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Lederen

Af Hans Petersen 
tidl. chefredaktør hos Aarhus Stiftstidende
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Efter afgørelsen virker det som den naturligste ting i verden, at Banevej i Mårslet med 
syv huse skal være en offentlig vej og ikke privatiseres sådan som de øvrige mindre veje 
i Mårslet og Aarhus Kommune er på vej til at blive – bortset fra dem, der allerede er 
det. Men undervejs har det været noget af et arbejde for beboerne på vejen, der går 
mellem Hørretvej og Mårslet Station, at overbevise Aarhus Kommunens embedsmænd 
om, at det skulle være sådan.

Banevej var i første omgang med i den store pulje på 900 veje, som skulle omklassifi-
ceres, som det hedder officielt. De skulle gå fra offentlige veje til private, så beboerne 
skulle betale for at vedligehold dem og for ny asfalt, når den tid kommer.

Selvfølgelig vil der være smuttere, når sådan en stor sag bliver sat i gang fra et kommu-
nalt kontor, hvor medarbejderne ikke kan kende hver eneste lille vej i kommunen. Til 
gengæld må beslutningstagerne være parat til at ændre beslutningen, når der kommer 
relevante modsigelser. Det er sket her, og selv om vi andre nu er med til at betale for 
vejen gennem den store, fælles kasse i kommunen, skal Banevejs beboere have et klap 
på skulderen, fordi de tog sagen op og vedholdende stod på deres ret.

Sådan er det at være en del af et stort fællesskab. Nogle tager, nogle giver.

Og sådan er det også, når Aarhus Vand og Vandværkerne i Aarhus Kommune bebuder, 
at de forbereder grundvandsparker, der skal beskytte grundvandet, hvor vores drikke-
vand dannes inden for 100 år. 
 
De kommer over hele kommunen, også i Mårslet og omegnsbyerne. Og vi må rose 
vandfolkene for at forberede en fremtid, hvor vi stadig kan drikke vand af hanen uden 
at blive syge.

De seneste undersøgelser landet over viser, at vandet i undergrunden indeholder 
stadigt flere pesticider, dog ikke mere end vandet stadig kan drikkes. Vi skal undgå, at 
pesticiderne breder sig, og vi skal være glade for, at grundvandsparkerne kommer og i 
øvrigt selv lade være med at bruge kemiske midler til at bekæmpe ukrudt med. Selv om 
det er nemmere end at stå med hakkejernet.

Banevej var omtalt i Mårslet Bladet i november og grundvandsparkerne i dette num-
mer. De kan også læses elektronisk på www.maarslet-bladet.dk.

Vedholdenhed betaler sig – husk det nu
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Mårslet Fællesråd

Arbejdet i det Grønne Udvalg under Mårslet Fællesråd har ligget 
stille i nogen tid. Reelt godt og vel et års tid. Dog er vi to (Jørgen 
Brandt Andersen og Emma Søe), der har deltaget i noget af 
arbejdet med at lave det stikort, der var lagt i MårsletBladet i 
Novembernummeret.

Nu er dette arbejde afsluttet, og vi har besluttet os for at træde 
ud af det Grønne Udvalg. I løbet af det sidste års tid er 4 andre 
medlemmer af personlige grunde også trådt ud af gruppen. Så 
nu er der kun Else Marie Kaasbøl tilbage i udvalget,. Else Marie 
er indstillet på at arbejde videre til gavn for miljøet og bæredyg-
tig udvikling i Mårslet.
 
Gruppen har forsøgt at efterlyse nye folk til udvalget uden resul-
tat.

Jørgen og Emma er med i Mårslet Stilaug, og det fortsætter vi 
gerne med. Stilauget hører ikke under FU, men er selvbestaltet, 
uden vedtægter og økonomiske ressourcer. Det vi arbejder med 
er for eksempel praktiske ting med at vedligeholde stier i om-
råder, som ikke hører under Kommunens vedligeholdelse eller 
stier anlagt af Kommunen. Det kan være i form af at slå kanter 
og lægge grus ud med ad hoc hjælp fra frivillige, der vil lægge 
nogle timers arbejde i det.

Vi vil gerne takke Søren Riber, Else Marie Kaasbøl, Anne Al-
bertsen, Henrik Gram og Lisbeth Rebien for et spændende og 
givende arbejde i det Grønne Udvalg.

Opdatering fra Det Grønne Udvalg 
Af Jørgen Brandt Andersen og Emma Søe

Offentlige foredrag i Mårslet MultiHal i foråret 2023
Live-stream fra Aarhus Universitet. Alle dage fra kl.19.00.

Sæt allerede nu kryds ved:
• ti 28-02-2023: foredrag om hvad dybe boringer i Grønlands indlandsis fortæller os om klimaet, vulkanudbrud m.m. i histo-

risk og forhistorisk tid
• ti 07-03-2023: foredrag om virus (det er en opdateret udgave af foredraget i marts 2020)
• ti 21-03-2023: foredrag om kaffeplantens biologi og dyrkning samt sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe
• ti 28-03-2023: foredrag om stjerners fødsel, liv og død
• ti 18-04-2023: foredrag om RNA som fremtidens programmerbare medicin
• ti 25-04-2023: foredrag om myrer (det er en opdateret udgave af foredraget i april 2018). 

Nærmere omtale følger i bladets februarnummer.
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Prisen på el er på himmelflugt, og mange er i gang med at ud-
tænke nye muligheder for at skabe billigere strøm.

I Mårslet er Poul Hakon Poulsen ikke alene kasserer for Fællesrå-
det, men også skrubfuld af gode ideer. Han har allerede gen-
nemført flere opfindelser.

Nu er han så på banen med et solcelleanlæg, der kan laves på 
grunden ved et nedlagt gartneri på Bedervej 136. Stedet ejes af 
ham og bliver blandt andet brugt af en gruppe Mårslet-borgere, 
der dyrker vin.

”Planen er at skabe et anlæg af solceller på cirka 3.000 kvm. Det 
vil svare til ejendommens bestående el-installations kapacitet på 
500 ampere,” siger Poul Hakon Poulsen.

Han er godt i gang med projektet og har talt med Torben 
Wiborg fra virksomheden Velas i Hinnerup. Det er et center for 

Solceller på mark i Mårslet kan blive et scoop
Initiativrige folk er på vej med solcelleanlæg på nedlagt gartneris grund

Af Hans Petersen

Her ved drivhusene kan solcellerne sættes op, viser Poul Hakon Poulsen. Der er rigeligt med plads. 
Foto Hans Petersen

landbrugsrådgivning, der blandet andet har specialiseret sig i 
solcelleanlæg.

Den ihærdige Mårslet-borger vurderer, at det nye anlæg vil kun-
ne levere el til omkring 0,50 kroner pr. kilowatttime, hvor prisen 
i øjeblikket ligger på tre-fire kroner.

”Vores strøm kan blive voldsomt meget billigere end nu, blandt 
andet fordi vi sparer statsafgiften. Det er en del af et direktiv fra 
EU, som kræver, at der skal være mindst 10 borgere med,” siger 
Poul H. Poulsen, der allerede har været i kontakt med Super-
brugsens bestyrelse. Den har vist interesse for sagen, siger han.

Den strøm, der bliver udviklet via solcellerne på gartnerigrun-
den, sendes ud på nettet. På stedet skulle der være kapacitet 
nok til at tage imod, fordi der i forvejen står en transformator.

”Det er en eventyrlig situation, og som prisen er nu, vil det være 

Transformatoren er allerede på grunden, og det er en kæmpe 
fordel, siger Poul Hakon Poulsen. 
Foto: Hans Petersen

Anlægget på 3.000 kvm kan holdes indenfor feltet fra det tidli-
gere drivhus på 4.000 kvm
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en god forretning for deltagerne. Mange i landbruget gør det 
allerede sådan her,” siger han og fortsætter:
”Det er en god fidus for os, at vi kan bygge solcelleanlægget på 
et fundament, som allerede findes fra de nedlagte drivhuse, og 
transformatoren er der.”

Poul H. Poulsen siger, at et gennemsnits parcelhus bruger om-
kring 4000 kWh (kilowatttimer) om året, så årsproduktionen på 
stedet vil kunne dække 80 husstande.

Han vil have interesserede folk i Mårslet med til et informa-
tionsmøde i Hinnerup, hvor Velas har kontor. Tidspunktet er 
endnu ikke fastsat.

Poul Hakon Poulsen vurderer, at der skal lånes omkring to milli-
oner kroner til projektet. Der skal søges hos en garantifond, og 
en del af lånet kan hentes i Merkur Bank.

”Vi får brug for cirka 100 anparter fra borgere i Mårslet, og de 
skal betale cirka 20.000 kroner hver for en andel. Til gengæld 
får de næsten gratis strøm. Der vil være nogle få driftsudgifter, 
leje af jord osv. Hvis man låner pengene i fx Merkur Bank, vil 
driftsudgifter og renter være cirka 50 øre pr. kWh,” siger Poul H. 
Poulsen.

Han understreger, at tallene her er vurderinger, og at nøjere 
udregninger skal laves sammen med Velas.

Skriv til poulhakonpoulsen@gmail.com eller ring på 28116536, 
hvis du er interesseret i at høre mere.

Folketinget har i 2021 vedtaget et lovgrundlag 
for ”Energifællesskaber”, hvor producenter og 
forbrugere er forbundet via det eksisterende 
elnet. Der skal betales en afgift til netselskabet. 
Ordningen er endnu ikke trådt i kraft. Størrel-
sen af afgiften er fx ikke fastsat. Det ventes at 
ske ved årsskiftet og at blive nogle få øre pr 
kW.

En Mårslet-borger, der køber en andel, kan 
hente strøm til forbrug i huset og til eventuel 
opladning af el-bil til kostpris, cirka 50 øre pr 
kW. Der skal ikke betales statsafafgift. Han kan 
med sin 25 Amp tilslutning oplade med maksi-
malt 15 kW. 

Superbrugsen i Mårslet har vist interesse og 
kan for eksempel etablere lynladere med stor 
kapacitet, så de kan oplade en bil på cirka 15 
minutter. 

Der er mulighed for at opnå en garanti til 
dækning af et banklån i f. eks Merkur Bank på 
500.000 kroner til dækning af startomkostnin-
ger. En betingelse er, at der laves en forening 
med mindst 10 medlemmer. 

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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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 

 

Tlf. 24 24 72 54   kontakt@simonlindgreen.dk 
www.simonlindgreen.dk 
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Han vil gøre det endnu sjovere i Mårslet
Carsten Fjellerad er klar med fodbold-VM på storskærm og ”Skrallebang” for børn

Af Hans Petersen

Det er ikke så længe siden, han kom til byen. Men Carsten Fjelle-
rad er allerede godt i gang med at gøre Mårslet til et sjovere sted 
at bo.

Han gør det, fordi han ikke kan lade være, fordi han synes, det er 
sjovt, fordi han har gode erfaringer med det, og fordi han virkelig 
mener noget med det, når han vil sætte fut i et samfund.

Carsten Fjellerad var en af ildsjælene, da Åbyhøj fik sit fælleshus 
”Elværket”, der er blevet en kæmpe succes. Det er både et for-
samlingshus med masser af underholdning og oplysning, og et 
fælleshus, borgerne kan leje til konfirmationer og andre skønne 
fester.

Noget af det første, han var med til, var virkeligt spektakulært: 
VM i issparkning.

Her skulle man sparke til en liter vaniljeis, og den, der sparkede 
længst, havde vundet. Det foregik i Botanisk Have flere somre, 
og efterhånden strømmede publikum til den skøre event. Siden 
har den også været afviklet ved blandt andet Smukfest i Skan-
derborg.

Nu vil han sætte fut i Mårslet. Han synes, der skal ske lidt mere, 
og vil ”gøre byen til et endnu bedre sted at bo”, som han selv 
udtrykker det.

Han bor med hustru og børnene Oscar på otte og Ella på seks i 
Frøkærparken og har allerede været i gang med arrangementer 
for børn og senest i sommer med Nabo Cup, der var en fodbold-
turnering, hvor både børn og voksne kunne være med og spille 
på hold sammen. Der kom 130 på Frøkærparkens fodboldbane. 
Seks grundejerforeninger deltog, og det bliver udvidet næste år.

Næste projekt er en børnekoncert til december i Multihallen. 
Han har også andre planer i ærmet, blandt andet VM i fodbold 
på storskærm i hallen i samarbejde med Pernille Bechsgaard Fast 
fra TMG og DGI samt Martin Wiborg Seerup fra TMG Fodbold. 
Overskuddet går naturligvis til TMG.

26. november møder Danmark Frankrig i Qatar, og 30. november 
er modstanderen Australien. Der er storskærmen på plads i Mul-
tihallen, og skulle vores landshold gå videre, er der muligheder 
lørdag 3. december kl. 20, hvis vi bliver nummer to i gruppen, og 
søndag 4. december kl. 16, hvis vinder gruppen.

”Der er plads til knap 650 i hallen, og børnene kan boltre sig 
på en stor hoppeborg. Alt overskud går til TMG,” siger Carsten 
Fjellerad, der allerede i begyndelsen af november havde god 
respons og pænt billetsalgpå arrangementet.

Festligt bliver det uden tvivl også, når den musikalske duo ”Skral-
lebang” kommer i Multihallen søndag 11. december og under-
holder især børn fra to til syv år. Bag duoen, der leverer sang og 
musik, står Nana Bang Kirkegaard og Søren Jensen. 

”Vi havde booket sal B i Multihuset, men det viste sig hurtigt, 
at der er alt for lidt plads, så vi har flyttet det hele til den store 
gymnastiksal, hvor der er plads til 400,” siger Carsten Fjellerad.

Duoen ”Skrallebang – Altid til børn” har eksisteret siden 2012 og 
spiller aktive, finurlige koncerter for børn og deres voksne.

Nana Kirkegaard er uddannet i medievidenskab og dramaturgi 
på Aarhus Universitet og datter af forfatteren Ole Lund Kirke-
gaard, som de fleste børn kender fra fx Orla Frøsnapper. Farens 
løjerlige historier sætter de også op.

Vil du med, finder du billetter og info på Facebook.com/mere-
festtak.

Carsten Fjellerad optræder i mange forklædninger. Her er han 
discjockey.

Der var pyntet fint op 
ved Nabocup i Frøkær-
parken..

Det er festligt, når Nana Kirke-
gaard og Søren Jensen optræder 
i ”Skrallebang”.
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TMG

Kom og prøv dette uformelle og sjove hold Pickleball, som 
endnu en udvidelse af TMG Sports’ seniormiljø. Pickleball er 
en krydsning mellem tennis, badminton og bordtennis. Det 
er et sjovt og anderledes spil hvor alle kan være med og det 
ikke kræver nogle specielle forudsætninger, blot lysten til at 
spille spillet og have det sjovt. Spillet er godt til seniorer da 
det er skånsomt for led og kan skaleres efter formåen. Hol-
det udbydes som ekstra træning til dit nuværende hold, hvor 
vi har 2 tovholdere på, som sætter spillet i gang og giver en 
let introduktion til regler og selve spillet.

• Opstart: 12/1. 2023 
• Tidspunkt: kl. 10.30-11.30
• Sted: Mårslet Multihal. 
• Sæson: Efterår: 15/9-15/12 2022
• Tovholdere: Vera Larsen og Birte Johansen
• Tilmelding: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/

sport/tilmelding
• Pris: 325 kr. Rabat på 100 kr, hvis du går på andre senior 

tilbud under TMG SPORT (Aktiv mandag, SANS, Natur-
træning, Bedste Tummel eller SMART træning/ Pilates/
Udstrækning). 

• For mere info kontakt: Pernille på mobil 51228541

Vi håber og se dig på holdet
Mvh

Vera, Birte og TMG SPORT.

Pickleball

Kom og prøv dette nye spændende hold SANS under TMG 
SPORT, som en del af de nye hold vi udvider med i seniormiljøet. 
SANS – sang  og dans, under: hold hjernen i gang er en blanding 
af at danse og synge sammen på et hold. Når der arbejdes med 
rytmer og sang kommer de fleste af vores sanser grundigt i spil, 
hvilket er særligt hjernestimulerende. SANS er derfor det sidste 
skud på stammen af Hold Hjernen Frisk-aktiviteter, der udbydes i 
hele landet og nu i TMG SPORT.

Du behøver på ingen måde at være ”verdensmester” i at danse 
eller synge for at være med til SANS. Det er netop, når du øver 
dig, at hjernen kommer rigtigt på arbejde og vedligeholdes. 
Samtidig lægges der stor vægt på, at det skal være sjovt at være 
med og vi skal gå glade fra SANS-træning med fornyet energi, 
selvom vi har været fysisk aktive.

• Opstart: d. 12/1 2023 
• Tidspunkt: kl. 9.30-10.30
• Sted: Mårslet Multihal, sal A. 
• Sæson: 15/9-15/12 2022.
• Instruktør: Hanne Fahl.
• Tilmelding: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/sport/

tilmelding
• Pris: 400 kr. Rabat på 100 kr, hvis du går på andre senior 

tilbud under TMG SPORT (Aktiv mandag, SMART/pilates/ud-
strækning, Naturtræning, Bedste Tummel eller Pickleball). 

• For mere info kontakt: Hanne på mobil 60320436

Vi håber og se dig på holdet
Mvh

Hanne og TMG SPORT.

SANS - sang og dans
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TMG

Kom og vær med til høvdingebold for kvinder.
 
Tilmeld dig til høvdingebold hos TMG i foråret, og se om du 
ikke også bliver bidt af holdsporten, som ikke kræver mange 
års erfaring. Vi garanterer sved på panden  og masser af grin 

•  Tid: torsdag kl. 19.30-20.30, Sæson 12/1-27/4 2023.
•  Sted: Gymnastiksalen, Mårslet Skole
•  Instruktør: Nanna Fisker og Sarah Henriksen
•  Pris: 300 kr
•  Antal på holdet: 24
•  Målgruppe: kvinder i alderen 25+
•  Tilmelding: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/sport/

tilmelding

Vi håber at se dig.
Mvh

Nanna, Sarah og TMG Sport

Kom og prøv høvdingebold for 
kvinder

Kom og prøv dette nye spændende hold SMART Training/ 
Pilates/ udstrækning som endnu en udvidelse af TMG Sports’ 
seniormiljø. SMART træning er træning af hjernen via fysiske 
øvelser. Lær at udfordre og stimulere din hukommelse og kon-
centration samtidig med at du træner koordination, balance og 
motorik. Formålet med SMART Træning er at udfordre hjernen 
og udnytte dens potentiale. Alt dette kombineres med et roligt 
samspil af Pilates eller Udstrækning, for at holde hele kroppen i 
gang og afspændt.

• Opstart: tirsdage den 10/1 2023
• Slut: tirsdag d. 25/4 2023 
• Tidspunkt: kl. 9.30-10.30
• Sted: Mårslet Multihal, sal B. 
• Instruktør: Ane Nederby.
• Tilmelding: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/sport/

tilmelding
• Pris: 400 kr. Rabat på 100 kr, hvis du går på andre senior 

tilbud under TMG SPORT (Aktiv mandag, SANS, Naturtræ-
ning, Floorball eller Pickleball). 

• For mere info kontakt: Pernille på mobil 51228541

Vi håber og se dig på holdet
Mvh

Ane og TMG SPORT.

SMART træning /Pilates/udstræk-
ning

KLIPPERIET 
Tlf: 8629 4949

Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg
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TMG Sport åbner igen i år, for Bedste Tummel, Krea og Hygge. 
Nu kan I få en kvalitetstime som bedsteforælder og børnebørn, 
hvor vi åbner hallen og ruller mange forskellige aktiviteter og 
lege ud. Efterfølgende kan man i fællesrummet lave kreative ting 
og nyde en kop kaffe, vand eller noget frugt. Kom og vær med 
i dette unikke fællesskab, hvor det kan være dine børnebørn I 
tager med eller du er måske bonusbedste for et barn i byen, du 
kan tage med. Her kan I sammen tumle, hygge og være kreativ 
med os. Ganske enkelt: Få kvalitetstid sammen og lade mor og 
far blive hjemme ☺

Vi åbner dette hold med et interval på 14 dage, hver torsdag kl. 
14.30-16.00 i lige uger.

Opstart dato: 12/1 2023

Afslutnings dato: 4/5 2023

Tid: torsdag kl. 14.30-16.00

Sted: Mårslet Multihal

Tilmelding og info: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/sport/
tilmelding

Pris: : 600 kr for et barn og en voksen. Mulighed for tilkøb af et 
barn til 125 kr og tilkøb af voksen på 475 kr. 

Instruktør og frivillig: Ane Nederby, Bente Seerup og Hilda Haas

Aldersgruppe: senior: ca. 60+

Aldersgruppe: børn: 4-10 år

Program:
Let opvarmning
Aktiviteter: Tarzan bane, Badminton med variationer, Boldbad 
leg, new age curling, pickelball med variationer, floorball, bold-
spil i mange variationer, ærtepose skydning til måls, hulaop lege.
Efterfølgende kan man fordybe sig i kreativitet i fællesrummet, 
hvor Bente står klar til at instruere. Vi har MultiHallen en time 
fra kl. 14.30-15.30, og trækker op i fællesrummet til kreativitet 
fra kl. 15.30-16.00.

Vi håber at se Jer på dette unikke hold☺

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

Mvh
Bente, Ane, Hilda og TMG SPORT

Bedste tummel, krea og hygge
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Vi fortsætter succen fra sidste sæson med Naturtræning under 
TMG Sport. 

Med dette spændende motionstilbud bliver det lettere at kom-
me ud og være aktiv i naturen, som meget tyder på er sund-
hedsfremmende, afstressende og har gavnlig effekt på vores 
livskvalitet. 

Kom med ud hvor der er højt til loftet, få røde kinder, frisk luft 
under vingerne og mere energi til din hverdag. Med de mange 
muligheder naturen tilbyder via underlag, terræn, årstider, vejr-
lig, naturlige ’rekvisitter’ og sanseindtryk instruerer jeg/Bente i 
forskellige øvelser og aktiviteter med fokus på balance, styrke, 
puls, relationer, leg og sanser. Vi kommer omkring både krop, 
sind og smilebånd :o)

TMG Naturtræning er hensyntagende træning og henvender sig 
til alle fra 60 år og opefter. Du skal have lyst til at bevæge sig i 
det fri, hvor jeg vil tilpasses øvelser og aktiviter efter den enkel-
tes niveau. Naturtræning henvender sig også til dig, hvis du har 
eller i risiko for f.eks. stress, angst eller depression eller har en 

langvarig fysisk sygdom som f.eks. Diabetes eller Gigt. Kom med 
og mærk suset fra motion og velvære i det fri - vi konkurrerer 
mest med os selv mens vi har det sjovt med hinanden.

Praktisk info:
• Husk: solidt fodtøj og påklædning efter vejret, som du kan 

bevæge dig i.
• Opstart: d. 7/3 2023
• Slut: d. 30/5 2023
• Tidspunkt: tirsdage kl 14-15
• Sted: foregår i skovene ved Vilhelmsborg. Nøjagtig møde-

sted oplyses senere. 
• Instruktør: Bente Seerup.
• Pris: 325 kr. Rabat hvis du går på andre senior tilbud under 

TMG SPORT (Aktiv mandag, Floorball, SMART-training, SANS 
eller Pickleball). 

• Tilmelding og info: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/
sport/tilmelding

 
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte Bente på 
30564770 - jeg glæder mig rigtig meget til at se dig. 

Naturtræning

www.grafiskvæksthus.dk

Grafisk Væksthus 
dyrker
kvalitetsstærke 
og miljøbevidste 
tryksager

Mobil
61 46 65 47

Hørretløkken 241, 
8320 Mårslet
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Vi åbner endnu et af vores populære Aktiv Mandag hold. 

Aktiv Mandag er et tilbud om socialt samvær og aktivitet i 
dagtimerne hver mandag kl. 10.00-12.00. 

Her kan man deltage som par, enlig eller hver for sig. Til-
buddet er et multisportskoncept, så der er mange forskel-
lige aktiviteter. Der er de mere boldspilsvenlige aktiviteter 
i Multihallen såsom floorball, fodbold, badminton, pickle-
ball, skumtennis, bedstevolley og bordtennis. 

I sal B byder vi på cirkeltræning, SMART, træning, udstræk-
ning, pilates, dans osv. Konceptet er lavet så vi varmer op 
fælles og derefter fordeler vi os ud på aktiviteterne. Der er 
afsat 30 minutter til første aktivitet og derefter bytter man 
til en ny aktivitet i 30 minutter. 

Desuden kan vi finde på og vende hele træningen på 
hovedet og lave månedens aktivitet f. eks. OL for seniorer, 
mandehørm i sal B, Kvindedrøn i multihallen, spinning, 
senior latin, klassisk gymnastik m.m. 

Vi lytter os til hvad du som medlem syntes kunne være 
sjovt og laver aktivitet derudfra. 

Vi afslutter med brød, kaffe, fællessang og masser af snak i 
MultiHallens fællesrum. 

Vi håber og se dig til Aktiv Mandag.

Lidt praktik:

• Opstart: d. 9/1 2023
• Slut: d. 24/4 2023
• Tid: mandag kl. 10-12
• Sted: Mårslet Multihal
• Tilmelding og info: http://www.tmgsport.dk/sports-

grene/sport/tilmelding
• Pris:475
• Rabat: Rabat på 100 kr, hvis du går på andre senior 

tilbud under TMG SPORT (SANS, Naturtræning, Pickle-
ball, Floorball eller SMART training/ Pilates/Udstræk-
ning). Rabatten fratrækkes automatisk i tilmeldingssy-
stemet).

Program:
Let opvarmning
Aktiviteter: Badminton, bedstevolley, curling,
cirkeltræning, floorball, gåfodbold, pickleball, ringo og
skumtennis, pilates.
Afsluttes med brød, kaffe og masser af snak og grin.

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.

Aktiv mandag
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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: 

Søndag den 15. januar 2023 kl. 10-13 holder TMG-mo-
tion  åbent hus for alle, der har lyst til at prøve forenin-
gens fitnessaktiviteter.

Måske har du overvejet at begynde at træne?

Og måske er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang, og 
hvilke fitnessaktiviteter foreningen tilbyder…

Så er Fitness Tryday en oplagt mulighed for dig! På Fitness 
Tryday kan du nemlig helt uforpligtende prøve fitness i 
din lokale forening. TMG holder åbent hus søndag den 
15. januar kl. 10-13 for alle interesserede. 

Her er det muligt at prøve foreningens tilbud, inden man 
eventuelt beslutter sig for at melde sig ind.

”Vi holder Fitness Tryday for at gøre opmærksom på 
vores forening og på alt det, vi har at byde på,” siger 
bestyrelsen i TMG og fortsætter: ”Vi håber selvfølgelig 
at se en masse nye ansigter, men vi glæder os også til at 
dyrke fællesskabet og vise, hvorfor det er så fedt at dyrke 
fitness i en forening,”

På dagen kan du se lokalerne til styrketræning/spinning, 

Fitness Tryday
Prøv fitness i din lokale gymnastikforening  i Multihallen på Testrupvej 6

være med i små konkurrencer, møde nogle medlemmer 
af TMG og instruktører, og høre hvordan du kan melde 
dig ind i foreningen. Udover, at det er en god mulighed 
for nye medlemmer, til at få smagsprøver på fitness, er 
Fitness Tryday også dagen, hvor de nuværende medlem-
mer kan prøve en anden træning, end den de er vant til.
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Kom og hep på de danske drenge sammen med resten af Mår-
slet, når TMG inviterer hele byen til fodboldfest . 

Vi vil sammen med byens borgere lave et brag af en fodboldfest. 
Festen er for alle, uanset om du lige er startet i skole eller er 
gået på pension for mange år siden.

Ud over at nyde fodbolden, den gode stemning samt mad og 
drikke, kan du også deltage i en masse fede aktiviteter.

Glæd dig blandt andet til:
• at udfylde dagens tipskupon og muligheden for at vinde 

flotte præmier  
• at blive gjort kampklar til Danmarks kampe med dannebrog 

og ansigtsmaling   
• at smage på de lækre VM-retter i madboden     
• hoppeborg og leg i Multihallen

Til festen vil der blive solgt kolde fadøl , sodavand, popcorn, 
mad m.m., så der er ingen undskyldning for ikke at kigge forbi.

Alt overskud fra festen går til TMG.

Følg os på begivenheden https://fb.me/e/3WX9MClTY. Du kan 
også hjælpe som frivillige, meld dig gerne her: https://www.
facebook.com/groups/1845061785841201

Program:
Gruppe D
Lørdag den 26. november
Hallen åbner kl. 16.00
Frankrig - Danmark 
Afterparty i Sal B fra kl. 20.00
Vi starter med at vise Argentina  - Mexico 

Onsdag den 30. november
Hallen åbner kl. 15.00
Australien  - Danmark 
Tunesien  - Frankrig  (vises på en lille skærm)

1/8 finale
Lørdag den 3. december kl. 20.00
Her spiller Danmark  mod Argentina , Saudi Arabien , Mexico  
eller Polen 
Eller

VM på storskærm 
Søndag den 4. december kl. 16.00
Her spiller Danmark  mod Argentina , Saudi Arabien , Mexico  
eller Polen 

Vi hepper hele vejen til finalen

Vi håber og se dig/Jer til VM på storskærm i Mårslet hallen og til 
fodboldfest.

Der er fri entre, men du skal booke billet her https://www.
place2book.com/da/sw2/sales/event_list/EM6474

Mvh
EVENT og TMG
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TMG Banko 

Ugedag: hver tirsdag. Opstart d. 10/1 
2023.

Tid: kl. 19.00 til ca. 21.30. Dørene åbner 
kl. 18.00

Pause: ca. kl. 20.00 (15 – 20 minutter).

Adresse.
Mårslet MultiHal, Mårslet Skoles kantine.

Testrupvej 6B, 8320 Mårslet

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
torsdag d 19. januar 2023 

Vi inviterer hermed til ekstraordinær generalforsamling, torsdag d 19. januar 2023. I 
kan se dagsorden for mødet her nederst. Mødet starter kl. 19 til ca. 20, og dørene er 
åben fra kl. 18.30. Efter mødet giver foreningen kaffe og kage. 

Adresse: Mårslet MultiHal, Skolens kantine. Testrupvej 6B. 8320 Mårslet. 

Dagsorden for mødet er valg af medlemmer til de manglende poster i bestyrelsen. 
• Valg af ordstyrer til aftenens møde. 
• Valg af stemmetæller til aftenens møde.
• Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 
• Valg af 2 suppleanter

Vi håber at se så mange, som muligt møde op. Tilmelding for dem der ikke er på Face-
book, skal ske på mail til  robert.christensen@christensen.mail.dk – Robert Christensen 
og for dem der er på Facebook, skal det være på, den invitation der bliver, sendt ud på 
TMG Banko Facebook gruppen.

Med venlig hilsen TMG Bankos bestyrelse
Robert Christensen – Formand, Rasmus Skovgaard Mathiesen – PR/Facebook, og Birgit 
Hjermind – Sekretær. 

TMG Banko starter endelig op 
Den 8. november 2022 afholdte vi et godt besøgt orienteringsmøde hvor der var mødt 
39 deltagere op. Vi fik fortalt, hvad det er vi gerne vil lave og stå for at arrangere, samt 
afholdt prøvespil på banko. Vi vil gerne takke vores sponsorer: Rema1000, Super Brug-
sen i Mårslet, HOME Tranbjerg, Djurslands Bank i Tranbjerg, Nybolig Højbjerg og OK. 
Nu ser vi frem til opstarten af TMG Banko med første bankospil d. 10. januar 2023. 

Vi ser frem til at byde jer velkommen som medlem af vores Facebook gruppe, TMG 
Banko. Her kan I følge med i alle vores informationer om banko og arrangementer.

Mvh
TMG Banko bestyrelsen.

Vi gør hermed opmærksom på, at vi 
sælger støttebeviser til Støtteforenin-
gen TMG. Disse sælges til bankospil 
den 10/1/2023 samt ved henvendelse 
til formand Robert Christensen tlf.: 
23716043 eller mail robert.christen-
sen@christensen.mail.dk. Støttebevi-
serne har en størrelse af 100 kr. eller 
mere. De giver fordele til bankospillene 

og rabat til de arrangementer, vi plan-
lægger at få op at køre i 2023. Det være 
sig små koncerter, foredrag, halballer, 
juletræsfest med mere. Alt overskud 
går til TMG som forening, såsom for-
eningsudvikling, redskaber, spillertrøjer, 
fede sportsoplevelse for børn og unge, 
osv., så de kan koncentrere sig om 
sporten til lokalsamfundet.

Salg af støttebevis til TMG Banko
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JULETRÆS-
SALG

Masser af flotte
økologiske juletræer

Åbent begge dage
klokken 9-16

Lørdag 10. december
Søndag 11. december

Spejderhuset
Obstrupvej 6
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I Brugsen kunne man allerede først i 
november købe et julelys for at støt-
te bekæmpelsen af ensomhed. Det 
er nogle pæne lys, så mon ikke 
mange af os uden videre har done-
ret penge til dette gode formål og 
fået et lys med hjem med hjerter på, 
der minder os om, at julen er hjerter-
nes fest.  
 
Andre gange bliver vi mere direkte 
ramt af en lille forlegenhed, når der i 
stedet står en Husforbi-sælger, der 
vidner om, at livet ikke altid er så let. 
Han er sværere at passere, inden vi 
går ind og lægger vores penge i bu-
tikken og tager en fyldt taske med 
hjem.  

 
Her hvor vi bor, møder man mest 
pæne mennesker, der er velklædte, 
og tilsyneladende ikke har de store 
problemer med at få pengene til at 
slå til. Ganske vist er der også men-
nesker her, der ikke har den store 
indkomst, eller som i øvrigt har både 
sorger og bekymringer. Det er dog 
ikke noget, der præger bybilledet.  
Vi skal heller ikke bevæge os langt 
væk fra trygge Mårslet for at møde 
mennesker, der både økonomisk og 
socialt tydeligt har mere end rigeligt 
at kæmpe med.  
 
Jeg har selv boet i Paris, hvor man 
dagligt mødte mennesker, der boede 
på gaden, jeg har boet på kollegium 
og i bofællesskab i min studietid, i 
nogle af Århus´ mindre pæne områ-
der. Derfor kan jeg godt blive ramt af 
en overraskelse over, at jeg, når jeg 
møder udsatte mennesker i dag, må 
sande, at det er blevet et uvant syn 
for mig.  
 

Der er mennesker, der er forsvundet 
ud af min hverdagsbevidsthed.  
 
Hjælpeorganisationernes opråb er 
ellers ikke til at tage fejl af. Bare i 
Danmark er mange mennesker de-
sperate over udfordringerne med at 
få livet til at hænge sammen, og 
særligt op mod jul bliver presset eks-
tra stort. Vi mærker det nok alle 
sammen; at det er svært at få pen-
gene til at slå til på samme måde 
som før, og det er måske nok til, at vi 
glemmer at tænke på de mennesker, 
der fra den ene dag til den anden 
giver op og akut flytter ud af deres 
bolig, fordi regningerne blev uover-
skuelige.  
 
Hvis det skal være sandt, at julen er 
hjerternes fest, så må vi ikke glem-
me dem, der har det svært. Om vi 
støtter økonomisk eller har andre 
mennesker med i vores tanker eller 
bønner, ja så er det måder at lade 
det blive jul på. For julen handler om 

alt andet end at være ligeglad, den 
handler om at lade sig mærke af 
andre end sig selv. Julens budskab 
forkynder, at Gud gør sig lige med 
mennesker, der lever i en usikker 
verden. 
 
Da Gud træder ind i menneskers 
verden, er det på et geografisk sted, 
i en historisk tid, i et land, der er be-
sat af Romermagten. Jesu fødes af 
en kvinde, der ved undfangelsen 
ikke er sikker på, om hun har en far 
til barnet.  
Det lille barn, både Gud og menne-
ske; den længe ventede kongesøn 
fødes ikke i kongens palads. Det 
tænker de vise mænd ellers, at han 
må være, og derfor drager de først til 

Jerusalem for at sige tillykke til bar-
net, hvormed Kong Herodes blandes 
ind i sagen, og hans jalousi er tændt. 
Han må og skal dræbe barnet, men 
Gud advarer i en drøm Josef om 
kongens planer, så Jesus må som 
helt lille leve som en flygtning i 
Ægypten, indtil Herodes´ død 4 år 
senere. Om Jesu øvrige barndom 
ved man stort set ingenting, og først 
da han træder frem som 30-årig, 
lærer vi ham at kende i al den mod-
gang, latterliggørelse og fjendtlig-
hed, som han udsættes for. Han er 
bange, da han skal dø, han pines og 
føler sig forladt af Gud, han dør og 
genopstår. Således kan man beskri-
ve Jesu levned ganske kort, når man 
vil understrege, at de ord, der lyder 
til os ved døbefonten: ”Se, jeg er 
med jer alle dage” ikke bare er ord, 
men er virkelige. For derfor blev 
Guds søn født: For at være der, hvor 
mennesker i de mest pressede situ-
ationer kan komme til at skulle leve 
deres liv. Også der er Gud til stede.  
Det gælder om at se og lade sig be-
væge.  
Hvad enten vi ser det i et maleri eller 
for vort indre øje: Det nyfødte barn i 
krybben, han er verdens lys, og her-
fra udgår glæden, som er til os alle. 

Englenes budskab til hyrderne på 
marken om, at glæden skal være for 
hele folket, fordi verden nu skal mø-
de sin frelser, lyder ved julens guds-
tjenester. Frelsen er, at Gud aldrig er 
ligeglad med nogen. 
Alle som én har vi 
umistelig værdi.   
 
Venlig hilsen 
 

Signe Høg  

Jul for hvert et menneske 

KIRKESIDERNE 
MED NYT FRA MÅRSLET KIRKE OG SOGN 
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December  
 

Søndag d. 4. december kl. 10.00 
2. søndag i advent  
Præst: Trine Nissen 

Søndag d. 11. december kl. 16.00 
3. søndag i advent  
De 9 læsninger med Lucia optog 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 18. december kl. 10.00 
4. søndag i advent  
Præst: Trine Nissen 

   
 
 
 
 
 
 
Juleaften d. 24. december 
kl. 10.00 Præst: Signe Høg 
kl. 13.00 Præst: Signe Høg 
kl. 14.00 Præst: Signe Høg 
kl. 15.00 Præst: Trine Nissen 
kl. 16.00 Præst: Trine Nissen  
 
Søndag d. 25. december kl. 10.00 
Juledag 
Præst: Trine Nissen  
 
Mandag d. 26. december kl. 10.00 
Anden juledag  
Præst: Signe Høg 
 

Januar 
 
Søndag d. 1. januar kl. 16.00 
Nytårsdag  
Præst: Trine Nissen  
 
Søndag d. 8. januar kl. 10.00 
1. søndag efter Helligtrekonger  
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 15. januar kl. 11.00 
2. søndag efter Helligtrekonger  
Spejdernes nytårsoptakt  
Præst: Trine Nissen  
 
Søndag d. 22. januar kl. 10.00 
3. søndag efter Helligtrekonger  
Præst: Signe Høg  
 
Søndag d. 29. januar kl. 10.00 
Sidste søndag efter Helligtrekonger  
Præst: Trine Nissen  

Kirketiderne 

 
December 

 
Torsdag d. 1. december 

kl. 19.00 
Sangaften i Sognehuset. 

 
Tirsdag d. 6. december 

kl. 17.30-19.00 
Koncert med Mårslets stemmer 

Kirken  
 

Torsdag d. 8. december 
kl. 14.00 - 16.00 

Adventsfest for seniorer  
Kirke og Sognehus 

Omtale senere i bladet 
 

Mandag d. 12. december 
kl. 9.30-11 

Mandagscafé i Sognehuset 
 

Onsdag d. 14. december  
kl. 19.30 

Indre Mission Adventsmøde 
Sognehuset 

 
Torsdag d. 15. december  
Julekrybbespil for forældre 

Kirken 
Omtale senere i bladet 

 
Fredag d. 16. december  
Julekrybbespil for børn 

 Kirken. 
 

 
 
 
 

Tirsdag d. 20. december 
kl. 10.00  

Julesang m. bofællesskabet i Kirken. 
 

Onsdag d. 21. december 
Juleafslutning for Mårslet Skole 

Kirken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Januar 

 
Mandag d. 9. januar 

kl. 9.30 - 11.00 
Mandagscafé i Sognehuset. 

 
Tirsdag d. 10. januar 

kl. 14.00 - 16.00 
Hyggeklubben i Sognehuset. 

 
 

 
 
 
 

Onsdag d. 11. januar 
kl. 19.00 

Menighedsrådsmøde i Sognehuset. 
 

Lørdag d. 14. januar 
kl. 9.30 

Studiedag i Sognehuset   
Omtale senere i bladet 

 
Tirsdag d. 17. januar 

kl.14.00 - 16.00 
Dåbsklud strikkecafé i Sognehuset 

 
Onsdag d. 25. januar 

kl. 9.30 - 12.00 
Frokostpausen i Sognehuset.  

 
Onsdag d. 25. januar 

kl. 19.30 - 21.30  
Indre Mission i Sognehuset.  

Missionær Egild Kildeholm, Rønde 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hver uge: 
Børneklubber:  

Man. kl. 16.15-17.30 i Sognehuset. 
 

 Aktivitetskalender for Kirke og Sognehus 
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Julespil med 3.B og 3.C 

Fredag den 2. december  
kl. 9.30 i Mårslet Kirke.  

Præst: Trine Nissen  

Til Engletræf inviterer vi alle dagplejere og vugge-
stuer i Mårslet til gudstjeneste i kirken.  

Dagplejebørnene indleder gudstjenesten med et fint 
luciaoptog, inden vi sammen synger et par salmer 

og hører præsten fortælle juleevangeliet.  

Vi glæder os til at se kirken fyldt med børn.   

Engletræf  

 
 

De ni læsninger og Lucia-
optog  

 
Søndag d. 11. december kl. 16.00 vil vi holde en  

stemningsfuld adventsgudstjeneste i Mårslet Kirke.  
 

Til gudstjenesten vil der være et smukt Luciaoptog, og 
de ni tekststykker som læses fra Bibelen spænder fra 
skabelsen i Det Gamle Testamente og frem til julen og 

Jesu fødsel i Det Nye Testamente. Tekstlæsningen om-
kranses traditionen tro af musik.  

 
Præst Signe Høg vil sørge for at binde denne særlige 
ceremoni sammen, og forskellige stemmer i Mårslet vil 

bebude, at nu er julen her lige om lidt.  
Man kan henvende sig til Signe, hvis man ønsker at væ-

re med som læser.  
 

Alle er hjertelig velkommen.  

 
 
 
Traditionen tro samarbejder Mårslet Skole og Mårslet 
Kirke igen i år om et stort krybbespil  
 
– i år med eleverne fra 3.B og 3.C.  
 
 
Det er både festlige og travle dage for kirkens og sko-
lens personale, der er glade for det engagement, som 
alle lægger i projektet.  

 
Julespillet indeholder alt, hvad der skal til for at komme i 
rigtig julestemning: engle, hyrder, de tre vise mænd, 
Maria, Josef og det lille Jesusbarn. Og mon ikke, der 
også har sneget sig et par akrobater med?  
 
Forestillingen fortæller juleevangeliet i børnehøjde, og 
der vil være en åben forestilling for forældre og andre 
interesserede.  
 
Oplysning om tidspunkt for forestillingen kommer på 
kirkens hjemmeside samt facebook.   
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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 12. december og den 9. januar 

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. 
- Det er gratis at deltage.   
 

På hjerteligt gensyn 
Ingerlise Wendland  
og Kirsten Cramer 

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 

Ønsker alle Glædelig Jul  
Vi mødes i det nye år d. 25. januar 

kl. 09.30-12.00 

Vi lægger ud med rundstykker og 
kaffe. Bagefter er der underholdning 
og frokost. Tilmelding er ikke nød-

vendig, 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 10. januar kl. 14 

 
Det danske sprogs historie 

 
Vi får besøg af  Ole Lauridsen der er sprogforsker.  
 
Han vil denne eftermiddag især fortælle om sproget i serien 
Matador. 
 
Kaffe med hjemmebag kan købes for 40 kr. 
kontant.  

 
Venlig hilsen, Mårslet Hyggeklub 

 

Så er det igen muligt at deltage i en 
sorggruppe.  
 
Den begynder mandag den 6. 
februar 2023 kl. 16.00 

Gruppen mødes i Mårslet Sogne-
hus. Et møde varer ca. to timer, og 
der afholdes møde hver anden 
mandag, i alt 8 gange.  
 
”Som jeg har det lige nu, er det godt 
at være sammen med andre og at 
blive hørt og forstået”. Det er et af  
de udsagn, vi har hørt i tidligere 
grupper. 

 
Det kan være svært at finde perso-
ner i ens omgangskreds, som i 
længden kan rumme og forstå den 
smerte, som sorgen over at have 
mistet en af sine nærmeste, inde-
bærer. 
Et andet udsagn er: ”Min omverden 
synes, jeg hurtigt skal se at kom-
me videre, men så hurtig er sorg 
ikke, skal jeg hilse og sige”. 
I gruppen er der tavshedspligt, men 
deltagerne lærer selvfølgelig hinan-
den at kende. Det kan give mulig-
hed for at få en kontakt, som man 
også efter forløbets afslutning kan 
have glæde af. Gruppen ledes af 
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm.  
Har du brug for, eller kender en, der 
har brug for at deltage i gruppen for 
voksne, kan henvendelse ske til 
Susanne Lauritsen, tlf.nr. 2532 
4657 eller mail:  
susanne.lauritsen@gmail.com       
 
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm  

Sorggruppen ved Mårslet Kirke 
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Adventsfest for seniorer 

Torsdag den 8. december kl. 14.00  

Traditionen tro indbyder Menighedsrådet til advents-
fest for seniorer. Vi mødes i Mårslet Kirke.  
Programmet for adventsfesten:  
 
 Gudstjeneste i Mårslet Kirke. Præst: Trine Nissen. 
 Festligt og hyggeligt kaffebord i Sognehuset.  
 Fællessang. 
 En god julehistorie. 
 Udlodning af bordpynt. 
 
Transport:  
Kl. 13.30: Der kører en bus fra Kildevang til kirken. 
Efter gudstjenesten kører en bus fra kirken til Sogne-
huset, hvor adventsfesten fortsætter.  
 
Kl. 16.15: Der kører en bus fra Sognehuset til Kilde-
vang.  
 
Ønsker man transport fra hjemmet, er man velkom-
men til at ringe til kirketjeneren på telefon: 8629 8190.  
Bestillingsfrist: Tirsdag d. 6. dec. kl. 14.00  
 
Vi ser frem til en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor alle 
er hjerteligt velkomne.                      
     Aktivitetsudvalget  

Voksenkor  
 

Du forventes ikke at have andre forud-
sætninger end interessen for at synge 

sammen med andre. 
Vi mødes og øver mandage i kirken. 

Mandag d. 9. januar kl. 19.00-
20.30  

Er du interesseret? Så meld dig til hos: 

Anders Sørensen  
anders@fyrst.dk 

21697147 

Grandækning på kirkegården  
 
I december er kirkegårdspersonalet færdig med at gran-
dække gravsteder.  
 
Et sæsonarbejde, der begyndte sidst i oktober, hvor kir-
kegårdspersonale fra Østjyske kirkegårde  mødtes og 
indledte sæsonen. Billederne er fra grandækningsdagen.   
            

Det er en tradition at 
man mødes på den 
første dag grandæk-
ningssæsonen er , og i 
år var det Mårslet Kir-
kegård, der var vært for 
arrangementet.  
 
Tak for indsatsen fra 
kirkegårdspersonale fra 
Østjyske Kirkegårde, 
som har pyntet fint på 
Mårslet kirkegård. 
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Studiedage  
I samarbejde med i Astrup-Tulstrup-Hvilsted, Tranbjerg og Tiset sogne. 

Lørdag d. 14. januar  
kl. 9.30  

Mårslet Sognehus: 
 
Litteraturen og Europas mellemkrigstid - 
brølende, gylden, jazzet?  
 
 
Vi hører ofte, at vores egen tid har paralleller til 
1920'ernes krisetid efter Første Verdenskrig.  
 
Foredraget fortæller om kunst og teologi i de 
1920'ere, der blandt andet er blevet kaldt 
'brølende, 'gyldne' og 'jazzede.'  
 
Er der ligheder med i dag? Og skal vi se 1920'er-
ne som et ideal eller et skræmmebillede?  

 
 
 
 
Rasmus Vangshardt 
(f. 1988) er boganmel-
der ved Kristeligt Dag-
blad og litteraturforsker 
ved Syddansk Universi-
tet.   
   

    
   

Lørdag d. 4. februar  
kl. 9.30  

Tranbjerg Sognegård:  
 
Menneskets vilkår – kan filosofien hjælpe 
os når vi står over for en svær tid? 
 
Hannah Arendt var filosof og jøde og flygtede til 
USA under Anden Verdenskrig. Hendes filosofi 
om menneskets vilkår rummer en række højst 

relevante bud på, hvordan man kan forstå menne-
skeskabt ondskab og hvilke sider af mennesket, vi 
skal sikre kan komme til udfoldelse, hvis vi vil be-
vare troen på og forbindelsen til en verden, der 
rummer venskab, næstekærlighed, respekt og 
gensidig tillid – og tro.  
 
Vi skal se på det ondes banalitet på den ene side 
og på den anden side, den mening, som vi ikke 
kan leve uden og som faktisk giver en orientering, 
når vi i de kommende år står over for nogle af de 
største forandringer og omstillinger, vi har set 
længe.  

  
 
 
 
Anne Marie Pahuus er prode-
kan ved Aarhus Universitet og 
har bl.a. skrevet en dansk intro-
duktion til Hannah Arendt og en 
Tænkepause om kærlighed, 
udgivet af Aarhus Universitets-
forlag. 

 
 
 

Lørdag d. 25. februar  
kl. 9.30  

 Tiset Sognegård: 
 

Om sorg  
 

Foredrag ved sognepræst Lone 
Vesterdal . 

 
 

Lone Vesterdal er sognepræst i 
Bramdrup Sogn og forfatter til 
bøger om sorg, tab og tro.  

Ved redaktionens afslutning arbejder præsterne i Astrup-Tulstrup-Hvilsted, Tranbjerg, Tiset og Mårslet 
på at få færdiggjort programmet for studiedagene 2023. I kan nu finde foldere i kirken og sognehuset 
med mere udførlige beskrivelser, ligesom vi også vil omtale foredragene på kirkens hjemmeside.  
 
Det overordnede tema for Studiedagene 2023 er:  
 
Kristendom og tro i krisetid.  
 
Europa befinder sig efter mange års fred i en ny situation. Pandemi, krig og usikkerhed har været med 
til at ryste vores verdensbillede.  
Hvor og hvordan finder vi ståsteder og holdepunkter i en usikker verden?  



 23December 2022 / Januar 2023

Julekrybbe ved kirken  
 
 
Kom og oplev julens fortælling i vores udendørs 
julekrybbe på kirkegården. 
 
Der vil være noget både for store og små med 
fine figurer, musik og tekster, der inviterer til stille 
refleksion i den ofte så hektiske julemåned. 
 

Krybben står klar til 1. søndag i advent, og både 
figurer, tekst og musik skiftes løbende frem mod 
jul. Se evt. nærmere på kirkens hjemmeside. 
 
Fra kirkegårdslågen mod Hørretvej finder du 
nemt julekrybben nedenfor kirkens altervindue 
mod øst. 

Julekrybbe ved kirken  
 
Kom og oplev julens fortælling i vores udendørs jule-
krybbe på kirkegården. 
Der vil være noget både for store og små med fine figu-
rer, musik og tekster, der inviterer til stille refleksion i 
den ofte så hektiske julemåned. 
 
Krybben står klar til 1. søndag i advent, og både figu-
rer, tekst og musik skiftes løbende frem mod jul.  

 
Det sker gennem QR-kode som findes ved krybben. 
Disse skiftes ud flere gang i løbet af ugen.  
 
Der vil hver Adventssøndag være fællessang kl. 19.00 
foran krybben ved kirkens frivillige.  
 
Se nærmere på kirkens hjemmeside.   
 
Fra kirkegårdslågen mod Hørretvej finder du nemt jule-
krybben nedenfor kirkens vindue mod øst. 

Babysalmesang 
 

Babysalmesang foregår onsdage 
fra 10.00-10.30 med kaffe bagef-
ter.  
Næste hold har opstart  

onsdag d. 25. januar 2023 
Er du på barsel med dit barn på 2-10 måneder, så 
har du mulighed for at være med til babysalmesang.  
 
Vi synger, leger, spiller på små instrumenter, puster 
sæbebobler, oplever kirkerummet og lytter til smukke 
klange. 
 
Når vi er færdige, er der kaffe, te og tid til at hygge-
snakke for de, som har tid og lyst til det.  
Man behøver ingen forkundskaber for at være med - 
alle er velkomne.  
Et forløb strækker sig over 8 gange og det  
koster 200 kr. at deltage. Der er plads til max 12 på 
holdet.  

Tilmeld dig hos organist Kasper Fonnesbæk på:  
organist@maarslet-kirke.dk 

Dåbsklude strikkecafé  
 
 
I Mårslet sognehus mødes strikkecaféen ca. en gang 
om måneden og strikker dåbsklude, som bliver for-
æret til de børn, der døbes i Mårslet Kirke.  
 
I 2023 mødes vi på føl-
gende datoer:  
17. januar,  
28. februar, 21. marts 
og 18. april  
kl. 14.00  
 
Har du lyst til at mødes til 
en hyggelig stund og 
hjælpe os med at strikke 
dåbsklude, er du velkom-
men til at kigge forbi.  
 
Mange hilsner  

Karen Lunderskov 
Strikkecaféen  
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Kontakt Kirken  
 

Kirken er åben 
Mårslet Kirke er normalt åben i dagti-
merne mandag til fredag kl. 8.00 - 
17.00. Alle er velkomne til at slappe 
af og nyde roen i det smukke kirke-
rum. 

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 Kirke er på Facebook 
Find os, følg os og giv os gerne et like. 

Menighedsrådsmøde 
 
Dato for næste menighedsrådsmøde: 

 
Onsdag den 11. januar 

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 
Personregistrering Syd   
Mail: maarslet.sogn@km.dk  
Tlf. 8629 3440  
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 
Rebecca Hilmer Haugstrup 
Tlf. 4022 4076 
kirkekultur@maarslet-kirke.dk 
Fridag: mandag og fredag 
 

 
ORGANIST OG KORLEDER 
Kasper Fonnesbæk Andersen 
organist@maarslet-kirke.dk  
Fridag: mandag/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  

Sogneindsamling til  
Folkekirkens  

Nødhjælp 2023 
 

Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen:  

 
Søndag den 

12. marts 2023 
 

Mere information i næ-
ste Mårslet Blad og på 

kirkens hjemmeside.  

Lindetræet 

Der er blevet et hul i ræk-
ken af de knudebeskårede 
lindetræer omkring højsko-
leforstander Jens Nørre-
gårds familiegravsted.  
 
Et af træerne havde fået en 
faretruende hældning, bar-
ken var flækket på tværs 
og en stor del af træet var 
dødt på den nederste del af 

stammen.  
 
Det førte til en akut fæld-
ning af det delvist kollapse-
de træ på kirkegården.   
Træet skulle stabiliseres 
med barduner, før det kun-
ne tages ned i små sektio-
ner af et uddannet træple-
jefirma.  
 
Nu står en høj stub tilbage, 
som både bevarer symme-
trien i gravstedsanlægget 
og er et naturligt levested 
for mange forskellige insek-
ter og svampe.  
 
I den kommende tid bliver 
de øvrige træer undersøgt, 
da de også er potentielle 
risikotræer. Vi håber selv-
følgelig, at vi kan bevare 
mest muligt af træerne. 
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Krolf i Mårslet er nu i gang
Onsdag den 26.oktober blev Mårslet Krolfklub dan-
net på en stiftende generalforsamling.

Baggrunden var at initiativgruppen ved Juletræslauget’s loppe-
marked havde en mulighed for at præsentere spillet i Bomgårds-
haven. Det resulterede i at 15 interesserede blev skrevet op.

Det var tilstrækkeligt til at gruppen fik undersøgt muligheden 
for at få et område, hvor klubben kunne etablere mulighed for, 
at der kan spilles krolf. Den 12. oktober fik gruppen en aftale 
med Teknik og Miljø, Grønne Områder om anvendelse af arealet 
ved OK tanken, kendt som Bomgårdshaven. Aftalen er sådan, at 
alle øvrige aktiviteter, der hidtil er foregået på området, også er 
mulige fremover. Når der ikke spilles på en krolfbane er hullerne 
lukket med et låg. Der er den udfordring i aftalen, at klubben 
selv skal slå græs på de baner der etableres. 

Hvis der blandt læserne er nogen, der kan hjælpe med at løse 
græsproblematikken, så hører klubben gerne om det.

Hvad er krolf? Halvt krocket, halvt golf, helt sjovt! 
Krolf er aktivitet, hvor alle kan være med, og det giver både 
motion og hyggeligt samvær. Kan du lide sociale stunder på 
græsplænen og motion i et roligt tempo? Så er krolf lige noget 
for dig.

Udstyret er næsten, som du kender det fra krocket med en kraf-
tig kølle og en stor kugle, og spillereglerne er stort set ligesom i 
golf. Det handler om at få kuglen i hul på færrest mulige slag. 
Banen er langt mindre end i golf. Du kan sagtens spille krolf på 
græsplænen derhjemme, men det er meget sjovere at spille 
sammen med andre i en klub.

Klubben forventer at medlemmerne kan komme i gang med at 
spille krolf når vejret er til det, sikkert i april måned næste år. 
Inden da skal der være en ordinær generalforsamling, hvor det 
årlige kontingent skal fastsættes. Vurderingen lige nu er, at det 
bliver i omegnen af 100 kr.

Klubben anskaffer kugler og køller, så ingen behøver at anskaffe 
udstyr selv. De der selv ønsker at anskaffe udstyr kan dog gøre 
det for lidt under 350 kr.

Hvis du synes det er noget for dig, så meld dig ind i Mårslet 
Krolfklub allerede nu.

Indmeldelse kan ske til kasserer Margrethe Poulsen på 26 23 32 
49 eller på mail emp8320@gmail.com.

Bestyrelsen i øvrigt:
Bestyrelsesmedlem Rie Lysgaard 20 81 18 51 eller rie.lysgaard@
youmail.dk
Formand Lars P. Nielsen 20 20 37 80 eller lpn@privat.dk

Mårslet Byvej 28 • Mårslet

ÅBENT  
ALLE   
DAGE  8-21

Købmand  
Lars Petersen
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319,-
Pr. kuvert

Nyhed!Fås også som vegetarmenu

Appetizer
Citron blinis med  
trøffel artiskokpuré  
og tahoon cress.

Dessert
Yuzu bar med hvid chokolade,  
mango coulis, hindbær  
og vene cress.

Bestil din nytårsmenu hos slagteren

Nyd at have tid  
til dine gæster

Hovedret
Oksemørbrad, braiseret gris, borettane løg,  
portvinssauce, Ratte de Touquet kartoffel, bimi, 
sprøde løg, syltede svampe og tahoon cress.

Forret
Koldrøget Kombu laks,  
burrata ravioli, orange  
hollandaise, sprød skal, syltede 
gule beder og vene cress.

HUSK DU SOM ALTID KAN BESTILLE MAD UD AF HUSET I DIT LOKALE SUPERMARKED
PERSONALET I SUPERBRUGSEN MÅRSLET ØNSKER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
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Fjernvarmevand fossede ud i egnsarkivet
Tredje vandskade på den værdifulde samling under Mårslet Skole

Af Hans Petersen

Det kan være en ulempe at opbevare værdifulde ting i en kæl-
der med rørføringer og installationer, der svigter. Den erfaring 
har folkene bag Mårslet Egnsarkiv  gjort flere gange, senest i år.  

I begyndelsen af oktober røg en ledning ud af en installation i 
anlægget til fjernvarme under Mårslet Skole, og selv det ganske 
lille hul var nok til at fylde gulvene i de lokaler, hvor de gamle 
ting bliver opbevaret, med meget varmt vand i store mængder.

”Det var meget vand , som slap ud af anlægget. Da jeg kom,  
var lokalet fyldt med damp, og vandet stod så højt på gulvet, 
at mine sko blev våde. Alle tæpper var ødelagt, og de er nu 
fjernet.”

Det fortæller Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, der har været 
leder af egnsarkivet siden 2017.

Heldigvis var skaderne  på arkivalierne ikke voldsomme.  Vi fik 
travlt med at fjerne materialer, der var placeret tæt på gulvet, 
og et skadeservicefirma har hjulpet med  at fjerne de faste tæp-
per og flytte rundt på tingene. 

”Det er også ærgerligt, fordi alt arbejde med arkivet går i stå, 
mens det her står på,” siger Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, 
der til daglig arbejder som graver ved Mårslet Kirke og bor i 
Langballe.

Et par affugtere har været i funktion uafbrudt siden 11. oktober, 
og langt henne i november var de stadig i gang.
Arkivet er lukket for offentligheden lige nu, og hvornår det 
åbner igen, er uvist. Kommunen byggetekniske afdeling  skal 
gennemgå skader på vægge og skabe. Nogle af dem er i øvrigt 
smidt ud. De var blevet for fugtige.

Så nu skal arkivet købe nye reoler.

Mange ting er blevet fugtige, blandt andet flere faner. Et maleri 
af Skovmøllen ved Moesgaard fra 1925 er ødelagt af damp. Af 
signaturen fremgår det, at kunstneren hedder P.   Møller.
”Oversvømmelsen blev opdaget 11. oktober, men på det tids-
punkt kan det varme vand have fosset ud i nogle dage,” siger 
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, der håber, at der kan komme 
en alarm op.

”Seneste oversvømmelse var for fem år siden, og nogle år 
tidligere var der endnu en,” siger Per Enevoldsen, der ledede 
arkivet i 40 år.

Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen er ærgerlig over, at der ikke 
kan gives bedre forhold til lokalhistorien.

”Der er en potentiel risiko for, at der sker et brud igen med de 
mange rørføringer, der hænger i loftet. Der er intet, vi hellere 
vil, end komme op i stueplan. Men lige nu har vi ikke andre 
muligheder,” siger hun.

Arkivet er startet i 1968 af Rie Carlsen og Marianne Lind. De 
samlede genstande og opbevarede dem i deres eget hjem, 
indtil arkivet fik lokalerne på skolen. Den 80-årige Rie Carlsen 
registrerer stadig genstande .

I alt er cirka 20 frivillige tilknyttet egnsarkivet.

Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen er leder af egnsarkivet og ærgerlig 
over ødelæggelser og besvær. Her ses hun ved en affugter, der har kørt i 
døgndrift siden 11. oktober. Foto: Hans Petersen

Maleriet af Skovmøl-
len ved Moesgaard har 
taget skade af det varme, 
dampende vand. Her viser 
arkivlederen det. 
Foto: Hans Petersen

Flere faner bliver opbevaret i 
egnsarkivet. De ligger til tørre, 
men fået skjolder,  konsta-
terer Anne Marie Dalsgaard 
Mikkelsen. 
Foto: Hans Petersen
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Er det nu, du skal lære at strikke? 
Mangler du ny inspiration  - eller vil du bare gerne have en 
hyggelig aften eller eftermiddag i selskab med andre lokale 
nørklere? 
Så er der god mulighed for at mødes over diverse kreative 
sysler i Mårslet:

Mårslet Nørkler:
Tid: Hver første onsdag i måneden kl. 19.00-21.30
Sted: Folkehuset Mårslet, Langballevej 3a
Deltagelse er gratis, og du skal bare møde op - medbring ger-
ne egen kaffe/the. 
Alle niveauer er velkomne - er du totalt nybegynder, er der 
altid en tålmodig læremester og mulighed for at låne garn og 
pinde.  
Find vores gruppe på Facebook: Søg på Mårslet nørkler

Borgerhusets Nørkle-café:
Tid: Hver tredje tirsdag i måneden fra 18.30-21.30
Sted: Borgerhuset, Banevej 2
Deltagelse koser 20 kroner - der serveres kaffe/the.
Der bliver både strikket, hæklet, syet og broderet i gruppen - 
nogle er garvede andre mere nybegyndere - alle er velkomne!
Find os på Facebook: Søg på Borgerhusets Nørkle Café

Håndarbejde og hygge:
Tid: Hver torsdag eftermiddag fra 13.00-16.00
Sted: Folkehuset Mårslet, Langballevej 3a
Deltagelse er gratis - Vi laver alle former for håndarbejde.

I alle tre grupper er alle velkomne.  Tilmelding er ikke nødven-
dig - du skal bare møde op.

Mårslet Nørkler

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

MÅRSLET BLADET ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL

OG ET GODT NYTÅR!

Støt Mårslet Bladet
Bliv en del af Mårslet Bladets Vennekreds, 
og dermed en del af bladets økonomiske 
fundament. 

Indbetal f.eks. kr. 100,00 til bladets bank-
konto via netbank - Reg. nr. 5072  Konto 
nr. 1091531 eller via MobilePay 2047 
5889 (Ivan Dybvad). 

Gælder private, virksomheder og for-
eninger.
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Folkehuset Mårslet.
Aktiviteter i december 22 og januar 23.

Mandag d. 5. dec. kl. 14.00.
Underholdning ved “ Kelds Kulinariske.” Kaffe og
kage 40 Kr.

Onsdag d. 7. dec. kl. 12.00.
Traditionel Julefrokost med underholdning ved Luise
Føns og Anders Haber. ( DanskPoppen Juleshow.)
Pris 135 kr incl. 1 genstand. Børn halv pris.
Obs: Tilmelding nødvendig senest 1. dec. til
Marianne i køkkenet ( 41855225,) Brugerrådets
mailadresse herunder eller Karen Hedegård tlf.
23271814.

Onsdag d. 14. dec. kl. 14.00.
Læseklubben kommer på besøg igen. Vi serverer
Gløgg og æbleskiver til 40 kr.

Søndag d. 18. dec. kl. 14.00.
Banko: Kaffe/kage til 40 kr.

Mandag d. 9. jan. kl. 17.00 til 19.00.
Årsmøde ( sammensætning af nyt Brugerråd.)
Program offentliggøres senere ved opslag.

Onsdag d. 11. jan.  kl. 17.30.
Spis-Sammen-Aften. Menuen: Ristaffel med tilbehør.
Pris 70/35 kr.
Obs: Tilmelding nødvendig senest 5. jan. til
Marianne i køkkenet ( 41855225,) Brugerrådets
mailadresse herunder eller Karen Hedegård tlf.
23271814.

Søndag d. 22. jan. kl. 14.00.
Banko. Kaffe/kage 40 kr.

Menuplan for Folkehusets Cafè i januar.
Weekend lukket. ( Decemberplan: Se opslag i
Caféen.)
Dato: I januar.
2. Boller i karry m. ris og salat.
3. Hakkebøf m. bløde løg, kartofler og sauce.
4. Gl. daws oksesteg m. perleløg., kartofler og
sauce.
5. Fiskefrikadeller m. persillesauce, kartofler og
salat.
6. Stegt frankfurter m. varm kartoffelsalat.
9. Karbonade m. stuvede ærter, gulerødder og
kartofler.
10. Karrysuppe m. hønsekød, grøntsager og flutes.
11. Tærte m. salat. Fællesspisning aften.
12. Farsbrød m. spinat, grøntsager, stegte rodfrugter
og kartofler.
13. Koteletter i fad, kartoffelmos og salat.
16. Vikinggryde m. ris og salat.
17. Kogt oksebryst m. peberrodssauce og kartofler..
18. Stegt flæsk m. kartofler og persillesauce.
19. Fiskefad m. torsk, porre og kartofler.
20. Gullasch med kartoffelmos.
23. Hamburgerryg m. aspargessauce, blomkål og
kartofler.
24. Brændende kærlighed m. bacon og grøntsager.
25. Moussaka m. feta og salat.
26. Farseret ribbensteg m. rødkål, kartofler og
sauce.
27. Biksemad m. spejlæg.
30. Stegt kylling m. agurkesalat, sauce og kartofler.
31. Hvidkålssuppe m. flæsk, pølse og rugbrød.

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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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

 

Mårslet Egnsarkiv åbner efter jul 
I skrivende stund er Mårslet Egnsarkiv lukket for besøg pga. vandskade. 
Der har været affugtere sat til og rummene er nu helt tørre, så der snart 
kan lægges nyt gulvtæppe. Herefter skal vi have købt nye reoler, da de 
eksisterende også blev ødelagt.  
Det bliver et større arbejde at få alle ting på plads igen, men vi håber, at vi 
kan åbne arkivet igen i januar og komme i gang med det rigtige arkivarbej-
de igen.  
Åbningstiden vil fremgå af hjemmesiden, men vi kan altid kontaktes på e-
mail og telefon. 
 

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  
 
Vil du være med i arkivets arbejde, så 
kontakt os meget gerne. Det kan blive 
en meningsfuld fritidsinteresse! 

 
Mangler du en lokal 
gave til julens besøg, 
så kontakt os meget 
gerne. 
 
 

Kontaktoplysninger — Arkivleder  
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
40349838 - maarsletarkiv@gmail.com 
 

Billederne her på siden er blevet til i forbindelse med rapporten ”Landsbymiljø i Aarhus Kommune 1974”, som Geografisk 
Institut ved Aarhus Universitet i 1974-75 udarbejdede for Aarhus Kommune med det formål at udpege særlige bevaringsvær-
dige miljøer i kommunens landsbyer.  Fotograf: Jens Kjeldsen. Billederne er netop blevet scannet og digitaliseret af Aarhus 
Stadsarkiv. 

 

 

 

Tandervej 10 

Lindegårdsvej 6 

Obstrupvej 4 

Eskegårdsvej 8 
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Erindringer fra Hørret  
Vagn Sørensen, f. 1922, boede på en ejen-
dom, Hørret Byvej 7, hvor han var 7. generati-
on. I 1989 skrev Vagn sine erindringer til sine 
børn og børnebørn og andre interesserede. 
Mårslet Egnsarkiv har en kopi af erindringer-
ne, som er håndskrevet. Det følgende er kun 
et lille uddrag af de mange interessante erin-
dringer.  

Jeg vil hermed prøve at nedfælde nogle af 
mine Erindringer fra min tidlige Barndom. Det 
længste jeg kan huske tilbage, er fra jeg var 
en fem-seks Aar, og jeg sad på min Bedste-
mors Skød, og hun fortalte Historien om Ræ-
ven, der var ude at fiske, og saa frøs Halen 
fast til Isen, og for at faa Ræven fri saa skete 
der det frygtelige, at der kom en Mand med en 
Økse, og saa fortalte Bedstemor ordret: “Og 
saa kog han Rævens Hale af lige ved Røven”.  

Mine Forældre var nogle dejlige Mennesker, 
der var smaa kaar, men de gjorde jo det, de 
kunde for at vi Børn ikke skulde mærke det. Vi 
var altid pænt klædt på til Skole. Jeg fik et 
Sæt pænt Tøj, og det var jo Matrostøj og mine 
to søstre Esry og Elna fik en ny Kjole, og det 
var en Gang om Aaret, naar Læreren holdt 
Juletræ for Skolebørnene og deres Forældre.  

Det foregik henne i Forsamlingshuset, og Læreren betalte det hele, det var i stedet for at holde Kaffegilde, 
som det jo kaldtes dengang. For han deltog i Beboernes Kaffegilder, og saa holdt han Juletræsfesten som 
Kompensation.  

Der var jo stort Juletræ, og vi fik Godteposer, og saa var der Bal bagefter til Aksel Christensens Orkester. 
Saa havde vi jo vores nye Tøj paa, og saa efter Nytaar begyndte vi at bruge vores Tøj fra forrige Aar som 
Skoletøj, saa vi hele Tiden havde et Sæt nyt Tøj og et Sæt Skoletøj om Vinteren, og saa havde vi naturlig-
vis noget Sommertøj.  

Noget som pinte mig var, at jeg altid skulde gaa i lange hjemmestrikkede sorte Strømper, naar jeg kom 
hjem fra Skolen (i Skolen havde jeg nogle tyndere graa) og disse forbistrede sorte grove Strømper kløede 
saa grimt paa Benene, men der var ingen Pardon. Læreren, som hed Jokumsen, var en flink og dygtig 
Lærer, som vi havde den største Respekt for. Han var meget alsidig og streng og Autoritær, men lærte os 
en masse. Der var kun to klasser i Skolen, vi begyndte for mit vedkommende som 6-Aarig og andre som 7
-Aarige, det gjaldt ikke saa nøje i ”bette Klasse” som vi sagde, og naar vi saa havde gaaet i bette Klasse i 
3 Aar, saa rykkede vi op i ”store Klasse” og gik der i 4 Aar, til vi skulde konfirmeres. Bette Klasse gik i 
Skole om Formiddagen fra otte til tolv, og store Klasse gik saa i Skole om Eftermiddagen fra eet til fire, 
men saa havde de to lange Dage, det var Tirsdag og Fredag hele Dagen, og saa havde bette Klasse fri. 
Naar vi fik fri fra Skole og skulde hjem, saa stod Drenge og Piger i hver sin række, og saa skulde hver Pi-
ge neje pænt for Læreren, idet de gik forbi én efter én, og tilsvarende skulde Drengene bukke, naar de gik 
forbi.  

Erindringerne kan læses på https://www.aarhusarkivet.dk/records/000429331, hvor de indgår som en del 
af indsamlingsprojektet 2017-aarhusianere.  
Vi vil bringe et uddrag mere i et kommende nummer af Mårslet Bladet.  

Juletræsfest i Hørret Forsamlingshus 1942/43. 
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Nu er udskiftning af vandmålerne nært overstået. De nye målere aflæses ligesom de gamle automatisk. En stor del af målerne aflæ-
ses daglig, og på den måde vil vi kunne se om der er utætheder i vandinstallationen eller anden form utæthed.

Det skal fastslås at det er forbrugernes ansvar at holde øje med utætheder. Det er kun en service fra vandværket at vi kontakter de 
forbrugere, som vi kan se har en utæthed.

Det er en god ide at holde øje med vandforbruget. Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis der er en utæthed. For at konstatere om der 
er et unødigt spild, holdes øje med om der er løbende pile i den lille firkant i venstre side af måleren. De løbende pile viser, at er der 
er et forbrug, og hvis der ikke er et normalt forbrug, så er der en utæthed. Det er ofte toilettet, som ikke lukker helt for vandet.

Som noget nyt har vandværket nu en SMS service, som vore forbrugere kan tilmelde sig. Tilmeldingen sker på vores hjemmeside 
enten på forsiden eller under fanebladet selvbetjening.
Her vil vandværket give besked om uregelmæssigheder, som f.eks. hvis der lukkes for vandet.

Hvis der er spørgsmål så kontakt vandværket på E-mail vandvaerk@maarsletvand.dk eller telefon 86298688.
Med venlig hilsen
Mårslet Vandværk.

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 der 
ikke er løbende pile i det lille felt til 
venstre på vandmåleren, 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

Indkaldelse til generalforsamling
Mårslet vandværk afholder ordinær generalforsamling d. 28. marts 2023 i Mårslet Borgerhus kl. 19.00.

Dagsorden følger vedtægterne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Information fra Mårslet Vandværk
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I Danmark kan vi heldigvis stadig drikke vand direkte fra hanen, 
uden at det er tilsat klor eller andre midler. Det skulle gerne 
fortsætte.

Derfor er Aarhus Vand og Vandværkerne i Aarhus i gang med at 
lave særlig beskyttelse af grundvandet i hele Aarhus. Det skal 
ske med særlige parker med bevoksning.

I oplandet i områder som Mårslet vil vandværkerne i Aarhus lave 
grundvandsparker der, hvor grundvandet til vores drikkevand 
dannes inden for 100 år.

Grundvandsparker med natur og skov skal oprettes én gang for 
alle at sikre en varig beskyttelse af produktionen af drikkevand.

Grundvandsparkerne vil samtidig opfylde mange af Aarhus’ mål 
om rekreativ natur, klima, miljø og biodiversitet, skriver Aarhus 
Vand til fællesrådene i Mårslet og Beder-Malling.

Aarhus Kommune har et mål om at øge områderne fra de nuvæ-
rende 11 procent skov til 17 procent i 2030.

Den nationale målsætning er 25 procent, og hertil kommer 
ønsker om andre naturarealer som overdrev, der vil have en 
væsentlig, positiv effekt på klima og biodiversitet.

”Flere rapporter har vist, at grundvandsbeskyttelse med rekrea-
tive naturområder vil booste samfundsøkonomien, blandt andet 
fordi ejendomspriserne stiger, hvor der er natur og skov i nærhe-
den,” skriver Aarhus Vand til fællesrådene.

Nye parker skal beskytte vores drikkevand
Parker til grundvand på vej i Mårslet. Aarhus’ skove skal øges fra 11 til 17 procent.

Af Hans Petersen

Aarhus Vand er allerede godt i gang med at beskytte drikkevan-
det ved at oprette natur og har i et samarbejde med Aarhus 
Kommune og Naturstyrelsen medvirket til, at vi har fået ny 
natur i Solbjerg, Åbo, True og Geding.

”Der skal købes jord til grundvandsparkerne, og det vil ske i et 
partnerskab mellem vandværkerne, Naturstyrelsen, kommunen 
og private firmaer og fonde,” skriver Aarhus Vand.

En grundvandspark, der forbinder Solbjerg med Mårslet og Beder-Mal-
ling med natur og skov, kunne se sådan ud - vist med lyseblåt. Området 
dækker 1.800 ha. Det er mere end dobbelt så stort som Marselisskove-
ne. Udlægges området til natur og skov, vil parken permanent beskyt-
te hovedparten af det drikkevand, der indvindes på vandværkerne i 
Solbjerg, Mårslet samt Malling og Beder. På kortet er også vist kilde-
pladser i området med en 300 meter beskyttelseszone med blå cirkler 
samt boringsnære beskyttelsesområder med rødt. Beder-Malling er til 
højre, Mårslet nummer to fra højre, Obstrup øverst og Tiset, Astrup og 
Solbjerg nederst til venstre.

Vi har fået en forrygende start på fyraftenskon-
certerne, og nu er også forårets koncerter på 
plads. Der er lagt et varieret program, så forhå-
bentlig er der noget for enhver smag.
 
Billetter og tapas bestilles her: https://musik-
imaarslet.nemtilmeld.dk (og hvis det ikke er 
muligt med onlinebetaling, kan der også købes 
kontant i Folkehusets cafe).

Koncerterne koster mellem 50-90 kroner, og ta-
pas kan tilkøbes for 90 kroner.

Følg gerne med på Facebook-siden ”Musik i Fol-
kehuset Mårslet”

Koncerter i Folkehuset
Af Hanne Fahl
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Fritze Bastholm udstiller
Tid: November og december 
Sted: Tranbjerg Bibliotek, Åndehullet 
 
Fritze skriver om sig selv og sin kunst: 
”Jeg er i dag 83 år. Jeg maler stadig dagligt og arbejder med 
farver, der gør en glad.
Jeg har tegnet og malet helt fra barnsben, og jeg har fulgt for-
skellige kurser, blandt andet på Kunstakademiet, og har derved 
udviklet mig i forskellige retninger.
Mest er jeg glad for at bruge akryl.
Som I kan se, er der sket en udvikling i mine malerier igennem 
årene. Det fremgår af billederne, at det naturalistiske og ab-
strakte sammen med farverne giver det, I ser her.”

Find årets pakkekalendergaver 
Tid: Mandag 21. november – fredag 23. december
Sted: Tranbjerg Bibliotek, Deleriet 

I hele perioden kan du bytte legetøj i Deleriet. Kom forbi med 
alt det legetøj, dine børn ikke længere bruger, så andre kan få 
glæde af det – og få selv glæde af at kunne få nyt, brugt legetøj 
med hjem. 

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 

Strik-in 
Tid: Torsdag 1. december kl. 17-19.30 
Sted: Tranbjerg Bibliotek, Langbordet 

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. 

Julehygge for børnehaver 
Tid: Fredag 9. december og fredag 16. december kl. 9-12 
Sted: Tranbjerg Bibliotek, Langbordet og Børnebiblioteket 

Disse to formiddage mødes børnehaver for at sætte gang i den 

gode julestemning! Vi skal læse vores yndlingsjulehistorier, 
imens vi tegner og spiser mandariner og pebernødder.
Vi skal være i børnebiblioteket og ved langbordet, og derfor kan 
du desværre ikke bruge de zoner, som du plejer.
Vi håber, at du alligevel vil blive smittet med den gode julestem-
ning! 
Kl. 12 kan du igen bruge børnebiblioteket og langbordet som 
normalt. 

Kreagruppe for 3.-5. årgang 
Tid: Fredage kl. 14-17 
Sted: Tranbjerg Bibliotek, Langbordet 

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 

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.

Doner dine brugte deodoranter 
Tid: Løbende 
Sted: Tranbjerg Bibliotek, Deleriet 

Tranbjerg Bibliotek er indsamlingssted for Kugledynehjælpen. 
Det betyder at du kan aflevere dine brugte roll-on-deodoran-
ter hos os. Deodoranterne afhentes af en frivillig der tager 
kuglerne ud og rengør dem. Herefter bliver de syet ind i dyner. 
Kugledynerne kan hjælpe mod søvnforstyrrelser, stimulerer 
berøringssansen og kan give ro og tryghed for brugeren. 
Få mere information på kugledynehjaelpen.dk

TRANBJERG BIBLIOTEK: DECEMBER 2022
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AUKTION
Det er en tradition på hvert hold, at eleverne afholder en auktion 
for at samle ind til et godt formål. I år samlede eleverne 35.900 kr. 
ind til Psykiatrifonden. I år udbød eleverne blandt andet en klaver-
time, en personlig lovesong, tarotlæsning, ”bestem en tatovering”, 
pandekager, ghost-drejesession, balletkursus og et lift til Brugsen.

DET SKER PÅ TESTRUP HØJSKOLE I JANUAR

08.01.2023 - 14.01.2023

På dette års Tag og skriv! sætter vi fokus på storpolitik, identitetspolitik 
og Europa som kolonimagt, alt sammen med afsæt i de idéer og håb, 
man kan finde i litteraturen og kunsten.

Tag og skriv! – et af de ældste og mest traditionsrige skrivekurser i Dan-
mark – relanceres i 2023 som et litterært nytårstaffel! Vi går ind i mørket 
sammen og forsøger at drømme og skrive nogle nye verdner og virkelig-
heder frem – eller hvad man måtte have lyst til at skrive eller skrive om.

TAG OG SKRIV! – AT SKRIVE EN NY FREMTID

Hannah Arendt og Martin Heidegger tænkte med og mod hinanden 
ud fra en fælles fascination af tænkningens kraft. Som elev stod 
Arendt på skuldrene af Heideggers filosofi, men hun udviklede 
samtidig sit eget åndelige afsæt og insisterede på at tænke uden 
gelænder. Mens Heidegger mente, at mennesket er kastet ind i 
verden, svarede Arendt, at mennesket ikke blot er i denne verden, 
men også af denne verden: ”… selv om vi kommer fra et intet, 
ankommer vi fuldt udrustet til at håndtere alt, hvad der fremtræder 
for os, og tage del i verdens spil.” Det er Arendts glæde over hvert 
menneskelivs begyndelse, der brydes med Heideggers Sein zum 
Tode – bevidstheden om, at vi skal dø. Det er spændvidden mellem 
livets og dødens betydning – intet mindre.

Glæd dig til en uges foredrag og samtaler med en række toneangi-
vende Arendt- og Heideggerkendere.

ÅNDENS LIV - ARENDT OG HEIDEGGER
15.01.2023 - 21.01.2023



36 December 2022 / Januar 2023

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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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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Indlæg til Mårslet Bladet skal indsendes senest den 10. januar 2023
indlaeg@maarslet-bladet.dk



 39December 2022 / Januar 2023

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

Skal der være fest 
- så hold den i

Mårslet 
Borgerhus

Banevej 2, 8320 Mårslet

Henvendelse om leje sker 
via borgethusets hjemmeside 

 
www.borgerhus.dk

Bliv set! Annoncér i Mårslet Bladet
Skriv til annoncer@maarslet-bladet.dk



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


