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Det er ikke underligt, at så mange gerne vil flytte til Mår-
slet. Der er en gammel floskel, som siger – ”her i smørhul-
let”. Men sådan noget varer ikke ved uden et effektivt 
samspil med kommunen. Men først må man vide, hvad 
man snakker om, når man skal lave blad til alle her i områ-
det +. 

Så nu har jeg været rundt i hele sognet – suppleret med et 
par områder qua Fællesrådets ansvarsområde og 8320 post 
område. 2417 postkasser har jeg læst navnene på og ud-
målt distancen ved skridttælling derimellem; så nu ved jeg 
næsten ligeså meget om Mårslet som julemanden.  

Det var selvfølgelig Mårslet-Bladet jeg var rundt med i 
anledning af, at POST NORD er holdt op med sogneomde-
lingen – herom andet steds i bladet – og så må vi jo selv. I 
den forbindelse vil jeg gerne sende en varm hilsen til Han-
ne Salling og Poul Erik Jensen og søn, der varetog forde-
lingen og redaktionen af bladet - i mange, mange år. En 
indsats for lokalsamfundet, som bør inspirere alle os andre. 

Vandringen mellem de mange postkasser lagde den ene 
herlige observation oven i den anden. Alle, der bor her har 
evnet at gøre noget særligt ud af deres bolig/have/
indgangsparti næsten. Det vidner om, at der er tale om et 

højkulturelt område, som alle danskere – selv københav-
nere – må sidestille med en slags paradis på denne jord, 
især når man dertil lægger bevidstheden om de mange 
foreninger af snart sagt alle slags, der er aktive her. 

De private byggeaktiviteter og ikke mindst byggemod-
ningen, ser fornuftig ud, men vore veje er begyndt at være 
alt for små til den tiltagende trafik – og den store udbyg-
ning af byen. 

Man kan heldigvis ikke fordele Mårslet-Bladet uden at 
møde en masse mennesker - og heldigvis blive budt vel-
kommen med bladet i hånden. Alle de mange samtaler 
giver stor inspiration til at blive ved med at lave blad – og 
være med til at fastholde Mårslet som et smørhul i en tid, 
hvor der skal tages – og bliver taget mange beslutninger.  

Er vi opmærksomme, bliver de ikke taget hen over hove-
det på os.  

Til det har vi så Fællesrådet, der beretter om god gænge 
i samarbejdet med kommunen, så de mange løse ender 
kan føjes sammen efter retningslinjer, der harmonerer med 
kommunens overordnede principper. 

 

Tak for det Mårslet !           Sven Voxtorp 

Oh, at  
bo    i  
Mårslet 
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Det Grønne uDvalG - på skovtur 

En lørdag i januar var Fællesrådets grønne udvalg på 
gåtur langs den nye å fra trampestien til Hovvejen for at 
få inspiration. 

Hvordan kan vi tænke os, at det nye område på den 
gamle søbund skal bruges.  

Skal der være sti hele vejen langs det nye åløb?  

Hvem kommer til at bruge stierne i området – gående 
børn og voksne, institutioner, ryttere på hest eller cykel. 

Det er vigtigt, at vi også tænker på dem, der bare vil 
være stille og lytte til vinden i træerne og fuglesangen.  

Udvalgets medlemmer kom hjem med mange gode 
ideer og mudrede sko 
       Henrik 

Frivillighed under kommunalt pres 
I sidste nummer skrev vi om frivillighedshovedstad Aarhus og frivillighed her i Mårslet - og priste initiati-

verne i høj grad. Måske tog vi dog munden for fuld. 
Kommunen har nemlig for nyligt sendt mange af os et brev om påkrævet frivillighed! 
Brevet, som er holdt i den sædvanlige kancellistil, light, slutter af med følgende urbane opfordring til ”at vi 

slutter os sammen” – frivilligt forstås! 
”Aarhus Kommune har nu offentliggjort en liste med ca.100 vejstrækninger, som påtænkes omklassificeret 

fra offentlig vej til privat fællesvej. Omklassificeringen sker med henvisning til lov om offentlige veje. 
I lovgivningen er der en helt klar procedure for, hvordan omklassificeringen skal foregå. Det er en længere 

proces, som er uddybet på www.Aarhus.dk/harmoniseringafveje. 
Beslutningen om at harmonisere vejnettet er truffet af Aarhus Byråd som en del af budgetforliget i 2015. 

Byrådet igangsatte harmoniseringen den 22.marts 2017. 
”Vi vil opfordre dig til at tale med dine naboer og genboer om, at oprette et vejlaug til  

den fremtidige vedligeholdelse af en privat fællesvej. 
Venlig hilsen Center for Byens Anvendelse” 

Altså skal vi, de berørte, være med til at oprette et "frivilligt" vejlaug, som skal overtage arbejdet med, og 
ansvaret for, at vedligeholde vejen, vi bor ved og holde den farbar og sikker for cyklister, fodgængere og 
bilister til enhver tid, uanset vejret. (Ligesom Kommunen altid har gjort !) 

                                   SV 
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Her i moderne tid begynder foråret 1. marts og 
med det længe ventede forår kommer lyset.  

Det spændende er, om noget af alt det andet, vi 
også har ventet på, snart kommer. Når man går 
sine ture ad Mårslets stier, spejder man stadig 
efter den udeblevne letbane og kan henfalde til 
at længes efter den lille, røde, larmende og me-
get alderstegne, men trofaste Oddergris - og: 

Forleden dag var det et opløftende syn at se 
indtil flere arbejdsomme mennesker køre med 
maskiner, og løfte på tunge ting, på Vilhelms-
borg Station.  

Til gengæld kan man i de mere mørke stunder 
ikke undlade at spekulere på, om der mon fin-
des en uvenlig junta, som bekæmper letbaner i 
Jylland? - Og indtil videre med et vist held.  

Måske vil det en dag lykkes at få fast søgrund 
under fødderne på Vilhelmsborg, selvom de 
vandmasser, som tog Hovstien, ikke synes at 
have udraset. Det kræver godt udstyr at forcere 
forhindringerne. På den anden side er det nu 
også tankevækkende rart, at den mårsletske 
natur ikke lader sig tæmme så let, men svarer 
igen på udfordringer.  

Kommunens fine sti under vejen har i hvert fald 
måttet give op i mødet med søbunden. - Det 
kunne måske lære os lidt ydmyghed, og mere 
omtanke i vort samvær med den natur, vi har så 
travlt med at ordne, regulere og kultivere. Vi har 
godt af, en gang imellem, at huske på, at det 
eneste væsen, naturen ikke har brug for, er det 
ordnende, regulerende og kultiverende menne-
ske.  

Den ville faktisk klare sig bedre foruden.  

Vi har aktive udvalg nu, som arbejder med hel-
hedsplanen - og et af de meget fromme ønsker 
til dem kunne være,  

. 

      Ole 

Da Vaaren naaed den store Park 
Hvor Aaret afmaler sig Træk for Træk 
Kom der Stænk af Sne paa den blege Mark 
Det var Gækkesne, det var Vintergæk 
For den kom paa det Bud, som jog Sneen væk. 

Eranthis kan ikke regnes med 
Den buser paa som et Børnekuld 
Der intet aner om Tid og Sted 
Dens Latter triller med Sommerguld 
Før Sne er sunket som Vand i Muld 
(Fra Helge Rodes digtsamling  ’Ariel’  1914) 

En klumme om små ting 
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PÅSKEN ER KUNSTTID 

 
At Mårslets kunstnere udstiller på Te-
strup Højskole i påsken, er in-
gen hemmelighed længere. 

’1 mm Stiplet’, kaldte kunstgruppen sig, 
som en pendant til revygruppen ’105 
gram blandet’, da vi første gang udstille-
de vore arbejder i højskolens nye musik-
hus i året 2000. 

Så med den planlagte udstilling i år, bli-
ver det 18. gang i musikhuset, og 20. 
gang i alt på højskolen i Testrup. 

 

Årets tema er, ligesom sidst, poesi af 
egen tilvirkning, eller af andre mere 
kendte digtere. 

Det kan kun blive en god påskeoplevel-
se for dem, der begiver sig til Testrup, i 
det forhåbentlig dejlige påskevejr, - lidt 
sol og 12-14 grader ville være fint. 

Udstillingen er åben 1. og 2. påskedag 
mellem 11-16. Første påskedag, som jo 
i år er 1. april (Det er ingen aprilsnar!) er 
der fernisering med lidt godt til ganen fra 
11-12. Alle er velkomne og det koster 20 
kr. at komme ind. 

 

Kunstgruppen Stiplet. 

 

KRÆFTENS BEKÆMPELSES  
LANDSINDSAMLING  

 
SØNDAG den 8. april 2018  

 

Vi håber, at alle tidligere og gerne nye indsamlere, vil hjælpe med at samle ind denne søndag, 
og forsøge at opnå samme flotte resultat som sidste år. 

Mødestedet bliver ligesom sidste år cafeen på lokalcentret Kildevang. Vi mødes kl. 10 og 
regner med, at indsamlingen er slut ved 13-tiden  

Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille, til forskning, patient-
støtteaktiviteter og oplysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 8. april 

Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf. 30 49 38 78 eller 30 25 49 83.  

Du kan også benytte mail: lene.barrett@skolekom.dk eller carstenlund170@gmail.com 

Lene Barrett Petersen 

Carsten Lund Petersen 

mailto:lene.barrett@skolekom.dk
mailto:carstenlund170@gmail.com
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Vil du gerne vide hvad Mårslets 
skarpe penne og fremsynede revy-
folk har på hjerte for dette års Mår-
slet Revy, så kom til opstartsmøde i 
revyforeningen ”105 gr. Blandet” 
her i Borgerhuset  

tirsdag den 13. marts  
klokken 20.00.  

Alle kan være med til at præge 
årets revy, som løber over scenen i 
den første uge af oktober.  

Der er plads til nye tekstforfattere, 
scenefolk, PR-folk og skuespillere 
ikke mindst. Er du dygtig til at spille 
piano, så har vi måske også en cen-
tral plads til dig.  

Indkaldelse til  
generalforsamling i  

Revyforeningen 105 gr. Blandet.  

Forud for opstartsmødet 
kl. 20.00 er der generalfor-
samling kl. 19.00, som varer 
en times tid. 

 
Ved opstartsmødet vil der være lidt 

godt til hals, smagsløg og duftesans i 
løbet af aftenen.  

 

Det eksisterende hold har arbejdet 
sammen i adskillige år. De har med 
ganske få udskiftninger drevet fore-
stillingerne – den sidste var den 37. i 
træk – til et topniveau på landsplan. 
Det kan vore mange tilskuere med 
begejstring bevidne - og der var ud-
solgt sidste år. 

  
Mårslet er efterhånden blevet stor og 

vi glæder os til at mange nye melder 
sig – både unge og ældre - enten de 
nu vil prøve noget, de ikke har prøvet 
før – eller de brænder for at komme i 
gang igen med det sjove og meget 
intense, fælles projekt det er, at lave 
en lokal kvalitetsrevy i Mårslet. 

 
Kan man ikke komme tirsdag den 

13. marts kl. 20.00 i Borgerhuset, Ba-
nevej 2, Mårslet – eller vil man gerne 
vide mere - så kontakt formanden, 
Henning Hansen, på tlf.: 2030 4540 
eller E-mail:  

henning.hansen@ifeh.org   
 
(Det er ikke ham på valgplakaten!!) 

 
Vel mødt tirsdag den 13. marts  

 

Henning Hansen,  
Formand 

Antroposofisk Meditation 
v./ Agnes Hardorp, fra Goetheanum, Dornach 

 

”Om at få kontakt med dit højere Selv” 
Afholdes i Aarhus d. 20. - 22. april 2018 

Kurset holdes på engelsk 
 

Information/Tilmelding: Else Marie Kaasbøl 
E-mail: emk.lysbro@gmail.com 

 
Mobil: 25 38 1 18 

mailto:henning.hansen@ifeh.org
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Skolesiderne 
Musical med 
stor dybde 

I uge 3 tog 6. årgang på Mårslet Skole publikum 
med på en fantasifuld rejse gennem ’Himmel og 
Helvede’, med dovne engle, gamle damer, himmel-
ske væsener foran Himmerigs port og onde djævle til 
Fandens fødselsdag, med masser af bloddryppende 
hygge, samt sang, musik, dans og måske svar på et 
af livets store spørgsmål: Hvorfor skal man begraves 
i jorden for at komme i himmelen? Dyrkede Adam 
og Eva slægtsforskning? Og vokser træerne virkelig 
ind i himmelen? 

Hele ugen var det normale skema omlagt til musi-
cal, så eleverne virkelig kunne fordybe sig i arbejdet. 
Eleverne oplevede i løbet af ugen, at samarbejde var 
nødvendigt, at der skulle tages ansvar for opgaverne, 
og at det er hårdt, men sjovt, at sætte en musical op. 

Inden kulminationen i uge 3, havde eleverne arbej-
det benhårdt i et halvt år, på at blive klar til den store 

premiere. Eleverne samarbejdede både foran, bagved og på sce-
nen, for at få puslespillet til at gå op.  

Publikum mødte talstærkt op og nød forestillingen, som virke-
de meget professionelt sat op. 

Hele ugen 

var det 

normale 

skema 

omlagt til 

musical, så 

eleverne 

virkelig 

kunne for-

dybe sig i 

arbejdet 
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  5.d -  Danmarks indsaml ing  

 

I år samlede Danmarksindsamlingen ind til BØRN UDEN HJEM. I 5.d 
på Mårslet Skole satte vi et projekt igang, for at støtte op om indsam-
lingen. Vi samlede flasker ind rundt i Mårslet. Folk har kunnet skrive 
til os, hvis de havde nogle flasker, som vi så har hentet. Vi solgte og-
så kage på skolen og ved brugsen i Mårslet. Vi nåede til sidst op på 
ca. 6.400 kr. som blev sendt videre til indsamlingen. 

Vi var også med i en konkurrence med andre børn i Århus, om at 
samle penge ind. Her kom vi på en 3. plads. Både piger og drenge 

syntes det var en sjov og spændende måde at hjælpe på.  
Skrevet af:       Børnejournalist Andrea Zacho-Broe 

Notits 2  - mere on ”skolevejen” 
I nr. 1 – 2018 fortsatte beskrivelsen af børneinstitutionerne i Mårslet. Noget der naturligvis ligger forrest i vurderingerne 

hos potentielle tilflytterfamilier. Og – har jeg konstateret ved de mange samtaler jeg har været så heldig at have haft på min 
tur rundt til alle postkasserne her – nogle af de nye familier får passet deres børn udenfor Mårslet.  

Nogle børn passes i Solbjerg og nogle i Malling, samt andre i Tranbjerg, som senere skal gå i skole i Mårslet. Der var en 
hel del spørgsmål jeg må lade gå videre. 

De fremtidige placeringer af institutionerne skulle være bestemt ved lokalplanerne, der er på vej. Dog synes en helt be-
stemt og veldefineret placering af en nødvendig børneinstitution til betjening af hele Hørretløkken, Søparken og de to nye 
bebyggelser på vej uden forklaring at være lavet om fra storparcel til store villagrunde. 

Som bemærket i sidste nummer af bladet er der behov for flytning af en anden stor børneinstitution fra butikstorvet, hvis 
tilkørselsforhold, nu gøres endnu mere problematisk qua Faktabygningens genanvendelse til brødfabrik i megaklassen. 

Ovenstående er baseret på selvsyn og samtaler med folk rundt i Mårslet.  
Svarene kommer lidt efter lidt efterhånden som Fællesrådet får gravet sig ned i flere og flere af problemstillingerne i for-

bindelse med helhedsplan-arbejdet, der er i god gænge - med den meget interesserede kommunes mange dygtige medarbej-
dere. Det er ikke forventeligt, at disse skal vide alt om alle de mange lokalområder – på en gang. Det er vel egentlig også 
borgernes pligt at supplere denne viden, så balancen i vores fælles kommune kan holdes optimalt, hvorved borgernes til-
fredshed forbliver på et højt niveau.             
                Sven Voxtorp 
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Fredag d. 2. marts.  kl. 13.45. 
Kaffebord med efterfølgende Gudstjeneste. 
 
Mandag d. 5. marts  kl. 14.00. 
Så spiller vi igen ” Lille Banko.” 
 
Onsdag d. 7. marts kl. 14.00. 
Hanne Torp læser eventyr. 
 
Søndag d. 11. marts kl. 14.00. 
Lokalcenterrådet arrangerer Banko 
 
Mandag d. 12. marts kl. 14.00. 
”Damernes Butik” præsenterer mode. 

Fredag d. 16. marts kl. 14.00. 
Der bages vafler i Caféen. 
 
Mandag d. 19. marts kl. 14.00. 
Kom og syng med Josser Herold. 
 
Onsdag d. 21. marts kl. 14.00. 
Vi viser dansk film. 
 
Søndag d. 25. marts kl. 14.00. 
Venneforeningen arrangerer Banko. 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

Venneforeningen på Kildevang. 
Vi vil gerne gøre opmærksom på vores BANKO SPIL  

Kaffe og lagkage til kr. 25,00, øl og vand kan købes. 

Desuden sælger vi amerikansk lotteri, og vi glæder os til at se rigtig mange.  

ALLE er velkomne. 
Arrangementerne foregår i Cafeén på Kildevang kl. 14,00. 

Kender du /I ikke Venneforeningen, kan jeg fortælle, at vi er en støtteforening til Kildevang,  
og vi samler på medlemmer, for tiden er vi 127, så vi kan glæde de ældre på Kildevang  

med en hyggelig middag og underholdning et par gange om året,  
hvilket er en stor fornøjelse både for os og for de ældre. 

I skrivende stund er dagen for beboermiddagen ikke planlagt, da vi mangler en køkkendame på Kildevang 

Et medlemskab koster kr. 50,00 om året pr. person 

Inger Christiansen,  
Formand  

Aktiviteter i 
Marts 2018 

 

OBS! Flere nye lokaltelefonnumre til: 
Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet. 

Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverdage kl. 8-15. Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J. 
E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk 

http://www.aarhu. uge dk/OmraadeSyd. 
Lokalcenterrådets tlf.: (9.00-12.00) 87 13 44 34.  

Caféens daglige madplan kan altid findes på www.moldt.net/netcafe 
Cafeéns tlf.: 41855225. 

Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i ”lige uger” kl. 15.00 til 17.00. 
Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K. 86294447, Villy P. 40312445 og Henry L. 41689076. 

Birgit W. Jørgensen, Forstander tlf.: 29209651. 
Gitte Sand, De forebyggende Hjemmebesøg, tlf.: 51180629. Ma.- tors. 8.30-9.00 

Sundhedsenheden  - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 16 00. 
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Om at skrive sin families krønike. 
 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske 
Forening og Egnsarkiv 

Samt 

MÅRSLET Bladet 

Der er stor interesse for – og 
mange kurser i - at få os ældre 
til at skrive vores erindringer 
ned, til vore børn og børne-
børn. I den forbindelse har det 
slået mig, at vi måske glemmer 
fortællingen om slægten, til for-
del for vores egen personlige 
historie. 

 
Vi har en 

fortællepligt, 
og forpligtel-
sen bliver 
først og frem-
mest til, fordi 
vi er de sid-
ste, som ved, 
hvem der er 
afbildet på 
familiens 
gamle papir-
fotos i brun 
toning, sort-
hvide eller 
falmede far-
ver. Hvem de 
var, hvor de 
var, og ikke 
mindst hvor-
for. Mange 
kender til papkasserne fyldt med 
breve, postkort, familiealbums og 
forskellige dokumenter og avisud-
klip, som vi endte med at tage med 
os ubeset i oprydningen, da vores 
forældre flyttede til noget mindre, 
eller da den sidste ’forælder’ døde. 
Vi stillede dem til side med beslut-
ningen om at gennemgå dem en 
regnvejrssøndag, når vi fik tid, - og 
der har de så stået siden. 

 

Passer vi ikke på, bliver vi de uåb-
nede kassers kustoder og overlader 
det dermed til vore børn at køre det 
hele til småt brændbart, fordi de ikke 
aner, hvem der er på billederne, har 
skrevet brevene eller er omtalt i de 
gulnede avisudklip. 

At skrive sin families krønike er 
meget forskelligt fra at skrive sine 
erindringer - ’sin egen historie’. Som 

krønikeskriver er det i høj grad ’de 
andres liv’, man skriver om, samti-
dig med, at man er både tæt på dem 
og fjernt fra dem på én og samme 
tid. Man skal sammenholde og ana-
lysere sine arkivalier – billeder, bre-
ve og det, man har fået fortalt om 
begivenheder, formødre og forfæd-
re. Man skal tolke og bringe orden 
på fortællingen om slægtens liv, som 

man selv er en del af. Hvad skrev 
man om til hinanden i brevene? 
Hvad er slægtens skæbnefortællin-
ger? Hvad findes der af billeder og 
dokumenter? Hvad fortæller kirke-
bøgerne og folketællingerne om fa-
miliens enkelte medlemmer? 

 
Det kan være overvældende at tage 

hul på arbejdet – så overvældende, 
at man ikke får det gjort, selvom 
man har lysten til det. Der er mange 
valg at tage - måske alt for mange. 
Hvor langt kan, eller skal man, gå 
tilbage i slægtshistorien? Til hvem 
skriver man? Hvordan formidler 
man sin fortælling? - for blot at 
nævne nogle af de beslutninger, der 
skal tages. 

Egnsarkivet, Lokalhistorisk For-
ening og Mårslet Bladet i forening 

tilbyder at etablere et kursus - en 
workshop, hvor man kan få hjælp til 
det arkivarbejde og redigeringsarbej-
de, samt ikke mindst den tolkning, 
billedlæsning og udformning, som 
følger med ønsket om, at skrive sin 
familiehistorie. 

 
 
 
 

Arkivleder  
Anne Marie Dalsgaard 

Mikkelsen  
 

Ole Hansen,  
Mårslet Bladets redakti-

onsgruppe, holder: 

 
19/3 –information på 
Lokalhistorisk For-
enings generalforsam-
ling. 

 

10/4 - oplæg om og for-
håndstilmelding til kur-
set med start i efteråret. 

(Tidspunkt og sted meddeles senere) 

 

Synligt eftermæle 
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Efter kaffen: 
Når du har hørt om foreningens 

mange spændende aktiviteter og 
dagsordenen er godt overstået, er 
der gratis kaffebord samt interes-
sant foredrag om én af sognets 
nyere landsbyer: 

 

Storhøj 

Helmer Kemp Andersen, Stor-
høj, fortæller historien om Stor-
høj fra bar mark til et veletableret 
boligområde - helt for sig selv! 
Sidste år fejrede Storhøj 45-års 
jubilæum, så der er mange års hi-
storie og begivenheder at fortælle 
om. Mange beboere har været 
med fra begyndelsen, men hvor-
dan kunne en landsby opstå her?
Foredraget bliver ledsaget af fo-
tos fra bl.a. Egnsarkivets billed-
samling. Ovenstående luftfoto er 
fra 1984. Velkommen til et lokal-
historisk foredrag - kom og bliv 
klogere på din egn! 

— 
Husk kontanter - der er mulig-

hed for at  indmelde sig i forenin-
gen eller forny sit medlemskab. 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

 

Dagsorden: 
 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Beretning om foreningens 

aktiviteter 
 
3. Fremlæggelse af regnskab til 

godkendelse 
 
4. Indkomne forslag 
 
5. Valg 
 
Valg af bestyrelse jf. §4 
På valg er: Leo Jelling,  
Ingerlise Wendland og Lisbet 

Thorendahl. Sidstnævnte ønsker 
ikke genvalg. 

 
Valg af to bestyrelsessupplean-

ter 
På valg er Anders Errboe og  
Jørn Andersen. Sidstnævnte øn-

sker ikke genvalg. 
 
Valg af to revisorer 
På valg er Tage Andersen  
og Hans Vedholm 
 
Valg af én revisorsuppleant 
På valg er Ivan Dybvad 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
 
7. Eventuelt 

Husk Mårslet Egnsarkiv har 
åbent den 1. og 3. tirsdag i hver 
måned fra kl. 19-21 og den 2. og 4. 
onsdag i hver måned fra kl. 16-
17.30.  

Indgang fra skolens lille P-plads 
på Obstrupvej. 

 
Åbningstider i marts måned: 
 
 Tirsdag den 6.3. kl. 19-21 
 Onsdag den 14.3. kl. 16-17.30 
 Tirsdag den 20.3. kl. 19-21 
 Onsdag den 28.3. kl. 16-17.30 
 
Mail: maarsletarkiv@gmail.com 
www.maarsletegnsarkiv.dk 
 
Vær en del af foreningen! 
Hvis du vil vide mere om den for-

tid, der danner baggrund for den 
nutid - og ikke mindst den fremtid, 
du er en del af, så bliv medlem af 
Mårslet Sogns Lokalhistoriske For-
ening og støt samtidig Mårslet 
Egnsarkiv. 

Årligt kontingent: 
Personligt: 75 kr. 
Husstandsmedlemskab: 150 kr. 
 
Kontakt:  
 
Formand Anne Marie Dalsgaard 

Mikkelsen, 4034 9838 eller  
annemarie.dm@gmail.com 
 
Kasserer Kirsten Cramer,   

            2840 0174 eller  
kirsten.cramer04@gmail.com 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening afholder ordinær  

Generalforsamling  
mandag d. 19. marts 2018 kl. 19.30 i Sognehuset, Obstrupvej 4, Mårslet. 

Efterfølgende er der foredrag: 
 

STORHØJ — et fejlslagent projekt, eller ……?  
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Læserbrev - om den "ulovlige" hastighed i Byen  

- hvad blev det til ? 

Diskussionen om den generel-
le hastighedsgrænse på 40 km/t, der 
på forsøgsbasis er indført i Mårslet, 
som vi omtalte i sidste nr., gik videre 
på facebook. Det ender normalt i 
ingenting, fordi ingen konkluderer 
og afvejer fornuften i de enkelte, 
individuelle "udslip", men for en 
gangs skyld var der gods i indlægge-
ne.  

Når man ser bort fra de sædvanlige 
nærmest rigoristiske tilhængere af 

lav, generel hastighed, var der flest 
tilhængere af en normalisering, så 
man ikke oplever at skulle køre for-
skelligt her i Mårslet end andre byer 
af samme beskaffenhed.  

De vigtige er at køre efter forhol-
dene, hvad de fleste bilister gør. At 
køre 40 km/t er for meget, når det er 
glat - specielt her i Mårslet, hvor alle 
- også de små - cyklister tvinges ud 
foran bilerne, når bump skal passe-
res. Men om natten kan højere ha-

stigheder være forsvarlige, hvilket da 
også er også det mønster, man kon-
staterer i virkelighedens verden. 

Det sidste spørgsmål fra brevskri-
veren er (adspurgt); - hvem der øn-
sket disse lave hastigheder i en by 
med fornuftige billister?.  

Det spørgsmål må vi lade gå videre 
til Fællesrådets trafikudvalg . 

Redaktør  

På vandring. 

Passer her med max 3 km/t (Giber Åen) 
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 stranden). Vi løber en tur rundt i skoven på 
vores sædvanlige træningsrute. Også her 
kan turen kortes af. 
 
21. april:  
Vi mødes på P-pladsen ved Fløjstrup 
Strand. Se ovenfor. 
 
28. april:  
Vi mødes på P-pladsen ved Fløjstrup 
Strand. Se ovenfor. 
 
5. maj:  
Vi mødes foran Super Brugsen i Malling. 
Vi løber/går en tur rundt i, og omkring 
Malling. Turen kan kortes af flere steder. 
 
12. maj:  
Vi mødes på P-pladsen ved Fløjstrup 
Strand. Se beskrivelse ovenfor. 
 
Ud over disse træningsture er du velkom-
men til at løbe med BMI Løb og Motion 
onsdag aften kl. 17.30 fra Fløjstrup Strand. 
Her aftaler man løbegrupper. 
 

 
Bemærk: det er gratis at deltage - in-
gen tilmelding - mød blot op.  
 
Hvis du vil deltage i Royal Run skal 
du tilmelde dig via Royalrun.dk. 
 
 V/ Jørgen Fjord, næstformand    

- 
uanset alder, køn og fysisk form. Der er 
mulighed for at løbe eller gå en rute på 10 
km, eller at deltage på One Mile Run - den 
er 1,609 km lang.  
Tilmelding er allerede åben. 
BMI Løb og Motion tilbyder at hjælpe dig i 
form, så du kan løbe eller gå turen. Tilbud-
det er åbent for alle - specielt i området Be-
der-Malling-Mårslet, og det er helt gratis 
og uden tilmelding.  
Du og din familie kan blot møde til trænin-
gen (se nedenfor). Klubbens medlemmer 
hjælper med at finde rundt på ruten, og træ-
nerne hjælper med gode råd. Vi danner lø-
begrupper med forskelligt tempo og di-
stance, så alle kan finde nogen at løbe/gå 
sammen med. Det er godt at træne med 
hver gang - men ikke en forudsætning. Til-
buddet er et samarbejde mellem BMI Løb 
og Motion samt DGI. 
Programmet: 
Træningen er på lørdage i april og starten af 
maj. Vi starter alle dage kl. 10. 
7. april:  
Vi starter foran Super Brugsen i Be-
der. Turen går gennem parken, Rok-
balle, Langballe, Vilhelmsborg og 
tilbage til Beder Torv. Der er mulig-
hed for at korte turen af.                           
14. april:  
Vi mødes på P-pladsen ved Fløjstrup 
Strand (hvor trappen fører ned til 

Klar 

Royal 

Run den  

21.  

maj 

2018 

sam-

men 

med 

BMI  

Løb og  

Motion. 
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E-mail Mårslet-
bladet 

 
indlaeg@maarslet-

bladet.dk 
annonce@maarslet-

bladet.dk 
 

www.maarslet-
bladet.dk 
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Bag prisen står Testrup Høj-
skole, Dagbladet Informati-
on og Montana Møbler. 
Mårslet Bladet fik en snak 
med to af arrangørerne, 
Mads Eslund, der var med 
til at stifte prisen i 2006, og 
Pernille Abd-El Dayem, som 
begge underviser på skolens 
skrivelinje. 
 
Hvem vælger kandidaterne til prisen? 
 

Indstillingskomiteen består af lærere 
fra Testrup, og anmeldere fra Dag-
bladet Information. Det er os, Pernil-
le og Mads, der rent praktisk arran-
gerer prisoverrækkelsen, og Montana 
Møbler, der står for økonomien. 
 
Prisen skal gå til litteratur, som er 
fornyende, eller som formår at frem-
stille virkeligheden på en ny og over-
raskende måde. Hvordan forholder I 
jer til det? 

 

Vi ser på flere ting: Er der tale om 
gode bøger, som har høj kvalitet, 
eller måske er ekstremt interessante? 
Debutanten Bjørn Rasmussen, der 

modtog prisen for 
nogle år siden, for 
’Huden er det ela-
stiske hylster der 
omgiver hele lege-
met’, var indlysen-
de at indstille, og 
Christina Hagens 
bog, hvor meget er 
skrevet i hånden, 
en ’kollage’-bog, 
med billeder og 
breve ligeledes. 
 
Ville en krimi kun-
ne blive nomine-
ret? 
 
Ja, hvis krimien er 
spændende, og 
udfordrer sin form, 
og der leges med 
virkemidlerne. 
Men vi må nok indrømme, at der 
aldrig har været indstillet en krimi. 
Valget falder oftest på digtsamlinger 
eller romaner, og det er sikkert fordi, 
at der i højere grad bliver eksperi-
menteret litterært i disse genrer. 
 
Hvorfor i alverden sponserer en mø-
belfabrik en litteraturpris? 

Man kan godt være 
interesseret i kunst 
og litteratur, selv om 
man producerer møb-
ler. Peter  
Lassen, som er Mon-
tanas stifter, har flere 
gange samarbejdet 
med kunstnere i ud-
viklingen af forskelli-
ge ting, så det ligger i 
firmaets historik. 
 
Hvad tænker forfatte-
re om prisen? 
 
Montanaprisen er en 
væsentlig pris i det 
litterære landskab, 
som én af de priser 
med størst lødighed. 
Det er litterater og 
forfattere, der delta-

ger i beslutningen om, hvem der skal 
modtage prisen. Denne gang er det 
en dommerkomité bestående af bl.a. 
Informations-kritikere og Nordisk 
Råds Litteraturprismodtager i år, Kir-
sten Thorup, som har udvalgt de no-
minerede. Der er ingen tvivl om, at 
Montanas litteraturpris er en vigtig 
anerkendelse for forfatterne der får 
den, og beløbet på 100.000 kr. er da 
også en ganske god sum penge, som 
giver mulighed for at komme ret 
langt med et nyt arbejde. 
 

Hvad får Testrup Højskole ud af det? 
 
Vi får mulighed for at holde dette 
januar-kursus, som også giver anled-
ning til at snakke om alle mulige an-
dre litterære værker, og hvor vi kan 
invitere en masse oplægsholdere og 
kritikere. Og vi synes, der er noget 
smukt i, at det er en dansk folkehøj-
skole, som står for at uddele denne 
pris, fordi stedet her til daglig, og 
måske især i denne uge, er et brænd-
punkt for dansk litteratur. På de lan-
ge højskoleophold er der jo forfattere 
in spe, som lærer at skrive, på sko-
lens skrivelinje, så Testrup er blevet 
et af litteraturens ’steder’, hvis man 
skal tænke lidt flot om det. 

Mads Eslund 

Pernille Abd-El Dayem 

Uddeling af   

Montanas litteraturpris 2017  
på Testrup Højskole 
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  du har fået Montanaprisen? 
 

Det har jeg ingen idé om, 
og det er ikke salget, der 
driver de fleste forfattere, 
for det kommer der alli-
gevel ikke meget løn ud 
af. Man skriver, hvad 
man synes er nødven-
digt. De nominerede 
er bøger, der ikke har 
brug for en bestsel-
ler, smallere bøger 
til et smallere pub-
likum. 
 
 

Interview:Henrik   
 

Foto: Højskolen og  Mogens Enge-
lund.  
 
 
 
Herunder Lone Aburas 

Hvem vælger et højskolekursus 
på denne årstid? 
 
Det gør en blanding af ældre 
mennesker, fra alle mulige for-
skellige erhverv, og så en del 
unge, som har pause fra eksami-
ner i januar. Mange har været her 
flere gange. Det er et meget 
spændende møde, som opstår 
mellem ældre og unge. I ugens 

løb har kursisterne læst og disku-
teret de forfattere, der er nomine-
ret til prisen, og til sidst udvælger 
de én af dem til publikumsprisen. 
Både Montanas Litteraturpris 
2017 - og publikumsprisen - gik 
denne gang til forfatteren Lone 
Aburas for bogen ’Det er et jeg, 
der taler (Regnskabets time). 
Agitprop’  
 
Mårslet Bladet spurgte hende: 
Du har givet bogen undertitlen 

Agitprop, et begreb sammensat  
af ordene agitation og propaganda, 
der blev skabt, før du blev født. Hvor 
kender du det fra? 
 
Det kender jeg fra 
historien om den 
russiske revolution, 
hvor agitprop handle-
de om at lave propa-
gandistisk kunst. Jeg 
har savnet god politisk 
kunst, som ikke går på 
æstetisk kompromis. Jeg 
prøver at beskrive en vir-
kelighed. Tænker, at mine 
læsere er som jeg selv, og 
tror ikke, at jeg kan omvende 
nogen. 
 
Synes du, at kunstnere skal give sig 
politisk tilkende? 
 
Uretfærdigheder, som at nogen dør, 
når de kun er tre år - den farlige tur 
over Middelhavet, MÅ man skrive 
om, som Peter-Clement har gjort det, 
med digtet ’Bag bakkerne kysten’, 
der trækker ting frem, som vi har 
fortrængt. Forskellen på at nå til ve-
sten eller at dø på vej til Europa. 
Andre forfattere oplever, at prismod-
tagelse betyder et større salg, tror 
du også, at du vil mærke dét, nu, da 

Indbydelse til GENERALFORSAMLING i 
TESTRUP HØJSKOLES SKOLEKREDS 

Onsdag, den 14. marts kl. 18.30 i Højskolens foredragssal. 
 

DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag – forslag skal være Højskolen i hænde senest den 6. marts 
6. Skolens forstander beretter om årets gang og skolens økonomi 
7. Valg til bestyrelsen – på valg er Margrethe Poulsen og Kåre Christiansen 
(modtager genvalg) 
8. Valg af to suppleanter – på valg er Jørgen Brandt Andersen (modtager genvalg) 
og Kaj Lolholm (modtager ikke genvalg) 
9. Valg af to revisorer - Per Enevoldsen og Hans Ole Kaa (modtager genvalg) 
10. Eventuelt 

 

Efter generalforsamling vil der kl. 19.30 være et meget spændende arrangement –KUN for 
Skolekredsens medlemmer og Højskolens elever. 
 

Der er fri entre for medlemmer - og som altid vil der være kaffe og lækker kage. 
På vegne af bestyrelsen Margrethe Bogner 
 

OBS Årskontingent er kr. 150,- og kr. 50,- for hvert ekstra medlem af samme husstand. 

       Tilmelding via: www.testrup.dk 

Hvert år uddeles 
Montanas Litteratur-
pris på Testrup Høj-
skole som afslutning 
på januar-kurset ”Tag 

og læs” 
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 Giv en hund til Mårslet-Bladet 

Lidt om bladets økonomi 
 

Regnskabet for 2017, der fremlægges på Fællesrådets 

repræsentantskab, udviser en omsætning på knap kr. 

193.000, og vi kommer ud med et overskud på kr. 6.649. 

Det er stort set som budgetteret, idet der dog har været 

nogle forskydninger i indtægter og udgifter. Annonceind-

tægter er faldet med knap kr. 20.000 og lander på kr. 

127.000. Mere bemærkelsesværdigt er det, at vennekred-

sen ”gi’ en hund til bladet” er faldet til kr. 2.450. 22 en-

keltpersoner/familier tog opfordringen til sig og donerede 

”en hund” eller lidt mere. Det er det laveste antal donatio-

ner i de 17 – 18 år vennekredsen har eksisteret. Tilbage i 

2016 var der knap 100 familier som tog opfordringen til 

sig. Bladet er fortsat godt velpolstret, idet vi har omkring 

kr. 150.000 at stå imod med og tage de udsving, der kom-

mer over året.  

I 2018 budgetteres der med et nul-resultat. Fremstillings-

omkostningerne stiger med knap kr. 10.000, tilsvarende 

distributionsomkostningerne, der i 2018 budgetteres til kr. 

65.000.  

Her arbejder vi i skrivende stund på at få en permanent 

løsning på plads, efter PostNord ikke længere ønsker at 

varetage et sådant forretningsområde.  

For at få budgettet til at hænge sammen, har jeg været så 

optimistisk at budgettere med at 50 enkeltpersoner/

familier vil donere ”en hund” til bladet. Det kan gøres 

via netbank: reg. nr. 5072 konto nr. 1091531 

eller via mobile pay 2047 5889 (så vil jeg foretage en 

ugentlig overførsel af indgåede betalinger) 

Ivan Dybvad 

Mårslet Bladets kasserer 

Annoncepriser 2017 - 18 
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a. 
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 

 

Alle henvendelser til: 
Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688 

 

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

 

SKJULTE RØRSKADER: 
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at 

aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere 
at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er forbrug. 

Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren. 
 

Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 
 

Hjemmeside: www.maarsletvand.dk 
E-mail: vandvaerk@maarsletvand.dk 

 
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 
igennem 
firmaet. 

Service kan 
bestilles på 

70101005 eller http://www.ahs.dk  

Martin Simonsen 
Aktiv Hvidevareservice 

Tværskiftet 4 
8330 Beder, 70101005 

www.ahs.dk 

Your  

tube 

http://www.maarsletvand.dk
mailto:vandvaerk@maarsletvand.dk
http://www.ahs.dk


 

MÅRSLET BLADET  februar/marts 2018 34 

 

 
 

  



 

           MÅRSLET BLADET  februar/marts 2018 35 

 

  

9.30-17.30 
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Giv en HUND til Mårslet-bladet 

Se side 32 

Opdæmning af  
Giber Åen  
Usikker is 
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Foto: Sven Voxtorp 

Gamle stubbe kan da også bruges - her ved Skovmøllen. 


