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Formand: Anders Kjær Langballevænget 111 tlf. 23 3 8 21 72
Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej 20 tlf. 20 43 77 12
FU-Medlem: Anette Poulsen Nymarksallé 128 tlf. 29 20 96 34
FU-Medlem: Simon Axø Testrup Højskole tlf. 86 29 03 55
FU-Medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken 48 tlf. 28 11 65 36
FU-Medlem: Søren Pallesen Langballevej 166 tlf. 24 67 56 48
FU-Medlem: Finn Larsen Langballevænget 92 tlf. 40 85 95 00
Suppleant: Thorkild T. Clausen Nymarks Allé 42 tlf. 50 98 69 88
Suppleant: Troels Laursen Hørretvej 12 tlf. 86 29 05 00
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LEDER

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)

Kulturarv giver merværdi
Når man flytter til en ny by – en ny egn – betyder det noget for de fleste, at 
stedet har tilknyttet en god historie. Det er dejligt at bo midt i historien. Det er 
en trumf for ejendomsmægleren, hvis denne har en fortælling om boligen eller 
nærområdet – myte eller ej – så bliver stedet mere autentisk. Kulturarven gør 
os stolte og er med til at give en fælles forståelse af, hvad Mårslet er, uanset 
om vi er tilflyttere, opvokset her eller har vores arbejdsliv her. Det er nemt at 
mærke historiens vingesus i dagligdagen i en by som Mårslet. I midten ligger 
kirken – dette rum indeholder sognets historie i 800 år. Tæt ved løber Giber Å 
og det har den gjort i mange tusinde år. Vand var en betingelse for, at der kun-
ne bo mennesker her. Mårslet betyder ”en rydning i skoven”, hvilket fortæller 
os, at her har været skov langt tilbage i tiden. I dag nyder vi de skove, der om-
giver os og som for en stor del er tilknyttet Vilhelmsborg og Moesgaard. Lige-
som der var landbrugsdrift, var der skovdrift, dette var fundamentalt for her-
regårdene. Der er så mange spor i landskabet, der kan fortælle os om dengang 
Vilhelmsborg var udgangspunktet for samfundet omkring Mårslet. Senere 
blev det Mårslet Kommune, der var omdrejningspunktet, når man boede her i 
sognet. Det er 50 år siden, at Mårslet blev en del af Aarhus Kommune, men vi 
er stadig bevidste om at markedsføre Mårslet og opland som et selvstændigt 
sted, hvor vi gerne fremhæver skovene, åen, herregårdslandskabet, en smuk 
gammel kirke midt i byen, moderne skole og højskole med historiske rødder 
samt forretnings- og foreningsliv, der samler generationer. Og vi har noget at 
have det i. Se bare på børnene – når de tager spejderuniformen eller det gule/
blå TMG-tøj på, så ved de godt, at de kommer fra Mårslet. Det er også kultur-
arv, der forpligter og beriger. En kulturarv der er levende og bringes videre, 
når vi tager historien på os. Vi kan hver især være en aktiv ressource ved dels 
at spørge ind til historien, dels at fortælle historien videre. Kulturarven, i form 
af fx bygninger og byområder, er med til at gøre vores fælles historie konkret, 
for de viser den udvikling, som samfundet har været igennem. På vores vej 
rundt i Mårslet, Testrup, Storhøj, Hørret, Langballe og Vilhelmsborg får vi en 
øget tilhørsfølelse, når vi kender stedernes historie og kan se og mærke den 
levende kulturarvs værdi.                  

Anne Marie Dalsgaard
Arkivleder 

Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.com
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Næste Mårsletblad udkommer til november Deadline for tekster og annoncer er 10. oktober 2020

Der er kommet forslag om udvidelse 
af flagallèen, så den skal strække sig 
mellem byens 2 rundkørsler. Det kun-
ne blive et fantastisk syn, men så skal 
der sættes mere turbo på indsamlingen 
til forskønnelse af flagallèen, uden jeg 
ved, om det kan lade sig gøre.

Kr. 13.350,- er der p.t. indsamlet

det rækker til 5 stænger, fint men ikke 
imponerende.

Siden sidst er der kommet penge til 
dækning af en flagstang og et flag 
fra TMG Gymnastik, Mårslet Sogns 
Lokalhistoriske Forening og Grund-
ejerforeningen Præstegårdsvej Vest.
Vibeke og Hans Ole Rasmussen har 
bidraget med et flag, og der er kom-
met bidrag fra Lene Lohmann og 
Mogens Davidsen. Tak for støtten.

En flagstang koster kr. 2.000,- og et 

flag kr. 500,-.

Jeg håber flere vil være med - bidrag 
kan indbetales på reg. nr. 1687 konto 
nr. 3227066066 med navn i tekstfeltet.

Mvh
Per Enevoldsen

Banevej 4
Tlf. 93400500

Programmet for oktober er:
ti 06-10-2020 Rejsen ud i rummet
ti 27-10-2020 Tang
ti 03-11-2020 Dybhavet – nyt fra en 
ukendt verden.

Se omtalen i bladets september num-
mer.
Aktuelt må vi være 44 personer sid-
dende i Hal A.

Så det er først til ’mølle’ princippet.
”Vi er opmærksomme på corona 
restriktionerne”

Lars P.

Offentlige foredrag i Mårslet MultiHal

Forslag om udvidelse af flagallén

Genvælg to lokale personer l AURA Energis repræsentantskab
AURA Energi er et forbrugerejet og -styret andelsselskab. Selskabets øverste myndighed er repræsentant-
skabet, som består af 99 medlemmer, der vælges blandt andelshaverne i perioden 14.10.2020-13.11.2020.

Såvel Jens Thomsen som Ivan Dybvad har sæde i det nuværende 
repræsentantskab. Jens siden 2006 og Ivan siden 2010. 

Aura Energi arbejder hver dag med at forbinde mennesker – med et frem dssikret bernet 
og med et elnet i verdensklasse. Vi spiller en afgørende rolle i den grønne oms lling. 
Forsyningssikkerheden er i top og leverancen foretages l konkurrencedyg ge priser. 

Det er et arbejde vi som repræsentantskabsmedlemmer fortsat gerne vil bidrage med. 

Jens Thomsen

Medlem af AURA Energis repræsentantskab
Næs ormand i Mårslet Fællesråd
Næs ormand i Mårslet Vandværk a.m.b.a.

Ivan Dybvad

Medlem af AURA Energis repræsentantskab
Bestyrelsesmedlem i AURA Energi a.m.b.a.
Bestyrelsesmedlem i DINEL A/S
Næs ormand i Fonden DGI-huset, Aarhus
Kasserer for Mårslet Bladet
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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

Fodbold så triller bolden igen
Bolden triller igen, og på TMG’s U11 
drengehold (årgang 2010) har vi fået 
en fantastisk start på sæsonen.
Siden drengene startede til fodbold for 
5 år siden har vi været begunstiget af 
solid forældreopbakning, og i forbin-
delse med sæsonopstarten i år har 4 
lokale virksomheder igen været villige 
til at sponsorere holdet.
Det betyder at drengene, mod en 

beskeden egenbetaling, har fået nyt 
spillersæt, træningssæt og regnjakke.
Udover, at de ser knivskarpe ud, giver 
det et fantastisk fællesskab for spiller-
ne, og aftvinger respekt hos modstan-
derholdene når vi tropper op i ens tøj 
på de østjyske baner.
Vi har ca. 25 aktive spillere, og der 
kommer stadig nye ansigter til – for-
mentlig motiveret af det fællesskab de 

oplever blandt fodbolddrengene.
 
EN KÆMPESTOR TAK TIL VORES 
4 FANTASTISKE SPONSORERER:
 KJER Terrazo
Nedergaard Vine
Damkjær-Bruun, talent management
Det Glade Vanvid
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TMG
Hvad sker der i TMG?

Hvad sker der i TMG? 
Så kan vi endelig mødes i fællesskab 
til idræt i TMG igen efter en nedluk-
ning pga. COVID-19. Her er et over-
blik over de nye tiltag, vi nu er klar til 
at sætte i søen. 

TMG Håndbold kaster sig ud i Lykke-
Ligaen
Tre lokale ildsjæle bliver trænere 
på det nye hold for børn med ud-
viklingshandicap i TMG Lykkeliga. 
To af trænerne har selv børn med 
udviklingshandicap, og derfor mener 
Lisbeth Axen fra TMG Håndbold, at 
de er godt klædt på til at starte holdet. 

”Disse børn har brug for at mærke, at 
de er en del af en forening, og at de 
kan gå til sport ligesom andre ”nor-
male” børn. Der er lige blevet bevilget 
32.900 kr fra DGI/DIF, og de penge 
kan finansiere en opstartspakke til 
TMG Lykkeliga, så nu er vi klar”.

TMG er inde i en spændende udvik-
ling efter ansættelse af en forenings-
udvikler, og i den forbindelse er børn 
med særlige behov i aldersgruppen 
7-12 år, blevet prioriteret som en af 
flere primære målgrupper.
 

”Opstarten af dette hold passer lige 
ned i det arbejde, og som trænere er 
vi meget fortrøstningsfulde for en god 
opstart og en god udvikling frem-
over,” siger Ole Gade. 

TMG Håndbold bliver klub nummer 

68 i rækken af LykkeLigahold, og ud-
over et særligt fællesskab med ligesin-
dede, er der mulighed for at komme 
til Lykkeliga Cup og sågar komme på 
Lykkeliga-landshold. 
TMG Lykkeliga træner lørdag kl. 
10.30-12.00 i Multihallen. Følg med 
i Facebookgruppen TMG Lykkeliga 
eller TMG Håndbold.

Floorball er for alle – også børn
Motionsfloorball er en sport, der 
ikke kræver særlige forudsætninger 
eller talenter hos den enkelte udøver. 
Grundreglerne for spillet er så simple, 
at alle kan være med uanset niveau og 
teknisk snilde, og så er det jo en social 
holdsport. Det forklarer Henrik Schau, 
der er en af stifterne af TMG Floor-
ball.            (Fortsættes på næste side)
(Fortsættelse fra forrige side)
Afdelingen har oplevet stor med-
lemstilgang, og derfor ønsker man nu 
at udvide med et børnehold og senere 
et hold for unge. Man ønsker også at 
deltage i turneringer, og heldigvis har 
man nu modtaget 30.000 kr. fra DGI/
DIF til indkøb af floorball bander og 
en opstartspakke til et børnehold i 
klassetrinnet 1.-5. klasse. 

Claus Beck bliver træner på børne-
holdet, og der arbejdes på at finde 
træningstider enten i MultiHallen eller 
i gymnastiksalen. Dameholdet træner 
mandag kl. 20.00-21.00 i gymnastik-
salen og herreholdet træner tirsdag kl. 
20.00-21.30 i Multihallen. 

Derudover er dameholdet blevet gjort 
til frontfigur i DGI’s store kvindekam-
pagne JEG GØR DET, som skal mo-
tivere flere kvinder i alderen 16-40 år 
til at dyrke foreningsidræt. Følg med 
i Facebookgruppen TMG Floorball 
eller på hjemmesiden TMGsport.dk.

Basket-sæsonen er i gang
I år sætter TMG Basketball ekstra fo-
kus på at træne børn i basket fra 0.-3. 
klasse. Det gør de gennem et samar-
bejde med DGI og BørneBasketFon-
den. Der er allerede sendt nye bolde 
ud til afdelingen, og trænerstaben 
er blevet forstærket yderligere med 
Rikke Lysholm i trænertrøjen igen. 
Træningstiderne i år er som følger: 
tirsdag kl. 17.00-18.30 og torsdag: kl. 
17.30: 19.00 i skolehallen. 

Parkour – nye børnehold i TMG 
Gymnastik
TMG Gymnastik har længe ønsket 
at starte Parkour-hold op, og da en 
forælder henvendte sig og tilbød at 
formidle en kontakt til Aarhus Park-
our, så åbnede muligheden sig. Den 
nye træner Jonas Eduardo Delgado 
har 8 års erfaring med parkour, og har 
tidligere undervist i parkour på Mår-
slet Skole. Der starter tre nye hold for 
1-2. klasse, 3-5. klasse og 6-9. 

(Fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side)
klasse, og Jonas tilpasser øvelserne 
efter børnenes niveau. Følg med i Fa-
cebookgruppen TMG Gymnastik eller 
på hjemmesiden TMGsport.dk

Samarbejde med skolen
I foråret var der planlagt et åbenskole 
projekt, hvor 450 børn fra storbørns-
grupperne i børnehaverne og 0-2. 
klasse fra Mårslet Skole skulle aktive-
res over to dage med seks forskellige 
idrætter i vores to haller. Desværre 
betyder corona-situationen, at vi ikke 
kan komme i gang med aktivitetsda-
gene for denne målgruppe. Derfor har 
vi gentænkt og ændret konceptet til en 
version 2.0 af åbenskole projektet. 

I denne version kommer forskellige 

TMG-afdelinger på besøg i udvalg-
te idrætstimer for at understøtte 
undervisningen og give et indblik i 
foreningsidrætten til 1-2 klasser ad 
gangen på en specifik årgang.

Projektet er allerede skudt i gang med 
på en 4. klasse på skolen, som nu har 
planlagt et forløb fra uge 43-47 med 
to timer med instruktører fra TMG 
Gymnastiks Jumpers hold og to timer 
med TMG Håndbolds U13 pige- og 
drenge-trænere. 

Der er samtidig ved at blive udarbej-
det et katalog til skolen, hvor de del-
tagende TMG-afdelinger præsenterer 
sig. Disse TMG-afdelinger er: Floor-

ball, Tennis, Badminton, Basketball, 
Volleyball, Gymnastik og Håndbold.

Mere nyt på vej
Udover ovenstående nye tilbud har 
TMG selvfølgelig også alle de eksi-
sterende ”gamle” tilbud, som udbydes 
af vores 12 velfungerende afdelinger. 
Vi har dog fortsat mange nye tilbud på 
tegnebrættet – blandt andet på tværs 
af forskellige afdelinger og idrætter. 
Det kan I læse mere om i næste ud-
gave af HVAD SKER DER I TMG? 
I kan også følge med på Facebook 
TMG Sport eller på vores hjemmeside 
TMGsport.dk

Pernille Bechsgaard 
Fast Foreningsudvikler

for TMG

TMG
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Aktiv Mandag i TMG
Aktiv Mandag er et tilbud om socialt samvær og fysisk
aktivitet i dagtimerne.

Tid: Hver mandag kl. 10-12
Sted: Mårslet Multihal
Tilmelding og info: http://www.tmgsport.dk/
sportsgrene/sport/tilmelding
Pris: 475 kr for 1/2 sæson (sæson: 14/9-21/12 2020)

Program:
Let opvarmning
Aktiviteter: Badminton, bedstevolley, curling,
cirkeltræning, floorball, gåfodbold, pickleball, ringo og
skumtennis.

Desuden har vi tilbud om månedens aktivitet f. eks.
spinning, pilates, senior latin, bordtennis, SMART
træning m.m. Byd gerne selv ind.

Afsluttes med brød, kaffe og masser af snak og grin.

Grundet COVID-19 kan visse aktiviteter udgå eller blive
udskiftet af nogle udendørsaktiviteter. Det samme
gælder kaffe/brød i fællesrummet.
Har du lyst til at være med, så har vi også plads til dig. Vi
glæder os til at se dig!

For yderligere info kontakt: Pernille Bechsgaard Fast,
pernille.bechsgaard@dgi.dk eller 5122 8541.
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Kom til 
ÅBEN SKOLE 

lørdag den 
28. november 

kl. 10-14
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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?

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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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Nyhed
Gluttenfri Pizza +25,-

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

www.maarsletpizzabar.dk

Bredde x Højde i cm   Pr. nr.   Året (10)  moms   Incl moms
 6x2,5   kr. 113,00  1.130   283   1.413
 6x5,5   kr. 168,00  1.680   420   2.100
 6x8,5   kr. 206,00  2.060   515   2.575
 6x11,5   kr. 252,00  2.520   630   3.150
 6x14,5   kr. 294,00  2.940   735   3.675
 9,25x2,5  kr. 151,00  1.510   378   1.888
 9,25x5,5  kr. 206,00  2.060   515   2.575
 12,5x2,5  kr. 168,00  1.680   420   2.100
 12,5x5,5  kr. 260,00  2.600   650   3.250
 12,5x8,5  kr. 336,00  3.360   840   4.200
 12,5x11,5  kr. 399,00  3.990   998   4.988
 12,5x14,5  kr. 445,00  4.450   1.113   5.563
 19x2,5   kr. 202,00  2.020   505   2.525
 19x5,5   kr. 336,00  3.360   840   4.200
 19x8,5   kr. 412,00  4.120   1.030   5.150
 19x11,5   kr. 489,00  4.890   1.223   6.113
 19x14,5   kr. 605,00  6.050   1.513   7.563
 19x26   kr. 1.079,00  10.790   2.698   13.488
Annoncer afleveres reproklare og i den ønskede størrelse, i pdf format på mail-adresse: annoncer@maarslet-bladet.dk
Deadline for nye annoncer og ændringer til bestående er den 10. i måneden før næste blad udkommer.
Bladet udkommer 10 gange (ikke pr. ultimo juli og ultimo december) om året til alle hustande i postnummer 8320, der 
pr. 1.12.2019 er opgjort til ca 2.500 husstande, med knap 6.000 indbyggere.

Henvendelser vedr. betaling rettes til:
Ivan Dybvad, 2047 5889 eller okonomi@maarslet-bladet.dk

Mårslet-Bladet annoncepriser 2020
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Egnsarkivets åbningstider: 

   
  Tirsdag den 6. oktober kl. 19-21 
  Onsdag den 14. oktober kl. 16-17.30 
  Tirsdag den 20. oktober kl. 19-21 
  Onsdag den 28. oktober kl. 16-17.30 
  
Indgang fra skolens P-plads på Obstrupvej. Alle er velkomne til at besøge os! 
 
Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838 
Mail: maarsletarkiv@gmail.com 
Hjemmeside: www.maarsletarkiv.dk  - søg i arkivets samlinger herfra! 
Facebook: Mårslet - Lokalhistorie 

 Salg af hæfter 
 
Desværre har vi ikke kunnet afholde 
nogle arrangementer endnu i år, hvor 
vi også plejer at sælge lokalhistoriske 
hæfter.  Måske mangler I noget at læse 
i efterårsferien? 
 
De to nyeste er ”Seks lokalhistoriske 
artikler og fortællinger fra Mårslet 
Sogn” og ”Mårslet Kirkebog 1642-
1813 - fortidens Mårslet Sogn set i et 
spejl”.  
 
Alle hæfter samt bogen ”Mårslet...her 
hvor vi bor” kan købes ved henvendel-
se til et bestyrelsesmedlem eller ved at 
besøge eller kontakte Egnsarkivet. 

Fra billedarkivet 

Mårslet set fra syd mod nord. Luftfoto, farvet, ca. 1955. Øverst til højre De Gamles Hjem som blev indviet 1955. 
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Giber Å 

Giber Åens løb gennem Mårslet   
Foto: Carsten Langkilde ca. 1975 

En bro over Giber Å - men hvor og hvornår? 

Kontakt Egnsarkivet hvis du har et bud. 

En bro ved Vilhelmsborg, årstal ukendt 

Giber Å’s udløb ved Fiskerhuset 1908 

Giber Å i skoven, måske ved Moesgaard 
Skovmølle, årstal ukendt.  
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Nyt fra Centerrådet:

Onsdag d. 7. okt. kl. 17.30.
Spis-sammenaften. Sædvanlige priser kr. 65/30. Tilmelding 
nødvendig på tlf, 28583758 eller mail: brugerkildevang@
msn.com  senest 2. okt., da vi højst må lukke 50 personer 
ind. Man opfordres til at tilmelde sig gruppevis, hvis man 
er et selskab, da vi så kan dække borde med coranafstand. 
Menuen offentliggøres på Mårslet Net senere.

Det er med stor glæde, at vi nu  kan invitere til den første 
aktivitet 7. okt. efter coronanedlukningen i marts. Caféen 
er jo for længst genåbnet, og vores nye køkkendame, Line 
Stensgaard,  er kommet rigtig godt i gang. Hun fortæller 
herunder lidt om sig selv:

Mit navn er Line og jeg er den nye cafémedarbejder og 
køkkendame i Café Kildevang. Jeg vil fremadrettet lave 
dejlig mad og servere kaffe til alle, som kommer i caféen. 
Jeg elsker at lave ærlig mad med god smag og at benytte 
danske råvarer i sæson.  

Jeg har mange års erfaring indenfor madlavning og har en 
hel særlig kærlighed for gastronomi og måden hvorpå man 
kan kommunikere med mad. Det er et sprog alle forstår 
uanset alder og som giver livsglæde i hverdagen.  

Alle hverdage serveres dagens ret og forskellige sandwich. 
Mit håb er, at Cafe Kildevang bliver et lokalt samlingssted, 
hvor alle føler sig velkommen. Så kig endelig ned i caféen 
og få ugens menu med hjem.  
Jeg glæder mig til at se dig.

Om Café Kildevang:
Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket.
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.

Aktiviteter i oktober 2020.

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 Wienke, 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.

Næste Mårsletblad udkommer til november Deadline for tekster og annoncer er 10. oktober 2020
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kkiirrkkeessiiddeerrnnee    
--  mmeedd  nnyytt  ffrraa  mmåårrsslleett  kkiirrkkee  oogg  ssooggnn  ——  

 
Signe Høgs tale til konfirmanderne 
i 8.a. En anden variant til 8.c kan 
læses på www.maarsletkirke.dk. 
 
(Evangelium Johs 16, 16-22) 
 
Der var engang i marts måned, hvor 
alt pludselig blev anderledes. Vi holdt 
op med at ses, og de mennesker, vi 
var i nærheden af, kunne vi pludselig 
opfatte som farlige, for tænk nu hvis 
de bar rundt på den grimme virus? 
Frygten sneg sig ind i mange  
menneskers liv. Og midt i alt dette 
stod I unge mennesker og mærkede, 
hvordan noget vigtigt blev taget fra 
jer: Den planlagte konfirmation men 
også jeres ligefremme måde at omgås 
hinanden på: Drenge der puffer hårdt 
til hinanden med skulderen –ikke 
nødvendigvis i samme højde, og  
piger, der roder rundt i hinandens hår. 
Og så hørte I budskabet, som vi alle 
gjorde:  
”Det du gør i dag, gør en forskel!”  
Ja, vi kan alle gøre en forskel, hver 
eneste dag. For mennesker vi kender, 
og for mennesker, hvem vi bare sådan 
lige kommer forbi. I kender jo  
fortællingen om Den Barmhjertige 
Samaritaner udenad. Den beretning 
har et centralt kristent budskab; at 
man skal give videre af alt det gode, 
man selv har fået gratis; -kærlighed 
og tilgivelse, og så skal man hjælpe 
sin næste.  
 
I dag vil jeg nu også gerne, at vi retter 
fokus et lidt andet sted hen end på, 
hvad vi skal gøre. I dag synes jeg, det 
må handle om, at være frem for at 
gøre: ”Den du er i dag, gør en  
forskel”. I har nok prøvet at få en  
medalje for at være med på  
gymnastik- eller fodboldholdet eller 
noget helt tredje. Når I en dag bliver 
udlærte eller får en studenterhue på, 
vil der være fest i flere dage, for at 
fejre jeres indsats, men  
konfirmationen i dag, den handler 
om, at vi fejrer jer for den, I er. 

 
Konfirmationen er en fejring af jeres  
dåb. I blev døbte, da I var nye i  
verden, så dåben blev også en slags 
”velkommen til verden”. Nu er årene 
gået. I ved noget om, at der er  
forskellige perioder i livet. Det har vi 
arbejdet med i konfirmations- 
forberedelsen, hvor I tegnede jeres 
livs graf: Nogle dage er fulde af  
glæde, imens andre dage kan være så 
svære at komme igennem, at man 
næsten ikke kan tro, at man jo altid 
bliver glad igen. Det kan være en 
kunst at få øje på glæden. Måske man 
skal øve sig. Jeg er mægtig stolt af, at 
I har valgt, at vi til slut i  
gudstjenesten i dag skal synge:  
Vi pløjed og vi så´de. For det er en 
salme fuld af glæde, og hvor vi får 
lejlighed til at sige tak. Ja, det er jo en 
høstsalme, så derfor har jeg i mine 17 
år som præst aldrig før prøvet at  
synge den til en konfirmation. –Så der 
er også fordele ved konfirmationer på 
denne tid af året☺.  

 
Med den glædessang i ørerne sender 
vi jer ud fra kirken, da som konfirme-
rede og altså ført igennem et ritual, 
der markerer en overgang fra den ene 
livsfase til den næste. Hvem er I, 
hvad fik I med jer så langt så godt?    
I skal nu klare noget mere på egen 
hånd, og måske gider I ikke høre på 
de voksnes gode råd. Nu vil I gøre 
jeres egne erfaringer.  

Vi voksne omkring jer skal være der, 
når I har lyst til at snakke, og så er det 
ellers vores opgave at bekræfte for 
jer, at I hører til. I kirken hører I til i  

 
en større sammenhæng, fordi I er  
døbte. Der blev sagt til jeres dåb, at I 
er Guds elskede barn, og at I derfor 
ikke skal gå gennem livet alene. I har 
fået at vide, at I aldrig kan komme 
væk fra Guds kærlighed. For den du 
er i dag, og alle dage, gør en forskel. 
Altid i Guds øjne, men også i andres 
øjne. I dag skal I fejres for den, I er. 
Og lad mig fortælle en lille historie 
om Den revnede vandkrukke, for det 
tilfældes skyld at nogen skulle tro, at 
de selv eller en anden ikke giver  
glæde:  
 
 
Der var engang en mand, som havde 
to vandkrukker. Krukkerne bandt han 
fast i hver ende af en tyk kæp, som 
han tog på skulderen hver morgen, 
når han gik til floden efter vand. Den 
ene krukke var hel, men den anden 
havde en stor revne, så krukken kun 
var halvfuld efter turen fra floden til 
huset. En dag, da manden skulle til at 
fylde krukkerne i floden, kunne den 
revnede krukke ikke klare det længe-
re. ”Jeg skammer mig så for-
færdeligt”, græd krukken. ”Jeg gør et 
usselt arbejde. På grund af min revne 
får du kun halvt så meget vand af 
mig, som du burde. Jeg føler mig  
mislykket!” –”Jeg vidste ikke, du 
havde det sådan”, svarede manden 
bekymret. ”Men gør mig en tjeneste. 
På hjemturen, prøv så at se ned på 
vejen”. Hjemme ved huset spurgte 
manden: ”Lagde du mærke til de 
smukke blomster i vejkanten?” ”Ja”, 
snøftede krukken. ”Lagde du mærke 
til, at de kun blomstrede i din side af 
vejen? Forstår du, jeg har altid kendt 
til din revne. Derfor plantede jeg 
blomster i vejkanten, som du har  
vandet hver dag. Hvis ikke du var, 
som du er, så kunne jeg ikke plukke 
blomster hver dag og sætte dem på 
bordet. Uden din revne ville både  
vejkanten og huset savne denne  
blomsterpragt. ” 
 

Præsternes taler til konfirmanderne 2020 
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Ind imellem har I skjult det ret godt.  
–Og måske var det bare mig, der var 
lidt længe om at få øje på det- Men så 
er det jo godt, at jeg haft fornøjelsen 
af jer et helt år, for jeg har fundet ud 
af, at I har mange flere talenter, end 
jeg først anede. Det så jeg med jeres 
besvarelser på de opgaver, I lavede 
under nedlukningen. I er ret dygtige 
til at tænke over tingene og  
argumentere for svære tænkte  
dilemmaer, som fx hvilke mennesker, 
man skal prioritere at redde i en  
nødsituation. Nogen af jer har svaret, 
at det kan man ikke, for alle  
mennesker er lige meget værd, imens 
andre svarede ved at liste personerne 
op alt efter, om der var nogle andre 
mennesker, -fx nogle børn, der var 
afhængige af at have en mor eller far 
til at tage sig af en. I har svaret med 
hjertet mange af jer. 
 
Jeg vil gerne, at dagen i dag skal  
sidde på jer i hjertet i årene fremover. 
Husk på, at selvom vi ind imellem går 
en smule itu, eller føler os smadrede, 
så er vi mennesker altid værd at elske 
i Guds øjne, og som jeg læste fra  
Bibelen før, så skal ingen tage jeres 
glæde fra jer! 
 

Sognepræst Signe Høg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trine Nissens tale til  
konfirmanderne i 8.b og 8.d.  
 
(Evangelium Johs 14,1-7)  
 
Kære konfirmander! 
Det er nu efterhånden mange uger 
siden, at vi mødtes og hilste på  hin-
anden for første gang. Et helt år er der 
næsten gået. Et år, hvor rigtig  meget 
blev anderledes, end det var planlagt: 
I blev sendt hjem fra skole i nogle 
måneder. Vi måtte ikke mødes ”til 
præst”, og jeres konfirmation, som 
skulle have været i maj, blev udsat til 
september.  
Men nu er den her så omsider 
 – dagen, som vi har glædet os til og 
arbejdet frem mod gennem de mange 
timer, vi har tilbragt i hinandens  
selskab.  
 
Det har været sådan en stor fornøjelse 
at være sammen med jer. Jeg har  
glædet mig til det hver uge.  
I har undret jer og funderet over  
tingene, når vi sammen er gået på 
opdagelse i, hvad alt det med Gud og 
tro og kirke i grunden er for noget  
– og hvad det betyder for vores liv.  
Man kan på en måde godt sige, at alle 
de mange timer har formet en vej, 
som vi har gået på sammen. Jeg har 
selvfølgelig haft en grovskitse for, 
hvordan vejen bedst kunne føre os 
hen til dagen i dag. Men den præcise 
rute – den har vi ikke altid kendt på 
forhånd. Den har nemlig først vist sig 
efterhånden, som skridtene blev taget 
på vejen. 
 
Sådan er det i det hele taget ofte med 
livet: Vi kan lægge minutiøse planer 
for, hvordan vi skal komme fra A til 
B. Og så viser det sig alligevel nogle 
gange, at planerne må laves om, og at    
 
 

 
vi må vælge en anden vej end den, vi 
i første omgang havde tænkt os.  
For der er så mange muligheder i  
livet. Der er så meget I kan eller skal. 
Og der er så mange forventninger til 
jer – både jeres egne og vi andres. 
Nogle gange kan livet derfor godt 
føles lidt som om, at man går på line: 
Det kan være svært at holde balancen 
indimellem, og man kan blive bange 
for at snuble i snoren eller at træde 
ved siden af, så man falder. Det  
gælder også for os voksne. Sådan er 
det hver gang, vi skal tage et nyt 
skridt i livet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I har livet foran jer, kære konfirman-
der. Det store og vidunderlige liv  
– der også nogle gange kan være så 
uoverskueligt og svært.  
Da I kun var bittesmå, bar jeres  
forældre jer gennem livet. De så jer 
tage de allerførste, vaklende skridt. 
Skridt, der med tiden blev mere og 
mere sikre og bevægede sig længere 
og længere ud i verden.  
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Nu er I næsten voksne, og i de  
kommende år skal I hver især vælge 
den vej, der skal være jeres. Forhå-
bentlig vil I bruge de gode pejlemær-
ker, som jeg er sikker på, at jeres for-
ældre har  
forsøgt at give jer med til turen.  
I er nok så unge, at I slet ikke kan 
huske det – men før GPS´ens tid lå 
der ofte et vejkort fra Krak i bilens 
handskerum. Sådan et kort, som man 
kunne bruge til at fastlægge den  
bedste rute, når man skulle et bestemt 
sted hen. I grunden helt ligesom 
GPS´en - men altså bare på papir. 
Med bittesmå veje, der slynger sig ind 
og ud imellem hinanden i ét virvar. 
Og med store, brede veje, der skærer 
sig igennem landskabet. Sådan et kort 
er et godt billede på livet, synes jeg: 
 
Vælger man den store, lige vej,  
motorvejen, hvor man må køre med 
130 km i timen, så har det den fordel, 
at man meget hurtigt kan komme 
frem til sit mål. Prisen er så til  
gengæld, at man risikerer at opleve 
meget lidt undervejs: Landskabet er 
derude et sted, men man ræser bare 
forbi, og det er meget lidt, man ser. 
 
Anderledes er det, hvis man tager de 
små, snørklede veje, hvor det ikke er 
muligt at køre med helt så høj  
hastighed. Her får man set en masse 
af landskabet, og der er hele tiden nyt 
at få øje på. Ulempen ved det kan så 
være, at man bliver fristet til at køre 
en omvej og måske slet ikke når frem 
til det mål, man havde sat sig, men i 
stedet ender et sted, som man ikke 
havde forestillet sig. 
 
Hvilken af de to veje er det nu bedst 
at vælge, når man skal leve sit liv? Ja, 
svaret er nok ikke helt så enkelt som 
et enten-eller. For selvfølgelig er der 
perioder i livet, hvor det er bedst at 
vælge den lige, hurtige vej, for at man 

kan nå frem til målet.  
Men tænk engang, hvis det kun var 
den slags veje, man kørte på i livet. 
Tager man den lige vej fra A til B, 
der er nøje tilrettelagt efter vores  
 
 
planer og projekter, ja, så kan man 
sikkert nok få et imponerende CV og 
en flot karriere. Men man risikerer  
altså også at gå glip af alle de mange 
oplevelser, som man finder på de små 
veje, der kan føre en de særeste steder 
hen. Steder, som viser sig at være 
overraskende gode. 
Den svenske digter Thomas  
Tranströmer har engang formuleret 
det sådan, at ”midt i skoven findes en 
uventet lysning, som kun kan findes 
af den, der er faret vild”.  
 
I teksten fra Johannesevangeliet, som 
jeg læste for jer før, bruger Jesus også 
vejen som billede. ”Jeg er vejen og 
sandheden og livet”, siger han.  Hvor-
dan skal de ord mon forstås? Betyder 
det, at Jesus har tilrettelagt et vejkort 
for os med nøjagtig angivelse af, hvad 
vi skal gøre: hvornår vi skal tage den 
store og den lille vej, dreje til højre 
eller til venstre? Nej, tværtimod. For 
Jesus fulgte jo netop ikke selv en rute, 
der var fastlagt på forhånd. Han kørte 
ikke efter GPS, men havde kærlig-
heden som sin vejviser. Og derfor 
drejede han af overalt, hvor der var 
nogen eller noget kaldte på ham. Med 
kærligheden som vejviser kunne han 
ikke bare gå forbi mennesker, der 
havde brug for ham. Så han lod sig 
distrahere og standse, ligesom den 
barmhjertige samaritaner i en anden 
berømt fortælling fra Bibelen.  
 
Det er samme slags vej, vi skal følge. 
Ikke en nøjagtig GPS-rute, men med 
kærligheden som vejviser. Kærlighe-
den er en af de kristne værdier, som 
det er godt at leve sit liv på, fordi den 

fører til glæde og velsignelse. Både 
for andre mennesker og for os selv. 
Med GPS´en stillet ind på kærlighed 
kan vejen være lige eller skæv,  
kringlet eller bakket. Det er ikke til at 
sige på forhånd. Men jeg lover jer, at  
 
der findes en vej for jer alle. I skal 
ikke være bange for at komme til at 
vakle og snuble på den line, som livet 
er, for I kan stole på, at Gud er med 
jer alle dage indtil verdens ende. Det 
var det løfte, han gav, dengang I blev 
døbt. Og det er det løfte, der bliver 
bekræftet – eller konfirmeret – når I 
træder frem for alteret i dag for igen 
at modtages hans velsignelse.  
 
Jeg ønsker for jer, at I med den i  
ryggen tør vove at gå ud på vejene, 
der ligger og venter på jer. Og skulle I 
indimellem komme til at fare lidt vild, 
så husk på, at det er sådan, man finder 
lysningerne! 
 
Tillykke med jeres konfirmation.  
Tillykke med alt det, I har foran jer. 
Må Gud velsigne jer, og må I selv 
blive til velsignelse for andre på jeres 
vej igennem livet. Amen. 
 
Sognepræst Trine Nissen 
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Oktober 
 
 
Fredag den 2. oktober kl. 14.30.  
Gudstjeneste på Kildevang. 
Ved Trine Nissen. 
 
Søndag den. 4. oktober kl. 10.00. 
17.e. trinitatis. 
Gudstjeneste ved  Trine Nissen. 
 
Søndag den 11. oktober. kl. 10.00. 
18.s.e.trinitatis. 
Gudstjeneste ved Åse Morsø. 
 
Søndag den 18. oktober kl. 10.00. 
19.s.e.trinitatis. 
Gudstjeneste ved Trine Nissen. 
 
Søndag den 25. oktober kl. 10.00. 
20.s. e. trinitatis.  
Gudstjeneste ved  Åse Morsø. 
 

 

Kirketiderne 

 
Den 2. oktober kl. 17.00-20.00. 
Lærkeredens 25-års jubilæum* 
 
Den 7. oktober kl. 10.00-12.30. 
Frokostpausen i sognehuset.* 
 
Den 8. oktober kl. 10.15.  
Hyggeklubbens løvfaldstur.* 
 
Den 12. oktober kl. 9.30. 
Mandagscafé i sognehuset.* 
 

 
Den 21. oktober kl. 10.00-12.30 
Frokostpausen i sognehuset.* 
 
Den 21. oktober kl. 19.00-21.00. 
Menighedsrådsmøde i sognehuset.* 
 
Den  22. oktober kl. 19.00. 
Indre mission. Fyraftensmøde*  
 
Den 28. oktober kl. 17.00. 
Børnebamsegudstjeneste* 
 

 * Læs mere i bladet eller på kirkens 
hjemmeside. 
 
 
 
 
Hver uge:  
Børneklubber mandag eftermiddag* 
Babysalmesang tirsdag  kl. 10.00. 
Børnekor torsdag eftermiddag. 
 
- Mere information samt tilmelding 
på www.maarslet-kirke.dk  

Aktiviteter 

 
BørneBamsegudstjeneste 

Onsdag den 28. oktober kl. 17.00. 
 

Mød op og vær med til en hyggelig  
børnegudstjeneste efterfulgt af fællesspisning i 
sognehuset.  
Man skal ikke melde sig til på forhånd.  
Det koster 10,- pr barn. 20,- pr. voksen.  
  
Vi glæder os til at se en masse bamser, børn og 
voksne til en hyggelig aften. 
 

Med venlig hilsen 
Præstevikar ne 

Nyt fra kirken 

I perioden oktober-december 2020 holder jeg en bevilliget studieorlov, hvor 
jeg vil fordybe mig i apostlen Paulus´ tanker om frihed.  Det er en enestående 
mulighed for at styrke min faglighed indenfor teologien. Det håber jeg, kom-
mer både mig selv og menigheden til gode. Imens jeg trækker stikket fra alle 
de sædvanlige opgaver i præsteembedet, passes disse af min vikar, Åse Morsø. 
Jeg byder hermed Åse hjerteligt velkommen til og beder jer tage godt imod 
hende.  Venlig hilsen sognepræst Signe Høg. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

I sin tid startede jeg som sømands-og koloni-
præst i Gøteborg, hvor jeg dels var præst for 
de fastboende danskere dels for danske skibe, 
der lagde til Gøteborg i havn. Jeg er også 
uddannet lærer, og det seneste årti har jeg 
være lektor på læreruddannelsen, hvor jeg 
har undervist i kristendom og religion samt 
og etik, filosofi og idéhistorie. For to år siden 
bestemte jeg mig for at vende tilbage til præstegerningen og har i den periode 
virket som sognepræst og  
studenterpræst på Aarhus Universitet. 
Privat bor jeg i Lystrup ved Århus sammen med min mand og vores to yngste 
børn samt vores hund ikke at forglemme. De to ældste børn er fløjet  
hjemmefra. Jeg kan godt lide at være ude i naturen, og I vil sikkert af og til 
støde på mig på en gåtur i Mårslet.  
 
Jeg ser frem til nogle gode måneder Mårslet, og I er altid velkomne til at  
kontakte mig.  Venlig hilsen Åse Merete Morsø 
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Frokostpausen 
- et fællesskab for mænd 

 
Næste gang 

 D. 7. og d. 21. oktober 
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. 2. oktober ved Trine Nissen. 

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.  
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 
 

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

 
 
 

Der bydes på frisklavet kaffe, te og 
rundstykker samt en hyggelig snak i et 
uforpligtende samvær med andre fra 

Mårslet Sogn 
- og så er det tilmed helt gratis. 

 
Ingerlise Wendland  

Kirsten Cramer 

Mariehønen 
Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. kl.  
sammen men med deres forældre.  
Vi får eftermiddagsmad, synger, hører små fortællinger 
fra Bibelen, leger og laver sjove aktiviteter.  
Vi mødes i 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. kl. til og med 3. kl.  
Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og laver 
mange forskellige aktiviteter. 
Vi mødes i sognehuset mandag kl. 16.15-17.30 
 
 
Vil du vide mere, så kontakt: 
Mette Nørgård Pedersen, 4095 4529 
Dorthe Bjerge, 3029 2663 

 
 

Hyggeklubben 
Er uforpligtende fællesskab med  

mange spændende arrangementer for 
efterlønnere og pensionister.   

Vi mødes  2. tirsdag i måneden  
kl. 14.00-16.00.  

Det er gratis at deltage. Der serveres 
kaffe og hjemmebag til 40 kr. 

Børneklubberne hører under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. 
Har du lyst at se om det er noget for dig, er du velkommen til at møde 

op og prøve det eller kontakte en af lederne.  
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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 21. oktober 

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  
 

LØVFALDSTUR 
 
TORSDAG d. 8. oktober  
tager vi på udflugt Korning kro og Bindeballe Købmands-
gård. Tilmelding senest 27. september Pris pr. person 150,- 
inklusiv frokost og eftermiddagskaffe. 
Tilmelding senest 27. september til 86 93 60 38 –   
else.svendsen@gmail.com 
 
 
 

ORIGINALERNE I MIT LIV 
 
Tirsdag d. 10. november kl. 14.00 byder vi indenfor til 
foredrag med Karsten Hansen, kendt fra TV2-østjylland, 
som vil tage os med på en rejse i ord gennem en bondesøns 
opvækst opvækst med fokus på alle dem ingen havde brug 
for. Mennesker som fortjener, at deres historie bliver fortalt 
smukt – og med et glimt i øjet. Det er fortællerens egen 
historie med humor og gribende øjeblikke, men samtidig er 
det manges historie, for vi var mange, som voksede op i 
det landbrugsland, som så drastisk skiftede karakter, da 
hesten forsvandt, og gårdene blev større og større. 

Hyggeklubben 
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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

• VI ER DIN CITYMÆGLER MED LOKALKENDSKAB I MÅRSLET
• Lad din bolig blive disponeret centralt i Aarhus
• Vi har bl.a. ventende købere fra Aarhus C
• Du finder os på Harald Jensens Plads 1, 8000 Aarhus C

VI GIVER
2 GRATIS

BIOBILLETTER
VED SALGSVURDERING

KØBEREN TIL DIN BOLIG
... FINDES OGSÅ UDENFOR MÅRSLET

FÅ EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING
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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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Skal der være fest 
- så hold den i

Mårslet 
Borgerhus

Banevej 2, 8320 Mårslet 
Henvendelse om leje sker 

via borgethusets hjemmeside 
 

www.borgerhus.dk



 27oktober 2020

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 november Deadline for tekster og annoncer er 10. oktober 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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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 
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