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LEDER

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)

Fællesskaber
Jeg har en god ven, som engang sagde følgende til mig:
”Friheden ligger i det, vi forpligter os til”.
Den sætning har jeg grublet meget over gennem årene og jeg er helt enig i udsagnet.
 
Hvis vi ikke har nogle forpligtelser og har fri hele tiden, føles det ikke som frihed. Det 
bliver mere en pseudo tilstand af frihed. Tænk bare, hvordan det går for mange, der bliver 
arbejdsløse. De bliver lullet ind i en hverdag, der ikke giver så meget mening og nogle 
bliver ensomme. Der er selvfølgelig mange nuancer i det og dette er blot et eksempel. Hvis 
vi arbejder for meget, drømmer vi om frihed til at være mere sammen med familien, gøre 
nogle af de ting, der gør os godt og giver os energi. Så det må være en balance.

Gennem tiden har jeg fundet ud af, hvad det betyder for mig.
Frihed for mig ligger i de fællesskaber, jeg forpligter mig i. Min familie, mit arbejde og de 
fritidsaktiviteter, der giver mig energi. Det giver følelsen af at være med i noget større, der 
giver mening. Med andre ord, forpligtende fællesskaber.
Det at være med i vores lokale idrætsforening, TMG, er for mig et godt eksempel på et 
forpligtende fællesskab, der giver mening. Det skaber glæde for rigtig mange Mårslettere, 
hvilket er grunden til, at jeg gerne bruger min tid her.
 
Der er rigtig mange i Mårslet, der deltager i foreningsfælleskaber, heriblandt også i TMG. 
Her er der mange ildsjæle, der brænder for at skabe aktive tilbud til byens beboere. Det 
gør de et stort stykke frivilligt arbejde for at opnå. Og for at de kan fokusere på idrætterne, 
skal der være en organisation til at bakke dem op. Her kommer foreningen og bestyrelser-
ne ind i billedet.
 
Der er mange, der tror, det er et kæmpe arbejde at sidde i en bestyrelse. Det kan det være, 
især fordi der er så få, der melder sig til bestyrelsesarbejdet. Hvis nu flere ville deltage 
i arbejdet med at sikre gode rammer for vores lokale foreninger, så ville arbejdsbyrden 
blive mindre for den enkelte. Jeg har hørt nogle gange, at folk ikke deltager i generalfor-
samlinger, fordi der er risiko for at blive valgt til bestyrelsen. I min optik giver det ikke 
nogen mening. Man bliver kun valgt, hvis man vil vælges. Generalforsamlingen er derimod 
stedet, hvor man kan høre, hvordan det går, hvad fremtiden bringer og man kan gøre brug 
af sin demokratiske ret til at stemme om forslag og om hvem der skal sidde i bestyrelsen.
Ofte er det kun bestyrelsen og måske revisorerne, der er med til en generalforsamling. Det 
er der ikke meget demokrati i!
Jeg håber, der er mange flere, der vil deltage i disse forpligtende fællesskaber, og derigen-
nem opleve det givende ved at bidrage til sammenhængskraften og fællesskabet i vores 
dejlige by, Mårslet.

Anders Braagaard
Næstformand TMG

Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.com
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Oringtering til lokalsamfundet om 
lokalplan proces i Mårslet.

Efter aftale med Mårslet Fællesråd 
ønsker Plan i Aarhus Kommune med 
dette oplæg at orienter om planproces-
sen for eventuel udvikling af Obstrup-
vej 29-33.

Mulighed for oversvømmelser ved 
skybrud (2050)

Lugtgrænsen for Testrupgård indteg-
net.

foreløbig bebyggelseplan

Stort og småt fra Fællesrådet
PLANLÆGNING FOR OBSTRUPVEJ 29-33

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

 Møde for lokalsamfundet i uge 20 

Kommunen vil invitere til møde, hvis 
Corona-situationen tillader det, på 
Mårslet skole, med henblik på at 
uddybe denne orientering og give 
mulighed for at stille spørgsmål. 

Mødet henvender sig til de nærmeste 
naboer på Obstrupvej og i Frøkjær-
parken samt øvrige interesserede. I 
løbet af uge 17 vil vi være klar med 
konkret dato og program. Tilmelding 
skal ske inden den 1. maj 2020 til: 
ssco@aarhus.dk

Ejeren af Obstupvej 29-33 har søgt 
om at få udarbejdet en lokalplan for 
et boligområde på arealet. Området er 
i kommuneplanen allerede udlagt til 
formålet.
Kommunen har i forundersøgelsen 
fundet flg forhold, der påvirker pla-
nen:
Fortidsminder: Der er spor af be-
byggelse fra bronze- og jernalderen, 
så området skal undersøges inden 
byggestart.
Lugt-grænser fra Testrupgården: der 
kan ikke bygges indenfor en 600 m 
radius.
Fremtidige nedbørsmængder: der skal 
kunne tilbageholdes 1.900 kbm vand 

på grunden. Dette skal der tages højde 
for i bebyggelses-planen.
Forslaget til lokalplanen vil blive 
sendt i høring, hvor vi som borgere 
i Mårslet har mulighed for at sende 
vore bemærkninger, inden forslaget 
eventuelt vedtages endeligt. Høringen 
vil foregå både på Aarhus Kommunes 
høringsportal, deltag.aarhus.dk, og 
på Erhvervstyrelsens landsdækkende 
portal, der hedder Plandata.dk.



4 maj 2020

Vi holder fortsat Mårslet Ren – nu bare på en anden måde.

Den fælles indsamling søndag den 
26. april kl. 10.00 er aflyst. Vi ved 
alle, hvorfor arrangementer over hele 
verden aflyses, så det kræver ikke 
nærmere forklaring.

I initiativgruppen har vi overvejet, 
hvad vi så skal gøre – lokalt her i 
Mårslet. Vi foreslår følgende:

• Alle undlader at smide affald i 
naturen.

• De, der ikke kan ramme skralde-
spanden i første omgang, prøver 
igen.

• Vi der ovennævnte til trods 
alligevel finder noget affald, må 
naturligvis gerne samle det op og 
smide det i skraldespanden eller 
i en medbragt pose, når vi nu 
alligevel går ture her i det dejlige 
forårsvejr. 

Danmarks Naturfredningsforening 
udsætter den landsdækkende affald-
sindsamling til den 19. september. Så 
på den dag gør vi helt, som vi plejer 
her i Mårslet. Vi kommer med en 
reminder i Mårslet Bladet og på andre 
medier, men du kan jo allerede nu 

sætte kryds i kalenderen lørdag, den 
19. september kl. 10.00.

Selv om den 26. april er aflyst, så er 
initiativgruppen da overbevist om, 
at Mårslet by og omegn vil opleve, 
at mange mårslettere kl. 10.00 – helt 
spontant – går rundt alene eller fami-
lievis med affaldssække. På bænken 
på græsplænen ved OK-tanken vil der 
ligge affaldssække til afhentning kl. 
10.00.

På vegne initiativgruppen ønsker vi 
alle et fortsat dejligt forår

Mårslet på nettet www.maarslet.net
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TMG

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

AfdelingsrepræsentanterAfdelingsrepræsentanter: 
Badminton Jesper Munk 23 46 69 45 jespermunk.dk@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 soerenhoulberg@gmail.com
Floorball Henrik B. Schau 51 30 88 96 hbs@nykredit.dk
Fodbold Helle Foged 20 47 27 20 hellefoged77@gmail.com
Gymnastik Jane Midtgaard Madsen 61 33 66 08 jane@tmggymnastik.com
Håndbold Henrik B. Jensen 40 15 78 67 formand@tmg-haandbold.dk
Motion Andreas Sondrup 91 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

Foreningsudvikler:
Foreningsudvikler Pernille Bechsgaard Fast 51 22 85 41 pernille.bechsgaard@dgi.dk

I skrivende stund (begyndelsen af 
april, af hensyn til deadline) ved vi 
ikke HVORNÅR vi får grønt lys til at 
kunne spille tennis, men har du fulgt 
med på facebook/vores hjemmeside så 
har du fået løbende info om hvordan 
det ser ud.
Banerne er i hvert fald KLAR, og vi 
GLÆDER OS ☺ !!
 
Vi har igen i år GRATIS TRÆNING 
for børn og voksne , hvor der under-
vises faste dage om ugen og  vi har 
desuden hyret  ekstra professionel 
hjælp til særlig træning ved DGI : følg 
os på facebook og på andre medier for 
at vide mere !

Vi har gratis låneketsjere og bolde, 
sko er dine egne (skal være flade !), 
samt en tennis-kanon til egen træning.
Vi har 3 baner, hvoraf den ene er kun-
stof, så den kan spilles på hurtigere 
efter regn.
Vi har et dejligt klubhus, som vi søger 
midler til for at modernisere.
Vi holder hyggestævner og kampe 
mod fx Beder Malling, men også un-
der DGI, så alle kan udfordres, og vi 
afholder klubmesterskaber : alt på og 
over nettet…. !
Vi har drop ind for voksne søndage 
fra 10-212, med formandens vanlige 
igangsætning og skarpe rettelser af 
slag og teknik, og vi regner med et 

kvinde hold igen i år, hver tirsdag 
aften, men check nettet for at være 
skudsikker ☺
Første vigtige dato : 
Standerhejsning/hvis tilladt: lørdag 
d. 2.maj fra 10 til 14 hvor alle nye 
som tidligere medlemmer kan komme 
og starte op og prøve, klubben er igen 
gavmild med føde og væske til de 
fremmødte.

Tennis : sommerens sjoveste sport !
Har du spørgsmål kontakt os via vores 
hjemmeside

Vi ses ☺
TMG Tennis 

Tennis : så starter vi med sommerens sjoveste sport !
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TMG 
HÅNDBOLD 

LOPPEMARKED 
 

VI MÅ DESVÆRRE  

AFLYSE LOPPEMARKED  
d. 13. JUNI 2020 

 
PÅ GRUND AF CORONA 

 
VI HÅBER VI MÅSKE  

KAN AFHOLDE DET SENERE PÅ ÅRET. 
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 
Egnsarkivet er lukket for 
besøg indtil videre pga. 
smittefare for coronavirus. 
Vi følger Sundhedsstyrelsens 
og Aarhus Kommunes ret-
ningslinjer.  
 

Egnsarkivets medarbejdere arbejder hjemmefra og kan kontaktes på e-mail og 
telefon.   I perioden kan du hjemmefra fordybe dig i byens lokalhistorie på 
arkiv.dk , hvor der ligger tusindvis af billeder og dokumenter.  
Besøg os også online på hjemmeside og facebook. 
 
Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838 
Mail: maarsletarkiv@gmail.com 
www.maarsletarkiv.dk 
Facebook: Mårslet – Lokalhistorie  - Giv os et like! 

 
Corona-krisen har også haft betydning 
for vores forening: 
Generalforsamling 2020 er udsat ind-
til vi igen må forsamles.  
Ligeledes er arrangementer i dette 
forår udsat, men vi håber, det bliver 
muligt at gennemføre noget i efter-
året. Følg med på hjemmeside og Fb 
samt nyhedsbrev til medlemmer. 
 

I de seneste uger har coronavirussen 
raset i Danmark, og det har haft store 
konsekvenser for alle aspekter af dan-
skernes dagligdag.  
Den 16. marts, da en stor del af Dan-
mark lukkede ned lavede vi nedenstå-
ende opslag på vores facebookside. 
Det har bl.a. ført til at Karen Novak 
Knudsen, lærer på Mårslet Skole, har 
bedt sine elever om at skrive dagbog 
under hjemsendelsesperioden og Lo-
kalavisen Aarhus har skrevet en arti-
kel om emnet. Det er vi glade for. 
Egnsarkivets medarbejdere indsamler 
selv materiale fra lokalområdet, men 
kan naturligvis ikke have overblik 
over alt, så vi håber, at I der læser 
dette, tager opfordringen op. Der 
skulle nødigt blive et ”hul” i Mårslets 
historie fra dette år, hvor der sker så 
meget af stor betydning for fremti-
den. 
 
Opslag på Facebook 16/3: 
”Næsten alt er eller har været lukket i 
Mårslet! 
 
Skolen – daginstitutioner – Multihal-
len - Lokalcenter Kildevang - Testrup 
Højskole – Kirken – Sognehuset – 
Egnsarkivet – Fysioterapien – Frisø-
rerne – Mejeriet – Skovmøllen - Mo-
esgård Museum og sikkert meget me-
re i vores sogn. Diverse generalfor-
samlinger, foredrag, koncerter, gym-

nastikopvisninger og sportskampe er 
aflyst eller udsat på ubestemt tid. 
 
I Mårslet Egnsarkiv indsamler vi situ-
ationsbilleder og anden dokumentati-
on på Corona-krisens indvirkning på 
hele Mårslet sogn. Det kan også væ-
re, at I skriver dagbog og beskriver 
situationen med enten at være hjem-
me alene eller sammen med hele fa-
milien eller på ekstra arbejde i denne 
tid. Ser I fx mere TV-avis hver dag 
sammen i familien nu eller får I nyhe-
derne på Facebook osv. Bruger I na-
turen mere eller mindre? Måske æn-
drede indkøbs- og forbrugsvaner? Det 
er dagligdagsting, der kan være inte-
ressante at bevare en erindring om. 
 
Hvis I vil hjælpe med at dokumentere 
det, så send gerne et billede, tekstdo-
kumenter, opslag, rundskrivninger 
mv. til maarsletarkiv@gmail.com 
eller saml det sammen og aflever det 
på Egnsarkivet når vi åbner igen. På 
forhånd tak! 
Mvh. Anne Marie Dalsgaard Mikkel-
sen, arkivleder.” 
 
Egnsarkivet er ikke alene om indsam-
ling og bevaring, flere fik samme idé:  
Pressemeddelelse 30/3 
Kulturminister Joy Mogensen udta-
ler: 
”Vi gennemlever en svær tid lige nu. 
Alle dele af vores samfund er påvir-

ket af de store konsekvenser Corona-
virussen skaber. Det bliver en vigtig 
rolle at bearbejde og forstå følgerne, 
og derfor er det vigtigt, at vi hjælper 
hinanden med at dokumentere hver-
dagen under Corona-krisen. Der vil 
være efterspørgsel efter kilder og do-
kumentation af, hvordan Danmark 
håndterede situationen, hvad der ske-
te og hvordan det påvirkede både bor-
gere, organisationer og virksomheder. 
Derfor går de danske arkiver, Natio-
nalmuseet og Det Kgl. Bibliotek alle-
rede nu i gang med at indsamle mate-
rialer, der skal bevares for fremtidige 
generationer.” 

Egnsarkivet dokumenterer Coronakrisen 
 

Rema 1000 den 13/3 kl. 7.58: ”I dag er 
det ikke Mårsletborgere, der holder i kø 
for at købe, men lastbiler for at levere 
forsyninger på ny... til en ny dag”. 
Foto: Henriette Bergstedt. 
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JULETRÆSLAUGET OG CORONAKRISEN
Vi medlemmer af Mårslet Juletræs-
laug er privat også ramt af Coronakri-
sen, al den stund at vi alle i 8320 
mårslet, er ”fanget” i vort eget hjem, 
på ubestemt tid.

I foråret er det normalt at vi i Jule-
træslauget begynder at tilbyde Mår-
sletborgerne vore støttebeviser, men 
på grund af coronakrisen og alminde-
lig forbud mod større forsamlinger, 
men også 2 meters regel om afstand, 
som samfundet nu har pålagt os.

Som sagerne står er det nok ikke mu-
ligt at falbyde vore støttebeviser.

OG DOG...  Man har da mulighed for 
i vor digitale tid, at indbetale 20 kr. på 
vores nye MobilPay 7709bc, som nu 
er juletræslaugets eget mobilenum-
mer.

Efter dette hårde forår for vor sam-
fund, må også vi forudse at der er 
knap så mange penge imellem folk 
mere, så også vi i Juletræslauget må 

regne med at det bliver svært at sælge 
alle 300 støttebeviser.

Angående Mårslet Byfest regner vi 
med, indtil andet bliver bestemt po-
litisk, at gennemføre både Tyvstarten 
og Kræmmermarkedet i uge 33. Her 
er datoerne: 12. og 15. august.

Med venlig hilsen 
Mårslet Juletræslaug.

En spøjs haveskulptur

Når man går forbi Hørretvej 17 en 
vinterdag, så kan man se en spøjs 
opstilling med lys på, med en besked 
om at nu vil vi se sne ! - Ellers tager 
vi til Grønland.!

Det er ikke fordi at ejeren på Hør-

retvej nogensinde , har gjort alvor af 
trudslen, også selvom han gennem 
årene har proklameret at han ville tage 
til Grønland, fordi vi ingen sne fik her 
i Østjylland.
Fik vi overhovedet noget sne i den 
forgangen vinter ?

Det er sikkert bekendt af manden i 
nr. 17 er Erik Moldt, og byens noget 
ældre befolkning kender ham da også 
ganske godt.

Erik Moldt har undervist i IT på 
Kildevang for mange af byens ældre, 
og ikke at forglemme, så har han 
redigeret Egnsarkivitets hjemmeside 
igennem mange år.

Efter en ny mand overtog hjem-
mesiden i Mårslet, så er han blevet 

head-huntet til Tranbjerg, hvor han nu 
scanner avisudklip fra Århus Stiftti-
dende.
Lokalstoffet i Stiften forsvandt for fle-
re år siden, en beslutning der desværre 
også gjald for Mårslet.

Erik Moldt er ingeniør uddannet, og 
ret behændig i kunsten at betjene en 
computer, så ham har vi i Mårslet haft 
glæde af i adskillige år, og det bør vi 
allesammen egentlig glæde os over.

Nu er den lille opstilling taget ind, 
dog bare indtil næste vinter, for så at 
blive sat op igen engang i december. 
Kig på billedet, En sjov ting midt i en 
Corona-tid.

KC

Mårslet fællesråd ny hjemmeside  WWW.MAARSLET.NU
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Kræftens Bekæmpelse er klar med en ny dato for 
Landsindsamlingen 

Kræftens Bekæmpelse måtte aflyse den planlagte 
landsindsamling søndag den 29. marts pga. corona-
situationen i Danmark, men er nu klar med en ny dato. 
Landsindsamlingen 2020 kommer i stedet til at foregå 
søndag den 16. august.  
 
Danmark har befundet sig i en nødsituation ud over det 
sædvanlige siden coronaepidemien begyndte at sprede sig i samfundet i starten af marts. Det førte 
en lang række aflysninger med sig – bl.a. af Kræftens Bekæmpelses årlige landsindsamling, som 
skulle have fundet sted den 29. marts 2020. 
 
Nu har Indsamlingsnævnet truffet en afgørelse om en ny dato, og det glæder Kræftens Bekæmpelse 
at kunne melde den ud – den årlige landsindsamling kommer i år til at foregå 
 
 

søndag den 16. august. 
 
 
 

Vi er rigtig glade for muligheden for at gennemføre Landsindsamlingen i år trods de 
ekstraordinære omstændigheder, siger Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse 
 

Med venlig hilsen 
Carsten Lund Petersen 
Lene Barrett Petersen 
Distriksledere  i Mårslet 
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Send et indlæg til indlaeg@maarslet-bladet.dk

Mårslet fællesråd ny hjemmeside

WWW.MAARSLET.NU

MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet
Alle henvendelser til: Vandværket 
tlf. 86298688

Automatisk aflæsning af årsforbrug 
sker d. 31. dec. og 30. juni 
Opgørelserne udsendes herefter og 
seneste betalingsdato er 10. februar 

og 10. august 
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader 
i tide, husk da at aflæse vandmåle-
ren 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

Gunnar Broholm
Ejendomsmægler, MDE

Birgitte Leander
Ejendomsmægler, MDE

Kasper Jensen
Salg & vurdering

KONTAKT OS
Harald Jensens Plads 1

8000 Aarhus C
8617 5000 - info@broholmbolig.dk

www.broholmbolig.dk

HVAD ER 
DIN BOLIG 
VÆRD?

BESTIL EN GRATIS SALGSVURDERING

kr. = ?
RÆKKEHUSE & VILLAER 

I MÅRSLET 

TIL MANGE INTERESSEREDE KØBERE 

VI SØGER...

VI HAR VENTENDE KØBERE 
BL.A. FRA AARHUS C, DER ØNSKER 

AT FLYTTE TIL MÅRSLET

SKAL DU HAVE DIN BOLIG SOLGT?
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Mårslet ligner sig selv, men vores 
hverdag ser for manges vedkommen-
de helt anderledes ud. Antallet af biler 
gennem byen forekommer stærkt 
reduceret, men til gengæld er der liv 
på fortove, stier og i parken i alle døg-
nets lyse timer. Hunde og børn bliver 
luftet som aldrig før, for vejret gør 
sit bedste, for at vi måske vil huske 
foråret 2020 for andet og mere end 
coronapandemi og samfundsnedluk-
ning. I skrivende stund står påsken for 
døren, og hvis ellers vores ændrede 
adfærd holder over helligdagene, vil 
byens børn i alderen 0.-5. klassetrin 
ved dette blads udkomst have været 
tilbage på skolebænken i ca to uger. 
Nogle af dem havde lyst til at skrive 
et par linier om, hvad der fylder for 
dem i denne mærkelige tid. Bemærk 
at bidragene er indsendt i ugen op til 
påske og før udmeldingen om at 0.-5. 
klassetrin skulle tilbage i skole efter 
påske.Tak for jeres bidrag!

Jonathan Skovmand 11 år, 4.A Mår-
slet Skole
"Det værste ved corona er at man 
savner sine venner og at man tænker, 

hvornår mon det slutter igen. Det 
bedste ved jeg ikke helt hvad er, for 
jeg synes ikke det er godt. Men man 
er mere sammen med sin familie"

Mads Nymand Hansen, 2.A Mårslet 
Skole
“Jeg savner rigtig meget mine venner 
og vil gerne snart i skole igen. Jeg 
savner også mine lærere og pædago-
ger. Jeg kan godt lide at være hjemme, 
fordi jeg kan spille PlayStation, stå på 
rulleskøjter og tegne. Når jeg ser en 
af mine venner, er det svært at holde 
afstand. Jeg har lyst til at give dem 
et kram. Heldigvis snakker jeg med 
nogen af dem, når vi spiller.”

Anna Nymand Hansen, 0.A Mårslet 
Skole
Jeg synes, det gode ved at være hjem-
me er, at man er meget sammen med 
hinanden i familien. Jeg synes det 
trælse er, at der er nogen, der kan dø 
af Corona. Jeg cykler meget og leger 
med mit lego. Det er noget, vi kan hu-

ske i mange år, siger mine forældre”. 

Noah Nørgaard Jensen, 12 år, 5. klas-
se, Mårslet Skole
Fedt at være hjemme og ikke skulle 
noget. Men jeg keder mig lidt.

Benjamin Nørgaard Jensen 8 år, 2. 
klasse, Mårslet Skole
Jeg savner mine klassekammerater 
22% og mine lærere 1%. Jeg savner 
også min familie og min mormor. Jeg 
har haft mere tid til at spille playsta-
tion og lege med min hund. Jeg har 
været alene hjemme hver anden dag 
med min storebror. Det har været 
fedt, på nær når vi skulle lave lektier. 
Trampolinen er sat op, og det er fedt. 
Jeg er ikke bekymret og er god til at 
holde afstand.

Tekst:
Cecilie Schmidt Dam & Jonathan, 

Mads, Anna, Noah & Benjamin

Børn i Mårslet - i en Coronatid

Skal der være fest 
- så hold den i

Mårslet 
Borgerhus

Banevej 2, 8320 Mårslet 
Henvendelse om leje sker 

via borgethusets hjemmeside 
 

www.borgerhus.dk

Næste Mårsletblad udkommer til maj Deadline for tekster og annoncer er 10. maj 2020
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        Banke, banke 
på! Hvem der? 
Dine lokale 
mæglere i
Mårslet.

Thomas Lignell
Tlf. 25 30 00 92

Jonas Bojsen 
Tlf. 50 95 98 14
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kkiirrkkeessiiddeerrnnee    
--  mmeedd  nnyytt  ffrraa  mmåårrsslleett  kkiirrkkee  oogg  ssooggnn  ——  

Findes der næsten noget skønnere end 
at sidde ved et åbent vindue en forårs-
aften i maj? At lade lyset strømme 
ind, mens man indsnuser duften af 
blomstrende frugttræer, hører lyden af 
fuglesang og ser gardinet blafre blidt 
for vinden. 
 
Hvor må de have længtes efter lyset, 
de mennesker der oplevede krigsåre-
ne i Danmark og det mørke, den tid 
medførte - både billedligt talt og i rent 
fysisk forstand med besættelsesmag-
tens påbud om, at alle vinduer skulle 
dækkes til. 
Der er ikke noget at sige til, at jubelen 
var stor den aften for 75 år siden, 
hvor det lød over radioen fra London: 
 
”I dette øjeblik meddeles det, at 
Montgomery har oplyst, at de tyske 
tropper i Holland, Nordvesttyskland 
og i Danmark har overgivet sig. Her 
er London. Vi gentager: Montgomery 
har i dette øjeblik meddelt, at de tyske 
tropper i Holland, Nordvesttyskland 
og i Danmark har overgivet sig.” 
 
Pludselig blev mørket forvandlet til 
lys. De forhadte mørklægningsgardi-
ner blev revet ned, vinduerne blev 
slået op, og der tændtes bål i gaderne. 
Ikke vredesbål, men glædesblus.   
Lyset blev symbol for håbet og for 
freden og for friheden.  
 
Lys for taknemmelighed og efter-
tænksomhed 
Der er efterhånden ikke mange      
tilbage, som husker at have oplevet 
besættelsesårene.  75 år er en hel 
menneskealder, og de fleste af os   
kender nu kun til krigens tid fra     
forældres, bedsteforældres og olde-
forældres fortællinger om dengang, 
fra skildringen i tv-serien Matador 
eller fra historiebøgernes billeder og     
beskrivelser. Det er svært helt at    
begribe, hvordan det var at leve her i 
landet i de fem mørke år.  
 
Selvom mange år er gået, står        

befrielsen dog stadig som en så mar-
kant aften og mærkedag i vores histo-
rie, at der stadig – nu 75 år efter – 
tændes lys i vinduerne rundt omkring. 
Vi tænder lysene i taknemmelighed, 
når vi mindes den store glæde, der 
kom over landet, da budskabet om 
frihed lød. Men vi tænder også lysene 
i   eftertænksomhed, når vi husker på 
alt det, der gik forud: De, der døde. 
De, der mistede og de, der savnede. 
De ar og skrammer, som danskerne 
fik.   Friheden har vi kun, fordi der 
dengang var mennesker, der mente, at 

den var værd at kæmpe og at dø for.   
Besættelsesårene kan være med til at 
sætte i relief for os, at vores samfund, 
vores fællesskab og vores frihed ikke 
er nogen selvfølge, men derimod   
noget, vi skal tage vare på.  
Dette uselvfølgelige er vi måske   
særligt opmærksomme på netop i  
dette forår, hvor vi er blevet mindet 
om, hvor skrøbelig tilværelsen i   
grunden kan føles. Corona-krisen kan 
naturligvis slet ikke sammenlignes 
1:1 med besættelsesårene, men vi har 
dog mærket, hvad der sker, når    
hverdagen brydes op og en tid skal 
fungere på anderledes præmisser. 
 
At lade vinduet stå åbent for      
hinanden 
Når vi sætter lys i vinduerne om    
aftenen den 4. maj, er det således for 
at minde os selv og hinanden om, at 
fællesskabet og friheden og freden er 
værdier, vi skal værne aktivt om. 
Godt nok blev vi befriet fra tyskernes 
besættelsesmagt i 1945, men tanke-
sættet bag de mørke år, det lever   

videre i os, når vi mennesker peger 
fingre ad hinanden og tænker i dem-
og-os. Der er desværre stadig alt for 
mange mørke områder i verden, hvor 
krig, ufred og undertrykkelse hersker. 
Mange mennesker længes efter at 
opleve en 4. maj. Og selv om krigen 
og ufreden fysisk er langt væk, så 
kommer det tæt på, når vi aften efter 
aften konfronteres med livets skrøbe-
lighed i nyhedsstrømmen. Så kan vi 
ikke skubbe det fra os og påstå, at det 
ikke har noget med os at gøre. Også 
her i vores del af virkeligheden – i 
Mårslet – er der mure, vi kan være 
med til at bryde ned og broer, vi kan 
være med til at bygge. For fred og 
forsoning er både et globalt og et   
lokalt ansvar.  
 
Den 4. maj er lysets og håbets aften. 
Den 4. maj står et vindue åbent. Det 
er et særligt vindue, for det åbner ikke 
bare mod fortiden: mod en aften, en 
dag, der har særlig betydning i vores 
historie og bevidsthed. Nej, vinduet 
åbner også mod fremtiden. Men det 
kræver, at vi lader det stå åbent for 
hinanden. At vi undlader at trække 
gardinerne for. Og at vi tænder lys i 
vindueskarmen. For at minde os selv 
og hinanden om, at lyset er stærkere 
end mørket. At livet er stærkere end 
døden. Og at du og jeg har samme 
værdi.      
 
                                Med venlig hilsen 

Sognepræst, Trine Bredahl Nissen 

En forårsaften i maj 



14 maj 2020

 MÅRSLET-bladet  Maj 2020  

 

 
 
 
 
 
 
 

Maj 
 
Mens kirken er lukket,  vil vi lægge 
andagter på vores hjemmeside enten 
som lyd eller film. Se mere på 
www.maarslet.kirke.dk 
 
Søndag d. 17. maj kl. 10.00 
5.s.e. påske. 
Præst: Malene Vangsøe Bitsch 
 
Torsdag s. 21. maj kl. 10.00 
Kr. Himmelfart. 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 24 maj kl. 10.00 
6.s.e.påske. 
Præst: Trine Nissen  
 
Søndag d. 31. maj kl. 10.00 
Pinsedag. 
Præst: Signe Høg. 
 
Mandag d. 1. juni kl. 11.00 
2. Pinsedag.  
Fælles friluftsgudstjeneste i Hørhaven 
-Se omtale. 

Kirketiderne 

 
Onsdag d. 13. maj kl. 19-21.30. 
Menighedsrådsmøde i sognehuset. 
 
 
Onsdag d. 20. maj kl. 10.00-12.30. 
Frokostpausen i sognehuset. 
 
 
Onsdag d. 27. maj kl. 19.00-21.30. 
Indre Mission i sognehuset. 
 
   

Tirsdag d. 9. juni kl. 19-21.00. 
Menigheds-og orienteringsmøde. 
Se omtale i bladet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitetskalender  
Mårslet Kirke og Sognehus 

 
Alle datoer bedes taget  

med forbehold.  
Da bladet trykkes 3 uger inden      
udgivelse, ved vi i skrivende stund 
ikke  hvordan situationen er med   
hensyn til corona, forsamlinger og 
åbning af  kirkens bygninger i maj 
måned. Vi har taget udgangspunkt i 
vores sædvanlige aktiviteter, men 
følger naturligvis myndighedernes 
anvisninger, hvilket  betyder at     
ændringer kan forekomme. Vi beder 
alle holde sig orienterede på Face-
book samt vores hjemmeside, som 
opdateres løbende for sidste nyt.   

 
Fællesskab med alle sanser inddraget! 
  
Såfremt vores situation tillader en udendørs forsamling her først på  
sommeren, vil vi også i år fejre  fælles pinsegudstjeneste i Hørhaven! 
Vi sidder i det grønne græs med  fuglesang over de ny udsprungne          
bøgetræer og  med sang, musik, bøn og pinsebudskab. 
  
Pinsen er fællesskabets fest. Vi fejrer det forunderlige, at Gud sender 
Helligånden til verden for at nedbryde skel og grænser mellem         
mennesker. For at puste til den glød i os, som får tro, håb og kærlighed 
til at blusse. 
  
Kom og vær med til at fejre pinse i Hørhaven. Aarhus Brassband     
spiller, et kor af organister og kirkesangere synger, og præster fra    
mange af provstiets sogne medvirker til en anderledes gudstjeneste.   
Efter gudstjenesten inviterer de medvirkende sogne til kirkekaffe i Peter 
Sabroes Minde (DUI-LEG og VIRKEs Aktivitetscenter). Benyt        
lejligheden til også at tage madkurven med og spis frokosten sammen 
med alle os andre. 
 

Vi glæder os til at se jer alle! 
Mange hilsner 

Pinsegudstjenesteudvalget 
 

Pinsegudstjeneste i Hørhaven 
2. pinsedag den 1. juni 2020 kl. 11.00 
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Hyggeklubben 
 

Nej, efter 800 år her i Mårslet lukker kirken ikke sådan bare, men når Mår-
slet bladet for maj måned skrives og redigeres er døren låst og alle kirkens 
aktiviteter aflyst ligesom det gælder skolen, idrætsforeningen og alt andet. 

Det betyder også at mange aktiviteter, påskefejring og alle konfirmationer 
har måttet aflyses og udsættes. Det er begivenheder vi alle har glædet os til. 
 
Vi bakker helt op om de beslutninger myndighederne har taget, og vi følger 
dem så godt vi kan. Alt har været lukket ned, og der er lavet planer for bi-
sættelser og begravelser. Netop nu har vore medarbejdere på kirkegården 
kunnet starte på forårsarbejdet igen efter to ugers pause. Menighedsråds  
møder er aflyst og nødvendige beslutninger bliver taget ved telefonmøde og 
på email. 
 
Når dette blad udkommer, håber vi, at vi igen må mødes i større eller       
beskedent omfang og vi vil opfordre jer til at følge med på hjemmeside og 
facebook, som opdateres løbene.  
Vi glæder os til at åbne for alle aktiviteter og se alle i forskellige sammen-
hænge. 

Venlig hilsen 
Mårslet Menighedsråd 

 
 
 
 
 
 
 
Grundet covid 19 har vi valgt at aflyse 
vores sommerudflugt, som i år skulle  
have gået til Museum Tirpitz ved Blå-
vand.  
Vi ønsker alle en god sommer og håber vi 
ses til september igen. 

Vi har, som alle andre sogne i landet, været nødsaget til at rykke forårets konfirmationer grundet coronaens      
udvikling herhjemme. De nye datoer er fastlagt til: 
 

Lørdag d. 29. aug. kl. 9.30 og 11.00: 7.a ved Signe Høg 
 

Søndag d. 30. aug. kl. 9.30 og 11.00: 7.c ved Signe Høg 
 

Lørdag d. 5. sep. kl. 9.30 og 11.00: 7. b ved Trine Nissen 
 

Søndag d. 6. sep. kl. 9.30 og 11.00: 7.d ved Trine Nissen  

Nye datoer for konfirmation 2020 

Mårslet Kirke lukket? 
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Frokostpausen 
- et fællesskab for mænd 
Vi holder frokostpause onsdag 

den 20. maj  
kl. 10.00-12.30  

i Mårslet Sognehus. 
Vi lægger ud med rundstykker og 
kaffe. Bagefter er der underhold-

ning og frokost. Tilmelding er ikke 
nødvendig, men modtages gerne. 

Velkommen! 
 

På gensyn! 
Jørgen Brandt Andersen, 

Tlf. 2979 0264 
og Knud Lunderskov, 

Tlf. 4011 0175 

Gudstjeneste på Kildevang  
  

Vi begynder kl 14.30 ved kaffebordet, hvor vi taler om salmevalg og  
gudstjenestens form. Præsten vil læse søndagens tekst og herudfra holde et 
mindre oplæg. Vi synger salmer, præsten lyser velsignelsen  og der bliver   
mulighed for nadver.  
Til sidst laver vi videre på vores egne andagtsbøger. 
 
Aflyst i maj måned. Se sidste nyt på vores     
hjemmeside. 
 
 

Sorg– og livsmodsgruppe 
 
Mårslets sorg- og livsmodsgruppe henvender sig til sørgende, som har brug 
for en åben og ærlig samtale, hvor man i al fortrolighed deler sine erfaringer 
med hinanden. Håbet er, at samtalen, hyggen og det rummelige samvær kan 
være med til at bane vejen for et nyt livsmod. 
Sorggruppen er en lukket gruppe, som starter op to gange årligt. Næste gruppe 
begynder til august/september.  
For mere information se Mårslet kirkes hjemmeside og hold øje her i Mårslet 
Bladet når tiden nærmer sig til næste opstart. 
Du kan også ringe eller skrive til Susanne Lauritsen for information og  

tilmelding.  
Tlf.: 25324657. 

Mail: susanne.lauritsen@gmail.com 
 

Gruppelederne Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm. 

Mandagscafé 
 

 
kl. 9.30 - 11.00   
i Sognehuset 

Aflyst i maj måned 
 

 
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  
Kirsten Cramer 

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  
deltager 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  
velkommen til at møde op og prøve det eller kontakte en 
af lederne.  
Børneklubberne er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler. 

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. 
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Menigheds- og informationsmøde 
9. juni kl. 19-21 - Velkommen! 

Erik Lund Sørensen, formand for menighedsrådet         
fortæller:  
 
”Som medlem af menighedsrådet er jeg med til at skabe 
rammerne for det kirkelige arbejde ved Mårslet kirke.    
Menighedsrådet tager en del beslutninger om vedligehold, 
renovering og økonomi. Vi er med når der skal ansættes 
nye medarbejdere og afholdes medarbejdersamtaler og vi 
får også tid til at debattere holdninger. 
 
Præsterne har ansvaret for de handlinger der foregår i    
kirken og vi i menighedsrådet er med til at påvirke i hvilke 
retning vi vil bevæge os. Jeg synes, at det har været    
spændende at være med til at fortsætte de traditioner som 
har været her i flere hundrede år. 
I Mårslet foregår der mange aktiviteter, og en del af dem 
kan kun lade sig gøre ved hjælp af frivillige, og det er    
dejligt når samarbejdet mellem medarbejdere, menigheds-
råd og frivillige fungerer godt, som vi oplever det i       
Mårslet.  
 
Selv har jeg været heldig at være med til at arbejde med 
renovering af Mårslet Kirke over de sidste 6-8 år. Vi er 
kommet med ønsker, vi har foretaget valg til arbejdets   
udførelse og har fulgt 
arbejdet og ser nu det 
færdige resultat. Det har 
været et stort og spæn-
dende projekt at  være en 
del af.  
 
Mårslet er et aktivt sogn 
med mennesker med 
mange forskellige hold-
ninger. Jeg synes, at vi 
lykkes fint, med at   finde 
en linje som er midt-
søgende, en linje for alle. 
Derved vil vi leve op til 
vores motto, Mårslet Kir-
ke – midt i Mårslet”.  

Anders Kristoffersen, næstformand for menighedsrådet 
fortæller: 
 
”Nu er det snart tid til at vælge et nyt menighedsråd. Tiden 
siden sidste valg er gået hurtigt. Det har været utrolig 
spændende at være med i arbejdet omkring kirken. Der 
sker mange ting og vi er altid i bevægelse på vej nye steder 
hen - der kommer nye tiltag til, der kommer nye deltagere 
til. Noget dør ud og andet kommer til. Vi gør os umage 
med at følge med tiden og være en kirke for alle uanset 
alder og interesse. 
 
Jeg har udfyldt forskellige positioner i menighedsrådet. I 
øjeblikket er jeg næstformand. Jeg er med i sognehus-
udvalget, hvor vi taler om brug og  vedligeholdelse af vores 
lokaler. Jeg er også med i valgudvalget, hvor vi tilrettelæg-
ger valget efter kirkeministeriets regler. 
 
Det er meget forskelligt hvor meget tid man bruger på me-
nighedsrådsarbejdet. Det kommer helt an på hvad man er 
interesseret i og selv har lyst til. Nogen perioder kan der 
være meget arbejde i det, andre mindre. 
 
Vi har et rigtig godt fæl-
lesskab omkring kirken 
og det giver mig en   
glæde at være en del af. 
Det kan jeg varmt      
anbefale andre”.  
 

Hvem sidder i menighedsrådet og hvad laver de? 
Her kan du i løbet af de næste måneder møde nogle af de nuværende menighedsrådsmedlemmer 

 

 
Overvejer du om en plads i menighedsrådet er noget for dig? 
Hos Mårslet Kirke er vi altid glade for at møde nye folk, som har lyst til at 
bidrage og være en del af vores lokale fællesskab. ´ 
Vores opgaver spænder bredt. Her kan du byde ind med det, som netop du 
er god til og interesserer dig for.  
Kom og hils på os til menighedsmødet d. 9. juni og hør mere om  
hvad vi laver og hvordan valget kommer til at foregå til efteråret.  
 
Mødet er åbent for alle og der vil være friskbrygget kaffe og lidt sødt.  

Du kan også være frivillig ved 
Mårslet Kirke! Som frivillig kan 
du medvirke ved vores arrange-
menter og aktiviteter på forskellig 
vis.  Kontakt os gerne, hvis du vil 
høre mere!    
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Kontakt Kirken Kirken er åben 

Mårslet Kirke er normalt åben i    
dagtimerne mandag til fredag. Den 
sidste tid har vi dog måttet holde  
lukket pga. covid-19. Er du i tvivl om 
kirken er åben kan du læse på vores 
hjemmeside. 

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. maj 

kl. 19.00-21.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
Mette Østgaard Henriksen  
Personregistrering Syd    
Tlf. 8629 3440  
Telefontid:  
Man, ons, fre: 09.30-13.30 
Tirs: 10.00-13.30 
Tors: 09.00-16.00 
moh@km.dk 
 
KIRKETJENER  
Gudrun Samsø Jørgensen 
Telefontid kl. 12.00 - 12.30 
Tlf. 8629 8190 
kirketjener.maarslet@gmail.com 
Fridag: mandag 
 
KIRKE-&KULTUR-
MEDARBEJDER 
Kirsten Margrethe Bach  
Tlf. 4022 4076 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 
 

ORGANIST OG KORLEDER 
Kasper Fonnesbæk Andersen 
Tlf. 2371 9226 
kasper.fonnesbaek@gmail.com 
Fridag: mandag/tirsdag 
 
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  
 

 
På hjemmesiden finder du oplysninger om gudstjenester og særlige  
arrangementer samt beskrivelser af de faste aktiviteter og traditioner 

vi har for både børn og voksne i kirken.   
Du kan også læse om dåb, konfirmation, vielse  

eller bisættelse og begravelse.  
 

Som supplement til hjemmesiden kan du følge os på Facebook.  
Her annonceres løbende om nye tiltag og forskellige arrangementer.  

- Så er du godt dækket ind! 
 

Mårslet Kirke -midt i Mårslet 

Har du set vores nye hjemmeside?  
- tag et kig på www.maarslet-kirke.dk 
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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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Skal der være fest 
- så hold den i

Mårslet 
Borgerhus

Banevej 2, 8320 Mårslet 
Henvendelse om leje sker 

via borgethusets hjemmeside 
 

www.borgerhus.dk

Næste Mårsletblad udkommer til maj Deadline for tekster og annoncer er 10. maj 2020
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Den lokale
talmand

www.revisor-nielsen.dk • 2082 1810 • Mårslet
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Send et indlæg til Mårslet Bladet 
indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 
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Vi er sydbyens mest 
sælgende mægler i 2019.*

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

Ring 86 93 65 66 og få en 
gratis vurdering af din bolig

danbolig.dk

Kontakt danbolig Beder på tlf. 86 93 65 66 og få en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering.

danbolig Beder
Kirkebakken 22

8330 Beder
Tlf. 86 93 65 66

*Kilde: boligsiden.dk pr. 08.01.2020 inkl. projektsalg

Alle boligtyper solgt i Beder, Mårslet, Malling og Solbjerg de seneste 12 måneder*

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

160
solgte

54
solgte 28

solgte
24

solgte 19
solgte 13

solgte

danbolig Beder
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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

Mårslet fællesråd ny hjemmeside

WWW.MAARSLET.NU

Mårslet-bladet mangler friske nye kræfter til lay-out:
Poul Erik jensen, som i øjeblikket varetager opgaven, ønsker at lade stafetten gå videre til en ny 

blad-medarbejder, som kunne være mellem 16 - ? år
Kenskab til InDesign og Photoshop er en fordel, men ikke et must, da der 

finder oplæring sted. Med til opgaven følger en Gamers-pc til låns.
I begyndelsen må der påregnes et tidsforbrug på 14 - 16 timer.

La-out arbejdet, med indplacering af faste rubrikker(det vil sige indlæeg fra eksempelvis kirke, 
skole TMG, Testrup Højskole mm.) samt annoncer.

Vil du vide mere, så kontakt Poul Erik Jensen tlf. 60721450 E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk
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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 



28 maj 2020Annoncer i Mårsletbladet det betaler sig

Vælg GRØNT
- også når det gælder din uddannelse

Åbent Hus 28. maj 2020
Vi følger myndighedernes anbefalinger ift. afholdelse af større 
arrangementer og vil informere på vores hjemmeside og  
sociale medier, om der sker ændringer ift. dette.

Tlf. 87 47 57 00 | ju@ju.dk | www.ju.dk

Studiestart til
august og januar

Tilmeld dig nu!

// Anlægsgartner
// Gartner
// Landmand
// Jordbrugsmaskinfører
// Dyrepasser
// Hestemanager
// Skov- og naturtekniker
// Produktionsleder
// Agraøkonom
// Blomsterbinder
// Grøn EUX
// EUD10 Green


