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LEDER

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)

Læring for livet
Det er sommer. En anderledes en af slagsen, fordi de fleste af os må blive i Danmark. 
Coronakrisen er endnu ikke ovre. Vi frarådes at rejse udenlands og må blive i vores 
eget lille puslingland. Heldigvis er Mårslet - og Danmark - et godt sted at være.

Med Coronakrisen er klimaet nærmest sat på pause. Klimaforandringerne er røget 
ud af fokus, og selvom klimaet måske kortvarigt har fået det bedre, så er der jo en 
virkelighed på den anden side af stærkt reducerede flyafgange og forbrug og meget 
mindre pendling til og fra arbejde.
For klimaet er en pause på få måneder dog småting. Klimaforandringer måles over 
perioder på 30 år. Helt sikkert er det dog, at når vi nu efterhånden er vendt tilbage på 
arbejdspladserne og i skolen, og når vi igen begynder at tage på ferie til fjerntliggen-
de egne, så vender vi langsomt tilbage til den normal, som belaster vores klima hårdt. 
Det bekymrer - og ikke mindst bekymrer det vores børn og unge. Så skal vi mon til 
at gøre noget andet?

På Mårslet Skole har vi de sidste måneder op til ferien netop gjort meget anderledes, 
end vi plejer. Vi har haft en hverdag, hvor vi har været bundet af stramme rammer for 
vores måde at være sammen på, og forældre og andre voksne har haft stærkt begræn-
set adgang til skolen. 

Til gengæld har de faglige krav til undervisningen og skoledagens længde været 
noget, vi i langt højere grad selv har fået lov at bestemme. Udeundervisning, fjernun-
dervisning og undervisning i mindre hold, har været en del af dagligdagen. Lærere 
og pædagoger har udviklet nye undervisningsmåder på rekordtid, så mange af vores 
børn og unge har oplevet en hverdag med bedre motivation, større glæde, færre kon-
flikter og bedre læring.

Der er sket noget positivt, som vi ikke vil lade løbe ud i sandet. Vi vil kigge på de 
elementer, som har vist sig at virke, og vi vil udvikle vores skole på baggrund af det. 
Faste grupper, virtuel undervisning, mere bevægelse, udeskole og kortere dage kan 
noget, som er værd at holde fast i! 
Vi lærer noget af kriser. Vi har lært, at det er muligt at ændre adfærd gennem regule-
ring, når vi accepterer, at det er det, som skal til. Og at noget bliver bedre af det. Vi 
kan meget, når det er nødvendigt. Det er rigtigt godt at se. 

God sommer.
Inge Pedersen

Skoleleder
Mårslet Skole

Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.com
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Stort og småt fra Fællesrådet

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Flagalléen trænger til opgradering
Kære Mårsletborgere der samles lige 
nu penge ind til flagallèens forskøn-
nelse.

En flagstang koster kr. 2.000,- og et 
flag kr. 500,-.

Jeg opfordrede i sidste måned blad 
til, at man kunne som grundejerfor-
ening eller lignende kunne indbetale.
Dem er der ikke kommet nogle 
bidrag fra, men de skal jo også lige 

have det på et bestyrelsesmøde, så vi 
venter tålmodigt.

Til gengæld har nogle gode mårslet-
tere fået en god idè. Annette Sparbo, 
Amalie Daugaard, Gitte Hansen og  
Else Pihlkjær har alle bidraget til fla-
gallèen som privat personer, det har 
indbragt kr. 3.750,-. Tænk om flere 
mårslettere vil indbetale som privat-
personer, så vil det rulle afsted.
Desuden har Mårslet Musik v/Svend 

Sabro Sørensen bidraget med et flag.

Hvis flere vil være med kan man ind-
sætte beløb på reg. nr. 1687 konto nr. 
3227066066 med nasvn i tekstfeltet.

mvh
Per Enevoldsen
Banevej 4
Tlf. 93400500

Tak for alle bidrag, det er fantastisk.

? ?
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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

Send et indlæg til indlaeg@maarslet-bladet.dk

Tennis
Group 8320 overrækker en donation på DKK 5.000

Group 8320 havde d. 20.5.2020  for-
nøjelsen af at overrække en donation 

på DKK 5.000,- til TMG Tennis. En 
donation der skal bidrage til, at vi 

fortsat har nogle fine tennisfaciliteter 
her i Mårslet.
Tennissæsonen er lige startet op efter 
en lidt længere end normal vinter-
pause - og det var en fornøjelse at se 
Mårslets talentfulde ungdom træne.
TMG Tennis har plads til flere med-
lemmer - Og når solen skinner, som i 
dag fås det ikke meget bedre. Kontakt 
afdelingen for en prøvetime, hvor du 
også kan låne udstyr til I finder ud af 
om det er noget for jer.
På billedet ses Kristian Thomsen fra 
Group 8320 og Henrik Breyen, for-
mand og Karl Jørgen Jensen, kasserer 
fra TMG-tennis.

”Vi er meget taknemmelige for dona-
tionen, og beløbet vil blive brugt som 
hjælp til en tiltrængt, større renove-
ring eller udskiftning af vores klub-
hus” , udtaler Henrik Breyen.
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TMG jubler over kæmpe støtte til nye projekter

Hos TMG - Testrup Mårslet Gym-
nastikforening – har de armene højt 
oppe over hovedet i øjeblikket. En 
ansøgning til DIF og DGI’s forenings-
pulje har givet pote - og sikrer for-
eningen 200.000 kr. til nye projekter.

Som et ekstra plus har TMG fået knap 
15.000 kr. i støtte fra Idrætssamvirket 
i Aarhus øremærket et Åben Sko-
le-projekt. Støtten fra Idrætssamvirket 
bunder i Aarhus Kommunes fokus på 
projekter mellem idrætsforeninger og 
skoler.

Nyt projekt med skole og dagtilbud
Foreningsudvikler hos TMG, Pernille 
Bechsgaard Fast, ser især frem til, at 
foreningen nu kan kickstarte et Åben 
Skole-projekt med Mårslet Skole og 
dagtilbuddene i Mårslet.

”Støtten fra DIF, DGI og Idræts-
samvirket er startskuddet til et større 
samarbejde mellem Mårslet Skole, 
dagtilbuddene og TMG. Vi ønsker 
at styrke hinanden ved at lave akti-
vitetstilbud sammen i dagtimerne, 

hvor faciliteterne i Mårslet MultiHal 
står ledige. Det skal sætte rammen 
for, at vi bruger hinanden optimalt, 
udnytter byens faciliteter og styrker 
vores landsbysamfund,” siger Pernille 
Bechsgaard Fast.

Grundet risikoen for coronasmitte for-
ventes projektet først at skydes i gang 
til efteråret. Planen er, at omkring 450 
børn fra dagtilbuddene og 0.-3. klasse 
skal deltage til to aktivitetsdage. På 
sigt skal alle klassetrin være med i 
projektet. 

Mere foreningsudvikling
Støtten fra DIF og DGI sikrer også, at 
TMG nu kan holde fast i Pernille Be-
chsgaard Fast som foreningsudvikler. 
Målsætningen for Pernille Bechsgaard 
Fasts stilling er at øge TMG’s akti-
vitetsniveau og medlemstal for især 
børn og unge i alderen 0-25 år.

”Vi glæder os over, at vi med støt-
ten sikrer mere foreningsudvikling i 
TMG. Helt konkret betyder støtten, 
at Pernille kan fortsætte som for-
eningsudvikler frem til efteråret 2022, 

hvilket vi er rigtig glade for. Åben 
Skole-projektet passer perfekt ind i 
vores målsætning, og nu ser vi frem til 
at se det i praksis til efteråret,” siger 
Anders Braagaard, næstformand for 
TMG.

Pernille blev i oktober 2019 ansat 
hos TMG i tæt samarbejde med DGI 
Østjylland, der finansierer halvdelen 
af stillingen. 

Ud over Åben Skole-projektet og 
mere foreningsudvikling har TMG 
også mange andre spændende projek-
ter på tegnebrættet for mårsletterne, 
understreger Anders Braagaard.

Om DIF og DGI’s foreningspulje
TMG har modtaget bevillingen på 
200.000 kr. fra DIF og DGI’s for-
eningspulje, der årligt uddeler ca. 44 
mio. kr. til projekter i idrætsforenin-
ger. DIF og DGI’s foreningspulje kan 
støtte lokale projekter i idrætsforenin-
ger, f.eks. til medlemsrekruttering, 
udvikling af nye aktiviteter eller løft 
af trænerkompetencer. Puljen kan 

( Fortsættes næste side )

Næsten 215.000 kr. i støtte sikrer store smil hos Testrup Mårslet Gymnastikforening. Samarbejde med skole og 
dagtilbud samt foreningsudvikling er i tankerne. 

Testrup Mårslet Gymnastikforening ser frem til nye projekter efter støtte fra DIF, DGI og Idrætssamvirket i Aarhus. Bille-
det er taget inden coronavirussens udbrud. Fotograf: Privatfoto.
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( Fortsat fra forrige side )
søges om op til 300.000 kr., men langt 
størstedelen af puljens bevillinger 
ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.

Puljens midler kommer fra de såkald-
te ’Spillehalsmidler’, som Venstre, 
Liberal Alliance, Det Konservative 
Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk 

Folkeparti, Radikale Venstre og SF 
har afsat til lokalforeningspuljer til 
støtte for det frivillige foreningsliv i 
Danmark.

• Alle idrætsforeninger kan ansøge 
puljen

• Puljen ansøges via Centralt For-
eningsRegister på www.medlems-
tal.dk

• Mere information og retningslin-
jer for puljen findes på DIF og 
DGI’s hjemmesider 

Kontaktoplysninger
Pernille Bechsgaard Fast, forenings-
udvikler, tlf.: 51 22 85 41

TMG åben sommer træning, for alle, i uge 27
Sommeren er over os og 
Corona er ved at slippe 
taget, så derfor er mange 
forskellige idrætter i 
TMG gået sammen for 
at lave åben sommer 
træning, i uge 27. Træ-
ningen er stilet til alle 
Mårsletter for både børn, 
voksne og ældre. Der har 
gennem den seneste tid i 
TMG været stor gejst og 
energi for at lave aktivi-
teter, hvor flere idrætter 
supplere hinanden, enten 
i samme tilbud eller 
lige efter hinanden, så 
brugere kan prøve flere 
forskellige idrætter. Den-
ne fællesånd er spiren 
til TMG åben sommer 
træning, som gerne 
skulle blive en tradition 
for TMG og Mårslet. Der 
er en stor tilslutning fra 
TMG afdelinger om at 
tilbuddene skal være gra-
tis og som åben træning, 
hvor få kan være med 
brugerbetaling. Program-
met og info kan findes 
på Facebook siden TMG 
Sport og på hjemmesi-
den tmgsport.dk, samt på 
plakater og flyers rundt 
i byen. Vi håber og se 
netop dig på et af: TMG 
åben sommer træning.

Pernille Bechsgaard Fast
Foreningsudvikler for 
TMG

 

Hold øje med  
FB-siden TMGSport 
eller tmgsport.dk

 

 

TMG
Åben 

sommer-
træning
for alle 

i uge 27
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Hvordan kan Mårslet-bladets fremtid se ud?
Det eksemplar af Mårslet-bladet du 
sidder med koster kr. 8,30 at fremstil-
le, omdele og andre følgeomkostnin-
ger. At tilvejebringe den nødvendige 
økonomi, er alene muligt med bag-
grund i en meget stabil annoncørkreds 
og bidrag fra bladets storbrugere og 
vennekreds.

Bladet er her under Coronakrisen også 
blevet påvirket, bl.a. med baggrund i 
at der ikke har været arrangementer 
der skulle inviteres til. Ligeledes har 
Cecilie Schmidt Dam, som er blevet 
tilknyttet bladet med ”opsøgende ind-
læg”, helt naturligt ikke været aktiv de 
senere måneder. Men Cecilie vender 
tilbage efter sommerferien. 

Det har betydet at sideantallet har 
været reduceret, endda et enkelt ek-

semplar på alene 28 sider. Det laveste 
antal sider de seneste mange år. Der-
for fremstod annoncemængden noget 
dominerende, i forhold til hvis bladet 
havde været på de normale 36 – 40 
sider. I nærværende eksemplar – det 
sidste inden ultimo august måned – er 
vi igen på et normalt sideantal.

Bladet bliver langt mere læseværdigt 
jo mere alsidig det er. Derfor er det 
mit store håb, at de store bidragsyde-
re, også er fast tilbagevendende med 
artikler og indlæg. Bladet er også på 
tilsvarende vis åben for andre for-
eninger og personer, som har noget på 
hjerte.

Det får mig så også til at stille spørgs-
målet, hvordan kan vi udvikle bladet 
til at gøre det endnu mere læseværdigt 

og dermed udvide kredsen af læse-
re? Samtidig vil det fremtidssikre, 
at bladet er en del af Mårslets dna 
og samtidig gå i fint spænd med de 
elektroniske medier som Facebook og 
Fællesrådets nye hjemmeside.  Det 
er en fælles opgave, hvor Fællesrådet 
gerne skal være omdrejningspunktet

Jeg vil efter sommerferien, i samar-
bejde med Fællesrådet, invitere til et 
møde med brugerne og andre med 
interesse for bladet. Motivet med 
mødet er at vi får en god drøftelse om, 
hvordan bladets fremtid skal se ud. 
Det vender jeg tilbage om i september 
eksemplaret. 

Ivan Dybvad
kasserer for Mårslet bladet
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Otte år efter de første tanker om om-
bygning står den nye SuperBrugsen i 
Mårslet færdig. 

Butikken er gået fra et salgsareal på 
930 kvm til 1300 kvm, al indmaden i 
butikken er blevet skiftet ud, og Mår-
slet har fået en splinterny slagter og 
delikatesseafdeling. Plus mange andre 
forbedringer. 

”Vi tog en strategisk beslutning i 
bestyrelsen om at skabe en moderne 
butik, der lever op til ønsket og beho-
vet hos borgerne i Mårslet. Processen 
frem mod målet har taget mange år, 
og vi er meget glade for og stolte over 
resultatet,” fortæller Anne-Mette Bay 
Bjørn, der er formand for Mårslet og 
Omegns Brugsforening.

Om- og tilbygningen har i alt kostet 
21 millioner kroner.

”Vi har haft den store tegnebog frem-
me for at realisere det projekt, vi har 
drømt om, siden jeg begyndte i jobbet 
for otte år siden. 

Endelig var det muligt, og nu står 
vi med det færdige resultat. Det er 
en god følelse,” siger uddeler Troels 
Laursen.

Personalet i SuperBrugsen mærker en 
stor glæde over de nye forhold i butik-
ken med mere plads og større udvalg. 

”Jeg vil gerne sige tak til alle i Mår-
slet for den måde, de har taget imod 
den nye butik på. Vi glæder os til at 
kunne give Mårslet-borgerne en end-
nu bedre oplevelse, når de handler,” 
fortæller Troels Laursen og fortsætter:

”Vi ved godt, at nogle af vores store 
konkurrenter er private slagtere, vin-

butikker, Kvickly Odder, Salling
Super midt i Aarhus og nemlig.com. 
Vi lægger os i selen for, at folk fra 
Mårslet køber mest muligt hos os. 

Et helt nyt område med liv
For at moderniseringen af SuperBrug-
sen kunne blive en realitet, krævede 
det mere plads for butikken. Den 
har man skabt ved at erhverve sig og 
senere nedrive de to slidte bygning-
er, som garvede Mårslet-borgere vil 
kende som ”bank-bygningen” og ”den 
gamle bager”.

”Det var vigtigt for os at åbne området 
og skabe mere plads på det nye torv. 
I fremtiden vil det forhåbentlig danne 
ramme om mange forskellige aktivite-
ter i byen,” siger formand Anne-Mette 
Bay Bjørn.

Corona-situationen i landet gør, at der 
er ikke holdes åbningsfest før som-
merferien. Den må vente til efteråret. 
Hold øje med SuperBrugsens Face-
book-side på www.facebook.com/su-
perbrugsenmaarslet/ for mere info om 
åbningsfesten.

Julie Homann Carøe
bestyrelsesmedlem

Mårslet og Omegns Brugsforening

Mårslet fællesråd ny hjemmeside  WWW.MAARSLET.NU

SuperBrugsens store forvandling

Souschef Andreas Carstensen (tv), leder af blomsterafdelingen, Rebecca Sidelmann, og 
uddeler Troels Laursen ses her i den nye, flotte afdeling i SuperBrugsens for-område.
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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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Aktiviteter i August 2020.

Lidt nyt fra Centerrådet.

Da Danmark i marts måned blev ” lagt ned ” af Coronaen, 
måtte al Café-bespisning og alle planlagte aktiviteter for 
Kildevangs beboere i ældreboligerne omlægges og indstil-
les fra dag til dag. Det blev starten på en trist og isoleret 
tilværelse for de fleste, men der er nu  heldigvis lysere tider 
på vej. 

Cafeén er igen åben for spisende. Der skal holdes afstand 
ved bordene, hænderne skal sprittes af og der er begræns-
ning på antal spisende, men vi vender stille og roligt tilba-
ge til normale tilstande. 
Cafeén er også  igen åben for byens borgere, og man kan fx  
købe ” Take Away.” 
Vi skal dog nok frem til september måned, før vi kan fylde 
kalenderen op igen  med de aktiviteter, som alle savner: 
Foredrag, fællesspisning, film osv.

Desværre skal vi nu til at se os om efter en ny ernæringsas-
sistent. Sunisa har forladt os. Hun vil realisere en drøm om 
selvstændig virksomhed. Hun vil sælge sin velsmagende 
Thai-food fra egen salgsvogn. Vi vil savne hendes dejlige 
smil og gode humør og ikke mindst hendes velsmagende 
madkunst. Centerrådet sagde farvel til hende med morgen-
kaffe og varme taler forleden.

Med venlig hilsen
Centerrådet.

Menuplan for Café Kildevang i august.
Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket.

Dato:
3. Flæskesteg med tilbehør.
4. Gullasch med kartoffelmos og grønt.
5. Kyllingesuppe med melboller.
6. Stegt laks med hollandaise, kartofler og grønt.
7. Vikingbøfgryde og kartoffelmos.
10. Stegt kylling med kartofler og agurkesalat.
11. Frikadeller med kartofler, brun sovs og grønt.
12. Stegt kalkun med flødekartofler.
13. Dampet torsk med kartofler og sennepssovs. 
14. Hakkebøf med løg, kartofler, sovs og bønner.
17. Biksemad med spejlæg 
18. Panerede skinkeschnitzler med hasselbackkartofler og 
bearnaisesauce.
19. Frikadeller med brun sovs og kartofler.
20. Stegt rødspætte med kartofler og persillesovs.
21. Karbonade med kartofler, stuvede ærter og gulerødder.
24. Kylling med hasselbackkartofler.
25. Shepards Pie, hakket oksekød med kartoffellåg.
26. Kalvelever med løg, kartofler og sovs.
27. Stegt sild med kartofler og persillesovs
28. Hamburgerryg med kartofler og stuvede ærter og gule-
rødder
31. Forloren Hare med kartofler og sovs.

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.: (Onsdag 9.30-13.30) 41858670. 
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.
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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 

Nyhed
Gluttenfri Pizza +25,-

Mandag - Fre.  12.00 - 21.00
Lør - Søn    14.00 - 21.00
Helligdag    14.00 - 21.00

www.maarsletpizzabar.dk
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kkiirrkkeessiiddeerrnnee    
--  mmeedd  nnyytt  ffrraa  mmåårrsslleett  kkiirrkkee  oogg  ssooggnn  ——  

”Den store livsopgave for ethvert 
menneske er at bevare det bløde  
derinde”. Citat af Kim Larsen. 
 
Kim Larsen fortalte engang i et  
interview, at han ville hente tøj på 
Kofoeds Skole. Det havde han altid 
gjort. Men ”damen derhenne” sagde 
til ham, at han ikke længere måtte 
skaffe sig sit tøj hos dem. Hun havde 
nemlig læst, at Gasolin var blevet 
rige. Det havde Kim Larsen ikke selv 
tænkt på. Det var underligt for ham, 
for hvordan skulle han så skrive om 
mennesker i den livssituation?! 
Her hørte han ikke naturligt til og 
delte ikke vilkår med dem. Udefra set 
burde det være en selvfølge, ja det 
måtte da være en indlysende succes, 
endelig at have råd. Men han havde 
ikke selv tænkt over, at han var  
kommet til penge, og at der i det lå 
nye fagre muligheder og ventede, så 
han kunne spejle sig i nogle andre 
mennesker. 
Jeg kan tilføje, at han selv mange år 
senere holdt fast i det, han var  
kommet af. Vi har nogle venner, hvis 
søn gik i klasse med én af Kim  
Larsens yngste børn. Han fortalte 
hjemme om sin kammerat, at hos  
familien Larsen havde man ikke  
mange penge. Han boede jo i  
lejlighed med sin familie, og hans far 
kørte bare rundt i en gammel 2CV. 
Det billede var der ikke grund til at 
ændre på, tænkte vi voksne, imens vi 
smilede et  
”thø-hø-du skulle bare vide-knægt”.  
Det er yderst sjældent, man ser det 
udlevet, ikke alene en anti-
materialisme men også en sådan  
solidaritet. Hvis vi går ind i den  
præmis, som Kim Larsen har udtrykt, 
at vi skal se det som en opgave at  
bevare det bløde indeni, eller med 
andre ord; hvis vi ikke skal miste 
blikket på den nødstedte person i 
grøften, hvad enten vi kender ham 
eller ej, så skal vi op af sofaen.  
Det er både en livsopgave og vigtigt 
for et demokrati, -se bare hvordan det 
går i USA lige nu med voldsomme 

demonstrationer for de undertryktes 
rettigheder- at vi hele tiden sætter os 
for at kunne mærke: Hvad nu, hvis 
det var mig selv. Vi er nødt til at lære 
de kommende generationer om  
værdien af fællesskaber og ethvert 
menneskes unikke værdi.  
 
Temadag om fællesskab 
Umiddelbart før Danmark lukkede 
ned af frygt for Corona-smitten, og 
vores respekt for fællesskabet blev sat 
på en hård prøve, nåede vi i et skole-
kirke-samarbejde at holde én af to 
planlagte temadage for 7.a og 7.d fra 
Mårslet Skole.  Det handlede om  
fælleskab. 

Konfirmanderne modellerer det at være sat 
udenfor fællesskabet. 
 
Ved hjælp af gode frivillige kræfter, 
fik vi de unge mennesker til at tænke 
over, hvordan vi oplever fællesskab 
gennem sang, måltider, og hvordan et 
rum som kirken, men også  
indretningen bag hjemmets fire  
vægge, er bestemt for både fællesskab 
og fred og ro fra de andre. Vi  
arbejdede med, hvad der kan true  
fællesskaber, som når  
konfirmanderne gennem en øvelse 
skulle prøve at fortælle noget, man 
har på hjerte for en anden, der så på 
ingen måde må reagere men både 
med lukket mund og kropsholdning 
signalerer, at man er ligegyldig. Det 
var svært både at være den afvisende 
og den, der fik sin tillid brudt.  
Med lignelsen om Den Barmhjertige 
Samaritaner i frisk erindring skulle 
konfirmanderne efter gruppens eget 

valg udforme et tableau af enten en 
inkluderende eller afvisende adfærd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her skal lerfigurende illustrere fællesskab 
 
Et fællesskab er sat 
Meget symbolsk skriver jeg disse  
linjer i pinsetiden, der handler om at 
kunne forstå hinanden på trods af  
forskelligheder i kraft af Helligånden. 
Man kan forklare denne mærkelige 
højtid på mange måder. Man kan  
bruge billedet af Gud, der i skabelsen 
former mennesket af en klump jord. 
Først da Gud puster sin Ånd ind i 
kroppen, bliver mennesket levende. 
En kombination af det fysiske og af 
det åndelige. I pinsen får disciplene 
denne ånd i fornyet form, fordi  
Kristus er gået i døden og opstået 
igen for os alle. Når vi bliver døbt i 
Faderens og Sønnens og Helligåndens 
navn, så modtager vi den kærlighed, 
som Gud satte alt på spil for at vise 
os. Holder man fast i det budskab, 
mindes man om, at Kristus gjorde alt 
dette for hver enkelt af os. Derfor er 
vi alle lige. Vi er lige meget værd, 
uanset hvilke som helst ydre  
omstændigheder, der påvirker vores  
livsførelse.  
 
Festen 
Konfirmationen er en fest for de  
unge, der igennem mange måneders 
forberedelse er blevet mindet om, at 
dette budskab gælder for dem, og 
hvad det betyder. For mange vil det 
være som små frø, der er sået, mens 
de der har haft modet og lysten til er 
gået mere ind i at undre sig og lade 
sig udfordre og blive bekræftet af  
dette budskab.  

Fællesskab i praksis 
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Juli 
 
Søndag den 5. juli. Kl. 10.00 
4. e. trinitatis. Præst: Signe Høg. 
 
Søndag den 12. juli. Kl. 10.00 
5. e. trinitatis. Præst: Trine Nissen. 
 
Søndag den 19. juli. Kl. 10.00 
6. e. trinitatis. Præst: Trine Nissen.  
 
Søndag den 26. juli. Kl. 10.00 
7. e. trinitatis. Præst: Trine Nissen.  
 
Søndag den 2. august. Kl. 10.00 
8. e. trinitatis. Præst: Trine Nissen. 
 
Søndag den 9. august. Kl. 10.00 
9. e. trinitatis. Præst: Signe Høg. 
 
Søndag den 16. august kl. 11.00. 
10. e. trinitatis. friluftsgudstjeneste i 
Bomgårdshaven. Præst: Signe Høg*. 
 
Søndag den 23. august. Kl. 10.00 
11. e. trinitatis. Præst: Signe Høg. 
 
Lørdag den 29. aug. Konfirmation 
kl. 9.30 og 11.00 v.  Signe Høg.  
 
Søndag den 30. aug. Konfirmation 
kl. 9.30 og 11.00 v.  Signe Høg. 
 
Lørdag den 5. sep. Konfirmation      
kl. 9.30 og 11.00 v.  Trine Nissen. 
 
Søndag den 6. sep. Konfirmation      
kl. 9.30 og 11.00. v. Trine Nissen.  

Kirketiderne 

D. 1 + 3 juli kl. 09.30-10.15. 
Morgensang i kirken*. 
 
D. 2 + 4 juli kl. 10.00-10.45. 
Musik og leg for børn*. 
 
D. 5 + 7 august kl. 09.30-10.15.  
Morgensang i kirken*. 
 
D. 4 + 6 august kl. 10.00-10.45. 
Musik og leg for børn*. 

D. 12. august kl. 19.00-21.30 
Menighedsrådsmøde i sognehuset. 
 
D. 18. august kl. 19.30. 
Menighedsmøde i sognehuset*.  
 
D. 26. august kl. 10.00-12.30 
Frokostpausen i sognehuset. 
 
D. 8. september kl. 14.00. 
Hyggeklubben i sognehuset 

Den. 22. september kl. 14.00 
Dåbskluds strikkeklub i sognehuset 
 
Den. 23. september kl. 17.00 
BørneBamsegudstjeneste i kirken*. 
 
 
 
 
* Læs mere i bladet og på kirkens 
hjemmeside. 

Aktiviteter 

Konfirmationen er en påmindelse 
om dåbens gave.   
Konfirmanden skal ikke bekræfte 
hverken sin dåb eller sin tro, men 
ved megen opmærksomhed og     
omsorg fra de nærmeste i familie- og 
vennekredsen, oplever de unge   
mennesker, og ofte også deres  
forældre og bedsteforældre en stor 
glæde ved at bekræfte den kærlig-
hed, der gør sig gældende ved netop 
at have fået dette barn, der snart ikke 
længere kan regnes for et barn.  
 
Lad os vise konfirmanderne  
fællesskab 
I år er datoen for konfirmationerne 
blevet udsat. Hvad man så frem til 
og planlagde detaljer omkring, måtte 
nu ændres til noget, vi ikke helt kan 
vide, hvordan bliver. Hvor mange 
må man fx have med til festen til den 
tid? Må vi være mange i kirken, og 
må vi så synge? De har virkeligt  
taget det pænt, konfirmanderne og 
deres forældre!  
 

Når konfirmanderne umiddelbart før 
deres konfirmation er ”til præst”, 
dekorerer vi, hvis der er stemning 
for det, deres papirsposer, som  
hænger i våbenhuset under  
konfirmationsgudstjenesten, og 
hvori telegrammer kan lægges.  
Sidste år slog det mig pludselig, at 
det måske er ved at være lidt  
omsonst at plante den forventning i 
konfirmanderne, at folk, der ikke 
skal med til festen, kan finde på at 
lægge en hilsen i deres pose på  
dagen. For faktisk er mange af  
poserne ret tomme. Skolen bringer 
en hilsen både til konfirmander og 
ikke-konfirmander, kirken gør det til 
sine konfirmander, men ret mange 
flere hilsner kommer der ikke i  
poserne. Ikke længere.  
Hvorfor mon? Fordi man forestiller 
sig, at nutidens unge ikke sætter pris 

på en hilsen uden en pengeseddel i? 
Fordi vi ikke længere kommer  
hinanden så meget ved, pga. tiden 
eller at Mårslet ikke længere er en 
landsby? Ærligt talt: Jeg tror, vi  
tager fejl. 
Når jeg igennem årene har spurgt 
konfirmanderne, hvad de glæder sig 
mest til i forhold til deres  
konfirmation, så er det et  
gennemgående svar, at de glæder sig 
allermest til at se alle de mennesker, 
der er kommet for at fejre dem. De 
har forstået, at det er fællesskabet, 
der bærer.  
Jeg synes, vi skal vise årets  
konfirmander, at de er favnet af et 
fællesskab. Hvis du er aktiv i en af 
byens mange foreninger, hvor der er 
en mor eller far til en konfirmand, 
hvis en genbo på vejen skal holde 
konfirmation, hvis en fra  
fodboldholdet eller hvis én af dine 
kollegaer skal holde konfirmation, så 
vil jeg love dig, at både Brugsen og 
Rema1000 med glæde sælger dig et 
kort, som du kan møde op med og 
lade falde ned i konfirmandernes 
poser. Vi vil sætte navnene op på 
årets konfirmander i vore lokale  
butikker, ligesom du også kan finde 
dem her i bladet.  
Lad os vise årets hårdt prøvede  
konfirmander, at de er favnet af et 
fællesskab.  
 

Sognepræst Signe Høg 
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Konfirmation 8.a, d. 29. aug. kl 9.30 v. Signe Høg: 
Alberte  Toft-Andersen 
Benjamin Tolstrup Rich 
Carl Rask Elmholdt 
Gustav Christian  Fredsted 
Laura Gundelach Møller-Kjeldsen 
Line Borggaard Carlsen 
Matilde Sall Nielsen 
Nikita Hope  Hindsbak 
Nikolai Sebastian  Skovmand 
Sille Frost Pedersen 
Viktor Emil  Nautrup 
 

Konfirmation 8.a, d. 29. aug. kl 11.00 v. Signe Høg: 
Anna Ellinor Albers Flink 
Filippa  Lee-Dam 
Hannah  Jelling 
Ida-Marie  Hjørnholm 
Lærke  Jønson 
Mille Neergaard Poulsen 
Mille Vernegren Thuesen 
Samuel Lyngholm Udbye Andersen 
Victor Lemtoft Agersnap 
Victor Lyhne Nordtorp 
 

Konfirmation 8.c d. 30 aug. kl 9.30 v. Signe Høg: 
Anker Skovhus Dall 
Christian  Bang 
Clara Hjorth Jespersen 
Elias Sindri  Pilman 
Jonas Wraae Knudsen 
Kamilla  Høegh 
Laura Emilie  Nyboe 
Oskar With Thomsen 
Sofie Fogh Bærentsen 
Vigga Harriet Dhejne Andersen 
 

Konfirmation 8.c d. 30. aug. kl 11.00 v. Signe Høg: 
Bertil Schousboe Flensted-Jensen 
Frederik Bøgelund Hilmer 
Frederikke Færch Lyngsø 
Emil Molberg Andersen 
Johanne de Place Bjørn 
Lea Myrrhøj Cramer 
Liva Isabella Zeuthen Nordentoft 
Magnus Erdmann Mogensen 
Mathias Vinter Vittrup 
Nikoline Holm Bjerre 

 

 

 

 

 

 
Konfirmation 8.b, d. 5. sep. kl. 9.30 v. Trine Nissen: 
Amalie Riise Schleimann-Pedersen 
Ane Aastrup 
Anton Hamann Tulstrup 
Gustav Veile Holmgaard 
Hannibal Emil Schrøder 
Liva Bermann Palmø 
Signe Hammerschmidt Neerstrand 
Victor Bech Rasmussen 
 
 
 
 
Konfirmation 8.b, d. 5. sep. kl. 11.00 v. Trine Nissen: 
Amalie Christine Schreiner Nansen Scherfig 
Anna Randrup Winding 
Caroline Mathilde Schulz Nielsen 
Emil Victor Pedersen 
Frederik Kjærgaard 
Jonas Lydum Aveta 
Maya Sørensen 
Mie Pilegaard Sørensen 
Signe Hansen 
 

 

Konfirmation 8.d, d. 6. sep. kl. 9.30 v. Trine Nissen: 
Alberte Klimat Zacho 
Gustav Bech Thygesen 
Johanne Sigvardt Larsen 
Magnus Middelfart Jørgensen 
Nathalia Valenzuela Mak 
Nicolaj Bendix Jensen 
Rune Lykke Christensen 
Sophie Lindbirk 
 
 
 
 
Konfirmation 8.d, d. 6. sep. kl. 11.00 v. Trine Nissen: 
Alberte Sand Nielsen 
Andrea Hønborg 
Andrea Zacho-Broe 
Asker Fischer Jørgensen 
Emma Wagtmann 
Jonas Meldgaard Tvist 
Signe Yde Hansen 
Thilde Borchert Grimar  
Victor Coco Lilhauge 
William Lundgaard Laustsen 
 

 
 

 

            Konfirmander i Mårslet 2020. 
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Engen mellem åen og Brugsen får en særlig overjordisk 
skønhed over sig, når det indtages som et kirkerum under 
åben himmel. 
 
Den 16. august afholder vi gudstjeneste og dåb i det fri. 
Signe Høg står for dåb og prædiken og Århus Brassband 
leverer tonerne til vores fælles salmesang.  

Mårslet menighedsråd har gjort klar til at tage imod i et 
smukt kirkerum i det fri med blomster, opstillede  
stolerækker og friskbagt alterbrød.  
 
Kom derfor og vær med - store og små! Medbring  
gerne madkurv til efter gudstjenesten. 
 
Skulle det blive regnvejr, har vi kun enkelte pavilloner, så 
husk paraplyen. Hvis det regner meget kraftigt rykker vi 
indenfor i kirken.  
 
Vi håber på godt fremmøde uanset vejret. 
 
 
Alle er hjerteligt velkomne! 
 
 

 

Sommeraktiviteter 
Hvad skal du lave i ferien? 

Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven 
Søndag den 16. august kl. 11.00 

  
I sommerferien kan du deltage i sjove aktiviteter i 

Mårslet Kirke! Du  kan gå på lokalhistorik skattejagt, 
starte dagen med morgensang eller tage barn eller 

barnebarn med til  musik og leg. Hold øje med       
Facebook og www.marslet-kirke.dk for mere  

information. 
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Frokostpausen 
- et fællesskab for mænd 

 
Næste gang 
26. august 

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, der bliver mulighed for at modtage nadver 
og præsten lyser velsignelsen. Til sidst laver vi videre på vores egne  
andagtsbøger. 
 
Næste gang er d. 4. september ved Signe Høg. 

 

BørneBamsegudstjeneste 
 
 

Bamserne holder sommerferie,  
men er tilbage d. 23. september.  

 
Sæt kryds i kalenderen og så glæder vi os til 
at se børn og bamser til sang, fortælling og 

bamsehygge snart igen!  
 

God sommer  
 

Sognepræst, 
Signe Høg 

 

Mandagscafé 
 

2. mandag i måneden 
kl. 9.30 - 11.00   
i Sognehuset 

Se datoer på hjemmesiden 
 
 

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. 

Hyggeklubben 
 
Vi forventer at starte d. 8. septem-
ber, såfremt forholdene tillader 
det. Se mere i næste blad eller 
hold dig orienteret på kirkens 
hjemmeside.  
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Så er det igen muligt at deltage i en sorggruppe. Den 
begynder mandag den 6. september 2020 kl. 16.00 
Gruppen mødes i Mårslet Sognehus. Et møde varer 
ca. to timer, og der afholdes møde hver anden man-
dag, i alt 8 gange. 
 
”Som jeg har det lige nu, er det godt at være sammen 
med andre og at blive hørt og forstået”. Det er et af de 
udsagn, vi har hørt i tidligere grupper. 
Det kan være svært at finde personer i ens omgangs-
kreds, som i længden kan rumme og forstå den smer-
te, som sorgen over at have mistet en af sine nærme-
ste, 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 tavshedspligt, men deltagerne lærer 
selvfølgelig hinanden at kende. Det kan give mulig-
hed for at få en kontakt, som man også efter forløbets 
afslutning kan have glæde af.  
Gruppen ledes af Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm. 

Har du brug for, eller kender en, der har brug for at 
deltage i gruppen for voksne, kan henvendelse ske til  
Susanne Lauritsen, tlf.nr. 2532 4657 eller 
mail susanne.lauritsen@gmail.com  
 
               Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm  
 

Sorggruppe i Mårslet Sogn  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst ved menighedsrådets formand. 
2.  Valg af dirigent. 
3.  Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og om kommende opgaver. 
4.  Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat. 
5.  Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget. 
6.  Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, samt om muligheden for  
 afstemningsvalg. 
7.  Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. 
8.  Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valg-  
 forsamlingen i september.  

Menigheds– og informationsmøde 
18. august kl. 19.30—Velkommen! 

 
Overvejer du om en plads i menighedsrådet er no-
get 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 og være med til at 
præge dit lokalområde.  
Kom og hils på os d. 18. august og hør mere! 

Vidste du, at  der i   
efteråret 2020 afholdes  
menighedsrådsvalg  
overalt i Danmark? 
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To nye kor! 

Elsker du at synge?  
Har du lyst til at være del af et fællesskab  

hvor vi synger dejlig musik, arbejder med krop og stemme, klang, støtte, udtryk, synger enstemmige og 
flerstemmige sange, laver koncerter og har det rigtig  hyggeligt sammen? 

  
Ved Mårslet Kirke starter vi to kor d. 20 august; 

Englekoret (3-5. klasse). Torsdag kl. 13.45-15.00. 

Stjernekoret (6. klasse og op). Torsdag kl. 15.15-16.30. 

 

 

 

 

 

Korene ledes af kirkens organist Kasper og kirkekulturmedarbejder Kirsten, som begge har en uddannelse i               
musikledelse og er vant til at arbejder med børn og stemme. Kasper og Kirsten har ærmerne fulde af god musik og    
glæder sig til at byde sangglade børn og unge velkomne!  

Tilmelding og mere information:  

Englekoret: Kontakt Kirsten på: kkm.maarsletkirke@gmail.com  
Stjernekoret: Kontakt Kasper på: Kasper.fonnesbaek@gmail.com  

 

 
I begyndelsen af september begynder de nye konfirmandhold ved Mårslet Kirke. 
Man behøver ikke at være døbt for at kunne deltage, men man skal være tilmeldt.  
Tilmeldingen sker senest ved vore to velkomst-arrangementer, der foregår i  
Mårslet Kirke kl. 19.00 med deltagelse af både konfirmand og forældre. 
 
De, der går i 7.a og skal konfirmeres d. 25. april, inviteres til indskrivning  
ved Signe Høg d. 1. september. 
De, der går i 7.b eller 7.c og skal konfirmeres hhv. d. 30. april eller d. 2. maj,  
inviteres til indskrivning ved Trine Nissen d. 9. september. 
 
Inden da må I forældre til en evt. kommende konfirmand meget gerne tilmelde jer med NemId via folke-
kirken.dk. Se under ”Livets begivenheder”, konfirmation. Se desuden Mårslet Kirkes hjemmeside for nærmere 
information om tidspunkter for konfirmationsforberedelsen. Her finder man desuden Mårslet Kirkes politik i 
fht. persondata, og en blanket, der skal underskrives i henhold til dette.  
Man kan også få hjælp til at indskrive sit barn på indskrivningsaftenen, hvis man medbringer sit NemId. 
 
I er til enhver tid velkomne til at henvende jer til én af os præster, hvis I har spørgsmål til dette, eller I har 
brug for at tale med os om, hvorvidt konfirmation er det rigtige for jer eller ej.  

Konfirmation foråret 2021 
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Kontakt Kirken Kirken er åben 

Mårslet Kirke er normalt åben i    
dagtimerne mandag til fredag. Alle er 
velkomne til at gå ind og slappe af fra 
dagens stress og nyde roen i det 
smukke kirkerum. 

Kirkebil 

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

Mårslet Menighedsråd  

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

Menighedsrådsmøde 
 
Dato for næste menighedsrådsmøde: 

 
Onsdag den 12. august 

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  
 

 
Kom og vær med når vi laver sjov for de mindste!  

Vi spiller på små instrumenter, puster sæbebobler, lytter til smukke klange, oplever det smukke kirkerum, synger og  
Leger—alt sammen i en tryg og rolig atmosfære, hvor samværet med de små er i centrum.  

Når vi er færdige holder vi barselscafé i våbenhuset, med kaffe, snacks og tid til at hyggesnakke, pusle og putte.   
Alle med babyer fra 2-12 måneder er velkomne.  

 
Babysalmesang varetages af kirkekulturmedarbejder Kirsten Bach,  
som er uddannet fra musikkonservatoriet med speciale i sang og musik for småbørn.  
 
 
Et forløb strækker sig over 8 gange og koster 200 kr. inklusiv kaffe/snacks. 
Nyt hold 11. august kl. 10.00. Åbent for tilmelding nu. 

Kontakt Kirsten på kkm.maarsletkirke@gmail.com 
 

               Babysalmesang  -nyt hold   
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 
Til august forventer vi igen almindelige 
åbningstider i Egnsarkivet i forhold til 
de retningslinjer der er gældende mht. 
at undgå smitte med coronavirus. 
 

Du er altid velkommen til at kontakte Egnsarkivet på mail og telefon, 
se nedenfor.  Ønsker du at besøge Egnsarkivet eller aflevere noget i 
sommerferien, så kontakt os, så vi kan aftale nærmere. Besøg os også 
online på hjemmeside og facebook. Samt arkiv.dk 
 
Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838 
Mail: maarsletarkiv@gmail.com 
www.maarsletarkiv.dk 
Facebook: Mårslet – Lokalhistorie  - Giv os et like! 

 
Bestyrelsen planlægger årets general-
forsamling og foredrag afholdt i efter-
året 2020.  
Se mere i næste udgave af Mårslet 
Bladet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genforeningen er den enkeltstående 
begivenhed i Danmarkshistorien, der 
har givet inspiration til rejsning af 
flest mindesmærker. I november 
2018 fredede daværende kulturmini-
ster Mette Bock alle genforeningssten 
i hele landet. Der er i alt tale om 588 
sten. Langt de fleste sten er enkle 
marksten med indhugninger i mindre 
omfang, men enkelte er også mere 
prangende. Således er der flere steder 
rejst obelisker, eksempelvis ved Te-
strup Højskole. 
 
På obeliskens 4 sider kan læses: 

Sønderjyder! 
Nu er dagen der! 
Vi vil hjem! 
12 januar 1920 
Jorden hører Herren til 
 
Verdenskrig 1. august 1914 
Fred 28. juni 1919 
Rejst af Højskolen 
Og Elevforeningen 1924 
 
Afstemning 10. februar 1920 
Dybbølfest 11. juli 1920 
Afsløret ved elevmødet 
28. juni 1924 
 
Adskilt 31. oktober 1864 
Genforenet 15. juni 1920 
Hidindtil har Herren hjulpet 
 

 

Genforeningsstenen i Testrup  
- et nationalt minde 

Søndag, den 29. 
juni 1924 blev 
obelisken i Te-
strup Højskole 
afsløret. Den er 
et genforenings-
minde, men og-
så rejst i 60-året 
for 1864 og 10-
året for 1914. 

Der var i mange 
år et fint anlæg 
med sten og 
blomster om-
kring mindeste-
nen. Nu  står 
den frit og flot i 
plænen ud mod 
Testrupvej, så vi 
alle bliver min-
det om histori-
en, hvis vi tager 
et kig over hæk-
ken. 
 
Foto: Mårslet 
Egnsarkiv. 
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I 1920 – efter første verdenskrigs 
slutning – blev den danske sydgrænse 
efter afstemning i grænseområdet 
flyttet fra Kongeåen til vor nuværen-
de grænsedragning mellem Tyskland 
og Danmark, og derved blev Nordsle-
svig atter forenet med Danmark. 
Slesvig – både Nord- og Sydslesvig – 
var efter vort nederlag til Tyskland i 
1864 blevet indlemmet i det tyske 
Rige. Nu kom den nordlige del tilba-
ge til Danmark, og overalt i landet 
rejstes der genforeningssten. I som-
meren 1924 afsløredes i Testrup i høj-
skolens have en næsten 4 meter høj 
og 4 tons tung obelisk, fremstillet i 
lys svensk granit. 
 
Grundstenen var nedlagt nogle måne-
der forinden ved en højtidelighed på 
højskolen, og der blev da indmuret en 
forseglet urne indeholdende et doku-
ment – forfattet af højskoleforstander 
Kr. Taarup – som til sene tider skal 
fastholde obeliskens historie.  
 
I forbindelse med julen 1923 havde 
højskoleforstander Kr. Taarup sendt 
en henvendelse til alle tidligere ele-
ver, hvis adresse man kendte, med 
følgende ordlyd: 
 
Om alt gaar vel, er det vor agt til 
sommer at rejse en granitobelisk, 5 
alen høj, som genforeningsminde i 
højskolens have. Afsløringen finder 
sted ved elevmødet søndag den 29. 
juni, hvortil du venligst indbydes. En 
indskrift paa obelisken vil fortælle, at 
den er rejst af højskolen og elevfor-
eningen. Vi opfordrer dig til at være 
med til at rejse dette minde ved at 
give et bidrag dertil efter lyst og æv-
ne. Udgifterne vil blive omtrent 1000 
kr. Bidrag sendes snarest til Testrup 
højskole pr. Maarslet. 
 
I alt indkom 914 kr. Monumentet og 
dets rejsning og ordningen af pladsen 
kostede 1.666 kr. og højskoleforstan-
deren på skolens vegne gav 752 kr. 
 
 
Den 23. april 1924 blev grundstenen 
nedlagt ved en lille højtidelighed, og 
højskoleforstanderen nedsatte i sok-
kelen en forseglet urne indeholdende 
et dokument med følgende ordlyd: 
 

 Dette genforeningsminde 
blev rejst af Testrup folkehøjskole og 
mange gamle Testrupelever i aaret 
1924 - tresaaret efter 1864, da Dan-
mark led sit smærtelige tab, og tiaaret 
efter 1914, da den verdenskrig be-
gyndte, som ogsaa førte til det danske 
Sønderjyllands genforening med mo-
derlandet. 
 
 Planen til dets rejsning, saavel som 
til dets form og indskrifternes ind-
hold, blev givet af skolens forstander, 
Kr. Taarup, og hustru, fru Anna Taa-
rup. Indskrifterne blev tegnet af male-
ren Harald Munk, Holbæk. Stenhug-
gerarbejdet er udført i firmaet Chr. 
Christensens sten, og billedhugger-
etablissement, Aarhus (ved S. K. 
Christensen), hvor ogsaa indskrifter-
ne blev hugget (af S. Due). Støbnin-
gen af cementgrunden og indmurin-
gen af stenene i trappen udførtes af 
murermester R. S. Lisbjerg, Maarslet. 
 
 Afsløringen fandt sted ved elevmødet 
den 29. juni 1924, mens lærer Stens-
høj, Langballe, var formand for 
"Elevforeningen for Testrup folkehøj-
skole". 
- - Gid kommende slægter vil frede 
om dette minde og være modtagelig 
for dets tale om de Danskes tro-
fasthed og om Guds almagt! 
 
23/4 1924    Kr. Taarup. 
 
 
Nederlaget i 1864 havde indirekte 
været baggrund for, at Testrup Høj-
skole blev stiftet i 1866. Her i Testrup 
som overalt i landet dannedes der i 
årene efter 1864 Skyttekredse for at 
opøve bønderne i våbenbrug, så de 
kunne være parate, når uretten skulle 
hævnes. Skyttebevægelsen var i sit 
udspring en national reaktion på den 
tyske udfordring. Målet var 
"Fædrelandskærlighedens vækkelse", 
og da midlerne var foredrag, sang, 
legemsøvelser, skydning og eksercits, 
kunne det nemt forenes med og ind-
drages i Testrup Højskoles normale 
undervisning. Egentlig skydning dyr-
kede man udendørs, men snart kom 
der i Testrup et "øvelseshus", hvor 
man kunne arbejde med gymnastik, 
bajonetfægtning og lignende. 

Testrup Skyttekreds findes stadig – i 
dag hedder den TMG med hjemsted i 
Mårslet, og det er alle mulige andre 
idrætsgrene end skydning, den leve-
dygtige forening i dag tilbyder egnens 
befolkning. 
Efter afstemningen i 1920 og grænse-
flytningen mod syd skulle man tro, at 
den følelsesladede diskussion om det 
sønderjyske spørgsmål ville høre op, 
men det var ikke tilfældet. Endnu i 
lang tid efter anden verdenskrigs slut-
ning optog det sindene i hele den dan-
ske befolkning. 
I år er der 100-års jubilæum for gen-
foreningen og historien bliver genfor-
talt på mange måder og i mange me-
dier. Det er godt, for det sønderjyske 
spørgsmål har næppe sagt ret mange 
noget i de senere år - og det gjorde 
genforeningsstenene rundt om i lan-
det nok heller ikke. Men den store 
obelisk i Testrup Højskoles have bli-
ver ved med at stå der som et minde 
om den tid, da Slesvig var på alles 
læber og i alles tanker. 
I 1999 – 75 år efter opstillingen af 
obelisken – har mindesmærket fået en 
ny plads i Højskolens store have, for-
di dens placering kom i vejen for sko-
lens nye store Musikhus. Det er en fin 
placering, hvor mindesmærket kan 
ses fra Testrupvej. 

 
Tekst og Foto: 
http://ambirk.eu/genforeningsstene/
testrup.htm   
Samt Hans Møller: 24 lokalhistoriske 
artikler, udgivet 2000 af MSLF. 

Genforeningsstenen i Testrup - et nationalt minde 
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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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Næste Mårsletblad udkommer til maj Deadline for tekster og annoncer er 10. august 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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NYT FRA STIBLET
Så er Stiplet på banen igen.
 Efter en del misforsttåelser, og gået 

fejl af hinanden, så er Stiblet klar til at 
genoptage traditionen, med en forå-

rudstillig ipå Testrup Højskole

 

MÅRSLET AFTENSKOLE 

Vel mødt i din lokale aftenskole og tag din nabo med! 
 

Aftenskolerne er til for at lokale borgere kan dele deres interesser med andre fra by og omegn. 
Kurserne for sæson 2020/2021 offentliggøres på hjemmesiden og på facebook i løbet af 

sommeren. Se mere om tilmelding, holdinformation og betaling på 
www.groenloekkeaftenskole.dk 

 
Vi følger Covid-19 situationen og forbeholder os ret til ændringer jf. retningslinjerne. 

 
Følg også Aftenskolerne på facebook på Grønløkke Aftenskole. 

 
Mårslet Aftenskole / Grønløkke Aftenskole - Tranbjerg J / Solbjerg Aftenskole 

 
v/ Henny Margrethe Bauning 

Tlf.nr: 21 70 61 69 
www.groenloekkeaftenskoe.dk 

Grønløkke Aftenskole – Tranbjerg J 
Solbjerg Aftenskole 
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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



 35juli/august 2020

 

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 



36 juli/august 2020


