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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 
Arbejdet med Helhedsplan for 8320 fortsætter 

 
Den 13. juni afholdtes borgermøde på Mårslet Skole med aktuelle emner for 
byens og områdets udvikling. Det er Fællesrådets Forretningsudvalgs (FU) 
ønske, at ethvert større tiltag i 8320 først og fremmest tilgodeser principperne 
i Helhedsplanen, der i deres helhed skal sikre en god udvikling af områdets 
kvaliteter i overensstemmelse med de af borgerne fremsatte ønsker på 
tidligere borgermøder og i udvalgsarbejder. Referatet fra dette møde kan 
findes på Mårslet.net. 
 
I forbindelse med  Aarhus Kommunes arbejde med den kommende 
kommuneplanrevision, der vil få virkning fra 2021, er Helhedsplanen relevant 
for alle kommende udstykninger i 8320.  
Den igangsatte lokalplanproces for en mulig udstykning af Eskegården er en 
konsekvens af den eksisterende Kommuneplan 2017 og udgør nu en særdeles 
aktuel anledning til at bringe Helhedsplanen i anvendelse.  
 
 
FU vil ikke gå ind i den aktuelle debat på Facebook – FU redegør i det 
følgende for sin tilgang til denne udstykning. Det er som nævnt Fællesrådets 
holdning, at ethvert større tiltag i 8320 skal tilgodese principperne i 
Helhedsplanen. Derfor har FU kontaktet Aarhus Kommune og udbedt sig 
tidlig lokal inddragelse og størst mulig gennemsigtighed i 
lokalplansprocessen. Aarhus Kommune deler dette ønske og et borgermøde i 
Mårslet forberedes nu i uge 45 eller 46. FU opfordrer alle interesserede i at 
deltage her, idet det vil være en særlig anledning til at orientere sig og bidrage 
med forslag i et tidligt stade i lokalplanprocessen. 
 
Til opklaring: FU har overfor Aarhus Kommune præciseret principperne i 
Helhedsplanen og gjort indsigelse mod en evt. indskrænkelse af 
åbeskyttelseslinien fra 150 til 30 meter. FU vil i forlængelse af dette kontakte 
Miljøstyrelsen, der vil behandle en sådan dispensation fra den normale 150 
meter grænse. 
 
FU vil i den nærmeste tid koncentrere sin indsats om at omsætte de tusindvis 
af timers lokal indsats i Helhedsplanen til reelle aftryk på den kommunale 
planlægning. 
 

På vegne af Forretningsudvalget 
 

Anders Kjær 
Formand 

MÅRSLET 
BLADET 
 
Sogne- og lokalblad for foreninger 
tilsluttet Mårslet Fællesråd, Kirke-
blad for Mårslet Sogn, skoleblad 
for Mårslet skole, TMG-Nyt, Lo-
kalcenter-Nyt og Egns-arkiv Ori-
entering., Nyhedsbrev fra Testrup 
Højskole. 
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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 

TMG ansætter foreningsudvikler  

Testrup Mårslet Gymnastikfor-
ening – bedre kendt som TMG – 
har sammen med DGI Østjylland 
ansat Pernille Bechsgaard Fast 
som foreningsudvikler. Hun får i 
tråd med visionen for Bevæg dig 
for Livet til opgave at sætte gang i 
flere aktiviteter, skaffe nye med-
lemmer, samle TMG, være nysger-
rig på fællesskab og rekruttere fle-
re frivillige. 
 
Testrup Mårslet Gymnastikforening 
er en flerstrenget idrætsforening syd 
for Aarhus med mere end 150 år på 
bagen. Foreningen er sat i verden for 
at give borgerne i lokalområdet et 
godt og tidssvarende idrætstilbud, og 
få så mange som muligt til at bevæge 
sig så tidligt som muligt. 
 
”Vi har ansat en foreningsudvikler til 
at styrke denne indsats i samarbejde 

med Mårslet Multihal, vores hoved-
bestyrelse og de forskellige afde-
lingsbestyrelser. Målsætningen er at 
øge vores aktivitetsniveau og med-
lemstal for især børn og unge i alde-
ren 0-25 år som er den primære mål-
gruppe. Derudover håber vi også at 
der skabes idræt på tværs af afdelin-
gerne og aldersgrupper” siger Anders 
Braagaard, næstformand for TMG. 
  
Tanken er, at foreningsudvikleren 
skal være inspirator til og facilitator 
på igangsætning af nye aktiviteter for 
børn og unge samt styrke de eksiste-
rende aktiviteter, så TMG fremover 
får endnu flere med i foreningens 
fællesskab. Derudover har vi brug 
for at styrke vores samarbejde i for-
eningen og alle 12 idrætter arbejde i 
fællesskab på at motivere flere børn 
og unge til at blive medlemmer i 
TMG og få gang i aktiviteter for 
voksne og ældre. 
 
”Opgaven er både at starte nye og 
styrke nuværende idræts- og moti-
onsaktiviteter, men også at skabe so-
ciale, udviklings- og læringsaktivite-
ter, fx events i alle størrelser eller in-
terne kurser for trænere og ledere,” 
fortæller Anders Braagaard. 
 
Stillingen som foreningsudvikler 

er et drømmejob 
Valget faldt på 38-årige Pernille 
Bechsgaard Fast, der bor i Mårslet 
og kommer fra speditionsverdenen. 
Herudover har hun indtil nu været 
formand for TMG Gymnastik, så hun 
har et stort kendskab til den forening, 
hun nu skal til at arbejde for, og for 
hende er det et drømmejob, hun nu 
skal i gang med. 
 
”Jeg glæder mig meget til at starte d. 
22. oktober og være med til at skabe 
et endnu større fællesskab i TMG. 
Jeg håber, at vi kan skabe en kultur, 
hvor det bliver helt naturligt, at man 
er medlem af foreningen og har fast 
gang i faciliteterne. Og så glæder jeg 
mig til at være med til at sætte gang i 
en masse events og aktiviteter på 
tværs af idrætsgrene og aldre, samt at 
samle TMG afdelingerne endnu me-
re” udtaler Pernille Bechsgaard Fast. 
 
Herudover ser hun frem til at arbejde 
sammen med de lokale institutioner 
som skolen, SFO’en, dagplejen, vug-
gesturer, børnehaver og ungdoms-
klubber, som gerne skulle få endnu 
flere børn og unge til at være med i 
foreningen. Mulighederne er mange, 
og et samarbejde med andre forenin-

(Fortsættes på side 4) 
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Send et indlæg til  
 

Mårslet Bladet indlaeg@maarslet-bladet.dk 

ger og lokale aktører vil også blive 
afsøgt. Vi har allerede været i dialog 
med Kildevang, som vi meget gerne 
vil have mere ned i Mårslet Multihal. 
 
Vigtigt at ansætte en fra lokalom-
rådet 
Ansættelsen af Pernille Bechsgaard 
Fast hos TMG sker i samarbejde med 
DGI Østjylland, der finansierer halv-
delen af stillingen. Finansieringen 
sker dog med midler fra landsorgani-
sationen i DGI, hvor der er afsat 25 
mio. kr. til at få flere børn og unge 
engageret i foreningslivet.  
 
For både DGI og TMG har der i an-
sættelsesprocessen været et stort fo-
kus på at finde en fra lokalområdet. 
 
”Det har været meget vigtigt for os at 
finde en, der har kendskab til og dag-
lig færden i lokalområdet. Der er rig-
tig meget relationsopbygning i stil-
lingen, og megen dialog, rekruttering 
og udvikling sker netop i det daglige, 
når man møder folk på gaden, hos 
købmanden eller når man henter 

børn” påpeger Anders Braagaard. 
 
Pernille Bechsgaard Fast kommer 
derfor hovedsageligt til at arbejde ud 
fra Mårslet Multihal, men vil også 
have en fast dag på DGI Østjyllands 
kontor, hvor hun får mulighed for di-
alog og sparring med landsdelsfor-
eningens medarbejdere. 
 
En løsning for fremtidens idræts-
forening? 
I DGI Østjylland ser man også med 
spænding frem til samarbejdet.  
 
”Vi tror, at en foreningsudvikler kan 
være løsningen for mange flerstren-
gede idrætsforeninger, og dermed 
for, at vi når visionen om at blive 
verdens mest idrætsaktive nation. En 
vision, Aarhus Kommune lige har 
underskrevet en aftale med DIF og 
DGI om at forfølge. En foreningsud-
vikler står ikke som en modsætning 
til den normale frivillighed, men som 
en katalysator, der gør det nemmere 
at rekruttere og fastholde engage-
mentet hos de frivillige. For eksem-
pel ved, at flere ting bliver løst mel-

lem bestyrelsesmøderne, og at for-
eningsudvikleren har et samlet over-
blik over aktiviteter, opgaveløsning 
og kommunikation”, udtaler Flem-
ming Poulsen, direktør i DGI Østjyl-
land, og fortsætter: 
 
”Vi håber også, at opkoblingen på 
det idræts- og foreningsfaglige miljø 
i DGI, vil vise sig at gøre jobbet 
nemmere ude i TMG. Der vil således 
blive kort fra tanke til handling i for-
hold til opstart af nye aktiviteter, ud-
vikling af kommunikationen og ud-
dannelse af instruktører. Blandt andet 
ved, at vi sætter DGI’s medarbejdere 
i spil ude i TMG.  
 
For yderligere oplysninger: 
Pernille Bechsgaard Fast, forenings-
udvikler i TMG, mobil 51 22 85 41 
Anders Braagaard, næstformand i 
TMG, mobil 50 88 76 73 
Flemming Poulsen, direktør DGI 
Østjylland, mobil 20 20 24 36 
 
Billeder: 
Fotograf: DGI Østjylland 

(Fortsat fra side 3) 

Multihallen: Tak til sponsorer 

Fondsbestyrelsen bag Mårslet Multi-
hal vil gerne sige tusind tak for de 
donationer, som vi har modtaget in-
den for de seneste par måneder. 

Blaabjerg Radio har doneret to nye 
info-skærme, som i dag pryder i ind-
gangspartiet og gangen mellem de to 
haller. Derudover har vi modtaget 

5.000 kr. fra Group 8320 som et til-
skud til nye gardiner i Multihallen. 
De er allerede hængt op og kan skær-
me mod generende indlys. 
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 Mød din lokale radiomand 

Mange mårslettere kender Svend 
Blaabjerg og ved, hvad han står for. 
Men ligeså mange kender sikkert kun 
navnet fra en annonce her i bladet og 
eller som en gavmild sponsor til det 
lokale forenings- og idrætsliv. Her 
fortæller ham om sin butik og sit lan-
ge arbejdsliv som selvstændig i en 
spændende, men svær branche.   
 
Blaabjerg Radio! Hvad er det? Er det 
en radiokanal, en radiostation, en 
pendant til Blåvand Radio?   
Eller er det – som vores børn troede, 
da de var mindre – deres fars navn 
Svend Blaabjerg Radio .  
Intet af det er rigtigt. Det er nemlig 
navnet på en rigtig radiobutik, der 
ligger på butikstorvet i Hørning. Med 
faguddannet personale og fokus på 
salg, faglig betjening og vejledning 
inden for Radio-TV, antenne og pa-
rabol samt AV- integration og hjem-
menetværk. Vi har også eget værk-
sted og service/monteringsafdeling, 
og er udstyret ikke købt hos os, så 
monterer og installerer vi det gerne 
alligevel. 
 
Mange vil spørge: Kan sådan en for-
retning eksistere i dag? Svaret er, at 
det kan den. Men jeg vil indrømme, 
at med den meget store konkurrence, 
der er på elektronikmarkedet, er det 
ikke blevet lettere. Dog har vi levet 
af det siden d. 4. november 1993, 
hvor firmaet blev startet. 

Hvordan er det muligt at drive bu-
tik i en svær branche i 25 år? 
Det handler meget om tilpasning og 
om tidsforbrug – og om have lyst og 
få opbakning til at bruge meget tid. 
Glem alt om mindsteløn, ferie og 
hvad ved jeg, og hold i stedet fokus 
på den frihed, spænding og det an-
svar, det giver at drive egen virksom-
hed. Tilpas butikken til det marked 
den agerer i, vær flittig og fremstå 
troværdig, så man på den måde kan 
opbygge et fornuftigt omdømme.  
 
I 1997 købte jeg den bygning, hvor-
fra jeg stadig driver forretning i dag. 
Det er nok en af de klogeste beslut-
ninger, jeg har taget. Hvis jeg i dag 
skulle betale 20.000 kr. om måneden 
i husleje, var det ikke muligt at drive 
radiobutik.  
 
I 2007 meldte jeg mig ind i Panaso-
nic Centerforening, en frivillig dansk 
kæde bestående af ca. 50 butikker. 
Stort set alle butikkerne har tilknyttet 
en serviceafdeling, så det er muligt at 
tilbyde totalløsninger, levering af ud-
styr, montering og installation.  
 
Samtidig har centerforeningen sam-
handelsaftaler med langt de fleste 
brands inden for radio og TV. I 2011 
opsagde jeg min aftale med Bang & 
Olufsen. En træls, men nødvendig 
beslutning, da omkostningerne ved at 
sælge B&O var blevet alt for høje 
samtidig med, at markedet ikke læn-
gere i samme grad efterspurgte TV 
m.m. i den prisklasse. Vores salg har 
herefter været koncentreret omkring 
produkter i den mellemste prisklasse, 
dog uden at gå på kompromis med 
kvaliteten. Ændringen betød også, at 
jeg efterfølgende kunne nøjes med en 
medarbejder. 
 
En onsdag formiddag i 2018 kom der 
to piger ind i min butik og spurgte, 
om de kunne leje den. Jeg tænkte 
mig om i en times tid og besluttede, 
at det kunne de godt. Herefter indret-
tede jeg min butik i det lokale, hvor 
jeg tidligere havde værksted, stadig 
med indgang fra butikstorvet, men nu 
igennem pigernes butik, Valbak De-
sign. En flot butik med gaveartikler, 
specialiteter m.m.  
 

Værkstedet flyttede jeg i kælderen og 
udnyttede på den måde lokalerne me-
get bedre. Det har jeg ikke på noget 
tidspunkt fortrudt. Vi kan stadig det 
samme som tidligere, men med væ-
sentlig færre omkostninger. Hvad 
den næste ændring/tilpasning bliver, 
ved jeg ikke, men en ting er sikkert. I 
2023 runder jeg de 70 år.   
                                             
Hvorfor annoncere i Mårslet Bla-
det? 
Det er selvfølgelig altid vigtigt at an-
noncere et sted, hvor flest mulige po-
tentielle kunder ser ens annoncer, for 
på den måde at gøre opmærksom på, 
hvad firmaet kan levere af produkter 
og serviceydelser.  
 
Jeg har en klar opfattelse af, at Mår-
slet Bladet bliver læst eller gennem-
set af så godt som alle, der modtager 
bladet, da det fremtræder pænt og in-
formerer bredt om, hvad der sker i 
lokalområdet.  
 
I forhold til Mårslet Bladet er det dog 
for mig lige så vigtigt at støtte op om 
bladet, hvor en masse frivillige læg-
ger et stort stykke arbejde. 
 
Hvorfor forære 2 stk. 49” Panaso-
nic fladskærme til Multihallen? 
Det store frivillige arbejde er også 
kendetegnende for folkene bag Mår-
slet Multihal. Det er nemlig vigtigt 
både for børn, unge og ældre at have 
et godt forenings- og idrætsliv i en 
by som Mårslet. Det kræver facilite-
ter – og faciliteter koster penge. Ved 
at forære to skærme til Multihallen 
bidrager jeg en lille smule til at opti-
mere disse faciliteter, og det har jeg 
det godt med.  
 
Hverken min kone Helle eller jeg har 
nogensinde været de store brugere af 
idrætsfaciliteterne, men det har vores 
børn og børnebørn, og det har be-
stemt været og er til stor glæde for 
dem. 
 
Svend Blaabjerg bor med sin kone 
Helle på Langballevej i Mårslet. De 
har 4 børn og 3 børnebørn.  
 

Billeder og tekst 
 

Svend Blaabjerg 
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Næste Mårsletblad kommer til december Deadline for tekster og annoncer er 10. nov. 2019 

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 BLADET november 2019 9 

 

Giv en                  til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Grønt spejderi i 190 år 

Hvert år har vi fødselsdag – det gæl-
der også spejderbevægelsen. Efter-
hånden har den verdensomspænden-
de bevægelse nogle år på bagen, da 
den blev stiftet tilbage i 1907 i Eng-
land. Som følge heraf kan Mårslets 
Grønne Spejdere nu mange år senere 
fejre flere jubilæer her i 2019! 
 
De grønne pigespejdere (tidligere 
KFUK-Spejderne) som korps blev 
nemlig stiftet i 1919 og fylder derfor 
100 år, imens Mårslets lokale gruppe 
af KFUM-Spejdere startede op i 
1928 og kunne sidste år fejre 90 år! 
Pigerne i Mårslet tog lidt længere tid 
og startede først en gruppe i 1956. 
Men det vil altså sige, at Mårslets 
Grønne Spejdere tilsammen kunne 
fejre 190 år – og det har vi selvfølge-
lig gjort. 
 
I efteråret har vi derfor været af sted 
på jubilæumsweekend, hvor fødsels-
dagene blev fejret på sand spejder-
manér. Hele gruppen var inviteret fra 
små familiespejdere til gråsprængte 
ledere, og alle lavede aktiviteter sam-
men. 
 
Da vi alle var nogenlunde vågne lør-
dag, mødtes vi på Sletten ved Ry og 
startede med flaghejsning i skønt sol-
skin. Herefter blev der tændt godt op 

i bålene for gourmetmad over bål hø-
rer naturligvis til ved spejderjubilæ-
er. Hele dagen var der et udbud af 
både traditionelle og moderne spej-
deraktiviteter. 

 
I den traditionelle ende var selvsagt 
lækker bålmad til alle måltider, men 
også tovarbejde. Spejderne kunne 
derfor prøve kræfter med både tov i 
guld og læder og lære at lave såkald-
te tyrkiske knob, en abehånd samt 
bordskåner eller måtte. Det blev til 
nogle flotte pynteknob lavet af fin-
gernemme spejdere! 

 
Af mere moderne aktiviteter havde 
lederne stillet an med diverse klatre-
udstyr, så spejderne både kunne prø-
ve svævebane, mælkekassestabling 
og træklatring i højden. Selvom det 
kunne være ret skræmmende at sætte 
sin lid til sele og reb, var der mange 

seje spejdere, der kastede sig ud i 
det, udfordrede sig selv og måske 
endda fik rykket lidt grænser. 
 

Det traditionelle og moderne blev 
herudover kombineret i en forhin-
dringsbane med bl.a. blinde-minefelt, 
hvor spejderne skulle samarbejde om 
at komme sikkert igennem, pionerar-
bejde med rafter i træer og skovbund 
til at balancere på og ”laserbane” til 
at sno sig igennem. Det var ikke helt 
nemt for hverken store eller små. 
 
Dagen sluttede af med vidunderlig 3-
retters spejdermenu. Forret bestod af 
brændenælderøget laks på en bund af 
kornsalat. Hovedret var grubestegt 
gedekid med marokkansk risfad og 
brød bagt i Dutchoven. Til dessert fik 
vi æblekage med brændt marengs. 
Mums! Selvfølgelig var der også bå-
de festsang, taler og sketches under 
gallamiddagen, hvor alle spejdere 
havde klædt sig i deres pæneste spej-
dertøj – nogle endda i historiske uni-
former og hatte. 
 
Sikke en weekend og hvor glæder vi 
os bare til endnu 190 år med spæn-
dende og sjovt spejderarbejde! 
 
Kunne du tænke dig at være med til 
vores ugentlige spejdermøder og 
komme med på spejderweekend sam-
men os, kan du finde mere informati-
on på vores hjemmeside 
www.maarsletspejderne.dk eller føl-
ge os på Facebook 
www.facebook.com/
MaarsletsGroenneSpejdere Vi har 
både plads til drenge og piger, børn 
og voksne. 
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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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 Tid til forandring 

 
Hjertelig velkommen til alle, i min 
salon på Langballevej, som åbnede 5 
august. Jeg er meget taknemlig for, at 
de kunder der har fulgt mig de sidste 
ti år stadig følger med mig i de nye 
rolige omgivelser, som gør at jeg at 
jeg nu endnu bedre kan sætte kunden 

i centrum og opfylde de mange for-
skellige ønsker og behov.   
Her har jeg desuden bedre mulighed 
for, at yde mere privathed, til de af 
mine kvindelige kunder – der er af en 
eller anden grund – lider af hårtab. 
 
Jeg har været i gang, i 26 år, og jeg 
elsker stadig mit fag. Jeg brænder 
stadig for at undervise, og gør det 
jævnligt. Det er en fornøjelse, at væ-
re i et servicefag, hvor jeg til stadig-
hed har mulighed for, at forkæle 
mennesker for en stund, mit i vores 
travle hverdag. 
 
Hår er vigtigt, det gør at vi føler os 
veltilpas, og derfor arbejder jeg udfra 
den enkeltes ansigtsform, når jeg skal 
råde og vejlede – sammen får vi 
skabt det rigtige look, sådan at kun-
den går tilfreds herfra. 
 

Glæder mig til at se gamle som nye 
kunder! 
 
Kærligst Mette. 

Faktabox: 
Frisør Mette Buchhave 
Langballevej 142, 
8320 Mårslet 
Mobilnr; 27472509 
 
Åbningstider: Man-fre fra kl. 8.00-
17.00 
lørdag kl.8.00-12.00 - 
åbningstiderne er altid flexible – kon-
takt mig på mobilen. 
 - Jeg kører ud efter aftale, til kunder 
med særlige behov. 
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 Mårslet Seniorbillard siger tak for støtten 
til et nyt billardbord 

Mårslet Seniorbillard har gennem fle-
re år spillet på 2 billardborde i kælde-
ren under lokalcenter Kildevang. 
 
Disse borde er i årenes løb blevet 
brugt flittigt. Behovet for nye borde 
har derfor trængt sig på. 
 
I foråret valgte medlemmerne af Mår-
slet Seniorbillard derfor, at bestyrel-
sen skulle gå i gang med at skaffe 
penge til anskaffelsen af 2 nye borde. 
 
På nuværende tidspunkt er det lykke-
des for bestyrelsen at skaffe midler 
nok til at kunne købe et nyt billard-
bord. 
 
Derfor vil Mårslet Seniorbillard gerne 
takke følgende bidragsydere for, at 
dette er gjort muligt: 
 
Mårslet Juletræslaug: 3.000 kr. 
Group8320: 5.000 kr. 
Lions Club Beder-Malling:5.000Kr. 

 
Bestyrelsen i Mårslet Seniorbillard 
arbejder fortsat på at skaffe midler til 
udskiftning af det andet bord. 
 
 

Med venlig hilsen 
Jens Svendsen 

Mårslet Seniorbillard 

Group 8320 har netop doneret 5.000 kr. til Mårslet Seniorbillard. Denne donation 
kommer fra overskuddet fra Midsommerfesten 2019.  
 
Pengene er gået til til deres helt nye billardbord. Klubben har eksisteret i 18 år, og 
det gamle bord har så rigeligt aftjent sin værnepligt. Som et par af medlemmerne 
selv udtaler ”nu kan kuglerne atter rulle, og  
Indfaldsvinkel er igen blevet = udfaldsvinkel” :=) 
Fantastiske mennesker med super energi. Knæk og bræk med det nye bord. 
 
Fra venstre ses: Jørgen Pedersen, Karljohan Svensson, John Burgdorf, Per Hansen 
og Jens Svendsen.  
Ivan Jæger Christiansen, Group8320 føler sig underholdt. 
Mårslet 25. september 2019 

Hej Mårslet mand ml 58-70 år: Vil du være min dansepartner til argentinsk tango? Kontakt på tlf. 53777552 

Kelds Kulinariske Kapel 
Glade toner – til mænd og koner 

"Kornet/Trompet" søges - men al-
le er velkommen.  
 
Er du til Brass Band, og har du lyst 
til at spille sammen  

med en flok glade mennesker, hvoraf 
de fleste er tæt på  
efterlønsalderen så kontakt kapelme-
steren: 
Keld Vestergaard Sørensen -  

eller besøg os på en sammenspilsaf-
ten. 
 
Mandage kl. 19.30  21.00 
Lokalcenter Kildevang, Langballe-
vej 3, 8320 Mårslet 
(kælderen under Cafe'en) 
 
Hvis døren er låst ring venligst til et 
af følgende mobil nr.: 
Keld: 21 74 14 32  
Jørn: 23 96 91 75  
Frank: 20 41 57 82 
Så kommer vi straks og åbner. 
 
 
www.kelds-kulinariske-kapel.dk 
 
 
Under Repertoire kan du se lidt af 
det vi spiller.. 
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 Testrup Højskole er indstillet til  
kommunikationspris for frie skoler 

Testrup Højskole er indstillet til 
SEVERIN-PRISEN for en flot pro-
filvideo, der på autentisk vis for-
midler skolens værdier og profil. 
Prisen uddeles hvert år til en fri 
skole, der er dygtig til at kommuni-
kere værdier og holdninger på di-
gitale kanaler. Prisen uddeles i år 
af FRISKOLERNES formand, Pe-
ter Bendix Pedersen, medieforsker 
Stine Liv Johansen og kommuni-
kationsekspert Rasmus Anker Rys-
gaard. 

Autentisk og professionel video 
Testrup Højskole er indstillet for en 
video, der fanger hele skolens essens 
flot. Videoen er af høj kvalitet, den 
er bygget godt op og den formår bå-
de at formidle skolens stemning og 
særlige profil.  
 
Forstander på Testrup Højskole, Si-
mon Axø, er glad for indstillingen. 
 
“Jeg er meget stolt over den måde, vi 
driver højskole på. Jeg tror på, at vi 
på Testrup kan noget særligt. Det er 
dejligt at høre, at vi også digitalt for-
mår at vise den specielle stemning, 
der er på vores skole,” fortæller Si-
mon Axø. 
 
Skoler er også dannelsesinstitutio-
ner på internettet 
De frie skoler kan noget særligt som 
dannelsesinstitutioner. Det skal de 
også vise i det digitale rum. 
 
”SEVERIN-PRISEN går til en skole, 
som formår at kommunikere dannet, 
og på den måde understøtte de digita-
le fællesskaber omkring skolens vær-
dier. Den går til en skole, der formår 
at formidle skolens profil i det digita-
le rum på en autentisk og rammende 
måde,” fortæller kommunikationsek-

spert og medstifter af prisen, Rasmus 
Anker Rysgaard. 

 
Indstil din favoritskole indtil den 
18. oktober  
Alle kan indstille en skole indtil den 
18. oktober 2019. Det tager 2 minut-
ter og foregår på VOSTOK kommu-
nikations hjemmeside: vostok.dk/
severin-prisen/ 
Efter indstillingsperioden udvælger 
årets jury tre skoler, som går til of-
fentlig afstemning med simpelt stem-
meflertal. Prisen uddeles primo no-
vember. 
 
Pressebilleder  
Testrup Højskole 
 
Se videoen her:  
https://vimeo.com/178335420 
 
Kontakt 
Rasmus Anker Rysgaard: 6130 5677.  

Om SEVERIN-PRISEN 
 
Årets jury består af medieforsker Stine Liv Johansen, formand for FRISKOLERNE, Peter Bendix Pedersen, og kom-
munikationsekspert Rasmus Anker Rysgaard.  
 
 
Prisen er indstiftet af forstander Irene Stapel, medieforsker Jesper Tække og kommunikationsekspert Rasmus Anker 
Rysgaard, og har navn efter Nikolai Frederik 
 
Severin Grundtvig. 
 
Glamsbjerg Friskole vandt prisen i 2018 for et velfungerende feed af høj kvalitet på Facebook. 
 

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



MÅRSLET BLADET  november 2019 16 

 

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

Nej til indgreb i Mårslets grønne kiler 
Vi skal passe på den beskyttede na-
tur vi allerede har i Mårslet og hol-
de muligheden åben for mere na-
tur, og vi skal undgå at der kom-
mer flere biler på børnenes skole-
vej midt i byen. Derfor må kom-
munen stoppe tankerne om et byg-
geri i den grønne kile ved Eskegår-
den. 
 
Som noget helt enestående i sam-
menligning med andre byer skærer to 
grønne kiler sig ind til midten af 
Mårslet og forbinder byen med det 
åbne land. Langs Giber Å gror vilde 
planter, buske og træer, i åen er der 
fisk og odder; i vandet, på jorden og i 
luften er der et mylder af insekter 
som fugle og flagermus nyder godt 
af.  
Med god grund har myndighederne 
registreret Giber Å som et såkaldt be-
skyttet vandløb. Det vil sige at der i 
henhold til Naturbeskyttelsesloven 
ikke må bygges inden for en åbeskyt-
telseslinje på 150 meter fra åen.  
Også lokalt er der opmærksomhed på 
at de grønne kiler skal beskyttes. Så-
ledes siger Mårslet Fællesråds Hel-
hedsplan at de skal bevares for al 
fremtid, og at åbeskyttelseslinjen på 
150 meter skal sikres overholdt langs 
hele Giber Å. 
Alligevel har Aarhus Kommunes 
Teknik og Miljøforvaltning taget de 
første skridt i en proces, der kan føre 
til at ejendomsfirmaet Galba vil få 
lov til at bygge så tæt på åen som 
blot 30 meter. Det skal i givet fald 
ske ved Eskegården som ejes af Gal-
ba. Der er tale om byggeri af 55-60 
boliger i to og tre etager, hovedsage-
ligt placeret på en mark der ligger 
bag selve gården og langs åen (se 
kortet). 
 
Med i Grønt Danmarkskort 
Ikke blot ligger det pågældende om-

råde inden for åbeskyttelseslinjen, 
det er også af omfattet af Grønt Dan-
markskort som kan ses via Miljøsty-
relsens hjemmeside.  
Mere præcist viser kortet at hele om-
rådet er potentielt naturområde, og 
derudover er marken udpeget som et 
område hvor der kan rejses skov. 
I den gældende kommuneplan for 
Aarhus Kommune står der ordret at 
”Inden for Grønt Danmarkskort øn-
sker byrådet i særlig høj grad at ar-
bejde for både at skabe mere og bed-
re natur samt gode sammenhænge 
mellem eksisterende naturområder”, 
og ”Inden for Grønt Danmarkskort 
skal indsatsen for at sikre optimale 
levesteder for vilde dyr og planter 
have særlig prioritet”. 
 
Er ved at lave lokalplan 
Så skulle man jo tro at kommunen 
bare ville afvise Galbas ønske om at 
bygge langs åen. Men nej. For af en 
eller anden grund blev det pågælden-
de areal i 2017 taget med ind i de 
områder som samme kommuneplan 
udpeger til mulig byudvikling. Os 
bekendt skete denne ændring i kom-
muneplanen uden at nogen i Mårslet 
blev spurgt. Naboerne til Eskegården 
blev i hvert fald ikke.  
Selv om kommuneplanen altså mod-
siger sig selv, så betyder den to år 
gamle ændring at den kommunale 
forvaltning på Galbas opfordring er 
gået i gang med at lave et forslag til 
en lokalplan som vil gøre det muligt 
at bygge på arealet. Desuden har 
kommunen allerede anmodet Miljø-
styrelsen om at reducere åbeskyttel-
seslinjen på stedet til 30 meter. Vi 
har opfordret Miljøstyrelsen til at si-
ge nej til forvaltningens anmodning. 
 
Mere trafik på travl skolevej 
Et eventuelt nybyggeri med op til 60 
boliger vil også voldsomt forværre 

den i forvejen tætte og ofte uoversku-
elige myldretidstrafik hvor Eske-
gårdsvej munder ud i Tandervej, gan-
ske tæt på krydset Tandervej-
Obstrupvej-Hørretvej; vejstræknin-
ger som er skolevej for en pæn stor 
del af byens børn. 
Endvidere vil et eventuelt nybyggeri 
ligge lige oven på det grundvand som 
det nærliggende Mårslet Vandværk 
pumper op som drikkevand. Tidlige-
re ønsker om udstykning af samme 
areal, senest i 2012, er da også blevet 
afvist af netop disse grunde: Kilde-
plads-zone, åbeskyttelseslinje og mu-
ligt skovrejsningsområde. 
Heldigvis er det ikke for sent for 
kommunen at stoppe planen om ny-
byggeri på arealet. Også kommende 
generationer af Mårsletborgere skulle 
gerne have glæde af de grønne kiler 
der bringer naturen ind i byen. 
 
Sammenslutningen af Mårsletborge-
re på Gammel Bedervej, Hulvej og 
Eskegårdsvej 
ved Per Wulf Larsen, Gammel Be-
dervej 6 A. 

 
Galba vil bygge i den grønne kile 
mellem Giber Å, Eskegårdsvej, Hul-
vej og tennisbanerne på Gl. Beder-
vej. 
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kirkesiderne  
- med nyt fra mårslet kirke og sogn — 

Med eller uden livserfaring. 
Lever vi længe nok, og elsker vi til-
strækkeligt, så vil vi alle skulle ople-
ve den pris, det er, en dag at skulle 
miste et elsket menneske, man har 
delt sit liv med. Men det sker desvær-
re også, at man alt for tidligt i sit liv 
får denne tunge erfaring med sig i 
bagagen. Og det er svært, hvis alle 
andre omkring én aldrig har oplevet  

død og tab, men får lov at leve en al-
mindelig barndom eller ungdom. Der-
for sætter vi hvert år en hel dag af til 
skoleklasserne på 7- årgang, hvor vi i 
samarbejde med skolen sætter fokus 
på det at miste. Da eleverne heldigvis 
ofte ikke har haft døden tæt inde på 
livet på det tidspunkt, men altid har 
gjort sig nogle tanker om den, bliver 
de igennem film præsenteret for andre 
unge, der har oplevet at miste. Det 
kan være en forælder eller en søster 
eller bror. Vi arbejder med at finde ud 
af, hvordan man bedst kan støtte en 
klassekammerat eller andre tæt på, 
der går igennem sådan en smerte. 
Hvad hjælper bedst at sige og gøre i 
sådan en situation, og hvad skal man 
slet ikke gøre? 

Mindre end en ekspert gør det 
Der er ingen af os, der nogensinde 
bliver eksperter i at håndtere andres 
sorg. For den kan man ikke håndtere. 
Men vi kan og skal være der for hin-
anden. Vi må byde på os selv, vi har 
ikke andet. Men med omtanke selv-
følgelig. Man hører om venner til en 
familie, der er hårdt ramt af sorg, 
hvor man går sammen om at lave en 

madplan. På skift bliver der fra den 
ene eller anden side leveret aftensmad 
til døren hver aften kl 18.00. For at 
opretholde en eller anden form for 
normalitet for fx en børnefamilie. 
Man hører om en, der blot banker på 
naboens dør igen og igen, med risiko 
for ikke at blive lukket ind, men altid 
stående der på trappen med et tilbud 
om at være der, og lytte til den sam-
me historie om sygdommen og døden 
igen og igen. Blot for at nævne, at der 
er mange måder, man kan stille sig til 
rådighed for et medmenneske, hvis liv 
har taget en voldsom drejning. 
 
At være ramt af den, der er ramt 
Som præst har jeg ofte samtaler med 
mennesker i sorg. Men jeg får også en 

del henvendelser fra mennesker, der 
ikke selv er i stor sorg men er tæt på 
nogen, som er det. Det er også en 
svær situation, for hvad skal man dog 
sige til vedkommende, -hvordan kan 
man hjælpe? Det kan være en sorg 
over pludselig at blive forladt af en 
ægtefælle, der har fundet en anden. 
Tilbage står den efterladte i chok, 
med praktiske opgaver til halsen og 
en økonomi i ruiner. Hvad skal man 
stille op med venindens (forståelige) 
bitterhed, eller sønnens fuldstændige 
nedsmeltning? Afmagten er tyngende.  
 
Trøsten er, at der ingen trøst er. 
Det er vigtigt, at vi tør være der for 
hinanden uden at have en forventning 
om, at vi skal fikse noget for den an-
den. Har en kvinde mistet den mand, 
hun var gift med i 40 år, så kan nogle 
opmuntrende bemærkninger selv sagt 
på ingen måde ophæve en flig af det 
enorme tomrum, der er indtrådt i hen-
des liv efter mandens død. Og det er 
der egentlig noget trøst i, at man net-
op ikke kan trøstes.  
 
Hvad evangeliet gør  
En præst skal i modsætning til så 
mange andre faggrupper ikke være 
andet end en sjælesørger. En der går 
med den forladte på vejen. Luka-
sevangeliet har en stærk fortælling 
om to disciple, der var i dyb sorg over 
at have mistet deres gode ven, Jesus. 
Mens de vandrede af sted på vejen 
mellem Jerusalem og Emmaus og 
hverken vidste ud eller ind, kom Jesus 
og slog følge med dem. Han hørte 
dem tale om det samme igen og igen, 
sådan som man oftest gør det, når 
man er i sorg, og han forklarede dem 
om evangeliets håb. Det gjorde ind-
tryk på dem, men de genkendte ham 
ikke. Først da de fremme ved målet 
bød ham inden for genkendte de ham, 
da han ville velsigne deres måltid, 
som han så ofte havde gjort det, da 
han levede sammen med dem.  

 
Fortsættes på næste side 

Hvordan kan jeg trøste? 

 ”Der Mönch am Meer“ af Caspar David Friedrich 1808-1810 
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Det nærvær og den kærlighed, der en-
gang eksisterede i relationen, vil fort-
sat høre relationen til, uanset om døden 
er indtruffet eller ej.  
 
Den historie bærer jeg med mig som 
sjælesørger. At Kristus går ved siden 
af os, uanset om vi sanser ham eller ej. 
Jeg holder også af Thorvaldsens store 
Kristus-figur, der står med åbne arme, 
når man træder ind i Københavns dom-
kirke. ”Kommer til mig” står der på 
soklen. I hhv. Johannesevangeliet og 
Mattæusevangeliet, siger Jesus: ”Den, 
der kommer til mig, vil jeg aldrig vise 
bort” og: ”Kom til mig, alle I der slider 
jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg 
vil give jer hvile”. For mig er det et 
direkte tilsagn, som der er meget trøst 
i. Det er nemlig ikke altid nok at gå 
med den sørgende, tavs og lyttende. 
Måske er den sørgende så hårdt ramt, 
at han/hun er ubevægelig, forstenet. Så 
må man bære den anden i en eller an-
den forstand. Det bliver særligt svært, 
hvis man ikke selv ved, hvorfra man 
skal hente styrke.  
 
Ateistens bog om sorg 
Julian Barnes har skrevet en fortræffe-
lig lille poetisk fortælling om sorgen 
over at miste sin hustru efter 30 års 
ægteskab. Han er ikke selv troende, 
han omtaler Gud som en naiv ven, vi 
har holdt fast i alt for længe og til slut, 
var vi nødt til at slå ham ihjel. Men 
han erkender også, hvad der skete, idet 
vi gjorde det af med muligheden for at 
finde trøst i troen: Vi savede den gren 
over, vi selv sad på. –Troens gren- og 
fra den gren, om det så kun var illusio-
nen om det, så var der en fin udsigt 
derfra. Og dermed mistede vi også 
dybde. Med det mener han, at uden det 
religiøse perspektiv og særligt uden de 
store gamle fortællinger, så har vi ikke 
noget spejl, nogen trøst eller styrke, for 
matematikken regner kun det for sandt, 

der kan bevises. Julian 
Barnes bevæger sig allige-
vel lidt ud over det, for der 
er noget, som følelserne 
vidner om som sandt, hvor 
matematikken ikke kan 
følge med.  
 
At mindes er at vise  
kærlighed 
Den indsigt, sorgen giver, 
er dyrt købt og ikke alle-
mandseje. Men den, der 
befinder sig der, orker  
ikke omgivelsernes idioti. 

Man må aldrig nævne for nogen, om 
ikke det er på tide at komme videre, 
eller det som et barn blev udsat for, når 
skolekammeraterne troede, de trøstede 
over tabet af en søster: ”Når det nu er 
så længe siden, har du så ikke bare 
glemt hende?” Og det var netop bar-
nets skræk, som han erkendte, som 
månederne gik: Billedet af, hvad den 
døde søster gjorde og sagde, fortonede 
sig, og nu var det vigtigste overhove-
det for den sørgende bror at fastholde 
billedet af hende. Om det siger Julian 
Barnes, at det i al sin enkelthed glæder 

ham meget, når nogen kan fortælle om 
en eller anden erindring om hans kone, 
for så kommer der nye facetter til den 
historie, han ellers har fortalt færdig 
om hende.  
Det kaldes at mindes, og det har vi et 
ritual for, når vi i kirken den første 
søndag i november holder Alle Hel-
gens søndag. I Mårslet Kirke markerer 
vi sorgen over dem, vi mistede i årets 
løb ved at læse navnene højt på de dø-
de. Dog er ingen sorg for gammel at 
tage med sig i kirke den dag.  
 

Med venlig hilsen 
Signe Høg, sognepræst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, man savner. Det plejer at gøre godt at væ-
re 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 

”Les pèlerins d'Emmaüs en chemin” af James Tissot 1886-94  
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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 
 
Onsdag d. 6. november kl. 17.00 
BørneBamse gudstjeneste 
Præst: Signe Høg 
 
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 
 
 

December 
 

 
Søndag d. 1. december kl. 10.00 
1. søndag i advent 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 8. december kl. 10.00 
2. søndag i advent 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 15. december kl. 16.00 
3. søndag i advent 
De 9 læsninger med Luciaoptog 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 22. december kl. 10.00 
4. søndag i advent 
Præst: Trine Nissen 

Kirketiderne 

 
November 

 
Tirsdag d. 5. november kl. 14.00 

Strikkecafé i sognehuset 
 

Tirsdag d. 5. november kl. 19.30 
Menighedsmøde i sognehuset 

 
Onsdag d. 6. november kl. 10.00 

Frokostpausen i sognehuset 
 

Mandag d. 11. november kl. 9.30 
Mandagscafé i sognehuset 

 
Tirsdag d. 12. november kl. 14.00 
Hyggeklubben - ”Historiefortælling”  

i sognehuset 
 

Onsdag d. 13. november kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde i sognehuset 

 
Søndag d. 17 november kl. 16.00 

”JuleevangelieCafé” med  
”ExpandingCanvas” i Mårslet Kirke 

 
Onsdag d. 20. november kl. 10.00 

Frokostpausen i sognehuset 
 

Søndag d. 24. november kl. 11.00 
Afskeds- og jubilæumsfrokost for 
organist Pia Labohn i sognehuset 

 
Onsdag d. 27. november kl. 19.30 
Indre Mission - Foredrag m. Emma 
Nørgård Kristoffersen i sognehuset 

 
Lørdag d. 30. november kl. 16.00 

Juletræet tændes på pladsen foran 
kirken 

 
December 

 
Onsdag d. 4. december kl. 10.00 

Frokostpausen i sognehuset 
 

Mandag d. 9. december kl. 9.30 
Mandagscafé 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 
hen i sognehuset 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. 6. november kl. 17.00 
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Mariehønen 
Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. klasse 
sammen 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. 
klasse. 
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. 

Børneklubben 

Kildevangs- 
gudstjeneste 

 
Fredag den 1. november 

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: Trine Nissen 

Mandagscafé 
 

Mandag den 11. november 
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 

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 6. og 20. no-
vember kl. 10.00-12.30 i Mårslet Sognehus. 

 
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 
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”KulturCafé 8320”  

”Juleevangeliet” 
Koncert i Mårslet Kirke søndag den 17. november kl. 16.00  

Juletræet tændes 
Lørdag den 30. november  

kl. 16.00 
 
 
 
 
 

Kom og vær med til at tænde juletræet og synge juletiden 
ind i Mårslet Kirke. Vi tænder juletræet på pladsen foran 
kirken, så det kan lyse op i skumringen. Bagefter går vi ind 
i kirken og synger julesalmer, som I selv er med til at væl-
ge . 

Oplev “Juleevangeliet” med musikmaleri-ensemblet ExpandingCanvas 
 
Med ExpandingCanvas opførelse af Juleevangeliet, 
opleves fortællingen gennem billedkunst og musik på 
samme tid. Mens billedkunstner Karen T maler sig 
gennem Juleevangeliet, projiceres malerierne videre 
op på et stort lærred/kirkehvælving. Musikperformer 
Tine K Skau og slagtøjsspiller Kai Stensgaard 
interagerer på samme tid med deres musik, og billede 
og lyd smelter sammen til en farvestrålende 
fortælling.  
 
LYD forvandler BILLEDER forvandler LYD 
Hverken lyd eller billede står stille, når 
musikperformere Tine K. Skau, Kai Stensgaard og 
billedkunstner Karen T. sammen udforsker nye veje 
indenfor kunstnerisk dialog. 
ExpandingCanvas hedder ensemblet, der forvandler 
både musik og billede og får kunstarterne til at smelte 
sammen. 
 
Karen T er skulptør og billedkunstner. Hun er  
oprindelig uddannet billed- og textil-kunsthåndværker 
på Andromeda i Egtved hos Baukje Zijlstra og har 
siden 1995 udstillet fra New York til Lønstrup og fra 
Krakow til Brasilien 
 
Tine K. Skau er musikperformer, multiinstrumenta-
list og komponist. Hun er uddannet blokfløjtist fra 
Det Fynske Musikkonservatorium, og har i mere end 
30 år udfoldet sit klangunivers i koncerter og 
musikdramatiske sammenhænge.  
 
Kai Stensgaard er slagtøjsspiller og komponist og verdenskendt marimbaspiller. I ensemblet bidrager han som 
medspiller og komponist. Kai Stensgaard er også teknisk ansvarlig. 
 
Entré kr. 50,- ved indgangen fra kl. 15.30 (Kontanter og MobilePay modtages) 

Adventsfest for  
seniorer  

 
Arrangementet omtales i decembernummeret af 

Mårsletbladet, men sæt allerede nu kryds i kalen-
deren: Onsdag d. 11. december kl. 14.00 med 

gudstjeneste i Mårslet Kirke og efterfølgende sam-
vær i sognehuset. Ønsker man transport fra Kilde-
vang, arrangeres det herfra, ønsker man transport 

fra hjemmet, er man velkommen til at ringe til 
kirketjeneren på telefon 8629 8190 i tidsrummet 
kl. 12.00 -12.30 senest fredag d. 6. december.”  
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Pia Labohn stopper efter 31 år som organist – 
heraf de 25 år i Mårslet. 
Når Pia Labohn søndag 24. november takker af 
som organist ved Mårslet Kirke og går på pen-
sion, er det afslutningen på en epoke, ikke kun 
for hende selv men også for Mårslet sogn. 
 
Mange har gennem årene nydt Pias toner fra 
orglet til højmesser, konfirmationer, bryllupper, 
begravelser og andre gudstjenester i kirken. 
 
Som organist har Pia ikke kun spillet til sønda-
gens gudstjeneste, men også spillet koncerter 
og arrangeret kirkekoncerter med andre. Hun 

har været hovedkraften i ”KulturCafé 8320” som igennem årene har tiltruk-
ket en bred vifte af kulturelle indslag til Mårslet.  
 
Gennem de 25 år har hun også ledet mange piger og drenge i koret, og i  
perioder har hun haft hele tre kor, et spirekor, et børnekor og et ungdomskor.  
 
Vi vil gerne sige et stort tak til Pia for hendes store engagement og arbejde,  
og ønsker hende alt godt i fremtiden. 
 
Efter gudstjenesten søndag 24. november er der afskedsfrokost samt jubilæ-
umsfejring med mulighed for at sige farvel til Pia. Det er glædeligt, at Pia 
allerede har sagt ja til at vikariere fremover ved orglet i Mårslet Kirke. 
 

Med venlig hilsen Mårslet Menighedsråd 
Hyggeklubben 
Historiefortælling 

Tirsdag d. 12. november  
kl. 14.00 

Inger Lodberg fortæller gode  
historier. Det er historiefortælling som i 
gamle dage, men de leveres med et glimt 
i øjet og med stof til eftertanke. For det 

er spillevende historiefortælling af  
myter, eventyr og noveller. En sang eller 

to, som der kan synges med på, bliver 
der også plads til. Inger Lodberg har 

arbejdet i folkekirken og folkeskolen i 
mange år, er formand for foreningen af 
Fortællere i Østjylland og bl.a. arrangør 

af Fortællesalonen på Dokk1. 

Indre Mission 
 
Onsdag den 27. november får vi besøg af Emma Nørgård Kristoffersen. 
Emnet for denne aften er Tanzania tur/retur. 
Januar 2019 rejste Emma afsted på sit livs hidtil største rejse, nemlig et op-
hold i Tanzania på et børnehjem, udsendt af Brødremenighedens Danske 
Mission. Den primære opgave var at være på børnehjemmet, Peters House, i 
Sumbawanga. Her brugte hun sammen med andre volontører tid med børne-
ne på leg, undervisning, masser af kram og hygge. Derudover var de også 
tilknyttet en syskole og et gadedrengeprojekt!  
Endvidere bød hverdagen på mødet med den afrikanske kultur, hvor de også 
lærte swahili.  
 
Velkommen til at få et indblik i opholdet, og 
måske du i løbet af aftenen lærer et swahili-
ord eller to. 
 
Emma er lærerstuderende i Århus, og er  
bosat i Åbyhøj.  
 
Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet Sogne-
hus og alle er hjertelig velkommen. 

 

Kom med til  
afskedsfrokost og 

jubilæumsfejring af 
vores dygtige  

organist  
Pia Labohn. 

 
Det foregår i  

sognehuset efter  
gudstjenesten  

d. 24.november  

Afsked og jubilæumsfejring 
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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 bli-
ve 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 billedlegitima-
tion. 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 
 

7. december kl. 11-14: Skt. Lukas Kirke, Skt. Lukas 
kirkeplads 1, 8000 Aarhus 

DropInDåb 

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 lukket 
gruppe, er det først muligt at deltage i 
næste gruppe som starter op til janu-
ar/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 Invitation til 
menighedsmøde 

Tirsdag d. 5. november  
kl. 19.30 i sognehuset 

 
Mårslet Menighedsråd inviterer til 
menighedsmøde i Mårslet Sognehus. 
Her er alle velkomne til at høre om 
planerne for de nærmeste år, og for 
hvad vi har nået i år. 
 
Der vil også blive en kort gennemgang 
af regnskab 2018 og budget for 2020. 
 
Der vil også være et oplæg om kom-
munikation, Mårsletbladet, hjemme-
side og Facebook, efterfulgt af debat 
om hvad man kunne ønske. 
 
 

Med venlig hilsen 
Mårslet Menighedsråd 

Foto: 
Pirita 

Taskinen 
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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 13. november 

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 
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkeringsforholdene ved Mårslet  
Sognehus bliver stadig mere pressede. 

Især morgen og eftermiddag oplever vi 
fortsat mange farlige situationer, og  
indimellem mangler vi pladser til egne 
gæster og medarbejdere.   
Samtidig bliver pladsen mere og mere 
ødelagt, med stigende udgifter til  
vedligehold. 
 
Vi har derfor valgt at lukke pladsen af i 
dagstimerne 7-17, således at der kun er 
parkering for dem der har ærinde til 
sognehuset eller præstebolig. 
Der vil blive sat skilte op og vi håber, 
at der er forståelse for nødvendighe-
den. 
 

Mårslet Menighedsråd 

Parkering ved sognehuset Signe har godt fat i alle  
bamserne fra BørneBamse  

gudstjenesten 
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Klassen der forlod Mårslet Skole i 
1969, afholdt 50 års jubilæum fredag 
den 27. september 2019. 
Cirka halvdelen af klassen var mødt 
frem på dagen, som startede med 
rundvisning på Mårslet Skole, velud-
ført af Pædagogisk leder, Pernille 
Lauritsen. 
 
 Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
havde derefter åbnet Mårslet Egnsar-
kiv, hvor der blev mulighed for at sø-
ge i egne aner. Det kom der meget 
snak ud af. 
 
Turen gik derefter til Vilhelmsborg, 
hvor tilbageførslen af Giberå blev 
taget i øjesyn, inden der var gourmet 
middag på Restaurant Mejeriet. 
 
Jubilæet blev efterfølgende afsluttet 
på Præstegårdsvej hos Poul Enevold-
sen. Det havde været en lang og fan-
tastisk dag. 

Fra venstre: Poul Oxvig Enevoldsen, Karen Marie Smidt Pedersen
(tidligere Jensen), Peter Düring Lausen, Inge Von Qualen (tidligere Ole-
sen), Dorte Sørensen (lidt gemt), Laurits Peter Rasmussen, Johannes Grane 
Larsen, Thea Sørensen, Jan Allan Olsen. 

50 års skolejubilæum på Mårslet skole  

 Live-stream fra Aarhus Universitet. 
Alle dage fra kl.19.00. 
Tirsdag 05-11-2019  Titel: Menne-
sker i klimaets brændpunkter  
Foredrag ved professor i klimafor-
andringer Sebastian H. Mernild, 
Nansen Centeret, Bergen og jour-
nalisterne Lars From og Klaus 
Dohm, Jyllands-Posten. 
Tag med to journalister på en opda-
gelsesrejse Jorden rundt til klimaets 
brændpunkter hvor stadig mere 
vildt og uforudsigeligt vejr foran-
drer levevilkårene for helt alminde-
lige mennesker. Og hør klimapro-
fessoren fortælle om indianernes, 
fiskernes, landmændenes og kvæg-
avlernes udfordringer – ude og her-
hjemme – og om disse forandringer 
skyldes tilfældigheder, eller om de 
er en konsekvens af at klimaet for-
andrer sig. Hvorfor det sker, og 
hvad det betyder. 
Tirsdag 12-11-2019  Titel: Hvor 
dan is og vand dannede Danmark 
Foredrag ved professor i geofysik 
David Lundbek Egholm, Institut 
for Geoscience og lektor i geologi 
Nicolaj Krog Larsen, Institut for 
Geoscience, Aarhus Universitet om 
hvordan bjergkæder Jorden over 
blev nedbrudt under istiderne og 

hvorfor det danske landskab ser ud 
som det gør. Det danske landskab 
bærer tydeligt præg af at være dan-
net af is og vand: vi har alle be-
mærket smeltevandsletter og moræ-
nelandskaber samt store sten som 
blev medbragt af isen fra Norge el-
ler Sverige under de seneste istider. 
Men helt præcist hvornår og hvor-
dan er det danske landskab blevet 
skabt – og hvad er forbindelsen til 
bjergene mod nord? 
Tirsdag 19-11-2019  Titel: Foræd-
ling af mennesket – før og nu 
Foredrag ved professor i zoofysio-
logi Tobias Wang, Institut for 
Bioscience, Aarhus Universitet. ”Er 
det et problem for menneskets 
fremtid at alle mennesker, selv dem 
med fysiske og mentale handicap, 
får børn?” Denne type spørgsmål 
spillede en vigtig rolle i samfunds-
debatten i starten af 1900-tallet 
med udgangspunkt dels i den gry-
ende forståelse af den naturlige se-
lektions betydning for den biologi-
ske evolution, dels genopdagelsen 
af Mendels arvelighedslove i år 
1900. Hør om hvorledes den vor-
dende videnskab i biologi kom til at 
spille en vigtig rolle i fremkomsten 
af arvehygiejne og eugenik og om 

hvordan nutidens enorme landvin-
dinger inden for genterapi og gene-
tiske tests skaber vigtige etiske di-
lemmaer som flere og flere af os vil 
stifte bekendtskab med – fx når vi 
får børn, bliver syge eller er pårø-
rende. 
Tirsdag 26-11-2019  Titel: Luften 
vi indånder  
Foredrag ved professor i miljøme-
dicin Torben Sigsgaard, Institut for 
Folkesundhed og lektor i analyse- 
og atmosfærekemi Marianne Glasi-
us, Institut for Kemi, Aarhus Uni-
versitet om hvad der er i luften som 
vi indånder – det er ikke det rene 
luft: både naturen selv og menne-
skeskabt forurening tilfører partik-
ler og gasser til luften. Hvilke par-
tikler er der i luften, hvor mange er 
der og hvilke effekter har partikler-
ne på miljøet, på klimaet og på vo-
res helbred? Og hvordan sporer for-
skerne de kilder som skaber partik-
lerne? Få svarene fra en læge og en 
kemiker der begge forsker i luftfor-
urening og hvordan den påvirker 
vores sundhed. 
Foredragene er slut kl.21.00. Alle 
er velkomne. Ingen tilmelding, in-
gen entre. 

Offentlige foredrag i Mårslet MultiHal i november 
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 Nyheder fra Mårslet Skole 
Af skoleleder Inge Pedersen 
På Mårslet Skole har vi bygget om, 
bygget til og bygget nyt for efterhån-
den 26 mill. de seneste 4-5 år. Det er 
der kommet en flottere, større, mere 
energi-rigtig og tidssvarende skole 
ud af, som vi er ved at finde os rigtigt 
godt tilrette i. 
0.klasserne har fået deres eget hus at 
starte deres skoleliv op i, mellemtrin-
net har fået deres eget hus med læk-
kert fællesrum og to nye, store un-
dervisningslokaler, og de ældste ele-
ver har fået et lærings- og ungdoms-
miljø, der passer bedre til den måde 
de lærer og er sammen på de sidste år 
i folkeskolen. Fritidsklubben er flyt-
tet ind på skolen, og mange lærings-
miljøer er blevet forbedret med nye 
møbler, projektorer, aktivitetsrum og 
maling. 
 
Nyt kantine-køkken – et samarbej-
de mellem Multihal og Mårslet 
Skole 
Det sidste, vi mangler, er vores sam-
menbygning af Mårslet Skole og 
Multihal med blandt andet nye om-
klædningsrum og toiletter. Vi glæder 
os til at få vores byggehegn ved lege-
pladsen og boldbanerne fjernet og 
lavet brandvejen færdig, så den også 
kan bruges til leg og kørsel med 
moon-cars.  
D. 23. september blev vi så færdige 
med udbygning og modernisering af 
vores produktionskøkken og etable-
ring af nyt anretterkøkken, opvaske-
rum og salgssted, at vores to kokke 
og køkkenpersonalet kunne rykke 
ind. Nu er de fysiske rammer på 
plads, og i de næste år skal vi så ar-
bejde videre med, hvordan vi som 
skole og Multihal kan bruge de nye 
faciliteter i et samarbejde om at kun-
ne tilbyde god mad til børn og voks-
ne ikke kun i skoletiden, men også i 
forbindelse med fritidsaktiviteter. 

Byggehegn og vand 
Vores legeplads ved indskolingen ar-
bejder vi fortsat med, for vi kan godt 
være enige om, at der er plads til for-
bedringer.  
Byggehegnet forsvinder som sagt, 
når vores sammenbygning med Mul-
tihallen er færdig – formentlig inden 
jul.  
Samtidig arbejder vi på at få udbed-
ret nogle af de fejl og mangler, der er 
på legepladsen. Det er derfor rutche-
banen har været afspærret, gyngerne 
har hængt meget højt osv. 

 
Vi arbejder med det – både på en 
kortere og længere bane. Noget af 
det inddrager, leverandører, bygherre 
mv. Andet må vi selv finde midler til 
– gennem fundraising og i eget bud-
get.  
Vores udearealer er vigtige for bør-
nenes leg, læring, motorik, sundhed 
og glæde.     
Vi inddrager elevrådene i, hvilke for-
bedringer vi skal prioritere. Multiba-
ner, basket-kurve og hænge-ud-
steder står højt på deres liste. 
 
Lejrskoler og ture 
I dette skoleår har vi jo været nødt til 
at nedjustere vores antal af lejrskoler. 
Mest på grund af økonomi, men også 
for at få mere stabil drift, da lejrsko-
ler, som det er nu, udløser mange af-
spadseringsdage for lærere og pæda-
goger. Det betyder, at rammerne om 
hverdagen bliver ringere 
(selvfølgelig), fordi de faste voksne 
ikke er her.  
Vi håber, at både økonomi og ar-
bejdstidsaftaler snart er med os igen, 
så vi kan tilbyde lejrture til børnene 
igen. Og så er vi glade for, at foræl-
drerådene også sørger for, at klasser-
ne får nogle oplevelser sammen efter 

skoletid – med eller uden overnat-
ning. 
 
Winnenden for 38. gang 
Vores udveksling med elever fra 
Lessing Gymnasium i Winnenden 
har vi bibeholdt. Nu med både besøg 
og genbesøg på 8. årgang.  
De unge indkvarteres privat, og igen 
i år har de haft en spændende og læ-
rerig tur til Winnenden i de 9 dage, 
turen varer.  
I foråret får vi så genbesøg i Mårslet. 
De unge, der ikke er med i Winnen-
den, har været i praktik, og de fortæl-
ler også om gode og anderledes sko-
ledage på deres praktiksteder. 
 
Digital leg 
Mårslet Skole har søgt og fået 
100.000 kr. fra Teknologipagten til at 
undervise børnene i teknologiforstå-
else og til, at vi ansatte selv kan lære 
om og blive dygtigere til at undervise 
i og med teknologi. 
 
Fra 0. – 3. klasse har vi søsat et nyt 
og spændende projekt, som vi kalder 
Digital Leg. Vores indskolingslærer, 
Sara, som netop har afsluttet en kan-
didat i IT-didaktisk design, undervi-
ser klasserne på skift i 3 uger sam-
men med klassens lærere og sammen 
med to forskere fra Aarhus Universi-
tet, som gerne vil lege, udforske og 
lære sammen med os. 
 
Børnene skal lege med digital tekno-
logi og derved udvikle en større tek-
nologiforståelse og blive klogere på, 
hvordan de sammen kan skabe og 
udtrykke sig med digital teknologi. 
De første hold har arbejdet med en 
skralde-ø, som allerede er fyldt af 
fortællinger, fantasi og teknologi. 
 
Store leger med små  
I august var dette skoleårs nye lege-
kammerater på uddannelsesdag i hal-
len, så de er rustet til opgaven som 
legekammerater for de yngste elever. 
Her lærte de, hvordan man sætter 
sjove aktiviteter i gang, og hvordan 
man styrer og motiverer en større 
gruppe yngre elever.   

(Fortsættes på side 27) 
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Har du lyst til at prøve dine evner som journalist? 
At lave interviews med spændende mennesker, eller måske synes du, vi 
mangler en sportsjournalist, der kan reportere fra nogen af Mårslets man-
ge sportsarrangementer med børn og voksne. Er du interesseret, så kon-
takt  
Poul Erik Jensen 
Mob 60 72 14 50 
mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 

De blev introduceret for gode op-
startslege for de mindste elever på 
skolen, og skulle selv forberede og 
sætte lege i gang for hinanden.  
 
Legekammeraterne er med til at gø-
re opstartsfasen for de yngste nem-
mere. De bliver i starten tilknyttet 
hver deres 0.klasse, og skal fungere 
som forbilleder for de yngste skole-
kammerater.  
De skal sætte lege i gang og være 
med til at skabe fysisk aktivitet og 
sociale relationer på tværs af alder, 
køn og sociale skel.  
De nye legekammerater er kommet 
godt i gang.  

Motionsdagen 
Efterårsferien nærmer sig med hasti-
ge skridt. Næste uge er den sidste in-
den ferien, og traditionen tro byder 
den på skolernes motionsdag den sid-

ste fredag, i år fredag d. 11.10. Da-
gen varer fra kl. 8.00 til kl. 13.30 for 
alle.   
 
I år har vi – ud over en masse bevæ-
gelse - fokus på at styrke fællesska-
ber på tværs af hele skolen.  
Børnene bliver inddelt i grupper på 
10 børn med børn fra både indsko-
ling, mellemtrin og udskoling. De 
skal sammen på et opgaveløb, hvor 
de skal dyste mod andre hold. Efter 
nogle timer skal de tilbage i deres 
egen klasse, og så foregår sidste del 
af motionsdagen i afdelingerne med 
løb, dans, bold m.v. 
Vi ser frem til en sjov dag med ven-
skaber på tværs af alder, motion og 
bevægelse hele dagen.  
 
 
Ny hjemmeside 
I oktober gik skolens nye hjemme-
side i luften. Du kan finde hjemmesi-
den via følgende link:   
https://maarsletskole.aarhus.dk/  

Den nye hjemmeside er særligt rettet 
imod nye forældre og medarbejdere, 
der overvejer at vælge Mårslet Skole, 
men er brugbar for alle, der gerne vil 
vide mere om byens skole.  
Fx kan man på den nye hjemmeside 
finde skolens trivselsplan og anti-
mobbestrategi. Du kan også finde be-
skrivelser af undervisningen, skole-
hjem-samarbejde og resultater fra 
kvalitetsmålinger og meget mere. På 
hjemmesiden er der også link til vo-

res nye kommunikationsplatform, 
AULA, som stort set alle skoler i lan-
det tager i brug fra uge 43. 
 
AULA – vores nye kommunikati-
onsplatform  
I 2014 besluttede regeringen, at vi 
skulle have en ny og mere bruger-
venlig kommunikationsplatform for 
alle skoler og dagtilbud i landet, og 
det er blevet til den platform, som 
kaldes  AULA. Intentionen er, at lave 
en mere brugervenlig måde at kom-
munikere på og på den måde  styrke 
samarbejdet mellem forældre, medar-
bejderne og børn og unge. 
 
Målet med AULA er:  
At gøre det nemmere for forældre at 

samarbejde med og om skolen og 
finde relevant information.  

AULA skal skabe mulighed for at 
alle forældre kan involvere sig i 
deres barns skoleliv uanset for-
udsætninger  

Sikre en mere ensartet kommunikati-
on, så det bliver nemmere at fin-
de den rette information   

Sikre, at vi håndterer data sikkert og 
efter gældende lovgivning   

 
Det er ikke helt nemt at skifte kom-
munikations-platform. Det tager tid 
før alle medarbejdere og forældre er 
fortrolige med funktionaliteten i AU-
LA, så vi forventer, at der vil opstå 
nogle begynderfejl og vanskelighe-
der.. 
Vi siger, at vi må have en vis tålmo-
dighed med systemet og hinanden. 
Heldigvis kan vi jo både ringe og 
mødes, hvis der bliver behov for det, 
eller skrive en seddel. Det har vi i 
baghånden, alt imens vi øver os på 
AULA. 

(Fortsat fra side 26) 
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I forbindelse med Arkivernes Dag 
holder vi også indvielse af Egnsar-
kivets nye lokale. 
I skrivende stund er vi ved at lægge 
sidste hånd på malerarbejdet og gulv-
belægningen. Dernæst står inventar 
og indretning på programmet. 
 
Da Egnsarkivet led stærkt af plads-
mangel har vi længe søgt efter nye 
lokaler og mere plads. Her i efteråret 
er det endelig faldet således på plads, 
at vi har fået et lokale mere i forlæn-
gelse af og af samme størrelse som 
det eksisterende arkivrum, ca. 40 m2. 
Dette lokale har tidligere rummet en 
del af Ungdomsklubben og TMG 
Dart.  
 
Med den øgede plads kan vi nu tilgo-
dese både arkivalier, besøgende og 
medarbejdere.  
 
Det vil vi gerne vise frem og inviterer 
derfor på en forfriskning til både børn 

og voksne for at fejre en ny milepæl i 
Egnsarkivets historie.  
 
 
 

Alle er hjertelig velkomne! 
 

Medarbejdere på Mårslet Egnsarkiv 
og bestyrelsen for Mårslet Sogns Lo-

kalhistoriske Forening. 
 

 

 
 
 
 
Nedenfor ses en arbejdsaften på 
Egnsarkivet.  
Vi glæder os til at få mere plads til at 
modtage besøg og lave udstillinger 
og ikke mindst plads til flere arkivali-
er, så vi fortsat kan passe på lokalhi-
storien i Mårslet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egnsarkivets åbningstider: 

   
  Tirsdag den 5. november kl. 19-21 
  Onsdag den 13. november kl. 16-17.30 
  Tirsdag den 19. november kl. 19-21 
  Onsdag den 27. november kl. 16-17.30 
  
Indgang fra skolens P-plads på Obstrupvej. Alle er velkomne til at besøge os! 
 
Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838 
Mail: maarsletarkiv@gmail.com 
Hjemmeside: www.maarsletarkiv.dk  - søg i arkivets samlinger herfra! 
Facebook: Mårslet - Lokalhistorie 

Husk 
Traditionen tro er vi at finde i Borger-
husets julestue i weekenden den 30. 
november - 1. december.  Her er mu-
lighed for at købe julegaver eller en 
god historie til juleferien. Kom og se 
hvad vi har med i år! 
 

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

 

- Indvielse af nye lokaler -  
Lørdag den 9. november 2019 kl. 11-14 
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Arkivernes Dag 2019 
Lørdag den 9. november kl. 11 - 14 
Gemt eller glemt? 
Et fællesnordisk tema 

”Vandboring ved foden af Lille 
Langballe Bakke / Oddervej den 
3. juli 1960” Således er arkivets 
beskrivelse af billedet, som vi 
har gemt - men er historien 
ellers glemt?  

I anledning af Arkivernes Dag 2019 holder Mårslet Egnsarkiv åbent hus.  
 
Temaet for dagen er i år ”Gemt eller glemt?”  
 
Vi har lavet en udstilling og fundet billeder, dokumenter og genstande frem. De 
er i hvert fald gemt - men har vi ellers glemt dem?  
 
Vi håber også, at nogen af jer besøgende vil fortælle os om gemte eller glem-
te veje, stier og huse. Det kan også være et glemt erhverv eller glemte sange, 
bøger osv.   
 
Eksempler:  
Glemte bynavne i Mårslet sogn: Skumstrup, Store Fulden, Over Mårslet 
Glemte titler: kæmner, brænder, sognefoged, brandfoged 
Glemte huse: Afholdshotellet, Børnehjemmet, Mejeriet, de 4 landsbyskoler 
 
Alle er velkomne! 
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I 2018 modtog bladet kr. 6.150 fra vennekredsen 
og knap kr. 4.000 fra foreninger. 
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 Kender du dit Lokalcenter? 
Slip kræfterne fri og vær med til at forme dit lokalområde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi inviterer til et par hyggelige timer 
om alt det, der sker på Lokalcenter 
Kildevang og hvad der kan ske frem-
adrettet. Lokalcentret er et folkehus, 
hvor byens borgere, i alle aldre, kan 
mødes og gøre brug af stedets facili-
teter. Har du forslag til, hvad der 
kunne ske, eller er du nysgerrig efter 

at høre mere om alt det, der er i dag, 
så mød op til  
Årsmøde på dit Lokalcenter: 
Program:  
1. Velkomst v/ formand for Centerrå-
det Helle Brøndum 
2. Årsberetning v/ formand for Cen-
terrådet Helle Brøndum 

2. Oplæg v. frivilligkonsulent Camil-
la Steskow 
3. Nye idéer/tiltag? 
4. Opstilling til Centerrådet 

(Der serveres et lettere traktement) 
 

M.v.h. Centerrådet 

Hvornår: Onsdag d. 13. nov. kl. 18.00 - 20.00. 
Hvor: Lokalcenter Kildevang, Mårslet. 
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Giv en                       til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Fredag d. 1. nov. kl. 13.45. 
Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord. 
 
Onsdag d. 6. nov. kl. 9.30 – 10.30. 
Gratis vaccinationstilbud for alle seniorer. Bliv vaccineret 
mod influenza på dit lokalcenter. 
 
Søndag d. 10. nov. kl. 14.00. 
Store Banko i Caféen. 
 
Onsdag d. 13. nov. kl. 18.00 – 20.00. 
Årsmøde med efterfølgende: 
Opstilling af kandidater og valg til Centerråd. 
”Slip kræfterne fri-vær med til at forme dit lokalområde” 
er opskriften for det nye 
Centerråd. Det nye råd skal arbejde på, at Kildevang åb-
ner sig op mod lokalsamfundet, så alle, uanset alder, kan 
afvikle aktiviteter på stedet. Alle over 18 år kan deltage. 
Tilmelding ikke nødvendig. Der serveres et lettere trakte-
ment til opstillingsmødet. 
( Se omtalen på anden side i Mårsletbladet.) 
 
Mandag d. 18. nov. kl. 14.00. 
” Syng med Josser Herold. ”  
 
Onsdag d. 20. nov. kl.14.00. 
Eftermiddagshygge med kaffebord. 
 
Lørdag d. 30. nov. 13.30  til 15.30. 
Kildevangs årlige Julemarked. 
Salg af julekort, engle, nisser, marmelade,  
småkager, amerikansk lotteri, gløgg, æbleskiver m.m. 
Kig forbi. Alle er velkomne. 
( Se omtalen på anden side i Mårsletbladet.)  

Menuplan for Café Kildevang i november. 
Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket. 
 
Dato: 
1. Forloren hare m. sovs, kartofler og grønt. 
4. Kylling i karry med ris eller kartofler. 
5. Simremad af nakkesteg, selleri og kartofler. 
6. Forårsruller med oksekød, sursødsauce, salat. 
7. Stegt rødspætte, kartofler og persillesovs. 
8. Traditionel andesteg med tilbehør. 
11. Medisterpølse med sovs, kartofler og rødkål. 
12. Grøntsagssuppe med kød og melboller. 
13. Benløse fugle, kartofler og gulerødder. 
14. Stegt kulmule med krydderurtesovs og kartofler. 
15. Frikadeller, stuvet hvidkål samt kartofler. 
18. Gryderet, ris og kartofler til. 
19. Boller i karry med ris eller kartofler. 
20. Gullasch og kartoffelmos. 
21. Stegt laks, kartofler og sauce. 
22. Hvidkålsrouletter, sovs og kartofler. 
25. Hakkebøf, bløde løg, kartofler og sovs. 
26. Kalvefrikassé.  
27. Karbonade med mælkekogte gulerødder, blomkål. 
28. Torsk med sennepssauce. 
29. Grydestegt kylling med citrontimian. 
 
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. 

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 November 2019 
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Mårslet Bladets vennekreds 

 

 
 

Julemarked på Kildevang 
Lørdag d. 30. november 2019 

Kl. 13.30 – 15.30 
Julemarked i kælderen. Her kan købes: 

Hjemmebagte småkager, hjemmebagt frossen leverpostej, mar-
melader og nysyltede rødbeder. 

Diverse håndlavede strikvarer, flotte juledekorationer, kalender-
lys, nisser og engle.  

Genbrugsen holder åbent i dagens anledning. Kom og find spæn-
dende sager til billige penge  

Julestue i vores julepyntede Café: 
Her kan købes gløgg, æbleskiver og kaffe. 

Oplev julehyggen og husk også vores store julelotteri. 
 Alle er velkomne. 
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Send et indlæg til Mårslet Bladet 
indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 
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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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