
mange måder i Bibelen. Fx når 
Paulus skriver om kærligheden: 
”Så bliver da tro, håb og kærlig-
hed disse tre, men størst af dem 
er kærligheden”. Og: 
”Kærligheden hører aldrig op.” 
Står og falder det med den  
menneskelige erfaring, så kender 
vi til, at kærlighed aldrig varer 
ved. Men, siger Paulus: ”Endnu 
ser vi kun i et spejl i en gåde, 
men da skal vi se ansigt til  
ansigt”. Altså i evighedens lys, 

da skal Gud vise os kærligheden  
ganske tydeligt. Vi ser den kun i glimt, 
men Kristus fortæller os, at selv når vi 
ikke kan se det, findes kærligheden. 
Det kan så være et spørgsmål om at 
tro. Eller som den ungarske forfatter 
og nobelprismodtager Imre Kertész, 
der overlevede Kz-lejren i Auschwitz 
siger det, så spørger han ikke, om Gud 
findes, men han lever sit liv, som om 
han findes, og det overfører han på 
kærligheden: ”Spørg ikke om  
kærligheden findes, men lev, som om 
den gør.”  
 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Signe Høg, sognepræsten 
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Oktober 

 
Onsdag d. 2. oktober kl. 17.00 
Børne-Bamse gudstjeneste 
Præst: Signe Høg 
 
Fredag d. 4. oktober kl. 14.15 
Kildevangsgudstjeneste 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 6. oktober kl. 10.00 
16. søndag efter trinitatis 
Høstgudstjeneste 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 13. oktober kl. 10.00 
17. søndag efter trinitatis 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 20. oktober kl. 10.00 
18. søndag efter trinitatis 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 27. oktober kl. 10.00 
19. søndag efter trinitatis 
Præst: Signe Høg 
 
 

November 
 
Fredag d. 1. november kl. 14.15 
Kildevangsgudstjeneste 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 3. november kl. 16.00 
Alle helgens dag 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 10. november kl. 10.00 
21. søndag efter trinitatis 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 17. november kl. 10.00 
22. søndag efter trinitatis 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 24. november kl. 10.00 
Sidste søndag i kirkeåret 
Præst: Trine Nissen 

Kirketiderne 

 
Oktober 

 
Torsdag d. 3. oktober kl. 19.00 
”ABBA-Café” med Per Wium og 

Mårslet Kirkes Pigekor i sognehuset 
 

Tirsdag d. 8. oktober  
kl. 14.00 - 16.00 

Strikkecafé i sognehuset 
 

Onsdag d. 9. oktober kl. 10.00 
Frokostpausen i sognehuset 

 
Onsdag d. 9. oktober kl. 19.30 

Menighedsrådsmøde i sognehuset 
 

Torsdag d. 10. oktober kl. 12.30 
Hyggeklubbens udflugt til Nielstrup 

Museum 
 

Mandag d. 14. oktober kl. 9.30 
Mandagscafé i sognehuset 

 

 
Tirsdag d. 22. oktober kl. 19.30 

Foredrag m. Peter A.G. i sognehuset 
- UDSOLGT 

 
Onsdag d. 23. oktober kl. 10.00 

Frokostpausen i sognehuset 
 

Onsdag d. 23. oktober kl. 19.30 
Indre Mission - foredrag m. David 

Ingemansen i sognehuset 
 

Onsdag d. 30. oktober kl. 19.00 
Indre Mission - fyraftensmøde m. 

Jørgen Bækgaard Thomsen i sogne-
huset 

 
November 

 
Tirsdag d. 5. november kl. 14.00 - 

16.00 
Strikkecafé i sognehuset 


 Se omtale i kirkesiderne  

Aktivitetskalender for  
Mårslet Kirke og Sognehus 

Børne-bamsegudstjenester i Mårslet 
Kirke foregår sådan: 
 
Børnene ankommer med deres bamser 
under armen lidt før kl. 17.00. Vi tæl-
ler de 9 bedeslag, organisten spiller et 
stykke dejligt musik på klaveret, og 

herefter går præsten rundt og siger 
goddag til alle bamserne.  
Så fortæller præsten, hvad det handler 
om i dag. Vi synger første salme. Ger-
ne med nogle fagter til, som børnene 
hjælper med at finde på. Præsten sam-
ler børnene foran alteret og fortæller 
en historie, ofte med hjælp fra børn og 
bamser. Vi synger 1-2 vers af en sal-
me. Vi beder Fadervor, og præsten 
lyser velsignelsen. 
Vi synger 1-2 vers af en salme.  
Børnene lægger sig ned, og organisten 
spiller et stykke afslappende musik. 
 
Klokken er nu tæt ved 17.30, og vi går 
ind ved siden af og spiser  
aftensmad sammen. Maden koster 10 
kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen, og 
det er muligt at betale med mobilepay. 
Man skal ikke melde sig til på for-
hånd. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Sognepræst, Signe K. Høg 

Børne-Bamse gudstjeneste 
Onsdag d. 2. oktober kl. 17.00 
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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 4. oktober 

Kaffe kl. 13.45 
Gudstjeneste kl. 14.15 

 
Vi begynder med en kop kaffe kl. 
13.45, hvorefter der kl. 14.15 er 

gudstjeneste med altergang. 
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. 

Børneklubben 

Frokostpausen 
- et fællesskab for mænd 

Vi holder frokostpause onsdag den 9. og 23. oktober 
kl. 10.00-12.30 i Mårslet Sognehus. 

(Bemærk nyt mødetidspunkt) 
 

Vi lægger ud med rundstykker og kaffe. Bagefter er der underholdning og 
frokost. Tilmelding er ikke nødvendig, men modtages gerne. Velkommen! 

 
 
 

På gensyn! 
Jørgen Brandt Andersen, 

Tlf. 2979 0264 
og Knud Lunderskov, 

Tlf. 4011 0175 

Mandagscafé 
 

Mandag den 14. oktober 
kl. 9.30 - 11.00  i Sognehuset 

 
Der bydes på frisklavet kaffe, te og 

rundstykker samt en hyggelig snak i et 
uforpligtende samvær med andre fra 

Mårslet Sogn 
- og så er det tilmed helt gratis 

 
Ingerlise Wendland og Kirsten  

Cramer 
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Høstgudstjeneste 
Søndag den. 6. oktober kl. 10.00 i  

Mårslet Kirke 
 

 
 

 

 
I den danske folkekirke er det aldrig for sent at blive 
døbt. Derfor er Folkekirken 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 gyldig billedlegiti-
mation. Børn under 18 år skal have forældre eller 
værge med. 
 
For flere oplysninger om DropInDåb besøg Mårslet  
kirkes hjemmeside eller facebook. Vi opdaterer løbende 
med nye datoer.  
 

 
8. november kl. 16-19: Fredenskirken, Rosenvangs 

Allé 51, 8260 Viby J 

DropInDåb 
 

 

 

 

 

Søndag den 3. november fejrer vi Allehelgen i  
Mårslet Kirke kl. 16.00. 

Allehelgensgudstjenesten har en særlig karakter. Det er en 
god tradition i Mårslet Sogn, at vi læser  

navnene op på alle dem, vi har mistet her i det  
forgangne år (Vi har selvfølgelig indhentet tilladelser her-

til fra nærmest pårørende).  
 

Enhver, der er kommet i kirke denne dag, vil naturligt 
tænke på dem, de savner. Det plejer at gøre godt at være 

sammen om hver sine tab i det samme kirkerum og at høre 
Bibelens stærke og trøstende ord. 

 
Efter gudstjenesten bliver der serveret varm suppe. 

Allehelgensgudstjeneste 
Søndag den 3. november i Mårslet Kirke 

Temaet for årets høstgudstjeneste omhandler: Hvad skal vi takke for? 
Kirkens pigekor og minikonfirmander deltager ved gudstjenesten i det smukt pyntede 
kirkerum, hvor vi skal synge efterårets smukke salmer. Der er prædiken for de voksne, 

og børnene vil blive engageret undervejs i gudstjenesten. 
Der vil også blive holdt nadver på en mere enkel måde.  

 
Vi vil meget gerne opfordre alle gudstjenestedeltagere til at bringe noget  

hjemmedyrket eller hjemmelavet, som kan pynte kirken og bagefter sælges i minikonfir-
mandernes bod.  

 
Efter gudstjenesten har vi et hyggeligt samvær med gratis hotdogs. Herefter  

sælger minikonfirmanderne de lækre afgrøder til en god pris. Pengene fra salget går til 
Folkekirkens Nødhjælp som i år har fokus på at intet skal gå til spilde. 

 
Alle er hjerteligt velkomne til årets høstgudstjeneste 

 
 

Signe Høg, Sognepræst 
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”KulturCafé 8320”  -  ”ABBA-Café” 

”ABBA – kom tæt på musikken” 
Torsdag den 3. oktober kl. 19 i Sognehuset. 

Musikjournalist og musiker, Per Wium, tager  
ABBA-æraen under kærlig behandling. 
 
 
Siden Per Wium som 9-årig blev væltet omkuld af  
The Beatles' toner, har han selv beskæftiget med musik. 
Han har tidligere været studievært i DR, og de seneste 11 år 
har han holdt i omegnen af 800 musikforedrag om  
The Beatles, Frank Zappa, ABBA m.fl. 
 
Per Wium spiller keyboards og synger kor i Beatles-bandet 
"Something". 
 
Denne aften går Per Wium tæt på en række ABBA-sange 
og fortæller, hvorfor de er så gode. Mårslet Kirkes Pigekor 
under ledelse af organist og korleder, Pia Labohn,  
medvirker med ABBA-hits. 
Desuden medvirker pigekorets pianist, Marianne Eriksen, 
på klaver. 
 
Det vil være muligt at købe en 3-dobbelt CD – ”ABBA 
GOLD” - til rabatpris. Kr. 150,- 
 
Entré kr. 50,- ved indgangen incl. kaffe/te og kage.  
Kontanter og MobilePay modtages. 
 

Foto af Per Wium: Alex Nyborg Madsen  

”KulturCafe 8320” 
 

Peter A. G. i Sognehuset 
Tirsdag den 22. oktober kl. 19.30 

 
 

”Det sansende menneske –  
om livsmod, livsglæde og det san-

sende menneske”. 
 

UDSOLGT 



MÅRSLET BLADET oktober 2019 19 

 

Onsdag den 23. oktober er der møde med Teologistuderende David Ingemansen, Aarhus.                            
 
David vil sætte spot på Helligånden. Hvad er Helligånden og hvilken gerning udvirker Han i vores 
liv.  
 
Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet sognehus.                                                                                                        
Alle er velkommen til at deltage. 
 
 
 
Onsdag den 30. oktober fortsætter Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder, sin gennemgang  
af 1. mosebog.  
 
Denne gang handler det om Brodermordet, 1. Mosebog kap. 4.  
Brodermordet bliver ofte kaldt det sociale mord. Kain myrder Abel. Hvorfor 
kan et menneske finde på at myrde sin bror? Der er store temaer på spil:  
uretfærdighed, jalousi, vrede, dom og tilgivelse. Men så er det måske også 
vigtigt at se på, hvor Gud er i dette kapitel – og i vores liv!  
 
Mødet er et fyraftensmøde, der starter kl. 19.00 og slutter kl. 20.15 i Mårslet 
sognehus. 
 

Indre 
Mission 

Hyggeklubben 
 

Løvfaldstur 
Torsdag d. 10. oktober  

kl. 12.30 

Bussen kører fra sognehuset kl. 12.30 
med kurs mod Nielstrup Museum, der 
indeholder private samlinger, der viser 
livet fra ældre dansk folkeliv og kultur 

frem til vor tid.  
 

Derefter er der kaffebord ”Hos Anne 
Marie”. Hjemkomst ca. 17.15 

 
Der var tilmeldingsfrist   

den 1. oktober. 

Her i Mårslet har vi oprettet en sorg- 
og livsmodsgruppe, der henvender sig 
til sørgende, der mangler nogle at 
dele deres sorg med. 
 
Gruppen mødes i Mårslet Sognehus. 
Et møde varer ca. to timer, og der 
afholdes møde hver anden mandag, i 
alt 8 gange.  
”Som jeg har det lige nu, er det godt 
at være sammen med andre og at bli-
ve hørt og forstået”. Det er et af de 
udsagn, vi har hørt i tidligere grupper. 
Det kan være svært at finde personer i 
ens omgangskreds, som i længden 
kan rumme og forstå den smerte, som 
sorgen over at have mistet en af sine 
nærmeste, indebærer. 
Et andet udsagn er: ”Min omverden 
synes, jeg  
hurtigt skal se at komme videre, men 
så hurtig er sorg ikke, skal jeg hilse 
og sige”. 

I gruppen er der tavsheds-
pligt, men deltagerne lærer  
selvfølgelig hinanden at  
kende. Det kan give  
mulighed for at få en  
kontakt, som man også efter 
forløbets afslutning kan  
have glæde af. Gruppen  
ledes af Susanne Lauritsen 
og Kaj Lolholm.  
 
 
Nuværende gruppe startede 

op den 26. august og da det er en luk-
ket gruppe, er det først muligt at del-
tage i næste gruppe som starter op til 
januar/februar 2020. 
 
 
Har du brug for, eller kender en, der 
har brug for at deltage i gruppen for 
voksne, kan henvendelse ske til Su-
sanne Lauritsen, tlf.nr. 2532 4657 
eller mail  
susanne.lauritsen@gmail.com   

 
 
 
 
 
 
 

 
Med venlig hilsen 

Gruppelederne 
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm  

Sorg- og Livsmodsgruppen 
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 Kontakt Kirken Kirken er åben 

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

Kirkebil 

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

 
Mårslet Menighedsråd  

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

Menighedsrådsmøde 
 
Dato for næste menighedsrådsmøde: 

 
Onsdag den 9. oktober 

kl. 19.30-22.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menighedsrådets møder er offentlige 

og alle er velkomne til møderne. 

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

ORGANIST OG KORLEDER 
Pia Labohn  
Tlf. 8655 6408 
pl@maarslet-kirke.dk 
Fridag: mandag 
 
KIRKESANGER 
Lisbeth Frandsen  
Tlf. 8614 9718 
lf@maarslet-kirke.dk 
Fridag: mandag 
 
GRAVER 
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
Træffes kl. 12.00 - 12.30  
- ellers på kirkegården,  
Ved Kirken 1  
Tlf. 8629 4841 
graver@maarslet-kirke.dk 
 
MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
Erik Lund Sørensen 
Tlf. 2872 9395  
eriklundsoerensen@mail.tele.dk  
 
KIRKEVÆRGE 
Ole Kleis 
Tlf. 2687 4804 
olekleis@gmail.com 
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
www.maarslet-kirke.dk  
 

I den seneste tid er der blevet gravet  
mere end, hvad graveren plejer at gøre. 
Større områder med perleral er igang 
med at blive omlagt til græsarealer som 
en del af kirkegårdens udviklingsplan, 
hvor kirkegården ikke skal være gold og 
grå, men grøn og frodig. Vi beklager de 
gener, det må give indtil græsset er vok-
set op og beder venligst om at arealerne 
ikke betrædes unødvendigt indtil da. 
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Næste Mårsletblad kommer til nov Deadline for tekster og annoncer er 10. oktober 2019 

Hvis du/I har lyst til at understøtte bladets 
økonomi og dermed dets fremstilling og ek-
sistens, er du meget velkommen til at indbe-
tale et beløb typisk er det på kr.100,00.  
 
Det kan gøres via netbank: reg. nr. 5072 
konto nr. 1091531, eller via mobile pay: 
2047 5889  Ivan Dybvad 
Mårslet Bladets kasserer 

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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Øg omsætningen, annoncer i Mårslet Bladet og bliv set. 
Send din annonce til annonce@maarslet-bladet.dk 

International spejderdag i Mårslet 

Der er mere end 40 mio. spejdere i 
hele verden og i september havde vi 
hos Mårslets Grønne Spejdere vores 
eget lille møde med den internationa-
le spejderbevægelse. Det skete, da vi 
søndag d. 1. september fik besøg af 
en gruppe tyske spejdere fra Mün-
chen. Gruppen hedder Swapingo, har 
brune spejderuniformer og var rejst 
til Danmark på sommerlejr. Her ville 
de så gerne møde en dansk spejder-
gruppe. En af Swapingos ledere, An-
ne, har været pigespejder i Mårslet 
gennem mange år, og hun tog derfor 
kontakt, så Swpaingos spejdere kun-
ne møde drenge og piger hos Mår-
slets Grønne Spejdere. 
 
Det blev en spændende dag for både 
ledere og spejdere. Anne havde sam-
men med en gruppe af de danske le-
dere arrangeret en dag, der kunne vi-
se lidt af den danske kultur og spej-
derarbejde. Vi startede dagen med 
rystesammenlege for alle, hvorefter 
de tyske spejdere fik udfordret deres 
smagsløg med frokosten. Her smagte 
mange for første gang fiskerogn, 
markral i tomat og leverpostej, men 

alle fandt noget de kunne lide og 
blev mætte. 
 
Eftermiddagen bød på et klassisk 
spejderløb, hvor spejderne skulle fin-
de vej ved hjælp af kort. På posterne 
skulle de løse forskellige samar-
bejdslege fra at bygge det højeste 
tårn ud af spaghetti og skumfiduser, 
lege gæt og grimasser til at skulle 
fylde en spand kun med brug af fla-
sker med huller i! Dagen sluttede af 
med mad over bål, hvilket for de 
danske spejdere er sædvane på ture, 
mens det for de tyske spejdere var 
første gang. 
 
Hele dagen blev der snakket sammen 
på en blanding af engelsk, et par dan-
ske gloser som de tyske spejdere 
havde lært, tysk og masser af hånd-
tegn og fagter. For flere af de tyske 
spejdere var det højdepunktet for de-
res lejr at møde danske spejdere. De 
tyske ledere var positivt overraskede 
over Mårslet gruppes gode samar-
bejdsevner. Alle var glade for at se, 
at spejderene hyggede sig og legede 
og snakkede sammen på trods af 

sprogbarrierer. 
Dagen viste, at selvom vi bærer spej-
deruniformer, der ikke har samme 
farve og end ikke taler det samme 
sprog, så kan vi sagtens samarbejde 
om spejderopgaver, spise god mad 
sammen og venskaber kan opstå. 
Hvem ved – måske det bliver Mår-
slets Grønne Spejdere, der skal besø-
ge Swapingo i Tyskland i en ikke al 
for fjern fremtid. 
 
Er du interesseret i at få muligheden 
for at blive en del af den internatio-
nale spejderbevægelse og være med 
til det lokale spejderarbejde hos Mår-
slets Grønne Spejdere, så kan du fin-
de mere information om os på 
www.maarsletspejderne.dk og møde 
både drenge og piger i spejderhuset 
på Obstrupvej 6 i følgende tidsrum: 
- Lørdage efter aftale for familie-
spejd (3-6 år) 
- Torsdage kl. 17-18.00 for flokken 
(1.-3. klasse) 
- Torsdage kl. 19-20.30 for troppen 
(4.-9. klasse) 
- Efter aftale for rovere og rangere 
(17+ år) 
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Giv en                       til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

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 Oktober 2019 
Fredag d. 4. okt. kl. 13.45. 
Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord. 
 
Onsdag d. 9. okt. kl. 17.30. 
Kom til månedens ”Spis-Sammen” arrangement. 
Aftenens menu: Oksegryde med kartoffelmos. Dessert: 
Æblekage. Sædvanlige priser 65/30 kr. Tilmelding senest 
onsdag d. 2. okt. på  
Tlf. 22260147 eller mail:brugerkildevang@msn.com 
 
Søndag d. 13. okt. kl. 14.00. 
Store Banko i Caféen. 
 
Onsdag d. 16. okt. kl. 14.00. 
Kvalitetsfilm: Ole Iversen, Visbjerg Hegn, har udvalgt 
dagens film og begrunder sit valg. 
Vi forsøger her et nyt koncept, som kan følges op af an-
dre gode film med oplæg, hvis der viser sig interesse. Der 
serveres gratis kaffe og kage i dagens anledning. 
 
Mandag d. 21. okt. kl. 14.00. 
Skosalg i Caféen. Andersen Sko viser efterårssortimentet. 
 
Tilmelding senest onsdag d. 11. sept. på  
Tlf. 22260147 eller mail:brugerkildevang@msn.com 
Fredag d. 27. sept. kl. 14.00. 
Vi bager vafler i Caféen. 
 
Menuplan for Café Kildevang i september. 
Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket. 
Dato: 
Menuplan for Café Kildevang i oktober. 

Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket. 
Dato: 
1. Tarteletter m. høns i asparges. 
2. Stegt kalvelever m. løg, kartofler og sovs.  
3. Stegt ørred m. krydret  stegt  grønt og kartofler. 
4. Enebærgryde m. kartofler og grønt. 
7. Mørbradruller m. bacon, kartofler og sovs. 
8. Kyllingsuppe m. grøntsager og brød.  
9. Frokost: kl.12. Forårsruller m. sur/ sødsovs. 
    Fællesspisning om aftenen: Oksegryde, æblekage. 
10. Stegt laks m. hollandaise og kartofler. 
11. Simreret m. svinekæber, kartofler og grønt. 
14. Koteletter i fad m. ris og kartofler. 
15. Millionbøf m. pasta og kartoffelmos.  
16. Glaseret hamburgerryg m. flødekartofler. 
17. Indbagt fisk m. rejer, kartofler og dip. 
18. Biksemad m. spejlæg. 
21. Dansk bøf m. bløde løg og kartofler. 
22. Vikingbøf gryderet, kartofler og grønt. 
23. Marinerede kyllingelår m. kartofler og sovs. 
24. Rejesuppe m. grønt og brød. 
25. Hvidkålsrouletter, kartofler sovs og grønt. 
28. Ribbensteg m. kartofler, rødkål og sovs. 
29. Mørbradbøffer i fad, flødesovs og kartofler. 
30. Frikadeller m. stuvet spinat og kartofler.  
31. Laks m. porrer,  spidskål i fad og kartofler. 
Hverdage: Åbent  8.00-14.00. ”Mad ud af Huset” på 
tlf. 41855225 ( Kildevangs køkken.) 
Hovedret 45 kr. Dessert 20 kr. Smørrebrød 14 kr. 
Lun ret 25 kr. 
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Mårslet Bladets vennekreds 

HER ER VI 
Nu er det alvor: vi er blevet selv-
stændige. 
 
Vi har gennem den seneste tid haft 
en del lange snakke i baglokalet om, 
hvad vi ville med vores fremtidige 
arbejdsliv. Vi fik begge søgt nogle 
stillinger udenfor frisørbranchen, 
men hjertet var vidst ikke helt med. 
Vi havde begge et ønske om at blive 
ved med at arbejde sammen, da vi 
selv synes, at vi er et super team. 
Ingen af os har haft lyst til at blive 
ansat i en anden salon eller drive en 

hel salon selv, med alt hvad det inde-
bærer. 
 
Vi er 2 kvinder med efterhånden en 
del år på bagen. Vi har været udlærte 
frisører i henholdsvis 27 og 29 år, 
men vi er på ingen måde gået i stå. 
Vi elsker vores fag og bruger en del 
tid på at holde os “up to date” ved at 
deltage i en masse kurser indenfor 
faget. 
 
Vi elsker, at vores kundegruppe er så 
forskellig og strækker sig lige fra lil-
le Ole på 2 år til oldemor på 95 år, at 

vi både kan have sjov og spas, men 
også alvorlige samtaler med kunder-
ne, er det der gør, at vi brænder for 
vores fag og gør vores arbejdsdag 
spændende. 
 
Dorthe så for noget tid siden, at Sa-
lon Soul i Mårslet søgte nogle til at 
leje en stol i salonen. Efter en del 
snakken frem og tilbage samt be-
tænkningstid fra begges side valgte 
vi at slå til. Vi lejer hver en stol i sa-
lonen og kører selvstændigt hver for 
sig under samme tag. 
Men vi lover jer, at vi er helt som I 
kender os. 
Eftersom vi helt selv kan bestemme 
nu, har vi valgt at tænke lidt mere på 
miljøet end tidligere. Vi vil derfor 
primært bruge farver, afblegning og 
permanentvæsker uden ammoniak og 
andre skadelige stoffer. Derudover 
vil vores produktserier være svane-
mærket og godkendt til grøn salon. 
Så, efter rigtig mange skønne år i 
Tranbjerg er vi nu at finde i Mårslet. 
Vi glæder os til og håber på, at ser-
vicere rigtig mange gamle som nye 
kunder i vores nye domicil:  
Salon Soul, Hørretvej 26, 8320 
Mårslet. 
 
I kan for eftertiden fange os på te-
lefonnummer: 86 29 33 66 
 

Vi håber, at vi ses! 

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

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 

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

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

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

MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. 

Skal der være fest 
- så hold den i 

Mårslet 
Borgerhus 

Banevej 2, 8320 Mårslet 
Henvendelse om leje sker 

via borgethusets hjemmeside 
 

www.borgerhus.dk 

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 
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Vi har en fysisk butik i Beder, Tværskiftet 4, 
som har åben mandag til fredag imellem 8 og 

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

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

Martin Simonsen, Tværskiftet 4, 8330 Beder 

MRP-Regnskabshjælp 
Led og ked af at lave regnskab 

aften og weekend 

Så er hjælpen ikke langt væk!! 
 

Al regnskabbsassistance udføres 
Mads Reffstrup Pedersen 

Ovesdal 25 - 8320 Mårslet 
tlf 20 13 09 91 

Mail: mrpregnskab@profibermail.dk 

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