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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)

Mail til alle medlemmer: maarsletfu@gmail.com

Lederen

Af Hans Petersen 
tidl. chefredaktør hos Aarhus Stiftstidende

Formand: Anders Kjær Langballevænget 111 tlf. 23 3 8 21 72

Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej 20 tlf. 20 43 77 12
FU-Medlem /
sekretær: Thorkild T. Clausen Nymarks Allé 42 tlf. 50 98 69 88

FU-Medlem: Anette Poulsen Nymarksallé 128 tlf. 29 20 96 34

FU-Medlem: Pernille B. Fast Præstegårdsvej 15 tlf. 51 22  85 41

FU-Medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken 48 tlf. 28 11 65 36

FU-Medlem: Finn Larsen Langballevænget 92 tlf. 40 85 95 00

Suppleant Kenneth Mansgaard Frøkærparken 70 tlf. 61 68  69 50

Vi skal være glade for Vilhelmsborg og for, at det gamle gods på Bedervej 101 i Mårslet 
bliver holdt i live. Det var ellers på vej til en kedelig tilværelse i 1970’erne, indtil Aarhus 
Kommune besluttede, at det skulle renoveres, og indtil de hestesportsinteresserede 
skabte Danmarks Nationale Hestesportscenter på stedet. Det må nok siges at have 
skabt aktivitet.

Mange gode ting er sket omkring Vilhelmsborg i de senere år.

Senest kom nyheden i oktober-udgaven af Mårslet Bladet om, at stedet nu får en helt 
ny uddannelse fra 1. september næste år, ”Kustos Rideakademi – Vilhelmsborg fri 
fagskole”. Her kan unge med interesse for heste få en særlig uddannelse, og andre kan 
indhente skolefag, de mangler, med henblik på at blive håndværkere. 32 af de 40 muli-
ge elever kan bo på Vilhelmsborg, andre kan bo hjemme.

Initiativet giver liv og unge mennesker til området og er et godt match til jordbrugsud-
dannelsen på Nymarksvej, gartnerskolen i Beder og efterskolen for musik i Malling. Det 
sydlige Aarhus bliver dermed et center for kreative uddannelser.

Fjernelsen af den store sø og ændringen af Giber Å’s løb ved Vilhelmsborg har skabt 
nye muligheder for fisk i vandløbet. Det fik for nylig en flok entusiastiske lystfiskere og 
naturelskere til at skabe nye gydepladser for havørreder, som der herefter helt sikkert 
kommer mange af, ja i tusindvis.

De bedre stier har i sig selv givet anledning til meget bedre og hyppigere udnyttelse af 
skoven.

For eksempel har det nyudviklede område ved Vilhelmsborg også været skueplads for 
musikaftener, som er opstået som en konsekvens af den nye udformning og med stor 
succes.

Når vi hertil lægger de mange aktiviteter med både heste og hunde, der foregår i områ-
det, kan vi konstatere, at vi har fået et helt slaraffenland for udfoldelser.

Og de sidste sange er garanteret ikke sunget og de sidste ord ikke sagt. Spændende 
hvad andre finder på.

Det ny slaraffenland for dyre- og naturelskere
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Mårslet Fællesråd har genoplivet trafikudvalget, der i en periode 
har ligget sammen med Grønt Udvalg.

Derfor søger udvalget deltagere, der har lyst til at arbejde med 
opgaver i tilknytning til udvalgets formål.

Overordnet vil udvalget beskæftige sig med, hvorledes infra-
strukturen for alle trafikanter optimeres både på kort og på lang 
sigt. 

Mårslet er gennem årene blevet en pæn stor by, og sammen 
med det stigende indbyggerantal, er det nødvendigt, at der er 
en tilstrækkelig og hensigtsmæssig trafikal infrastruktur for alle 
trafikanter.

Ud over igangværende trafikale opgaver, der fortfarende vare-
tages af Grønt Udvalg, men tænkessamkørt i en vis grad, så vil 
trafikudvalget i særlig grad være fremadskuende, så yderligere 

udbygning af Mårslet vil ske på den trafikalt mest hensigtsmæs-
sige måde. 

Dertil vil udvalget/FU skabe/vedligeholde kontakter til de beslut-
tende myndigheder for at søge så høj indflydelse som muligt. 
Udvalgets opgave er at tage de overordnede briller på og arbej-
de ud fra, hvad der tjener hele Mårslet og omegn bedst.

Hvis det har din interesse, så henvend dig til Mårslet Fællesråd 
på maarsletfu@gmail.com

Det vil være godt, om vi kunne favne interesserede med en bred 
interesse for området. Når udvalget er besat, og det har pt intet 
formelt antal, så vil udvalget mødes for at drøfte det fremtidige 
arbejde.

På forhånd tak

Mårslet Fællesråd
Mårslet Fællesråd -Trafikudvalg

Af Thorkil Tosti Clausen
Formand f. udvalget/sekretær i FU
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Så er der igen fundet folk til at sætte flagalleen op i Mårslet. Tak-
ket være en familie på Langballevænget vil flagene blafre langs 
byen veje, når der er officielle flagdage, eller hvis nogen beder 
om at få dem sat op ved private mærkedage. 

Der har været et læk på et års tid, hvor flagene kun er kommet 
op ved helt særlige lejligheder, for eksempel konfirmationer. 

Men nu har Preben Kidmose på Langballevænget påtaget sig 
opgaven. 

”Det er en god og festlig tradition med flagene i byen, så nu 
overtager vi opgaven og håber, vi kan få det til at fungere,” siger 
Preben Kidmose. 

Hans søn og tre-fire af hans kammerater skal stå for selve opga-
ven med at sætte flagstænger og flag op og ned, mens Preben 
Kidmose holder styr på kalenderen for flagdagene og adviserer 
de unge mennesker i god tid, så de kan være klar på dagen. 

Står i kalenderen 
”Jeg har lavet en Google-kalender med alle årets flagdage, så 
drengene i god tid ved, hvornår de skal være der. De er spej-
dere og kan godt bruge pengene til det arbejde,” siger Preben 
Kidmose. 

Han vil også skrive på Facebook-siden ”Mårslet og omegns op-

slagstavle”, hvornår der bliver flaget og hvorfor. 

”Da vi satte flagene op første gang for nylig, var det ikke på en 
officiel flagdag, men på grund af et bryllup. Mange kom derfor 
og spurgte om, hvorfor flagene var oppe. Snart kan svaret altså 
ses på Facebook-siden,” siger Preben Kidmose, der har boet i 
Mårslet med familien i 10 år. 

Helt fra 1985 
Flagalleen er helt fra 1985 og blev skabt på initiativ af Fælles-
rådets formand John Quvang Knudsen og kasserer Svend Aage 
Blak. 

Betalingen for at sætte flag op og tage dem ned er 1000 kroner 
pr. gang. Arbejdet varer cirka to gange tre kvarter. Der er 70 
huller til flag, men flere er måske på vej. 

Flagene bliver sat op på de 17 nationale flagdage samt ved 
konfirmationer.  

Mod egenbetaling kan de også blive sat op ved private mærke-
dage som fødselsdage og sølvbryllupper. 

Hvis du ønsker at få flagalleen sat op mod betaling, kan du hen-
vende dig til mail preben@kidmose.org eller på Preben Kidmo-
ses telefon 41 89 33 21.

Nye folk er klar til at sætte byens flagallé op 
Familie på Langballevænget påtager sig opgaven og giver besked på Facebook

Af Hans Petersen

Flagene bliver nu igen kørt ud i Mårslet og sat op langs vejene. 
Foto: Hans Petersen

Vil du læse med?
Hvis du gerne vil have nogen at diskutere bøger med... 
Hvis du vil dele dine læseoplevelser med andre...
Hvis du savner nogen til at foreslå dig bøger, du ikke selv 
er opmærksom på 

Og hvis du vil være med i en læsekreds, så findes der to 
i Mårslet. Et tirsdagshold som mødes den første tirsdag 
formiddag i måneden og et onsdagshold som mødes 
onsdag aften den første onsdag aften kl. 19.30 - 21.30 i 
måneden. Begge læsekredse mødes i Mårslet Sognehus 
8 gange om året i månederne september - april. Vi får 
bøger fra Tranbjerg bibliotek.

Der er pladser pt, på tirsdagsholdet. Hvis du er interes-
seret så kontakt Anders Sørensen (anders@fyrst.dk)

Der er desværre pt. INGEN pladser på aftenholdet - men, 
du kan blive skrevet op på en venteliste til aftenholdet - 
kontakt her: 
Connie Fuglsig eller Anna Johnsen conniefuglsig@hot-
mail.com eller anna.johnsen@mail.dk 

Næste deadline for indlæg 
i Mårslet Bladet:

10. November 2022
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Beboere er glade: Undgår at overtage deres vej i Mårslet
Aarhus Kommune giver folk i husene på Banevej ret i deres argumenter

Beboerne på en hel vej i Mårslet jubler. De har vundet en sag 
mod Aarhus Kommune. 

Det handler om Banevej, som går på det lille stykke fra Hørretvej 
til Mårslet Station. 

Hvis kommunen skulle bestemme, skulle det lille vejstykke 
privatiseres – det vi sige overtages af beboerne – som et led i et 
større projekt i kommunen. Det handler om at gøre stort set alle 
villaveje i kommune til private fællesveje. 

En del af dem er det allerede, fordi de har været det fra den-
gang, udstykningen blev foretaget. 

Langt flest bilister udefra
 Der er kun syv grundejere på Banevej, og de finder det helt 
urimeligt, at de skal overtage vedligeholdelse af vej og kloakker, 
fordi vejen i langt højere grad bruges af andre end dem. Det er 
altså mere en offentlig vej, end det er en vej til deres huse. Det 
hænger sammen med, at både stationen til letbanen, et pizzeria 
og en børneinstitution ligger for enden af vejen. 

”Vi har målt og regnet ud, at flere end 100 biler kører på vores 
vej om dagen. Men under 10 procent af turene køres af os, 
der bor her,” siger Per Enevoldsen, der har boet på Banevej 4 i 
mange år. 

Det er det argument, Aarhus Kommunes afdeling for Teknik og 

Miljø, Vejdrift, har købt.

 Et lille forbehold 
Sagsbehandler Lise Birnbaum skriver til alle grundejere på vejen: 

”Banevej er adgang til en offentlig parkeringsplads, som i stort 
omfang bruges til parkering i forbindelse med letbanen. Banevej 
er samtidig den primære adgangsvej til letbanestationen. På den 
baggrund kan Banevej betragtes som væsentlig for den offentli-
ge motoriserede færdsel.” 

Med det som grundlag konkluderer kommunen: 

”Teknik og Miljø vurderer, at Banevej ikke er en vej, der lever 
op til de kriterier, byrådet har fastlagt for, at en vej kan omklas-
sificeres på nuværende tidspunkt. Derfor bibeholdes den som 
offentlig vej.” 

I skrivelsen er dog det forbehold, at afgørelsen muligvis ikke 
gælder til evig tid. 

Overskriften på brevet hedder nemlig ”Banevej forbliver offent-
lig indtil videre”. 

Men det tager beboerne ikke så tungt. 

”Vi er glade for afgørelsen og synes kun, at den er aldeles rimelig 
og retfærdig,” siger Per Enevoldsen.

Af Hans Petersen

FAKTA

Byrådet i Aarhus beslut-
tede i 2017, at 900 veje i 

kommunen skal omklassi-
ficeres, som det hedder.

 Det betyder, at de skal gø-
res til private fællesveje, så 
grundejerne har ansvaret 
for at vedligeholde asfalt, 

fortove og kloakker.

 Banevej i Mårslet er en af 
dem, men den sag er altså 

opgivet af kommunen. Per Enevoldsen ved det sted, hvor Banevej begynder. Herfra fører den op til stationen 
for letbanen. Foto: Hans Petersen
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Så er der lagt an til tusinder af nye havørreder
Lystfisker- og naturnørder lavede gydepladser i Giber Å i Mårslet

Af Hans Petersen

Tusindvis af nye ørreder er på vej til at blive skabt i Giber Å. De 
svømmer ud i Aarhus-bugten i slutningen af året.

Det sker takket være et frivilligt arbejde, som en flok fiske- og 
naturnørder lavede ved en særlig mission i begyndelsen af 
oktober.

De smed 45 tons grus i åen på det sted, hvor Eskegårdsvej kryd-
ser Giber Å i Mårslet.
Gruset udgør gydepladser for havørreder, og det kan resultere i 
2500-5000 nye fisk.

Det oplyser Niels Åge Skovbo. Til daglig er han fotograf, men han 
er også lystfisker o g var med til arbejdet som en af Vandstjer-
nerne. Det er en gruppe, der arbejder for bedre vilkår for fiskene 
i Aarhus.

”Efter at søen eller opstemningen er fjernet ved Vilhelmsborg er 
der kommet voldsomt bedre vilkår for fisk i Giber Å, og den og 
Lyngbygårds Å er de bedste gydesteder for fisk i Aarhus,” siger 
Niels Åge Skovbo.

Giber Å er 12 km lang, og der er gydepladser flere steder.

Også mad for andre dyr
”Det er ikke en fiskefabrik, vi skaber. Vi laver dem ikke for at 
kunne fange fiskene i hobetal, men fordi de skal svømme ud i 
Aarhusbugten. Nogle af dem bliver til mad for fiskehejrer og 
oddere,” siger Niels Åge Skovbo og fortsætter:

Når de æg, ørrederne lægger, bliver til fisk, svømmer de ud i 
Aarhus-bugten, og her kan man for eksempel fange dem i udlø-
bet. I havet opholder de sig et år eller to, hvorefter de svømmer 
tilbage til Giber Å og gyder. De kan simpelt hen lugte det vand, 
de er skabt i, og det svømmer de tilbage til,” siger Niels Åge 

Skovbo og føjer til, at nogle af dem har været helt ved Sjælland, 
inden de vender tilbage. 

500 gydninger
Han vurderer, at der er 500 gydninger hvert år. Nogle af fiskene 
bliver 40-50 cm lange, og de største kan komme op på fem-seks 
kilo.

”Biologerne er meget imponerede over det område, der er kom-
met ud af Giber Å ved Vilhelmsborg. Det er blevet en lille perle,” 
siger Niels Åge Skovbo.
Han mener, at arbejdet med at skabe gydepladser er et godt ek-
sempel på borgerinddragelse. Det er et samarbejde med Aarhus 
Kommune. Lystfiskerne betaler selv for grus og transport. De un-
dersøger også, om områderne er fredet, og om der er dræninger 
at tage hensyn til, mens kommunen spørger lodsejerne om lov 
til arbejdet.

Dækker æggene med sand
Gruset bliver i første omgang lagt på bredden, mens gruppen – i 
dette tilfælde på 15-18 personer – i sidste ende skovler gruset 
ud i åen på passende steder. I dette tilfælde var det 40 kubikme-
ter med korn på størrelser mellem en hasselnød og en barne-
hånd. Arbejdet tog halvanden time.

”Kornene i gruset skal have den rigtige størrelse for fiskene. Når 
de har lagt æggene, dækker de dem med sand. I slutningen af 
året er havørrederne normalt store nok til at svømme derfra,” 
forklarer Niels Åge Skovbo.

De nye brudesenge bliver formodentlig indtaget af havørreder 
allerede i løbet af et par dage. I den sidste ende resulterer gyde-
bankerne i et par tusinde flere havørreder i bugten.

15-20 lystfiskere og naturelskere var i gang med 
arbejdet i Giber Å i halvanden time. 
Foto: Michael Bo Nielsen

Stenene bliver til 10-20 gydebanker 
for havørreder, som her i efteråret 
trækker op fra Aarhus bugten. 
Foto: Michael Bo Nielsen

Dagen var arrangeret af Vandstjer-
nerne, en frivillig gruppe lystfiskere 
i Aarhusområdet, som i samarbejde 
med Aarhus Kommune arbejder 
med at forbedre vandmiljøet i vand-
løbene omkring Aarhus.
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Her finder du stier til gode vandreture
Nyt kort bliver leveret til alle husstande i Mårslet, Beder og Malling

Et nyt kort over stierne i området Mårslet, Beder og Malling 
er på vej ud til alle husstande. I Mårslet kommer det sammen 
med Mårslet Bladet.

I 2003 udgav Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup et kort 
over stier i området, som blev så populært at et nyt oplag blev 
udsendt i 2007. 

Fællesrådet i Mårslet blev sidste år spurgt om et samarbejde 
med henblik på at lave et nyt kort, der så skulle dække et større 
område. Grønt Udvalg har deltaget i arbejdet.

Forbindelser i det åbne land
Vores område er præget af en konstant vekslen mellem skove, 
byområder, åbent land og kystlinjen.

Derfor er den helt grundlæggende tanke bag det nye kort at 
pege på smukke og interessante stier, der forbinder by, skov og 
strand. 

Hvordan man bevæger sig i skovene, langs kysten og i byområ-
der er op til hver enkelt. Kortet peger blot på forskellige mulig-
heder for at komme rundt. På grænsen til det åbne land peger 
kortet også på anbefalelsesværdige forbindelser. Endelig er der 
også indtegnet grønne forbindelser gennem byområder.

Som noget ret usædvanligt er alle veje med gennemgående 
biltrafik markeret med farven grå. De er lige trafikerede, men 
nu er det nemmere at få øje på de mange lukkede vejsystemer i 
områdets byer, hvor trafikken er mere rolig.

Kortet henvender sig først og fremmest til gående og til dels til 
cyklister. Alle de indtegnede cykelstier er også for gående, og 
cyklister må her forventes at tage hensyn til den gående trafik. 

Af Hans Petersen

Iflg. færdselsloven skal gående benytte cykelstien, hvis der ikke er 
fortov.

Områderne omkring Hørret og Moesgaard hører formelt under 
Mårslet Fællesråd. Det samlede område er meget stort. Derfor er 
stikortet fordelt over en for- og en bagside med henholdsvis den 
sydlige og den nordlige del. Beskrivelsen af udvalgte lokaliteter 
findes via en hjemmeside, som der henvises til på kortet.

Aldrig færdig!
Et kort vil næsten altid være forældet allerede den dag, det 
udkommer. Fx kommer Giber Ringvej ikke helt til at se ud som 
skitseret på kortet. Bl.a. derfor findes kortet også som pdf-fil, der 
kan downloades fra internettet. Den gør det muligt at lægge en 
opdateret version ud.

I samarbejde med både kommunen og private lodsejere er der 
en række oplagte muligheder for at indtegne endnu flere gode 
forbindelser i området.

Den trykte version af kortet udkommer som en folder og uddeles 
sammen med Mårslet Bladet.

Teknik og Miljø, Aarhus Kommune og BMAs Grønne Gruppe har 
været behjælpelige. 

En særlig tak til uddelerne af Mårslet Bladet, som har taget kor-
tet med rundt i postkasserne:
Håndboldafdelingen, fodboldafdelingen og cykelmotionsafdelin-
gen samt Det Grønne Udvalg under Mårslet Fællesråd

Det nye kort over stierne i området gælder Mårslet, Beder og 
Malling.
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TMG

TMG Motion har nedsat kontingentet for at dyrke spinning til kun 200 kr 
om måneden eller 500 kr for et kvartal. Kom til en gratis prøvetime eller 
meld dig til dette særtilbud, hvis din krop trænger til et ryk opad. 

På centrets watt-cykler guider en instruktør dig gennem et program, der 
styrker konditionen og giver en intens fedtforbrænding. Din puls kommer 
på arbejde, og det hele er ledsaget af heftig musik, der passer til trådet i 
pedalerne. 

Deltagerne hos os er både trænede og utrænede, slanke og kraftige. Så 
hold dig ikke tilbage. Ved spinning tilpasses dit eget niveau til timens 
program.

Kom til gratis prøvetime 
lørdag den 29. oktober kl 10.30 eller onsdag den 2. november kl 17.00. 

Det foregår i spinninglokalet på første sal i fitnesscentret, hvor vores nye 
ventilationsanlæg køler dig, mens du sveder. Du kan bare dukke op uden 
tilmelding (ring evt til Peter eller Hans Jørgen). Vi holder døren åben. Klæd 
dig i løbetøj og gerne cykelshorts. Medbring drikkedunk og cykelsko (kon-
disko kan bruges til en start, ellers sko med Look Delta eller spd klamper). 

Se nærmere om hold og tilmelding på TMG Motions hjemmeside. Eller 
ring til Peter Vestergaard, mobil 51246865, eller Hans Jørgen Jørgensen, 
mobil 20843072

Særtilbuddet gælder udelukkende spinning, og det er ikke tilladt at benyt-
te fitnessredskaberne. Deltagerne får udleveret en nøglebrik, der er kodet 
til kun at have adgang til centret i det tidsrum, hvor der er spinninghold.

En særlig fordel til spinnere

I en spinningtime forbrænder deltagerne tonsvis af kalori-
er og samtidig øges konditionen.
Watt-cyklerne er udstyret med alskens data, som fx dit 
tryk i pedalerne. Målinger, som du også kan aflæse i en 
app på din mobil. 

Formand Anders Braagaard 50 88 76 73 tmg.andersbraagaard@gmail.com
Næstformand Jesper Munk 23 46 69 45 jespermunk.dk@gmail.com
Kasserer Gerda Svendsen 40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com
FU-medlem Claus Jacobsen 41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com

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 Kasper Harboe 25 45 69 03 kasperharboe@gmail.com
Floorball Henrik B. Schau 51 30 88 96 hbs@nykredit.dk
Fodbold Martin Wiborg Serup 50 44 20 75 martinwserup@gmail.com
Gymnastik Christian Korsgaard Bruhn 50 47 91 99 formand@tmggymnastik.com
Håndbold Henrik B. Jensen 40 15 78 67 formand@tmg-haandbold.dk
Motion Erhardt Nielsen 29 22 77 20 erhardt.nielsen@outlook.com
Pétanque John Hansen 60 89 21 10 vandbaekvej17@hotmail.com
Tennis Henrik Breyen formand@tmg-tennis.dk
Volleyball Claus Jacobsen 41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com

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

Forretningsudvalg: 
TMG's Hovedbestyrelse

Afdelingsrepræsentanter: 

Foreningsudvikler: 
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Bordtennis i TMG

Er dit barn også vild med at spille bordtennis, så kan han/hun nu 
starte i TMG, se her:
 
Så kommer der bordtennis til Mårslet. Til bordtennis i TMG vil der 
være en legende tilgang til sporten. Man vil bl.a. lære om teknik 
og de basale regler i bordtennis. Vi sætter fællesskabet i højsædet, 
og udvikling vil ske gennem både bordtennislege og øvelser, som 
først og fremmest skal være sjove for deltagerne. Al træning inkl. 
opvarmning vil være med bold. Alle er naturligvis velkomne uanset 
niveau. 
 
Opstart: 7/11 2022
Slut: 19/6 2023
Tid: mandage kl. 14.20-15.20
Sted: Hallen
Træner: Lars Skov Bendtsen (meget erfaren og anerkendt træner for 
børn og unge i foreningsregi)
Aldersgruppe: 1.-3. Klasse (træningen er primært tiltænkt denne 
målgruppe, men er man lige udenfor aldersgruppen, er man også 
velkommen)
Tilmelding og info: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/sport/
tilmelding
Pris: 650
Husk: indendørs sko og træningstøj
 
Vi håber at se dig på holdet
 
Mvh. Lars og TMG Sport

Ny Softtop Måtte til TMG Gymnastik for OK midler
TMG Gymnastik takker Ok for at donere midler til køb af måtten. Måtten vil være en stor hjælp når der skal 
laves spring med et vist risikomoment, måtten er meget blød og vil gøre at børnene ikke behøver at bekymre 
sig over om de skulle falde på en træls måde når de lander i et spring. Måtten er netop taget i brug og bruges 
af alle de hold som træner i Multihallen hvilket er ca. 400 børn og unge.
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LAGERSALG 
Lør. d. 5. nov. 10-15

JULEMARKED I GARAGEN 
Lørdag d. 16. dec & søndag d. 17. dec.

11-18 begge dage 

EEFTERÅRS - VINTER - SMAGNING
Lørdag d. 26. nov. 14-17

 
 
 
 
 
 

SÆSONENS BEDSTE
VINE &  BEDSTE

PRISER.
6 STK. & 2 STK. 

SALE

 
 
 
 
 
 

GRATIS SMAGNING PÅ
40-50 FORSKELLIGE
VINE FRA ØSTRIG &

TYSKLAND 

 

 
 
 
 
 
 

VILDT-SPECIALITETER, BRØD,
OLIVENOLIE, ÆBLESKIVER,

GLÖGG, CAPPUCCINO,
CORTADO, ÅBNE JULE-VINE,

JULETRÆER MM. 

 

Garagen Mårslet by 
Wine Collective DK 

er et kollektiv af mennesker og vine. 
Det er en stor drøm om en nærværende,

autentisk og familiær virksomhed, hvor der
er plads til alle.  Og det er ikke mindst et

ønske om, at realisere et lokalt potentiale
for at kunne mødes i uhøjtidelige rammer - i

Garagen Mårslet.
Vores levebrød er salg af vine (b2b) direkte

til restauranter i DK, Sverige og Norge. Disse
vine kan smages og købes i Garagen Mårslet.
Hos os handler det om sprøde, mineralske,

frugtige & saftige vine. 
Vinene kommer fra *kølige* områder i

Europa, med stor forskel i dags- og
nattetemperaturer:

- Koldklimatiske områder, med et
balanceret mikroklima, som er unik for det

enkelte område. 
100 % terroir. 

Vi arbejder især med vine fra Alto Adige-
Südtirol, Friuli over Slovenien i øst,

Georgien, Østrig, Schweiz og det sydlige
Tyskland. 

Vi har pt. ca. 1.200 forskellige vine i
sortimentet. 

  

G A R A G E N  M Å R S L E T
 

Fredag 15-18
Lørdag 10–14 
Mustrupvej 75
8320 mårslet 

51518681
info@winecollective.dk
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Orienteringsmøde om TMG Banko
Kan du også godt lide at spille banko og holde hjernen frisk? Så kom til orienteringsmøde for TMG Banko

Vi har en gruppe ildsjæle i Mårslet, som gerne vil starte TMG Banko op, som en støtteforening til TMG og har brug for at vide om 
Mårslet og omegn, også gerne vil spille banko. Vi byder på kaffe og kage, samt nogle gratis bankospil med gevinster. Kom og vær 
med.

Tid: Tirsdag d. 8/11 kl. 19.00-21.00
Sted: Mårslet Multihal Testrupvej 6B, 8320 Mårslet, skolens kantine
Pris: Gratis
Vi giver kaffe/kage samt nogle gratis bankospil og gevinster.
Info: følg os på Facebook gruppen: TMG Banko.

Det overskud støtteforening giver, kan bruges til TMG, så de kan koncentrere sig om sporten. Fremadrettet har vi planer om at der 
skal være bankospil hver tirsdag med opstart i januar. Nu har vi brug for at vide om du vil være med, så tag din mand/hustru, familie, 
nabo, bekendte, eller hvem du lige syntes under armen og kom til orienteringsmøde og banko. 

Mvh
TMG Banko og TMG Sport
 

TMG Banko 

 

 

 

 

 

 

 

TMG Banko  

• Spiller hver tirsdag fra 19 – ca. 21.30 
• Dørene åbnes fra kl. 18.00 
• Orienteringsmøde og prøvespil:  d. 8/11 kl. 

19-21.30 
• Opstart af første fulde spil: januar 2023. 

 
Adresse. 
Mårslet MultiHal, Skoles kantine. 
Testrupvej 6B, 8320 Mårslet 

8320 Mårslet 

Vi har en gruppe ildsjæle i Mårslet, som gerne vil starte TMG 
Banko op, som en støtteforening til TMG. Vi brænder for 
Banko og fremadrettet har vi planer om at der skal være 
bankospil, hver tirsdag med opstart i januar. Så tag din 
mand/hustru, familie, nabo, bekendte, eller hvem du lige 
syntes under armen og kom til banko sammen med os. Vi har 
flere planer på tegnebrættet, hvor banko er 
omdrejningspunktet. De planer er: 

• 
• 
• 
•  
•  
• 

Vi ser frem til at byde jer velkommen som medlem. Følg os 
gerne på Facebook gruppen: TMG Banko og få alt den infor-
mation du har brug for. 
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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 

Skal der være fest 
- så hold den i

Mårslet 
Borgerhus

Banevej 2, 8320 Mårslet

Henvendelse om leje sker 
via borgethusets hjemmeside 

 
www.borgerhus.dk

 

Tlf. 24 24 72 54   kontakt@simonlindgreen.dk 
www.simonlindgreen.dk 
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De fleste af os har vist en plads, der 
er vores. Den faste plads, man altid 
indtager, når familien bænker sig 
rundt om spisebordet. Lænestolen i 
stuen med puden, der er ekstra god 
at have i ryggen. Eller hjørnet i so-
faen, som ingen andre sætter sig i, 
fordi vi plejer at sidde netop dér. At 
have sådan en plads handler om at 
have et sted, hvor man hører hjem-
me.  

Indimellem sker det, at en plads 
pludselig står tom. Ikke bare tom 
fordi den, der plejer at sidde der, 
har rejst sig for at gøre noget andet 
for en stund. Nej, tom fordi, det 
menneske simpelthen ikke er her 
længere. Når vi mister et menne-
ske, vi elsker, efterlader det en un-
derlig tom plads. Netop den erfaring 
udtrykte den verdensberømte, hol-
landske billedkunstner Vincent van 
Gogh i flere af sine malerier, der har 
den tomme stol som motiv.  

Vi kender den gulgrønne slidte 
landstol med fletsædet og piben, 
der ligger tilbage. Stolen tilhørte van 
Goghs far og blev siden hans egen. 
Og så er der den mere magelige 
armstol med bøgerne på sædet og 
det tændte stearinlys. Det er ven-
nen og kunstnerkollegaen Paul 
Gauguins stol, og billedet af den 
blev til som et udtryk for van Goghs 
egen sorg over, at de to mænd ra-
gede uklar og brød uigenkaldeligt 
med hinanden.  

På van Goghs maleri af Gauguins 
Stol ligger et par bøger tilbage. Så-
dan ligger der også ting tilbage fra 
dem, der plejede at sidde på vores 
tomme stole. Minder og erindringer 
på godt og på ondt. Hændelser og 
fortællinger, som vi bærer med os 
om det, som de var og gav. Den 
tomme stol er billede på noget, der 
mangler. For når et livslys slukkes, 
så bliver der lidt mere mørkt både 

omkring os 
og indeni 
os.  

Vennen er 
væk. Stolen 
står tom.  

Dens man-
ge farver 
minder om 
de mange 
nuancer, 
tilværelsen 
fik sammen 
med denne 
gode ven.   

Nu ligger 
kun bøger-
ne tilbage 
og forstær-
ker stemnin-
gen af tab.  

Men samtidig lader van Gogh et 
tændt stearinlys skinne – måske 
som billede på fremtiden.  

Selv det ensomste menneske lever 
som regel med flere stole end en, 
for den tomme stol venter bare på, 
at nogen vil sætte sig i den.  

Stolen med bøgerne og lyset bliver 
derfor ikke bare et billede på tabet – 
men også en insisteren på håbet.  

Håbet om, at det kunne være, et 
menneske en dag vil sætte sig der, 
hvor der nu er tomt. Ikke som er-
statning for den, der er savnet. Men 
som et tillæg – som endnu en gave 
i rækken af mennesker, der er vigti-
ge for os i det liv, vi har.  

Ja, måske er den tomme stol endda 
et billede på Kristus. Det er der i alt 
fald van Gogh-kendere, der mener: 
At den tomme stol er kunstnerens 
måde at afbilde vor Herre.  

For hvordan giver man ellers det, vi 
kun kan forholde os til i tro og tvivl, 
udtryk på et lærred?  Hvordan skul-
le man kunne male Gud? Det kan 
man ikke, mente van Gogh. Men 
han kunne male en stol.  

Og han kunne lade stolen stå tom. 
Og på den måde udtrykke sit håb.  

Håbet om, at Kristus vil komme – 
før eller siden eller nu med det sam-
me – og sætte sig ved vores side 
og hjælpe os med at holde mørket 
på afstand.     

 

 

 Hilsen   
 Trine Nissen  

 

 

Gauguins Stol 

KIRKESIDERNE 
MED NYT FRA MÅRSLET KIRKE OG SOGN 

Vincent Van Gogh: Gauguins stol 
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Foredrag ved Preben Kok  
- tidligere præst i Engum, sygehuspræst på Vejle 
sygehus, sjælesørger og forfatter.  
 

Entré: 50 kr. 
 
Preben Kok er som præst og sjælesørger vant til 
spørgsmål fra mennesker som kommer ud for 
lidelse. Og når livet gør ondt, kan man komme 
derhen, hvor man spørger sig selv: Hvor meget 
kan jeg egentlig holde til? Hertil svarer Preben 
Kok: ”Det er naturligvis forskelligt fra menneske 
til menneske, hvor megen modstandskraft man 
har – men det er også forskelligt, hvor meget vi 
hver især belastes af det, som tynger.  
 

 
Vi er nogle, som bliver ramt af mere, end vi kan 
bære, og her spiller det en stor rolle, hvis vi kan 
hente hjælp hos familie og venner.  
 
 

 
 
 
 
Men selv om ens netværk er stærkt og godt, kan 
byrderne - eller nogle af dem - blive ubærlige, og 
hvor kan vi så vende os hen – og henvende os?  
Det spørgsmål er i vore dage vanskeligere for 
mange at besvare, end det var tidligere. For bare 
50 år siden var det almindeligt at sige, at sygdom 
var hver mands herre, når mennesker blev ramt 
af en lidelse.  Når vi bliver syge nu til dags, er det 
derimod blevet almindeligt at give sig til at lede 
efter, hvad vi har gjort forkert i vores liv. For vi 
har i vid udstrækning bildt hinanden ind, at hvis 
vi blot lever fornuftigt og sundt nok, så kan vi selv 
være herre over de sygdomme som måtte ram-
me os.  
 
Denne antagelse indebærer noget væsentligt, for 
det er den, der er herre – og dermed har magten 
– der også har ansvaret og skylden. Derfor ser vi 
i dag mange flere skyldbetyngede lidende, end vi 
gjorde tidligere. Jeg tror, at det skyldes, at vi som 
moderne mennesker, tager ansvar og skyld for 
langt mere, end vi realistisk har magt over”.   
 
Så vidt ordene fra den erfarne. Kom og hør et 
spændende foredrag ved et klogt menneske! 
 
 
  Vel mødt Kirkens Aktivitetsudvalg 

Allehelgens gudstjenesten har en særlig karak-
ter. Det er en god tradition i Mårslet Sogn, at vi 
læser  
navnene op på alle dem, vi har mistet her i det 
forgangne år  
(vi har selvfølgelig tilladelser fra nærmeste pårø-
rende).  
 
Enhver, der er kommet i kirke denne dag, vil na-
turligt tænke på dem, man savner.  
 
Selvom man kommer med hver sine tab, plejer 
det at gøre godt at være sammen i det samme 
kirkerum, hvor vi vil lytte til Bibelens stærke og 
trøstende ord og til salmernes stemningsfulde 
toner.  

 
Til gudstjenesten vil der blive gjort lidt ekstra i 
forhold til musikken og efterfølgende serveres 
der varm suppe i våbenhuset. 
 
Vi inviterer særligt de pårørende til dem, der er 
blevet begravet eller bisat fra Mårslet Kirke i 
årets løb.  

”Døden som en del af livet”   
Torsdag den 3. november 2022 kl.19.00 i Mårslet Sognehus 

Allehelgens gudstjeneste  
Søndag den 6. november kl. 16.00 
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 November 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Søndag d. 6. november kl. 16.00 
Allehelgens  søndag  
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 13. november kl. 10.00 
22. søndag efter trinitatis 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 20. november kl. 10.00  
Sidste søndag i kirkeåret 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 27. november kl. 10.00 
1. søndag i advent  
Voksenkoret medvirker 
Præst: Signe Høg  
 
 
 

Kirketiderne 

 

 
  Aktivitetskalender for Mårslet Kirke og Sognehus  

 
November  

 
 

Torsdag d. 3. november  
kl.19.00-21.00 

Foredrag i Sognehuset Preben Kok  
Entré: 50 kr.  

 
Tirsdag d. 8. november 

kl.14.00-16.00 
Hyggeklubben i Sognehuset 

 
Onsdag d. 9. november 

kl. 9.30-12.00 
Frokostpausen i Sognehuset 

 
Onsdag d. 9. november 

Børnebamse spisning 
i Sognehuset 

 
Onsdag d. 9. november   

kl. 19.30 
Indre Mission i Sognehuset 

Regionsleder Kristian Lindholm 
 

Mandag d. 14. november 
kl. 9.30-11.00 

Mandagscafé i Sognehuset  
 
 
 

 
 
 
 

Onsdag d. 16. november 
kl. 9.30-12.00 

Frokostpausen i Sognehuset 
 

Tirsdag d. 22. november 
kl.14.00-16.00 

Dåbsklud strikkecafé Sognehuset 
 

Onsdag d. 23. november 
kl.19.00-22.00 

Menighedsrådsmøde i Sognehuset 
 

Torsdag d. 24. november 
kl. 19.30  

Koncert i kirken med SØNK  
Entré: 50 kr. 

 
Torsdag d. 24. november 

kl. 19.00-20.15 
Indre Mission i Sognehuset 

Pastor emer.  
Jørgen Bækgaard Thomasen 

 
Lørdag d. 26. november 
kl.16.00 i og ved kirken 

Juletræstænding med efterfølgende 
sang i kirken 

 
 
 

 
 
 
 

Onsdag d. 30. november 
kl. 9.30-12.00 

Frokostpausen i Sognehuset 
 
 
 

 Mandage  
kl. 16.15-17.30 

Børneklubber i Sognehuset  
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Høstmarked  
med indsamling til Folkekirkens Nødhjælp  

 
Til høstgudstje-
nesten var der 
stort fremmøde 
af 3.A’s minikon-
firmander samt 
mange andre. 
 
3.A var ansvar-
lig for uddeling 
af salmebøger, 
ind-og udgangs-
bøn og for at 
hælde vand i 
døbefonten.  
 
De skulle bære 
de medbragte 
gaver ind i kir-
ken til start og 

efterfølgende sørge for at de kunne blive solgt. 
 
De lækre sager sørgede 3.A for at sælge i boden, der 
var opstillet i Sognehuset. 
 
Eleverne prissatte og stod for at sælge de indkomne 
ting til fordel for Folkekirkens Nødhjælps indsamling 
”Sult”. 
 
Tak for alle der bidrog til en god dag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der blev indsamlet: 2723 kr. 
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BørneBamsegudstjeneste 

 
Onsdag den 9. november kl. 17.00 

Mårslet Kirke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tag din bamse og en voksen under armen og kom til 
BørneBamsegudstjeneste. 
 
BørneBamsegudstjenesten er en kort gudstjeneste 
for hele familien, som inddrager børnene gennem 
musik og fortælling. Efter gudstjenesten går vi sam-

men til Sognehuset, hvor der bliver mulighed for at 
købe aftensmad. 
 
Aftensmad til børn koster 20 kr. og for voksne 30 kr. 
 
Der kan betales med Mobile-Pay. 
 
 
Vi håber at se en 
masse bamser, 
børn og voksne til 
en hyggelig aften. 

 
Venlig hilsen 
 Sognepræst 
 Signe Høg  
 

Koncert  

Torsdag den 24. november 
Mårslet Kirke kl. 19.30 

Entré: 50 kr. 
SØNK er et a capella-projekt, hvor otte stemmer er i sync med tidens mest poppede og soulinspirerede frase-
ringer tilsat et nordisk udtryk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med en høj musikalsk detaljegrad synger vokalgruppen populærmusik, hvor de omsætter udtryk til indtryk, der 
sætter aftryk.  Kirkens organist Kasper Fonnesbæk, som synger 1. tenor i SØNK, vil under koncerten akkom-
pagnere på orglet til fællessang.  
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Juletræstænding og salmesang i kirken  
 

Lørdag den 26. november kl. 16.00  
 

Vi ser juletræet på pladsen foran kirken blive tændt, 
 så det kan lyse op i skumringen i denne tid.  

 
Bagefter går vi ind i kirken og synger julesalmer, som I selv er med til at vælge.  

 
Kom og vær med til at tænde juletræet og synge juletiden ind i Mårslet Kirke. 

 

 
Sangaften – Julens sange 

Torsdag den 1. december  
i Sognehuset 

 
Vær med til at synge julemåneden i gang.  

Løft din stemme og lad den klinge. 
 

Der er mulighed for at købe kaffe og kage.  
 

Vel mødt Kirkens Aktivitetsudvalg 
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Mariehønen  
Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. kl.  
sammen 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 

Mandagscafé 
Vi byder alle hjerteligt velkommen 

 
Mandag den 14. november 

kl. 9.30-11.00 i sognehuset.  
 

 
Der bydes på frisklavet kaffe, 
te og rundstykker samt en 
hyggelig snak i et uforpligten-
de samvær med andre fra 
Mårslet sogn. 
- Det er gratis at deltage.   
 

På hjerteligt gensyn 
Ingerlise Wendland  

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.  

Frokostpausen 
- et fællesskab for mænd 

 
Onsdag d. 9. november 

 Onsdag d. 16. november 
 Onsdag d. 30 november  

 
 
 
 
 
 
 
 

kl. 9.30-12.00 
Vi lægger ud med rundstykker og kaffe. Bagefter er 

der underholdning og frokost. Tilmelding er ikke 
nødvendig, men modtages gerne.  

Velkommen! 
 

Følg med på:  
www.maarslet-kirke.dk/aktiviteter/aktiviteter-for-

voksne/frokostpausen 
 

På gensyn!  
Knud Lunderskov, Tlf. 4011 0175 

Jørgen Brandt Andersen, Tlf. 2979 0264 

Hyggeklubben 
 

Tirsdag den 8. november  
kl. 14.00-16.00 i Sognehuset 

 
Ingerlise Wendland er Mårsletter og vil fortælle om stort 
og småt fra det daværende Mårslet kommune, samt livets 
gang på og udenfor kæmnerkontoret. Hun har oplevet lidt 
af hvert. 
 
   Erik Nielsen fra Ravnholt vil spille  

violin til et par fællessange.  
 
Der serveres kaffe med hjemmebag  
á  40 kr. kontant.  

 
 

Venlig hilsen 
Mårslet hyggeklub 

Her i Mårslet har vi oprettet en sorg- og livsmods-
gruppe, der henvender sig til sørgende, der mangler 
nogle at dele deres sorg med. 
 
Håbet er, at samtalen, hyggen og det rummelige 

samvær kan være med til at bane 
vejen for et nyt livsmod. 
Nuværende gruppe startede op den 
29. august, da det er en lukket grup-
pe, er det først muligt at deltage i 
næste gruppe som starter op til ja-
nuar 2023.  

 
Yderligere information vil kunne ses på Mårslet kirkes 
hjemmeside samt her i Mårslet Bladet når tiden nær-
mer sig. 
Har du lyst til at være med, er du velkommen til at 
ringe eller maile til Susanne Lauritsen, 2532 4657, 
eller  Susanne.lauritsen@gmail.com.  
Gruppeledere: Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm  

 Sorggruppen i Mårslet 
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Kontakt Kirken 
 

Kirken er åben 
Mårslet Kirke er normalt åben i 
dagtimerne mandag til fredag kl. 
8.00 - 17.00. Alle er velkomne til 
at slappe af 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 kir-
ketjeneren senest fredag kl. 8.30 
på tlf. 8629 8190. 

Mårslet Kirke er på Facebook 
Find os og følg med i Kirkens aktiviteter 

Menighedsrådsmøde 
 

Dato for næste menighedsråds-
møde: 

 
Onsdag den 23. november 

kl. 19.00-22.00 
 
 
 
 
 
 
 
Menighedsrådets møder er  

offentlige, og alle er velkomne til 
møderne. 

 
 
SOGNEPRÆST 
Signe Kølbæk Høg 
Obstrupvej 4 
8320 Mårslet 
Tlf. 8629 0234  
SKH@km.dk 
Fridag: mandag 
 
SOGNEPRÆST 
Trine Bredahl Nissen 
Tlf. 4041 6401 
TBNI@km.dk  
Fridag: mandag  
 
KORDEGN 
Helle Marie Nygaard 
Personregistrering Syd   
Mail: maarslet.sogn@km.dk  
Tlf. 8733 4472  
Telefontid: man- fre: 10.00-13.00 
 
KIRKETJENER  
Gudrun Samsø Jørgensen 
Telefontid kl. 12.00 - 12.30 
Tlf. 8629 8190 
kirketjener@maarslet-kirke.dk 
Fridag: mandag 
 
KIRKE- KULTURMEDARBEJDER 
Lene Nørby  
Tlf. 4022 4076 
kirkekultur@maarslet-kirke.dk 
Fridag: mandag 
 

 
 
ORGANIST OG KORLEDER 
Kasper Fonnesbæk Andersen 
organist@maarslet-kirke.dk  
Fridag: mandag og tirsdag 
 
KIRKESANGER 
Lisbeth Frandsen  
Tlf. 8614 9718 
l.f@stofanet.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 
René Lunderskov 
Tlf. 2131 4827  
8105RTL@km.dk 
 
KIRKEVÆRGE 
Poul-Erik Christensen 
Tlf. 4027 3111 
info@murerfirmaet-maarslet.dk    
   

www.maarslet-kirke.dk  
Kalender, nyheder og meget mere  

Nyt fra kirkegården  

 
I oktober-november sker det store 
løvfald, som også kan ses og mær-
kes på kirkegården.  
 
Som en del af den grønne omstil-
ling har kirkegårdspersonalet de 
seneste år gemt kirkegårdens man-
ge blade i en silo og nu er det ble-
vet til bladkompost, som anvendes i 
bede og anlæg på kirkegården. 
     
Blandt andet i den nye mindelund 
som er under anlæggelse på kirke-
gårdens nordøstlige område.  
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I slutningen af september var 46 elever fra 8. årgang og 4 
lærere på udveksling i Winnenden. I år var det en helt særlig 
begivenhed. Udvekslingen har nemlig 40 års jubilæum, og det 
blev markeret både med både de unge tog med de lærere og 
skoleledere i Winnenden, som har været en del af udvekslingen 
gennem årene. 
Til foråret får vi genbesøg. Så fejrer vi jubilæet igen.

Første udveksling var i 1982 
Udvekslingen mellem Mårslet Skole og Lessing Gymnasium star-
tede med, at en sprogkonsulent, Simon Kirk, fra Aarhus Kom-
mune, havde mulighed for at lave en sproglejrskole i Tyskland 
og spurgte, om Mårslet Skole ville være med. Det ville skolens 
tysklærere meget gerne, og Lessing Gymnasium blev den part-
ner, Mårslet Skole fik tildelt. 
Den tyske skoleleder, Hr. Zeifert, kom på besøg for at se, hvad 
Mårslet kunne tilbyde. To tysklærere, Hanne Schoubye og Knud 
Søndergaard, blev sendt på genbesøg i Tyskland. Hr. Zeifert tog 
gæstfrit imod dem og viste byen og skolen frem og præsentere-
de lærerne. Efter besøget kunne vores lærere næsten ikke vente 
med at komme hjem og få sat udvekslingen i gang.
Udveksling i 14 dage
Hr. Zeifert havde dog et krav, og det var at udvekslingen skulle 
vare i 14 dage. Han anså det for vigtigt, at eleverne skulle lære 
hele familien at kende, og det kunne på grund af de tyske fæd-
res arbejde kun lykkes, hvis udvekslingen løb over to week-ends. 
Det var lang tid, syntes vi på Mårslet Skole, men accepterede. Så 
i 1982 kunne tre af vores lærere tage af sted til Winnenden med 
to klasser.  
Dengang var Mårslet Skole i Winnenden 14 dage i september og 
14 dage efter, at de unge var kommet hjem, fik de besøg af ”de-
res tysker” igen i 14 dage. Mobiler fandtes ikke, og der blev sat 
en telefonkæde i gang, når man var nået sikkert frem. Eleverne 
måtte låne familiens telefon, hvis de skulle have kontakt til dem 
derhjemme. Mon ikke, det gav mindre hjemvé hos de unge.?

2x14 dage. Så intens er udvekslingen ikke længere – og det er 
nok godt nok. Antallet af dage er gradvist reduceret hen over 
årene, og vi er nu landet på en udveksling over 9 dage. Udveks-
lingen sker i samme skoleår, nemlig i 8. klasse. I september er 
Mårslet Skole i Winnenden og ca. ½ år efter, omkring påske, har 
vi så genbesøg i Mårslet. Det er en rigtig god model. Og Hr. Zei-
ferts pointe om, at en week-end med familien tilfører udvekslin-
gen noget helt særligt, har vi holdt fast i.

40 års jubilæum
At vi i år kan fejre 40-års-jubilæum er et bevis på de meget tætte 
bånd, som er mellem vores skoler i Mårslet og Winnenden, og 
som hverken Corona, økonomiske nedskæringer, ny lovgivning 
eller arbejdskampe kunnet gøre kål på.
Dette skyldes ikke mindst vores meget engagerede og dedikere-
de lærere i både Winnenden og her i Mårslet, der har villet gå 
de ekstra skridt og tage den ekstra tørn, som en udveksling også 
kræver. Lærere, som også bor privat hos hinanden, og som selv 

har lyst til at lære, opleve og tage del i fællesskaber på tværs 
af grænser, og som brænder for at dele en så unik oplevelse og 
læring med vores unge mennesker. 

Forældre og lokalsamfund har også en stor del af æren for, at 
vores udveksling kan finde sted og er en succes. Forældrene åb-
ner deres hjem for én eller flere af de tyske elever og sørger for, 
at de får et uforglemmeligt ophold hos os. Og velkomstfesten 
dagen efter, at tyskerne er kommet, ville ikke blive nær så god 
uden forældrenes hjælp.  
Klubben åbner beredvilligt sine lokaler i ugen, hvor tyskerne er 
på besøg, så de unge både om eftermiddagen og aftenen har 
gode og trygge mødesteder, når de unge har brug for at komme 
lidt udenfor familien.    

En læring for livet
Gennem udvekslingen motiveres vores unge for at lære sprog, 
de oplever vores landes forskellige vilkår og kulturer, de prøver 
at stå på egne ben langt hjemme fra og finder ud af, at de godt 
kan. Udvekslingen er på den måde en del af de unges dannelses-
rejse fra barn i trygge Mårslet til livet som ung.  
Tre af dette års elever i udvekslingen, Noah Nørgaard Jensen, 
Zakarias Hvas Mulbjerg og Jeppe Lind Balslev, fortæller her, 
hvordan de har oplevet årets Ausstauch.

Noah, Zakarias og Jeppe fra 8.b fortæller
Busturen ned til Winnenden med kammeraterne var hyggelig 
og sjov. Da vi nærmede os Winnenden, blev vi ret spændte på, 
hvad der ventede os - ikke mindst da vi så de ca. 100 elever og 
forældre som vinkede og pegede. ”Wo ist mein Däne”, blev der 
sagt, og så blev vi kastet ud i det.
Nogle af os boede selv – andre to og to. Den første aften i 
familien var noget akavet, men allerede dagen efter var det 
meget bedre. Og meget af tiden var tilrettelagt, så vi kunne være 
sammen på kryds og tværs og med andre end familien. 

Udveksling med Lessing Gymnasium i Winnenden i 40 år
Af skoleleder Inge Pedersen
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De er ikke ”venner” med deres lærere på samme måde, som vi 
er. De siger fx ”Frau Müller” i stedet for fornavn, og ”sind sie” i 
stedet for ”bist du”, - som om det var dronningen de talte med. 
De har ikke den samme relation til deres lærere, som vi har.
Eleverne skrev stadig meget på papir og med blækpenne, og 
de skrev virkelig pænt. Meget pænere end vi kan skrive. De var 
ved at bygge skolen om for mange millioner og havde fået fede 
whiteboards og projektorer. Men de lavede også to EDB-loka-
ler, vores er nedlagt for længst. Eleverne får ikke udleveret en 
computer, og de bruger slet ikke computer i timerne på samme 
måde, som vi gør. 
  
Spring ud i det!
Jeg spurgte drengene, om de havde nogle råd til de kommende 
elever på 8. årgang, som får tilbud om at komme til Winnenden. 
”Spring ud af det – det er en oplevelse for livet”, var det første, 
de sagde. ”For størstedelen vil det være fedt. Familien tager 
godt imod én, og der er ikke noget at være nervøs for”.
De fortalte også, at lærerne og vennerne er tæt på, og at man 
altid har nogle, man kan snakke med.  Lærerne er meget hjælp-
somme, hvis nogle får det svært.  
Ingen af drengene talte ret meget med familien hjemme de 
9 dage, de var afsted. De skrev et par beskeder og sendte lidt 
billeder for ”der skal jo også være noget at fortælle, når man 
kommer hjem”. 

Det bedste ved udvekslingen
Drengene er enige om, at den første dag med sportsdag og fest 
om aftenen var noget af det bedste ved turen. Også week-en-
den i familien med besøg på Mercedes-Benz-museum i Stutt-
gard var en spændende oplevelse. Mange familier tog ”deres 
dansker” med i en af Europas mest besøgte forlystelsesparker 
om søndagen. Det var mega-sjovt, fortæller drengene! Der var 
nogle fede rutsjebaner, og de mødte nogle af deres kammerater 
fra Mårslet.
I skolen lavede de et sprogprojekt i små grupper på tværs af lan-
dene, hvor tyskerne skulle lære sætninger på dansk, og dansker-
ne lære nye vendinger på tysk. De tyske elever fik lært at sige 
”tak for mad” og ”rød grød med fløde” og måske også noget, de 
ikke burde have lært. 
Vi var også på tur til Lindau og gik mellem grænserne Tyskland, 
Østrig og Schweiz. Den ene dag var halvdelen af danskerne og 
de tyske elever med – den anden dag resten af flokken. Desvær-
re silede regnen ned. Særligt på anden dagen, hvor vi nærmest 
gik i vand til knæene. 
Forskelle på skolerne
De tyske elever er faktisk ikke så gode til sprog, var drengenes 
oplevelse. Måske fordi de både lærer engelsk, fransk, spansk og 
latin, og så er de et år yngre end os.

KLIPPERIET 
Tlf: 8629 4949

Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg
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Der er endelig kommet gang i skolefodbold på Mårslet Skole 
igen efter flere års pause bl.a. grundet Covid-19. I år er Mårslet 
Skole repræsenteret af et 11-mands hold for både piger og dren-
ge, som spiller med i Stiftens Skolefodboldturnering. Spillerne 
på drengeholdet er repræsenteret af 9. klasserne og en enkelt 8. 
klasse, og på pigeholdet er der elever med fra både fra 7., 8. og 
9. klasse. 

“De røde Banditter”:
Efter sommerferien gik vi i gang med at planlægge turneringen, 
og som træner for hhv. drenge - og pigeholdet fandt vi hurtigt 
ud af, at skolens spillertøj havde samlet en del støv til sig i de år, 
hvor skolen ikke har medvirket i skolefodbold. Det stod derfor 
klart for Marc og Lisbeth, at det var på tide at få skiftet det 
gamle spillersæt ud med noget nyt og frisk, så eleverne kunne 
repræsentere skolen på bedste vis. Vi kunne derfor stolt præ-
sentere eleverne for helt nye røde spilledragter, og drengeholdet 
har virkelig taget den røde farve til sig og kalder sig for “De røde 
Banditter”. 
“Det er fedt at være med i skolefodbold. Det giver sammenhold 
på tværs af årgangen at spille sammen og på skolen, når der 
kommer tilskuere til vores kampe”, siger Tobias Jensen som går 
i 9.A

Drengene blev puljevindere
Drengeholdet lagde ud på hjemmebane mod Solbjerg, og det 
blev til ren champagnebold på Opvisningsbanen, da Mårslet slog 
Solbjerg 10 -0. I den næste kamp fik drengene mere modstand 
ude mod Åby Skole, hvor en meget lige kamp endte med et uaf-
gjort resultat på 2 -2. Det var sundt at møde modstand, for i de 
2 efterfølgende kampe på hjemmebane blev det til store sejre 
med hhv. 10-2 over Bavnehøj Skole og 6-1 mod naboerne fra 
Tranbjerg Skole. Med bedste målscore blev drengeholdet vinder 
af deres pulje og kvalificerede sig til dermed til semifinalen. 

Pigeholdet tæt på at nå semifinalen
Deres første kamp blev spillet mod Laursens Realskole på ude-
bane ude på Skovbakkens anlæg og trods en meget jævnbyrdig 
og intens kamp, tabte pigeholdet 1 - 2. Nederlaget fik tændt 
pigerne til at præstere på hjemmebane i de to efterfølgende 
kampe, som blev vundet hhv. 10-0 mod Bavnehøj Skole og 7-0 
mod Tranbjerg. Pigerne endte som nummer 2 i deres pulje, men 
da der kun går to pigehold videre direkte til finalen, er pigerne 

trods en målscore på 18-2 ude af dette års Skolefodbold. Selvom 
pigerne var ærgerlige over ikke at nå semifinalen, så har det væ-
ret en rigtig god oplevelse. “Det har virkelig været sjovt at være 
en del af holdet. Selvfølgelig havde det været fedt at gå videre, 
men oplevelsen har været rigtig god, og det har været fedt at 
mærke den opbakning til det, som vi har fået. Det giver os også 
noget sammenhold på tværs af årgange, da vi har været spillere 
fra 7.-9.klasse” siger Ida Malou From og Emily Lundgaard fra 8.A. 

Mårslet FC på instragram
Skolefodbolden ruller også på Instagram, hvor drengeholdet har 
døbt deres hold “Mårslet FC” og oprettet en instagramprofil. I 
skrivende stund har holdet fået ca. 600 følgere, som kan følge 
med i opslag om holdets spillere, kommende og tidligere kampe 
og andet sjov som drengene har fundet på. 
“Det startede egentlig bare med at være lidt for sjov, men 
pludselig opdagede vi, at det faktisk gav en del omtale, og så 
begyndte vi at gå mere og mere op i det. Det er en sjov måde 
at promovere holdet på, så flere på skolen synes, at det bliver 
interessant”, siger Tobias Jensen, som er med på holdet. 

Skolefodbold giver fællesskab
Der har været god opbakning til vores hjemmekampe, og de 
yngre elever nyder at komme og heppe på deres lokale helte 
med slagsange og klapsalver. Det giver en helt speciel samhø-
righed og sammenhold på hele skolen, og mange af de yngre 
elever ser selv frem til at blive en del af “De røde Banditter”. 
Skoleleder Inge Pedersen synes også at skolefodbold har givet 
noget til skolens fællesskab “Det er tydeligt at mærke at vores 
elever er stolte af at repræsentere Mårslet Skole, og skolefod-
bold er givtigt for skolens fællesskab”. 

Semifinalen
Mandag d. 10. oktober spiller drengeholdet semifinale hjemme 
mod Vorrevangskolen, og der er store forventninger til, at “De 
røde Banditter” kan tage endnu en sejr og kvalificere sig til fina-
len. For at støtte drengene bedst muligt har alle elever på skolen 
fået lov til at se kampen, så de bedst muligt kan heppe og danne 
en “rød mur” med moralsk opbakning. “Uanset resultatet så har 
det været en stor oplevelse, men vi håber på, at vi kan forlænge 
eventyret lidt endnu, siger holdets topscorer Alex Komba.  

På billedet ses drenge- og pigeholdet i et fæl-
lesfoto efter en kampdag på hjemmebane, 
hvor pigerne vandt 9 - 0 og drengene 8 - 0 
over Bavnehøj Skole fra Hasselager.

Skolefodbolden ruller atter i Mårslet
Af Marc Søballe & Lisbeth Axen, lærere på skolen og ansvarlige 
for skolefodbold
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Mange flere druer, men de giver mindre vin
Af Hans Petersen

Vi er i et rigtig godt frugtår. De fleste kan vist konstatere, at de 
har langt flere æbler og pærer i deres træer i haverne i Mårslet, 
end de plejer.

Sådan er det også med den gruppe, som har en vinmark i det 
nedlagte gartneri på Bedervej, lige efter Nymarksvej.

”Vi har større volumen af druer, end vi plejer. Men vi får mindre 
vin ud af det,” siger Steffen Sommer, der er en af de 10 ”glade 
amatører”, som nu i 10 år har prøvet sig frem med at lave vin.

Forklaringen på det reducerede resultat er, at druerne har min-
dre sukkerindhold end sidste år, fordi planterne har blomstret 
senere i foråret end året før.

”Årets høst er super. Der er 320 kilo sunde, økologiske druer til 
hvidvin og cirka 300 kilo druer til rødvin, rosé og lidt portvin. 
Men der bliver mindre, når rødvinen skal presses efter den 
første gæring,” siger Steffen Sommer og føjer til, at druerne var 
så fine, at stort set ingen skulle sorteres fra.

Der var masser 
af druer på plan-
terne, store og 
flotte. 
Foto: Poul H. 
Poulsen

Så er der plukket, 
og druerne skal be-
handles. Emma Søe 
til højre. 
Foto: Poul H. Poulsen

 

Offentlige foredrag i Mårslet MultiHal 
Live-stream fra Aarhus Universitet. Alle dage fra kl.19.00. 
 
 
ti 01-11-2022 Vores urolige klode  
Ved lektor i geofysik Bo Holm Jacobsen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet. 
Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og tsunamier stadig voldsomme og 
uforudsigelige trusler mod liv, ejendom og infrastruktur. Men jordskælv holder også Jordens 
overflade ung, frugtbar og oven vande og afslører detaljer om Jordens dybe indre. 
 
ti 15-11-2022 Fagre nye genetiske verden 
Ved professor i genterapi og personlig medicin Jacob Giehm Mikkelsen, Institut for 
Biomedicin, Aarhus Universitet. 
Det molekylære værktøj CRISPR har vist sig at være nøglen til at redigere livets kode, 
genomet. En revolution i genetisk forskning med uanede muligheder, hvilket afføder 
væsentlige etiske diskussioner. Tag med på rejse i den fagre nye genetiske verden. 
 
ti 22-11-2022 Datalogien i din lomme 
Ved professorerne i datalogi Kasper Green Larsen og Kaj Grønbæk, Institut for Datalogi, 
Aarhus Universitet 
I din smartphone i lommen og din bærbare computer ligger resultaterne af mange års 
datalogisk forskning. Men hvordan forsker man i datalogi? Hør om teknologiens udvikling og 
forskningen i bl.a. data, algoritmer og brugergrænseflader der gavner os alle. 
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

 

Mårslet Egnsarkiv er lukket pga. vandskade 
I skrivende stund ved vi ikke, hvornår vi kan åbne for besøg i Mårslet 
Egnsarkiv igen. Desværre blev det ene arkivrum ramt af vandskade den 
11. oktober, da der var brud i fjernvarmeanlægget i teknikrummet ved si-
den af arkivet. 
Det er tredje gang indenfor få år, at vi bliver ramt af vandskade. Igen er 
det heldigvis ikke gået ud over ret mange arkivalier, men det er trist nok 
med de få. Der var 2 cm vand over hele gulvet og det kunne gulvtæppe og 
en del reoler ikke holde til.  
Placeringen i kælderen og de mange rørføringer i loftet er bestemt heller 
ikke de bedste betingelser for et arkiv, men der findes tilsyneladende ikke 
andre ledige, kommunale lokaler i Mårslet. 
Vi håber, at der kommer noget godt ud af alle ærgrelserne og besværet, 
så vi på ny kan genåbne vores egnsarkiv. Arkivernes Dag må vi desværre 
aflyse i år af samme grund. 

Skærmene er slukket 
Aarhus Kommunes arkiver har fået en 
henvendelse fra rådmand Rabih Azad-
Ahmad med opfordring til at mindske 
forbruget af energi ligesom resten af 
den offentlige sektor. 
 
Skolen styrer varmen i egnsarkivet og i 
forvejen slukker vi for alt elektronik i de 
dage, hvor vi ikke arbejder i arkivet.  
Vi blev enige om at holde en pause med 
de tre skærme vi har i SuperBrugsen, 
Rema1000 og Folkehuset, hvor vi viser 
billedserier med Mårslets lokalhistorie. 
 
Gå på arkivet hjemmefra 
www.maarsletarkiv.dk - søg i arkivets 
samlinger herfra via arkiv.dk 
Facebook: Find os og følg os på siden 
Mårslet - Lokalhistorie  
 
Kontaktoplysninger — Arkivleder  
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
40349838 - maarsletarkiv@gmail.com 

En god tur på Giber Ringvej 
Onsdag den 21. september havde Lokalhistorisk Forening inviteret til køretur på Giber Ringvej. Tak for den store 
opbakning til arrangementet - over 90 medlemmer mødte op fordelt i 36 biler og 2 elcykler.  
Projektleder Carsten Thomsen førte os sikkert ind på dele af vejen, der endnu ikke er åben for offentligheden. Det 
var godt vejr og entreprenørerne arbejdede omkring os. Carsten Thomsen fortalte om udfordringer med vand, øko-
nomi, om broerne, faunapassager, støjvolde, cykelstier, behov og meget mere. Der var meget at fortælle om, så de 
2½ timer gik hurtigt. Herefter sluttede vi af med at køre en tur frem og tilbage på vejstykket mellem Tingskoven og 
Bering, som officielt åbnede ugen efter den 30. september.  
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Folkehuset Mårslet.
Aktiviteter i november 2022.

Tirsdag d. 1. nov. kl. 16.30.
Koncert m. elever fra Århus Musikskole. Gratis entré.
( Der kommer mere info om arrangementet på
Facebook.)

Mandag d. 7. nov. kl. 19.30.
Open mic. ( Der kommer mere info om
arrangementet på Facebook fra arrangør Hanne
Fahl.) Gratis entre.

Onsdag d. 9. nov.
Spis-sammen-aften. Denne gang med tilskud i
anledning af “ Danmark Spiser Sammen.” 75/30 kr.
for Andesteg, risalamande og kaffe, samt måske
underholdning.
Obs: Tilmelding nødvendig senest 4. nov. til
Marianne i køkkenet ( 41855225,) Brugerrådets
mailadresse herunder eller Karen Hedegård tlf:
23271814.

Søndag d. 13. nov. kl. 14.00.
Banko. Kaffe/kage pris 40 kr.

Tirsdag d. 22. nov. kl. 14.00.
Ældrekoret kommer igen og underholder os.
Kaffe/kage pris 40 kr.

Fredag d. 25. nov. kl. 17.00.
Koncert m. orkester “ Verdens sidste Idè.” Entrè 50
kr. med mulighed for tilkøb af Tapas til 90 kr.
( Der kommer mere info om arrangementet på
Facebook.)

Onsdag d. 30. nov. kl. 14.00.
Dylan Duo kommer forbi og underholder i 2x45 min.
Pris m. kaffe/kage 50 kr.

Menuplan for Folkehusets Cafè i november.
Weekend lukket.
Dato:
1. Skinke med grønlangkål og kartofler.
2. Hakkebøf m. løg, sauce og kartofler.
3. Farseret porre m. sauce og kartofler.
4. Paprikagryde med bacon, ris og salat.
7. Stjerneskud.
8. Moussaka med oksekødfyld og salat.
9. Frikadeller m. kartoffelsalat.
Spis-sammen aften: Andesteg og risalamande.
10. Medisterpølse m. stuvet spinat og kartofler.
11. Porre-kartoffelsuppe med bacon og flutes.
14. Biksemad m. spejlæg og rødbeder
15. Fiskefrikadeller m. persillesauce og kartofler.
16. Forloren hare m. waldorfsalat, kartofler og
sauce.
17. Chili con carne med salat.
18. Kyllingefrikadeller med tomatsauce og kartofler.
21. Boller i karry m. ris og salat.
22. Frikadeller m. stuvede hvidkål og kartofler.
23. Skipperlabskovs med rugbrød og rødbeder.
24. Fiskefilet m. persillesauce og kartofler.
25. Tarteletter m. høns i asparges.
28. Kyllingegryde m. ris
29. Mørbrad-champignon-a-la-creme m. stegte kart.
30. Hamburgerryg m. aspargessauce og kartofler.

Hverdage: kl. 9.00 til 13.30. Dagens varme ret fra
kl. 12 til 13. Evt. ring til Cafèen på tlf. 41855225.
Hovedret 50 kr. Dessert 22 kr.

Ret til ændringer forbeholdes.

Lokaltelefonnumre til:
Folkehuset Mårslet, Langballevej 3, 8320 Mårslet.
Brugerrådets tlf.: (onsdage 9.30 -13.00) 41858670.

Brugerrådets mail: brugerkildevang@msn.com
Køkkenets tlf.: 41855225. Mail: mariajens@aarhus.dk
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Fredag d. 25. November  fra kl. 17-19 holder Folkehuset Mårslet 
fyraftenskoncert med Verdens Sidste Idé.

Verdens Sidste Idé er et band med fart på. Siden 2020 har 
bandet udgivet to albums og en EP og høstet stor ros for deres 
lyriske og vellydende pop. I 2021 blev de nomineret til årets 
sangskriver, årets nye navn og årets popudgivelse af musikma-
gasinet GAFFA.

Den lyriske pen springer mellem fodbold og livets store 
spørgsmål, fuld af vemod og underspillet humor. ”Vidunder-
ligt afstemt, vedkommende og iørefaldende”, skrev GAFFA om 
bandets album fra i år. 

Koncerten arrangeres af Musik i Folkehuset Mårslet og finder 
sted i Folkehuset på Langballevej 3, fredag d. 25/11 kl. 17-19. 

Oplev et spirende orkester, og gør oplevelsen endnu bedre ved 
at tilføje TAPAS (skal bestilles inden fredag 18/11 kl. 11)

Priser: 
Koncert: 90,-
Under 18 år: 60,-
Tapas: 90,-

Der kan købes drikkevarer i Folkehuset til meget rimelige priser.

Bestil allerede i dag ved at indbetale på MobilePay Box 5172DX 
(MIF MÅRSLET) og angiv, hvad der ønskes (fx ”2 x musik og 
tapas”)

Fyraftenskoncert i Folkehuset Mårslet

Mårslet Byvej 28 • Mårslet

ÅBENT  
ALLE   
DAGE  8-21

Købmand  
Lars Petersen
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I en årrække har vi været Mårslet’s mest sælgende 
ejendomsmægler.*

danbolig Beder
Ejendomsmægler MDE

Kirkebakken 22 · 8330 Beder · Tlf. 86 93 65 66 · danbolig.dk · beder@danbolig.dk
danbolig Beder · danbolig Beder

Solidt lokalkendskab, stor erfaring med køb og salg af boliger og lokalområdets 
stærkeste ejendomsmæglerteam. Hos danbolig Beder får du de bedste vilkår for at 
opnå et hurtigt salg til den bedste pris, og vi dækker områderne Beder, Malling, 
Mårslet og Solbjerg, hvor vi er specialister i salg af villaer, ejerlejligheder, rækkehuse, 
andelsboliger, landejendomme og sommerhuse.

Vælg personligt. 
Vælg danbolig!

*Kilde: boligsiden.dk 10.10.2022
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Folk står i kø for at forære byen et juletræ
Juletræslauget, der sørger for træet ved kirken, har arbejdet siden 2000.

Når vi glæder os over, at det store juletræ foran Mårslet Kirke 
både er placeret og lysene er tændt op til årets store højtid, 
så bør vi tænke og takke nogle mennesker, som har lavet hele 
forarbejdet.

Træet dukker jo ikke op af sig selv, og mange har været i gang, 
når det står der.

Bag det hele står Mårslet Juletræslaug med ni mennesker. De 
har både samlet penge, fundet et træ, fældet det og fået det 
transporteret til pladsen samt sat træet op og lysene i.

Også kræmmermarkedet
Det begyndte i år 2000. Mårslet havde gang i et projekt, der hed 
Væreby/Leveby, som Aarhus Kommune støttede økonomisk. Her 
blev grupper sat i gang med at finde nye aktiviteter til byen.

Der var mange gode ideer. En gruppe med titlen ”Egne begiven-
heder” skulle støtte de begivenheder, der allerede var i byen, 
og/eller inde på nogle ny.

Gruppen skabte kræmmermarkedet, der nu afvikles hvert år i 
Bomgårdshaven mellem Superbrugsen og kirken, og bagefter er 
der både spisning og friluftsgudstjeneste.

Og så er der juletræet, som har været der hvert år lige siden. 
Der er musik, fællessang, julemand, gløgg til de voksne og slik til 
300 børn. Det foregår den første lørdag i advent.

En tradition er det også blevet, at kirken bagefter åbner dørene 
for, at deltagerne sammen kan synge julen ind.

Finder træet i private haver
Juletræslauget sælger støttebeviser til 20 kroner, og mange 
køber dem.

”Det er vi glade for, for de er grundlaget for vores eksistens og 
aktiviteter,” siger formanden Henning Jacobsen.

Og hvor kommer det store grantræ så fra?

”De seneste år har vi fået det gratis af private fra deres haver,” 
siger Poul Enevoldsen, der har været med i juletræslauget fra 
begyndelsen.

”Vi går rundt i byen og udser os et træ, som er af passende 
størrelse, og så spørger vi ejeren, om vi må fælde træet og sætte 
det op ved kirken. Vi smider en kuvert med forklaring og fore-
spørgsel ind ad deres dør. Et år fik vi tilsagn fra fire,” siger Kaj 
Christensen, der også har været med fra begyndelsen.

Det er også lauget, som står for at fælde træet med hjælp fra en 
vognmand, som kører det til kirken, hvor laugets medlemmer 
også sætter det op.

Også støtte til andre
Juletræslauget er så godt ved muffen, at det flere gange har 
givet penge til andre arrangementer i byen. For eksempel har 
Multihallen fået 20.000 kroner.

”Hvis nogle foreninger er i gang med projekter, er de velkom-
men til at sende en ansøgning,” siger Henning Jacobsen.

”Vi er nødt til at have lidt penge stående. For eksempel skal 
lyskæden på træet renoveres eller skiftes indimellem,” siger Kaj 
Christensen.

”Og vi vil godt have flere med i lauget, gerne yngre personer,” 
siger Henning Jacobsen, der glæder sig over, at det nyeste med-
lem er 36 år.

Af Hans Petersen

FAKTA

Juletræslauget består af: 

Formand Henning Jacobsen, 71 år, 
kasserer Poul Oxvig Enevoldsen, 67 år, 
Kaj Christensen 81 år, 
Lisbeth Hyldahl Christensen, 80 år, 
Svend Erik Jørgensen, 79 år, 
Annie Brandt Nielsen, 72 år, 
Fritz Christiansen, 71 år, 
Kåre Thorkild Sørensen, 66 år, 
Cecilie Schmidt Nielsen, 36 år.

Formandens mailadresse er hb.jacob-
sen51@gmail.comFire af dem, der trækker læsset i juletræslauget. Fra venstre formand Henning 

Jacobsen, kasserer Poul Enevoldsen, Kaj Christensen og Lisbeth Christensen. 
Foto: Hans Petersen
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Strik-in 
Tid: Torsdag 3. november kl. 17-19.30 
Sted: Tranbjerg Bibliotek 

Strik-In er Tranbjerg Biblioteks strikkecafé, der mødes den første 
torsdag i hver måned.
Strikkecaféen er for dig, der har lyst til at mødes over strikketøj 
og hæklerier. Du er velkommen uanset erfaring. Vi udveksler 
tips og tricks og hjælper hinanden med at komme videre i vores 
forskellige projekter. Vi lærer også meget gerne fra os. Det er 
uforpligtende at deltage. Du møder bare op de dage, du har 
mulighed for at deltage. Hos os er der også plads til snak og at 
nyde en kop te eller kaffe sammen.
Gratis, ingen tilmelding. 

Lys i Tranbjerg – lygteværksted 
Tid: Fredag 4. november kl. 12-17 
Sted: Tranbjerg Bibliotek 
I denne uge har vi fokus på naturen på Tranbjerg Bibliotek. Du 
kan komme på naturskattejagt og undersøge vores nye naturryg-
sæk, der er udstyret med alt, hvad man skal bruge, når man skal 
på opdagelse i naturen. Krea-bordet vil også være åbent, og her 
kan du lave krea inspireret af naturen. 
Se aakb.dk/tranbjerg eller Tranbjerg Bibliotek på Facebook for 
en mere detaljeret beskrivelse af ugen. 
Gratis, ingen tilmelding 

Lys i skoven 
Tid: Lørdag 5. november kl. 16-17
Sted: Parkering ved Børupskoven, Børupvej 470, 8310 Tranbjerg
Tag din familie med på lommelygtetur i skumringen i Børupsko-
ven.
Hvordan ser skoven ud i skumringen? Hvilke lyde er der, og 
sover alle dyrene mon?
Det kan du og din familie finde ud af på en anderledes skovtur.
Vi går på de større stier i skoven, hvor vi med lommelygter kan 
lyse på træerne og lytte til, hvordan skoven lyder i næsten mør-
ke. Du skal medbringe din egen lommelygte (ikke pandelamper). 
Vi kommer også gennem granskoven, som er særligt stille.
Turen er for børn over 4 år og deres familier.
Husk fornuftigt fodtøj og tøj, der passer til vejret.
Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding på aakb.dk/
tranbjerg.

Mit liv med en spiseforstyrrelse 
Tid: Torsdag 10. november kl. 19-20.30 
Sted: Tranbjerg Bibliotek 

Majbrit Jensen besøger Tranbjerg Bibliotek, hvor hun åbent og 
ærligt fortæller sin personlige historie om at leve med en spise-
forstyrrelse, og hvorfor hun har valgt at skrive en bog om det.
Majbrit Jensen har skrevet en bog om, hvordan det er at leve 
med en spiseforstyrrelse. Bogen hedder Hvorfor flyver jeg ikke? 
og udkom i foråret 2022. Bogen tager udgangspunkt i Majbrits 
dagbogsnotater, hvor man som læser får lov til at komme helt 
tæt på.

Det er en personlig fortælling om et forbandet år 2020, hvor alt 
gik galt: Pandemi, afbrudte rejser, knuste drømme og et kæmpe 
tilbagefald ind i spiseforstyrrelsens mørke. Men det er også en 
fortælling om et ukueligt håb og troen op et bedre liv.
Majbrit har levet med en spiseforstyrrelse i 8½ år. I dag har hun 
kæmpet sig fri af spiseforstyrrelsen og drømmer om at kunne 
hjælpe andre med sin historie.
Bestil din billet på aakb.dk/tranbjerg. Entré 25 kr.

Lav dit eget madpapir, og sy din egen gaveindpakning 
Tid: Lørdag 12. november kl. 10-13 
Sted: Tranbjerg Bibliotek 

Kreafællesskabet inviterer til en hyggelig formiddag på Tranbjerg 
Bibliotek i kreativitetens tegn.
Julen sig nærmer. Derfor skal vi i dag lave vores eget madpapir 
af genbrugsstof og bivoks, som du blandt andet kan bruge som 
låg til kommende julebag.
Derudover bruger vi stofrester til at sy stofposer, du kan bruge til 
at pakke dine julegaver ind i.
Vi har alt, hvad du skal bruge, så bare kom. Hvis du selv har no-
get liggende derhjemme, der kan bruges, så tag det gerne med.
Gratis, ingen tilmelding 

Klimapunktet 
Tid: onsdag 23. november – fredag 9. december kl. 12-20.30
Sted: Tranbjerg Bibliotek 
Klimapunktet er Aarhus’ interaktive udstilling om klimaviden 
og de af hverdagens grønne handlinger, der kan være med til at 
gøre en reel forskel for klimaet. Det er en omrejsende klimaud-
stilling om klimakrisen og om, hvordan vi hver især kan være 
med til at gøre en forskel for klimaet. I Klimapunktet kan man 
blive klogere på transportens, elektronikkens, tøjets og madens 
rolle i klimakrisen. Vi glæder os til at blive klogere sammen med 
jer.
Gratis, ingen tilmelding 

KREAGRUPPE FOR 3.-5. ÅRGANG 
Tid: Fredage kl. 14-17 
Sted: Tranbjerg Bibliotek 
I kreagruppen kan du medbringe dine egne projekter, hvad end 
du kan lide at brodere, tegne, strikke, skrive, sy eller noget helt 
andet. Gå på jagt efter krea-rester i Deleriet, og find papir, sakse, 
lim og andet basalt grej i skufferne. Er du allerede i gang med et 
projekt, eller har du brug for bestemte materialer, skal du selv 
medbringe dem.
Kreagruppen er et hyggeligt fællesskab, hvor du kan mødes 
med dine venner, finde inspiration, slappe af og måske lære nye 
mennesker at kende.
Gruppen er selvkørende, men der er altid personale til stede, og 
vi er klar til at hjælpe med at finde materialer og noget at slukke 
tørsten med.
Gruppen er åben for alle på 3., 4. og 5. årgang om fredagen i 
tidsrummet 14-17.  
Gratis, ingen tilmelding 

TRANBJERG BIBLIOTEK: NOVEMBER 2022
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Der bliver også lys i byens juletræ i år !

Krig, galopperende inflation og Corona i 
Europa, det ændrer ikke ved, at Mårslet 
Juletræslaug også i år rejser et flot jule-
træ foran Mårslet Kirke. 

Naturligvis skal der også lys på træet, 
men i respekt for den dyre elektricitet 
begrænses tiden, hvor træet er tændt. 
Vores nye lyskæder med ledlys, som 
blev indkøbt sidste år, har et meget lavt 
forbrug 

Juletræstænding
Tændingen finder sted lørdag d. 26. no-
vember kl. 16:00. Træet vil være tændt 
kl. 7:00 - 9:00 og igen 15:00 - 23:00 hver 
dag til og med 2. juledag. Også i år har 
julemanden meldt sin ankomst med lidt 
sødt til børnene og Gløgg til de voksne. 
Det kræver naturligvis, at i varmer stem-
mebåndene op, så vi kan synge lidt og 
kalde julemanden frem. Efter tændingen 
er det som tidligere år muligt, i stem-
ningsfyldte omgivelser, at synge nogle af 
vores dejlige julesange i Mårslet Kirke.

Medbring dit støttebevis
Mange borgere støtter Juletræslauget 
gennem køb af støttebeviser. I forbin-
delse med juletræstændingen trækkes 
der lod blandt de solgte støttebeviser 
om 3x1 fl. julesnaps fra Mårslet Bræn-
devinslaug, så husk at medbringe dit 
støttebevis. Mårslet Juletræslaug takker 
alle der mødte frem i Bomgårdshaven til 
Kræmmermarkedet samt vores spon-
sorer for deres opbakning af Mårslet 
Juletræslaug - uden jeres støtte er det 
ikke muligt hvert år, at få rejst et juletræ 
og få det tændt med maner.

Nytårsluntning
Efter jul melder nytårsaften sig hur-
tigt, og mere godt mad skal nydes og 
fortæres. Juletræslauget ønsker alle et 
Godt Nytår og fejrer det nye år med en 
Nytårsluntning til Vilhelmsborg, hvor 
der er Pit-Stop og hjem igen. Det plejer 
at være hyggeligt og lidt god motion er 
tillægsgevinsten. Vi starter fra OK-tanken 
Nytårsdag kl. 14:00.

Af Henning Jacobsen

Juletræet 2021 med lys

FRA ARBEJDSLIV TIL SENIORLIV
Tid: Book en tid med Solveig ved at ringe til seniortelefonen på 
24272311
Sted: Tranbjerg Bibliotek 
Har du for nylig forladt arbejdsmarkedet, eller er det noget, du 
kommer til inden for den nærmeste fremtid? Kunne du tænke 
dig at få et indblik i, hvilke muligheder og tilbud der findes i 
Tranbjerg og Aarhus-området? Eller måske kan du godt tænke 
dig at sparre med en person, der kan hjælpe dig med at blive 
klogere på, hvilke fællesskaber der kunne være relevante for dig 
at opsøge? Så har du mulighed for at booke et kaffemøde med 
Solveig på Tranbjerg Bibliotek i ca. 30 minutter. Du har også mu-
lighed for at booke Solveig i 45 min., hvis I er en mindre gruppe 
eller et ægtepar, der gerne vil booke et møde sammen. 

Det eneste, du skal gøre, er at ringe til seniortelefonen på 
24272311 mandag til torsdag mellem kl. 8.00 og 16.00 og sige, 
at du gerne vil booke et møde med Solveig Kristiansen.

DONÉR DINE BRUGTE DEODORANTER
Tranbjerg Bibliotek er indsamlingssted for Kugledynehjælpen. 
Det betyder at du kan aflevere dine brugte roll-on deodoranter 
hos os. Deodoranterne afhentes af en frivillig der tager kuglerne 
ud og rengør dem. Herefter bliver de syet ind i dyner. Kugledy-
nerne kan hjælpe mod søvnforstyrrelser, stimulerer berørings-
sansen og kan give ro og tryghed for brugeren. 
Få mere information på kugledynehjaelpen.dk
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FOREDRAG MED RUNE LYKKEBERG
1. NOVEMBER 2022, KL. 18:30

Rune Lykkeberg gæster Testrup Højskole med et foredrag, der tager udgangs-
punkt i hans bog Samtaler om Shakespeare.

I Samtaler om Shakespeare udfolder Rune Lykkeberg i dialog med ti Shakespea-
re-eksperter, -entusiaster og -praktikere den store dramatikers værk, hans greb 
om det enkelte menneskes konflikter og fællesskabets mekanismer. Centralt står 
spørgsmålet: Hvad kan vi med Shakespeare lære om politik som skuespil og tea-
terkunst som et rum, hvor vi udvider vores forståelse af os selv og hinanden?

I et længere efterskrift reflekterer Lykkeberg over menneskets almagt og afmagt 
i en tid med klimakrise, finanskrise og autoritære lederes popularitet. Som han 
skriver: ”Man må forstå teatret, hvis man vil forstå magten. Og Shakespeares 
dramatik er det bedste teater om magten, vi har.”

Se yderligere oplysninger på testrup.dk

DET SKER PÅ TESTRUP HØJSKOLE I NOVEMBER

15. NOVEMBER 2022, KL. 19:30

Ensemble Hermes er et Aarhus-baseret musikerkollektiv, drevet af seks 
unge strygere. Gruppen optræder i alle former for kammermusikalske 
konstellationer og inviterer desuden regelmæssigt flere musikere til at 
samarbejde om forskellige produktioner fx fuldt strygeorkester, andre 
kammermusik-sammensætninger eller endda symfoniorkester. Ensemble 
Hermes spiller i udgangspunktet uden dirigent og dyrker altid en lyttende 
og kammermusikalsk tilgang til musikken. Ved således at gøre afstan-
den mellem musik og musikere mindre, er det vores mål gennem større 
personligt engagement at fremmane en dybere forståelse af musikken og 
transformere disse til intense koncertoplevelser.

Se yderligere oplysninger på testrup.dk

KONCERT MED ENSAMBLE HERMES

Aarhus Musikskole og MGK, Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Jazz 
Orchestra har i samarbejde etableret Danish Youth Jazz Orchestra, som en ny 
talentudviklingsbase for unge jazzmusikere i Region Midtljylland. Orkesteret har 
til formål, på tværs af kommunegrænserne i regionen, at skabe en større interesse 
for jazzmusikken blandt unge og videreudvikle de jazz-talenter som i forvejen er 
interesseret i bigbandmusikken. Denne katalysator for unge jazzmusikere giver en 
enestående mulighed for, at prøve kræfter med bigbandmusik på elite-niveau.

KONCERT MED DANISH YOUTH JAZZ OR-
CHESTRA
DEN 30. NOVEMBER 2022. KL. 19:30
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FORFATTERAFTEN
22. NOVEMBER 2022, KL. 19:30

Denne aften kan du møde aktuelle forfattere, der læser op af deres bøger og fortæller 
om arbejdet med dem.

Se yderligere oplysninger på testrup.dk

Peter Dybvad
Gert L. Skadhede

GERT OG PETER SÆLGER 
FLEST VILLAER I MÅRSLET!

- Vi kan helt sikkert også sælge din.

Vores mange års bopæl og store lokalkendskab er en af 
nøglerne til vores succes med salget i Mårslet. 

Vores 2 mæglere Peter Dybvad og Gert Skadhede bor beg-
ge i byen og har begge gjort det i mere end 20 år.

Kontakt os på tlf. 8614 4011 for en vurdering af din bolig.

8270@nybolig.dk

Tlf. 8614 4011

8270 Højbjerg

Rosenvangs Allé 106

Højbjerg
Nybolig

Kilde: Boligsiden.dk, Salg af villaer i Mårslet, det seneste år pr. 01/10-2022.
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Ønsker du at annoncere i Mårslet Bladet, 
så skriv til annoncer@maarslet-bladet.dk

Åbningstider

SUPERBRUGSEN MÅRSLET 
STEDET HVOR MAN HANDLER

DAGLIVARER SLAGTER VIN GRØNT

Mandag   8.00 - 20.00
Tirsdag    8.00 - 20.00
Onsdag    8.00 - 20.00
Torsdag   8.00 - 20.00
Fredag    8.00 - 20.00
Lørdag    8.00 - 20.00
SøndagSøndag    8.00 - 20.00

UNIK BINDERI - BRYLLUPSBINDERI
BEGRAVELSESBINDERI - BUKETTER

DEKORATIONER - FLOTTE GAVEKURVE

www.superbrugsenmaarslet.dk                   Facebook: SuperBrugsen Mårslet                Instagram: @superbrugsenmaarslet
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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 vandmåleren 
regelmæssigt og kontrollere at punk-
tet l/h på vandmåleren viser 0, når der 
ikke er forbrug.
Afprøv også de to ventiler ved vand-
måleren.

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

Åbningstider:
Man-fre fra kl. 8.00-17.00
lørdag kl. 8.00-12.00

Åbningstiderne er altid flexible
kontakt mig på mobilen.

Jeg kører ud efter aftale,
til kunder med særlige behov.

Frisør Mette Buchhave
Langballevej 142 w8320 Mårslet wMobilnr: 27 47 25 09

Mårslet Pizza Bar

86 29 67 87
42 24 03 06
86 29 67 87
42 24 03 06

BUONASERA Udbringning
15,- kr. fra kl. 17.00 – 21.00
ved bestilling for min. 110,- kr.
20,- kr. for under 100,- kr.
Sidste bestilling kl. 20.30

maarsletpizzaria.dk

Glutenfri Pizza
+35,-

Tandervej 3
8320 Mårslet

Åbningstider
Alle ugens dage 16.00-21.00
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Indlæg til Mårslet Bladet skal indsendes senest den 10. november 2022
indlaeg@maarslet-bladet.dk
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ADVOKAT
KIRSTEN TOLSTRUP

8629 5400
mail@advokatkirstentolstrup.dk

      •  Fremtidsfuldmagter      • Ægtepagter
•  Tinglysning

Tandervej 6a, 8320 Mårslet.
Åbningstid hverdage fra 9.00 til 16.00

• Skøder og ejendomshandler     • Testamenter

     • Arv/Dødsbo



ÅBEN SKOLE 
Lørdag d. 26. november kl. 10.00-14.00
Hos JU Århus kan du tage en grøn erhvervsuddannelse, 
en grøn EUX eller en grøn 10. klasse. Hos os kan du blive:

 
– Anlægsgartner
– Gartner
– Landmand
– Jordbrugsmaskinfører
– Skov- og naturtekniker
– Dyrepasser
– Hestemanager

Bliv klogere på dit uddannelsesvalg til ÅBEN SKOLE. Her viser 
vores elever skolen frem, og du kan få en snak med skolens 
studievejledere. Vi inviterer indenfor og udenfor i vores afdelinger 
både i Beder og på Bredballegård. Tilmelding er ikke nødvendig.

Læs mere på ju.dk, hvor du også kan se hvornår, vi holder vores 
månedlige rundvisninger.

Igen i år inviterer JU’s blomsterbindere til binderiaften. 
Du kan glæde dig til en aften fuld af inspiration. Vores kursister har nemlig åbnet små 
temabutikker med masser af lækre blomsterkreationer, som du har mulighed for at 
købe. Kom og oplev de fine butikker fra kl. 17.00. Vi åbner for salget fra kl. 17.30. 

Alt vil være nedsat med -50%

Læs mere på ju.dk

BINDERIAFTEN 2022
Den 10. november kl. 17.00-19.30
Damgårds Allé 5, 8330 Beder


