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Forsidefoto: Jens Andersen

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I MÅRSLET FÆLLESRÅD
TIRSDAG, DEN 26. FEBRUAR 2019 KL. 19.00
i BORGERHUSET, BANEVEJ 2, 8320 MÅRSLET

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to stemmetællere
4. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Godkendelse af budget samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
7. Indkomne forslag - herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år:
8. Behandling af indkomne forslag
9. Resume og bemærkninger fra de to udvalg ”Byens afgrænsning” og
Grønne områder og stier”
10. Forretningsudvalget fremlægger kommunikationsplan og øvrige planer
for inddragelse i forbindelse med Helhedsplanen med henblik på Repræsentantskabets godkendelse
11. Forretningsudvalget fremlægger arbejdet med Mårslet Bladet samt ny
udgave af Mårslet.net
12. Valg til forretningsudvalget (FU)
13. Valg af revisor og revisorsuppleant for det kommende år
14. Eventuelt
På valg til FU i 2019:
Poul Hakon Poulsen, Anette Poulsen, Simon Axø, Finn Larsen samt 1. suppleant Troels Laursen. 2. suppleant posten er pt. ubesat og derfor også på valg.
Ikke på valg i 2019:
Jens Thomsen, Anders Kjær, Søren Pallesen
Forslag fra medlemsgrupper (pkt. 7) indsendes senest 19. februar
til fællesrådets mail: Maarsletfu@gmail.com
Den skriftlige beretning kan fra den 9. februar læses på www.maarslet.net

Hver medlemsgruppe har 2 stemmer og kan sende én eller to repræsentanter.
Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret.
MØDET ER ÅBENT FOR ALLE !!
OBS – indkaldelse og materiale til repræsentantskabsmødet fremsendes KUN
på mail og via web. Derfor beder vi medlemsforeningerne opdatere deres
mailadresser hos os, hvis kontaktpersonerne er skiftet.

Bagsidefoto: Ole Hansen

MÅRSLET FÆLLESRÅD
JANUAR 2019

Fotos må kun gengives i andre trykte og digitale medier med fotografens tilladelse.

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)
Formand:
Næstformand:
FU-medlem:
FU-medlem:
FU-medlem:
FU-medlem:
Suppleant:
Suppleant:

2

Anders Kjær
Jens Thomsen
Anette Poulsen
Simon Axø
Poul H. Poulsen
Søren Pallesen
Troels Laursen
Finn Larsen
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Langballevænget 111
Tranbjerggårdsvej 20
Nymarksallé 128
Testrup Højskole.
Hørretløkken 48
Langballevej 166
Hørretvej 12
Langballevænget 92

8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet
8320 Mårslet

Tlf. 23 38 21 72
Tlf. 20 43 77 12
Tlf. 29 20 96 34
Tlf. 86 29 03 55
Tlf. 28 11 65 36
Tlf. 24 67 56 48
Tlf. 86 29 05 00
Tlf. 40 85 95 00

MaarsletFU@gmail.com
MaarsletFU@gmail.com
MaarsletFU@gmail.com
MaarsletFU@gmail.com
MaarsletFU@gmail.com
MaarsletFU@gmail.com
MaarsletFU@gmail.com
MaarsletFU@gmail.com

En klumme om store og små ting
Tekst og foto af Ole Hansen

For et år siden kunne denne
klummeskriver konstatere, at
første halvdel af vinteren havde været ’våd og grøn’. Klummen fra dengang kan for så
vidt gentages og vil være helt
dækkende for dette års halve
vinter også. Men det vil vi afholde os fra, eftersom det jo
blot vil blive – Ja! - en gentagelse.

Alt, hvad man troede var en
urørlig del af arvesølvet, lige
fra Telefonvæsnet, De danske
Statsbaner og Dong til Det
Kongelige danske Postvæsen,
forsvinder ind i et stigende kaos.
Som den smukkeste afsked til
alle vore ’væsner’ kan franskmændenes farvel til et andet,
fint gammelt væsen - morsealfabetet – stå. Ved overgangen
til elektronikkens lyksaligheder
som kommunikationsmiddel på
verdenshavene i 1997, lød det
sidste budskab oversat fra morse således:

Klummen har undervejs i sit
første år erobret overskriften
’…om store og små ting’, men
har vist ind til nu kun handlet
om små ting. Ved begyndelsen
af et nyt år kan det være fristende at udvide horisonten.
Set fra min græsplæne synes
verden at være løbet løbsk.

Hvornår har man sidst modtaget et så smukt dekoreret
brev? – mails er og bliver en trist affære!

’Kalder alle!  Dette er vort
sidste råb før den evige tavshed’.

Væsnernes død er så, hvad det er. De er væk – og kommer aldrig tilbage. Beklagelserne hører os ældre borgere til, når vore håndskrevne julebreve først når frem et godt stykke inde i det nye år, - trods afsendt i god tid
før jul.

Men for nu ikke at henfalde til de små ting må det være på sin plads at introducere den store ting, der fylder
lige nu:
Redaktionen har brug for et par medlemmer mere, som har lyst til at prøve kræfter med et væsen så
gammeldags som et blad, der bliver trykt på papir og båret rundt til sognets postkasser af rigtige, levende budbringere.
Vi er for nuværende tre medlemmer i redaktionen og arbejdet er tidsmæssigt overskueligt – og ikke mindst
ganske fornøjeligt. Vi bruger et meget samarbejdende trykkeri, men har brug for, at vi bliver flere om at kunne
det samme.
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Referat, møde i Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg 12. december 2018
Eventuelt
Aarhus Kommune har udsendt en ”forundersøgelse vedrørende eventuel udarbejdelse af forslag
til ny planlægning for området med eksisterende lokalplan nr 189 ved Mårslet Byvej 2-26 i Mårslet”. I sin essens åbner forundersøgelsen for at omdanne det eksisterende område med fortrinsvis erhvervsgrunde til et boligområde. FU har drøftet Aarhus Kommunes forslag og har i enighed
besluttet, at man ikke ønsker at omlægge området fra erhverv til boligformål. FU finder det vigtigt, at der er mulighed for at oprette virksomheder i Mårslet, hvilket eksempelvis kan omfatte
både håndværksvirksomheder, produktion eller kontorfællesskaber – og derfor skal der fortsat
opretholdes erhvervsområder i Mårslet. FU vil svare Aarhus Kommune at man af hensyn til byens udvikling ønsker at opretholde erhvervsområdet. Såfremt Aarhus Kommune skulle at sidde
denne indstilling overhørig, vil vi fremsende en række overvejelser om selve boligområdets udformning, så det sikres at det i det mindste respekterer Helhedsplanen og den bestående bys
præg. Finn udfærdiger sammen med Poul et svar til kommunen.
Anders sørger for at færdiggøre oktoberreferatet
Anders sender medlemslisten til Finn
Anders sender mailinglisten over Fællesrådets medlemmer til Søren
Simon og Finn fortalte om møde med Aarhus Kommune om støjdæmpning af Beder-Beringvejen,
hvor den skal passere Testrup
Anders skal skrive til Carsten Thomsen ved Aarhus Kommune om anlægsbudgettets mulige anvendelse i Mårslet – Finn skriver et udkast til dette brev
FU har besluttet at invitere Bünyamin Simsek samt repræsentanter for andre forvaltninger til
Mårslet inden sommer 2019.

Mårslet Vandværk
Generalforsamling
afholdes i Borgerhuset
Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Mvh
Bestyrelsen
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Referat, møde i Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg 12. december 2018
Fremmødte: Simon, Jens, Finn, Anders, Søren, Poul
Afbud: Troels, Anette
Deltagere ved åbent formøde: Ingen
Dagsordenspunkter inkl. referat:
Inddragelse af grundejerforeninger omkring stier
Jens og Finn laver en indkaldelse til de berørte foreninger. Vi forudser møde for de Nordvestlige dele af Mårslet d. 15. januar kl 19-22 på Testrup Højskole. Vi forudser møde for de Østlige
dele af Mårslet 5. februar kl 19-22 på Testrup Højskole
Jens og Finn arrangerer det praktiske.
Der afrapporteres fra disse møder på Repræsentantskabsmødet 26. februar 2019.
Planlægning af nye numre af Mårslet Bladet
Poul inviterer Mårslet Bladets redaktion til mødet 8. januar 2019
Søren foreslår at FU bliver fotograferet til brug i Mårsletbladet før repræsentantskabsmødet.
Vi bør avertere efter et nyt medlem til FU fra det sydvestlige Mårslet, for den del af byen vil
blive påvirket meget af Beder-Beringvejen
Byens afgrænsning drøftede vi sidst, men fik ikke ført helt i mål
FU vedtager at Finn og Poul laver et fagligt oplæg om landskabelige forhold omkring Mårslet
under titlen ”Landskabelige værdier”. Oplægget færdiggøres i perioden efter repræsentantskabsmødet og skal gøres til genstand for en høring. Indholdet vil fokusere på landskabelige
værdier som skal bevares eller respekteres.
Repræsentantskabsmødet
Mødet vil blive afholdt 26. februar 2019 i Borgerhuset
På valg er Poul, Anette, Simon og Finn
Ikke på valg er Jens, Anders og Søren
Suppleant er Troels , der er på valg. Der er pt en plads som suppleant ubesat
Følgende emner vil blive drøftet:
Udvalgenes oplæg
FU’s planer for inddragelse
Vi vil bede om repræsentantskabets godkendelse af vores arbejdsgrundlag
Vi vil fremlægge kommunikationsplanen, den nye hjemmeside samt Mårsletbladet
Aktiviteter i og møder i første kvartal – Jens lægger dem på Mårslet.net
Repræsentantskabsmøde afholdes 26. februar 2019 i Borgerhuset
Ordinære FU møder vil finde sted på følgende datoer:
8. januar 2019 kl 1800 på Kildevang
7. februar 2019 kl 1800 på Testrup Højskole
12. marts 2019 kl 1800 på Testrup Højskole
11. april 2019 kl 1800 på Testrup Højskole
7. maj 2019 kl. 1800 på Testrup Højskole
13. juni 2019 kl. 1800 på Testrup Højskole
Der afholdes Fællesrådsseminar d. 4. marts 2019
Der afholdes arbejdsmøde om Mårslet.net 15. januar 2019 kl 1900 på Testrup Højskole
Mårslet Net status
Søren har givet status på mødet og vil indkalde FU mfl. Til arbejdsmøde 15. januar som omtalt
ovenfor.

Søge støtte fra Aarhus Kommune
Anders fremsender udkast til Poul, som færdiggør og indsender ansøgningen.
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TMG Gymnastik
Af Pernille Bechsgaard Jensen

Planum Dansestudie i Mårslet
Breaking News:
Planum Dansestudie starter hold i Mårslet, grundet et samarbejde med TMG Gymnastik.
TMG Gymnastik blev for 6 mdr. siden kontaktet af Planum Dansestudie, og siden da har vi i fællesskab fået sat
rammerne for de fedeste dansehold og en samarbejdsaftale. Nu er vi klar til, at Mårsletterne og omegn skal danse.
Stilarten er: Moderne hip hop, svedige rytmer og MGP dans for de mindste. Vi har fået deres bedste instruktør Andrea
Andersen, der er så dygtig til at fange sine medlemmer hvor de er, og få bevægelser ud af kroppen, som vi andre ikke
troede muligt. Hun favner både børn og voksne og kan motivere og danse så man bobler af glæde når man går derfra.
Tid og Sted: d. 8/1 - 28/5 2019 (19 gange, da holdet holder ferie i skolernes ferie) i Sal B, i Multihallen.
4 hold:
3-5 årige….. …….. tirsdage kl. 16.30-17.00 (lukket)
6-8 årige….. ……. tirsdage kl. 17.10-17.40
9-15 årige ………. tirsdage kl. 17.50-18.35
Voksne fra 16 år…tirsdage kl. 18.45-19.30
Læs mere på: www.tmgsport.dk/sportsgrene/gymnastik/tilmelding
Vi håber du vil være med til at danse med os.
Mvh Planum Dansestudie og TMG Gymnastik
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Prøv de nye watt-cykler i TMG Motion
Tekst og foto af Peter Vestergaard

I dit lokale fitness-center er du velkommen, hvad enten du er af den smalle eller
den bredere type, om du er ung eller ældre - og det er absolut ikke kun de tunge
vægte, der er i brug. Faktisk behøver du
ikke trække og løfte som et rent muskelbundt for at få din krop smidig og i bedre
form. Det vil en instruktør vejlede dig i,
når du melder dig ind og får en oplæring i
maskinerne.
Hvis du prøver at klikke dig i pedalerne
på en af centrets indoor-cykler, så får du

ret hurtigt sved på panden og høj puls. Du
kan iøvrigt sagtens starte i fx shorts og
almindelige indendørssko.
Her i vinterperioden er der run på spinningtimerne, men vi har udvidet kapaciteten, så vi nu, inklusiv instruktørpladsen,
har 17 cykler. Heraf er de 6 spritnye wattcykler, hvor du blandt andet kan aflæse,
hvor mange watt du træder. Det er ekstra
motiverende for mange deltagere, der får
styrket ben- og ballemusklerne og flere
gange i løbet af en time, når op "i det

røde felt". Især i det røde felt er det, at
forbrændingen ryger op i højeste gear.
Lungefunktionen bliver større, hjertet
styrkes, og i det hele taget bliver dit
kredsløb bedre.
Husk, at et medlemsskab af TMG Motion foruden selvstændig styrke- og konditionstræning også gælder for holdtræning
som Indoor cykling og for disciplinen
Walk it, der er en effektiv holdtræning på
en slags løbebånd, hvor også ben, baller
og core-regioner styrkes.

Pulsen er høj, og der brændes masser af kalorier af i spinning-timerne.

Næste nummer af Mårslet Bladet udkommer til marts.
Deadline til det nr. er d. 10. februar 2019
Tekster bedes skrevet med Times New Roman, størrelse 11 pkt.
Annoncer skal indleveres som målfaste pdf-filer.
Støt Mårslet Bladet!
Private støtter som regel med 100 kr., institutioner og foreninger med 1000 kr.
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Frivillige instruktører motiverer til at træde i pedalerne.
Foto v/ Peter Vestergaard
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I fitnesscenteret er der redskaber til at træne musklerne i hele
kroppen.
Foto v/ Peter Vestergaard

TMGs afdelingers generalforsamlinger 2019
Håndbold:

tirsdag d. 5/2 kl. 19 i skolens lokale 3

Petanque:

onsdag d. 6/2 kl. 18 i skolens lokale 3

Gymnastik:

onsdag d. 6/2 kl. 19.30 i Multihallens fællesrum

Tennis:

tirsdag d. 19/2 kl. 19 i Multihallens fællesrum

Floorball:

tirsdag d. 19/2 kl. 19 i skolens lokale 3

Badminton:

mandag d. 25/2 kl. 20 i Multihallens sal A

Dart:

tirsdag d. 26/2 kl. 19 i lokalet ved egnsarkivet

Fodbold:

tirsdag d. 26/2 kl. 19 i Mårslet skoles kantine

Basketball:

tirsdag d. 26/2 kl. 19.30 i skolens lokale 3

Cykelmotion:

torsdag d. 28/2 kl. 19.30 i Borgerhuset

Volleyball:

torsdag d. 28/2 kl. 19 på Baneleddet 2

Motion:

torsdag d. 28/2 kl. 19 i motions lokaler

Dagsorden ifølge vedtægterne. Se evt. mere på tmgsport.dk, maarslet.net eller din afdelings hjemmeside/facebook.
Skolens lokale 3 er ovenpå egnsarkivet og over for gymnastiksalen.

TMGs hovedgeneralforsamling onsdag d. 20. marts kl. 19.30 i Multihallens sal A

TMG's Hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
40 25 27 11
micael.ost@gmail.com
20 84 30 72
jorgensenhansjorgen0@gmail.com

Formand
Næstformand

Micael Østergaard
Hans Jørgen Jørgensen

Kasserer

Gerda Svendsen

FU-medlem

Claus Jacobsen

Badminton

Jens Birk

51 30 89 50

jensbirk1973@gmail.com

Basketball
Cykelmotion

Jesper Sander
Hans Jørgen Jørgensen

20 64 02 88
20 84 30 72

jespersanderdk@gmail.com

Dart

Søren Houlberg

51 88 31 22

shoulberg@mail.dk

Floorball

Henrik B. Schau

51 30 88 96

hbs@nykredit.dk

Fodbold

Helle Foged

20 47 27 20

hellefoged77@gmail.com

Gymnastik

Pernille Jensen

51 22 85 41

pernille_b_jensen@hotmail.com

Håndbold

Henrik B. Jensen

40 15 78 67

formand@tmg-haandbold.dk

Motion

Keld Schmidt-Møller

Pétanque

Kirsten Sørensen

27 59 23 51

kirstenvilly@gmail.com

Tennis
Volleyball

Henrik Breyen
Claus Jacobsen

86 29 83 22
41 72 73 19

hb@melindascandinavia.dk
krusejacobsen@gmail.com

40 31 13 79

svendsengerda@gmail.com

41 72 73 19
krusejacobsen@gmail.com
Afdelingsrepræsentanter:

jorgensenhansjorgen0@gmail.com

TMGmotion8320@gmail.com
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VI ØNSKER AT SÆLGE DIN BOLIG
HVAD ØNSKER DU?
ØNSKER VI DET SAMME?

VI GIVER
2 GRATIS
BIOBILLETTER

FÅ EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING
•
•
•
•

Spar omkostninger til kædesarmarbejde
Vi er uafhængige og bestemmer selv - sammen med dig
Ejendommen udbydes til salg via intelligent online markedsføring
God kvalitet og godt købmandsskab

VED SALGSVURDERING

Er du i tvivl - kom ind og få en kop kaffe og en snak om dine ønsker.
'XÀQGHURVSn Harald Jensens Plads 1, 8000 Aarhus C - parkering er gratis.

VI ER HER FOR DIG ...
... ET UAFHÆNGIGT ALTERNATIV
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¡Virksomheder
¡Oﬀentlige ins tu oner
¡Private kunder

¡Vinduespolering
¡Oprensning af tagrender
¡Vask af solceller
¡Algebehandling af alle ﬂader

VIBlomsterDUNDER
KNOLDEN
- brugskunst

tlf. 86 103 108
mail: oestergaard@ﬁrma.tele.dk

Kontakt os for uforpligtende tilbud

Center Syd, Kirketorvet 6
Tlf.: 86 29 04 11 - 6509@interflora.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 via firmaet.
Service kan bestilles på 70101005 eller http://www.ahs.dk
Martin Simonsen, Tværskiftet 4, 8330 Beder
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Gudstjenesten til debat
at det kun er de særligt troende, der kan
deltage i nadveren eller gå til gudstjeneste for den sags skyld. Men egentlig er
det jo for os, der tænker, at vi er langt fra
at være perfekte mennesker, for vi både
kvajer os og mangler tro. Og det er selvfølgelig lidt paradoksalt, for man skal vel
også kunne anerkende den symbolik, der
ligger i nadveren, for at deltage i den og
få den til at give mening?

I skrivende stund har jeg en formodning
om, at vi igen kan holde gudstjeneste i
Mårslet Kirke, når det bliver påske.
Selvom vi er mange, der har savnet at
holde gudstjeneste i det skønne kirkerum,
må jeg indrømme, at jeg faktisk synes,
det er gået over al forventning. Vi har
holdt nogle gode gudstjenester sammen,
takket være dygtige medarbejdere og
frivillige, der har fået det til at fungere.
Men det vigtigste aspekt er selvfølgelig,
at der stadigvæk har været mange mårslettere, der har fundet vej til kirke, om
det har været til vores fælles gudstjenester med Tiset sogn i deres kirke, eller det
er foregået i sognehuset, så har vi været
mange. Velviljen og lysten til sammen at
skabe gudstjeneste har været stor.
Det er ellers mit indtryk, at rammer betyder mere og mere for os velstillede danskere. Man kan købe mange dansksprogede boligmagasiner, eller se et utal af
boligprogrammer hver eneste uge på tv,
og dette fokus på det æstetiske kunne
skyldes, at vi har brug for en erstatning
for en anden sans, vi synes at have mistet
igennem det sidste århundrede: Sansen
for det mytiske. Alting skal forklares, og
det vi ikke kan forstå og få til at give mening, forkaster vi. Derfor er det så mærkeligt, at vi i gudstjenesten har et ritual
som nadveren, der er en gentagelse af den
fortælling, at Gud ofrede sin søn. Herigennem finder vi forsoning og fred, hvis
vi tror på det. Mange har den opfattelse,

Så meget tror jeg nu ikke, alle kirkegængere tænker over det, inden de beslutter
sig for at gå til alters eller ej. Men vi kan
godt deltage i nadveren med en fornemmelse af, at der sker noget stort, og at det
bare føles godt eller rigtigt. Også selvom
vi normalt er af den type, der ikke vil
have med det at gøre, vi hverken kan se
eller forstå. Her hjælper både ritualet og
det æstetiske os i stemning. Musikken
f.eks. Det lyder også flot, når den spilles
af en dygtig organist, selvom det bare er
på et el-klaver. Så det har vi jo ikke
manglet i tiden uden den gamle kirke.
Musikken har hjulpet os i stemning, for
ellers kan det godt være en flad fornemmelse at stille sig i en lang række i et
lokale med linoleumsgulv og lysstofrør
for at modtage en oblat og lidt vin. –
Noget der jo i grunden også er så lidt, så
lidt. Men betyder alt: Jesu legeme og
blod!
Og denne fornemmelse af en ganske lille
smule er i det hele taget essensen i det at
holde gudstjeneste. Det hele har et element af noget meget mere i sig. For tilværelsen er uudtømmelig. Livet bliver vi
ikke sådan lige færdige med. Gudstjenesten kan fremkalde følelser og stemninger
i os, der får os nærmere på en kerne af et
eller andet, der er godt for os at dvæle
ved. Som når man betragter et kunstværk,
som man efter at have betragtet det en
rum tid kan mærke, sætter noget på plads
for én. Det er prædikantens trøst, at de
dage, hvor man ikke helt kom i mål med
sin prædiken, eller hvor man ramte ved
siden af, så kan man faktisk godt som
kirkegænger alligevel få noget med sig
hjem; det være sig i form af musikken,
nogle ord i en bøn eller salme, eller selve
ritualet. Hvis kirkegængeren på en eller
anden måde om så bare i et kort øjeblik
har følt sig forenet med det guddommelige, så var det vigtigt. For vores verden er
så affortryllet, vi oplever os adskilt fra

hinanden, fra den mad, der produceres, ja
måske fra alt, hvad vi betragter. Vi står så
alene, så fremmedgjorte. Det prøver
gudstjenesten at ophæve, den følelse.
Det gør den med en form, der i sin kerne
er den samme som for næsten 2000 år
siden, men siden er der konstant blevet
udviklet på den. Den er heller ikke nøjagtig ens fra kirke til kirke, selvom vi forbliver inden for folkekirken. I denne tid
er der lagt op til en større diskussion af
kirkens ritualer og gudstjenestens form.
Det skal gøres med en fin afvejning af
respekt for det bestående og et mod til at
forandre, hvor det synes tiltrængt. Her vil
jeg minde om litteraturprofessor Erik A.
Nielsens kloge ord: ”Man skal ikke lave
om på det, hvis visdom man ikke har forstået”.
Provst og biskop har tilsyn med, at ritualbogen følges, og større eller mindre afvigelser herfra kræver tilladelse. Det er
altså givet, hvilke tekster præsten skal
læse til en søndag, dåbsritualet står tømret fast, og de faste led i gudstjenesten
skal være med. Nu stilles spørgsmålet:
Skal de enkelte kirker have lov til selv at
bestemme noget mere? Og i så fald må vi
være indstillede på alle at blive bedre
uddannet og fortløbende vejledt af biskoppen om, hvad en ordentlig gudstjeneste er, og hvordan vi skal forvalte ritualerne bedst muligt.
Det skal vi drøfte i Mårslet Menighedsråd
i begyndelsen af det nye år. Samtidigt er
det planen, at vi også vil se på, hvad vi er
kommet til at holde af ved vores lidt anderledes måde at holde gudstjenester på i
sognehuset. Det er ikke givet, at alt skal
være ved det gamle, når vi genindvier
vores gode og gamle kirke til foråret.
Venlig hilsen
Sognepræst, Signe Høg

Fɪktɪbɼkɡ: Vidste du, at præsten ikke selv må bestemme, hvilken
tekst hun læser først i gudstjenesten og
hvilken, hun prædiker over? Teksterne
ligger fast gennem kirkeåret og skifter
fra søndag til søndag, og man finder
dem bag i salmebogen.
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Kirketiderne



Aktivitetskalender
for Mårslet Kirke og Sognehus
Onsdag den 20. februar kl. 17.00
Børne-bamsegudstjeneste i sognehuset
Lørdag den 23. februar kl. 9.30
Kirkens studiedage i Mårslet Sognehus. Foredragsholder: Simon Axø
fra Testrup Højskole

FEBRUAR
Søndag d. 3. februar kl. 10.00
4. søndag efter helligtrekonger
Sted: Mårslet Sognehus
Præst: Trine Bredahl Nissen
Søndag d. 10. februar kl. 10.00
Sidste søndag efter helligtrekonger
Sted: Tiset Kirke
Præst: Jette Christiansen
Søndag d. 17. februar kl. 10.00
Septuagesima
Sted: Tiset Kirke
Præst: Trine Bredahl Nissen

FEBRUAR
Mandag den 4. februar kl. 16.00
Ny Sorg– og livsmodsgruppe - se
annonce
Onsdag den 6. februar kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset
Mandag den 11. februar kl. 9.30
Mandagscafé i sognehuset
Tirsdag den 12. februar kl. 14.00
Hyggeklubben i sognehuset

Onsdag d. 20. februar kl. 17.00
Børne– bamsegudstjeneste
Sted: Mårslet Sognehus
Præst: Signe Høg

Onsdag den 13. februar kl. 10.30
Frokostpausen i sognehuset

Søndag d. 24. februar kl. 10.00
Seksagesima
Sted: Mårslet Sognehus
Præst: Signe Høg

Kildevangsgudstjeneste

MARTS
Søndag d. 3. marts kl. 10.00
Fastelavn
Fastelavnsgudstjeneste
Sted: Mårslet Sognehus
Præst: Trine Bredahl Nissen
Søndag d. 10. marts kl. 16.00
1. søndag i fasten
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Sted: Mårslet Sognehus
Præst: Signe Høg
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Onsdag den 27. februar kl. 10.30
Frokostklubben i sognehuset
Onsdag den 27. februar kl. 19.30
Indre Mission i sognehuset

MARTS
Søndag den 3. marts kl. 10.00
Fastelavnsgudstjeneste i sognehuset
Lørdag den 9. marts kl. 9.30
Kirkens studiedage i Tiset Sognegård. Foredragsholder: Forfatter
Doris Ottesen
Søndag den 10. marts kl. 10.00
Sogneindsamling med Folkekirkens
Nødhjælp - se annonce

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe i våbenhuset efter
søndagens gudstjenester.

Fredag den 1. februar
Kaffe kl. 13.45
Gudstjeneste kl. 14.15

Vi begynder med en kop kaffe
kl. 13.45, hvorefter der kl. 14.15 er
gudstjeneste med altergang.
Præst: Trine Nissen

Her er der mulighed for at hilse på
hinanden og ønske hinanden
en fortsat god søndag.
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Mandagscafé
Mandag den 11. februar
kl. 9.30 - 11.00 i Sognehuset

Børne-bamsegudstjeneste
Onsdag den 20. februar kl. 17.00

goddag til alle bamserne. Så fortæller
præsten, hvad det handler om i dag.
Vi synger første salme. Gerne med
nogle fagter til, som børnene hjælper
med at finde på. Præsten samler børnene foran alteret og fortæller en historie, ofte med hjælp fra børn og
bamser. Vi synger 1-2 vers af en salme. Vi beder Fadervor, og præsten
lyser velsignelsen.
Vi synger 1-2 vers af en salme. Børnene lægger sig ned, og organisten
spiller et stykke afslappende musik.

Der bydes på frisklavet kaffe, te og
rundstykker samt en hyggelig snak i
et uforpligtende samvær med andre
fra Mårslet Sogn
- og så er det tilmed helt gratis
Ingerlise Wendland og Kirsten
Cramer

Børne-bamsegudstjenester i Mårslet
Sognehus foregår sådan:

Hyggeklubben



Børnene ankommer med deres bamser under armen lidt før kl. 17.00. Vi
tæller de 9 bedeslag, organisten spiller et stykke dejligt musik på klaveret,
og herefter går præsten rundt og siger

Klokken er nu tæt ved 17.30, og vi
går ind ved siden af og spiser aftensmad sammen. Maden koster 10 kr. pr.
barn og 20 kr. pr. voksen, og det er
muligt at betale med mobilepay. Man
skal ikke melde sig til på forhånd.
Sognepræst, Signe K. Høg

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 3. marts kl. 10.00

Hundslund Mazurkaband
Tirsdag den 12. februar
kl. 14.00 i Sognehuset
Mårslet Hyggeklub får besøg af
Hundslund Mazurkaband - og De
glade syngende Koner. De vil underholde os med dejlig musik og sang i
mange genrer. Der bliver mulighed
for at synge med.

Søndag den 3. marts 2019 fejrer vi
fastelavn i Mårslet Sognehus
fra klokken 10.00.
Fastelavnsgudstjenesten er for hele familien, og man er meget velkommen til at komme udklædt!
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, fastelavnsboller og hygge i Sognehuset.

Alle er hjerteligt velkomne!
Venlig hilsen,
Sognepræst, Trine Nissen

Arrangementet inklusiv kaffe og
hjemmebag koster 40 kr. Alle pensionister og efterlønsmodtagere er velkomne!

Foto: Jørgen Lauritsen
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Sorg– og livsmodsgruppen
Så er det igen muligt at deltage i en
sorggruppe.
Mandag d. 4. februar
kl. 16.00-18.00 i Mårslet
Sognehus
Her i Mårslet har vi oprettet en sorg–
og livsmodsgruppe, der henvender
sig til sørgende, der mangler nogle at
dele deres sorg med. Mødernes indhold er en åben og ærlig samtale,
hvor man i al fortrolighed deler sine
erfaringer med hinanden. Håbet er, at
samtalen, hyggen og det rummelige
samvær kan være med til at bane
vejen for et nyt livsmod.



Børneklubber

Har du lyst til at være med, er du
velkommen til at ringe eller maile til
Susanne Lauritsen, til.: 2532 4657,
mail: susanne.lauritsen@gmail.com
Med venlig hilsen
Gruppelederne, Susanne Lauritsen
og
Kaj Lolholm

Mariehønen

Mariehønen er legestuen for børn fra 0
år til 0. klasse sammen med deres forældre.
Vi spiser lidt eftermiddagsmad, synger, hører små fortællinger fra Bibelen, leger og laver andre aktiviteter.
Sognehuset mandag kl. 16.15-17.30.
Vil du vide mere, så kontakt:
Jette Kristoffersen, 6084 5520
Susanne Lunderskov, 6086 2617

Den nye gruppe starter op d. 4 februar kl. 16-18.00 i Mårslet Sognehus.
Der er møde hver anden uge. Yderligere information vil kunne læses på
Mårslet Kirkes hjemmeside samt her
i Mårslet Bladet, når tiden nærmer
sig.

Frokostpausen
- et fællesskab for mænd

Oversigt over
kirkernes
studiedage 2019
Følgende foredrag er en del af kirkernes studiedage:
Mårslet Sognehus,
d. 23. februar kl. 9.30-12.00
Simon Axø, forstander på Testrup Højskole
Foredraget er omtalt i nærmere
detaljer senere i bladet.

Vi holder frokostpause onsdag
den 13. og 27. februar kl. 10.3013.00 i Mårslet Sognehus
Vi lægger ud med rundstykker og
kaffe. Bagefter er der underholdning
og frokost. Tilmelding er ikke nødvendig, men modtages gerne. Velkommen!
På gensyn!
Jørgen Brandt Andersen,
Tlf. 2979 0264
og Knud Lunderskov,
Tlf. 4011 0175
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Tiset Sognegård,
d. 9. marts kl. 9.30-12.00
Doris Ottesen, tidligere præst,
nu livsoplyser og forfatter
Tranbjerg Sognegård,
d. 23. marts kl. 9.30-12.00
Hans Henrik Hjermitslev, Lektor og Ph.d., Pædagoguddannelsen i Aabenraa
Nærmere omtale følger, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen.
Alle er meget velkomne, og der er
ingen tilmelding

Lærkereden

Lærkereden er for alle børn fra 0.
klasse til og med 3. klasse.
Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og deltager i mange forskellige aktiviteter.
Sognehuset mandag kl. 16.15-17.30
Vil du vide mere, så kontakt:
Mette Nørgård Pedersen, 4095 4529
Dorthe Bjerge, 3029 2663
Har du lyst at se om klubberne er noget for dig, er du velkommen til at
møde op og prøve det eller kontakte
en af lederne.
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Nyt fra Mårslet Menighedsråd
Kirkerenovering



Skal I med til
babysalmesang?

Prædikestol skal pakkes ud og renses
i kirken. Øvrig historisk inventar skal
monteres igen.
Vi skal have orgelet pakket ud og det
skal stemmes. Vi glæder os meget
over, at det hele nu er i en opbygningsfase.
Med tørring af gulv i nogle uger,
skubbes planen for genåbning af kirken. Resultatet skal gerne holde i
mange år frem og vi presser ikke meFoto: Erik Lund Sørensen
re på, end at arbejdet kan blive udført
korrekt.
Der er nu blevet lagt nyt teglgulv i
hele kirken. I sidste blad skrev vi, at Jeg forventer, at vi i næste blad kan
fortælle, hvornår genindvielse finder
stenene havde været meget våde og
efter lægning af sten har det ikke væ- sted. Kirken skal være klar til påskefejring og til konfirmationerne.
ret tørt nok til at blive fuget før jul.
Efter en tørreperiode over jul og nytår, er der forhåbentlig blevet fuget
gulv først i januar.
Kirkerenoveringsudvalget
Erik Lund Sørensen
Der er blevet monteret varme i kor og
tårnrum, og snart skal bænkene ind
og radiatorer skal monteres herunder.
Herefter kommer hele slutmontagen
af lyd, el og lys, med nye lysekroner.

Indre Mission
Onsdag den 30. januar er der fyraftensmøde med Jørgen Bækgaard
Thomsen, Beder.
Aftenen bliver en gennemgang af Fadervor. Fadervor er kristendommens
ældste og mest brugte bøn. Vi har den
fra Jesus selv. Vi må bede med vore
egne ord, men de fleste af os har lært
den, fra vi var ganske små, og den er
god at bede i fællesskab. Først og
fremmest er bønnen udtryk for personligt fællesskab med Gud. Hvor
langt rækker det? Er vi også villige til
at lade os lede af Gud?
Fyraftensmødet starter kl. 19.00 og
slutter kl. 20.15 i Mårslet Sognehus.

Onsdag den 27. februar kommer
missionær Anders Medom Mølleskov
Madsen, Aarhus.
Temaet for denne aften er: "Korset 
den rene galskab"
Guds kærlighed er ikke så vanskelig
at se, når livet kører på skinner. Men
hvor er den henne, når modvinden
rammer?
Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet Sognehus.
Alle er velkommen til de 2 arrangementer.

Fredag den 25. januar 2019 begynder et
nyt hold til babysalmesang. Vi mødes i
Mårslet Sognehus klokken 11.00.
Babysalmesang er en musikalsk og
hyggelig stund for dig og dit barn i
samvær med andre forældre og børn fra
Mårslet og omegn. Vi skal synge, lytte,
lave fagter, danse, blæse sæbebobler
med mere. Der er efterfølgende kaffe/
the, småkager og hyggeligt samvær for
dem, der har lyst.
Sang og musik stimulerer dit barns musikalske og sansemotoriske udvikling.
Barnet forstår måske ikke salmerne,
men kan sanse stemningen og atmosfæren i rummet, og melodierne kan lagre
sig i barnets bevidsthed. Babysalmesang giver dig også inspiration til,
hvordan du kan synge og bevæge dig
med dit barn derhjemme. Det anbefales, at dit barn er mellem 2 og 8 måneder gammelt, når I begynder.
Babysalmesang ledes i forårssæsonen
af sognepræst Trine Nissen. Et forløb
består af 8 gange, og det koster 200 kr.
at deltage. Der kræves ingen musikalske forudsætninger for at deltage.
Tilmelding pr. mail til:
tbni@km.dk
Alle er velkomne!

Venlig hilsen
Sognepræst, Trine Nissen
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DropInDåb

I den danske folkekirke er det aldrig
for sent at blive døbt. Derfor er Folkekirken i Aarhus gået sammen om at
tilbyde DropInDåb. Der inviteres til
en dåbsdag, hvor alle kan blive døbt
på stedet uden tilmelding og planlægning af stor fest. Man kan komme når
som helst i det tidsrum kirken er
åben. Alle er velkomne, børn som
voksne, også selvom man ikke bor i
byen. Man er velkommen til at have
gæster med, men man kan også komme alene – så sørger kirken for at stille de nødvendige dåbsvidner til rådighed.

går helt som vi plejer, bare uden tilmelding. Der vil være musik i kirkerummet, og bagefter bydes på en forfriskning og en dåbsgave, som kan
hjælpe med at folde dåbens betydning
ud, fx en salmebog, Bibelen eller en
genfortælling af Bibelen.
Det eneste der skal medbringes er
gyldig billedlegitimation. Børn under
18 år skal have forældre eller værge
med.

DropInDåb
2. februar kl. 11-16: Skt. Johannes
Kirke, Peter Sabroes Gade 20, 8000
Aarhus C
29. marts kl. 16-19: Fredenskirken,
Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby
6. april kl. 14-17: Tranebjerg Kirke,
Tingvej 2 – Tranebjerg, 8305 Samsø

Fotos: Pirita Taskinen

Når man møder op, får man en kort
samtale med en præst, og bagefter
bliver man døbt i kirken. Dåben fore-

Kirkernes Studiedage 2019
Folkelighed og dannelse

nes studiedage 2019 vil vi se nærmere
på danskhed, folkelighed og dannelse.

alvidende og aldrig bliver det. Det er
både dannende og livsbekræftende.

Mårslet Sognehus,
d. 23. februar kl. 9.30-12.00
Simon Axø, forstander Testrup
Højskole
Nysgerrighedens dannelseskraft
Foto: Bente Lindegaard

I 2019 er det 800 år siden, Dannebrog
ifølge myten, faldt ned fra himlen!
Det danske flag bliver ofte brugt som
symbol for danskhed – men hvad ligger der egentlig i at være dansk, og
hvad har vi at være fælles om?
Grundtvig gjorde en ihærdig indsats
for at vække den danske folkesjæl og
blev fortaler for almuens dannelse.
Hans tanker er grundstenene i hele
højskolebevægelsen, som i 2019 kan
fejre 175 års jubilæum. Med Kirker-
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Nysgerrigheden er et forunderligt berigende eksistensvilkår. Når vi er
nysgerrige er vi undervejs. Vi er i en
begejstret bevægelse mod en viden
eller erkendelse, som vi ikke ønsker
for personlig vindings skyld, men
fordi vi føler os draget mod noget, vi
vil blive klogere på. Nysgerrigheden
kan ikke skabes eller bemestres, men
er en beundringsbåret udforskning af
verden. Når vi er nysgerrige, er vi i
bevægelse på en sjældent uselvisk
måde. Vi går spørgende til værks og
forstår intuitivt, at vi ikke er

Studiedagene afholdes på skift i
Astrup, Mårslet og Tiset og Tranbjerg
sogne. Foredragene ligger altid lørdag
kl. 9.30-12.00. Alle er velkomne!
Prisen er 25 kr. for et enkelt foredrag
eller 75 kr. for alle fire. I prisen er
inkluderet formiddagskaffe. Tilmelding og betaling sker ved fremmøde.
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Hjælp med at gøre verden klimaklar!
 meld dig til sogneindsamlingen i Mårslet

Det handler jo om mennesker!
Også i år vil Mårslet Kirke og
Sogn give næstekærligheden et
konkret udtryk og lokalt islæt ved
at deltage i den årlige sogneindsamling.
Indsamlingen
finder sted søndag den 10. marts
2019 mellem kl. 10.00 og 13.00
Samtlige husstande i Mårslet Sogn
aflægges et besøg.
Håber, du har lyst til at være indsamler og dermed være med til at
gøre en aktiv forskel.
Pressefoto: Folkekirkens nødhjælp

Det kan du bl. a. gøre i Mårslet
søndag den 10. marts 2019!
I år er Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling dedikeret til de
klimaforandringer, som rammer os
alle sammen; men som rammer
særligt stærkt i verdens fattigste
lande. Her er man ikke nær så godt
klædt på til det nye klima, som vi
er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet
ved oversvømmelser, mangler
broer, der kan bringe folk i sikkerhed, mangler vand, når tørken
tømmer depoterne samt mad, når
ressourcerne slipper op. Klimaforandringerne er en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker
– svarende til hver niende verdensborger - sulter; men løsningerne
på alt dette kendes allerede, og
derfor har vi brug for dig!!

omkring 20.000 frivillige den dag.
Der findes ingen fast formel for,
hvordan man bedst hjælper mennesker i nød. Hver ny krise kræver, at man tænker i nye baner.
Det er dét, man gør hos Folkekirkens Nødhjælp – finder de bedste
muligheder i hvilken som helst
situation i de 25 lande, der arbejdes i. I næsten 100 år har Folkekirkens Nødhjælp hjulpet mennesker
i yderste nød, og det er blevet gjort
godt. Endda så godt, at DANIDA
har vurderet Folkekirkens Nødhjælp til at være én af Danmarks
bedste frivillig- baserede organisationer til humanitært arbejde!

Indsamlingen sættes i gang kl.
10.00 i Sognehuset, Obstrupvej 4
A.
Sæt X i din kalender og meld dig
allerede nu som indsamler på tlf.
4011 0175 eller på e-mail:
k.lunderskov@gmail.com
På vegne af Mårslet Kirke og
Menighedsråd
Knud Lunderskov

Sammen kan vi hjælpe og give
håb og fremtidsmuligheder til
dem, der modtager hjælpen.

Som indsamler er du med til at
samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod
naturkatastrofer. Du er med til at
samle ind til rent drikkevand og
mad, der kan overleve tørken. Du
er med til at klæde verden på til
klimaforandringerne. Og du er ikke alene! Du vil være én af
MÅRSLET BLADET februar 2019
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SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
skh@km.dk
Fridag: mandag

Kontakt Kirken

SOGNEPRÆST
Trine Bredahl Nissen
Grønnegade 83, 1. th.
8000 Aarhus
tlf. 4041 6401
TBNI@km.dk
Fridag: mandag
KORDEGN
Henny Margrethe Bauning
Træffes på kirkekontoret i
Sognehuset, Obstrupvej 4A,
tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 13.00.
Tlf. 8629 3440
hmb@maarslet-kirke.dk
ellers henvises til sognepræsterne
KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com
Fridag: mandag
KIRKE-&KULTURMEDARBEJDER
Anika Mette Villadsen
Tlf. 4022 4076
kkm.maarsletkirke@gmail.com

ORGANIST OG KORLEDER
Pia Labohn
Tlf. 8655 6408
pl@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag

GRAVER
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården,
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
graver@maarslet-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
René Tindbæk Lunderskov
Tlf. 2131 4827
rl@maarslet-kirke.dk
KIRKEVÆRGE
Ole Kleis
Tlf. 2687 4804
olekleis@gmail.com
KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk



Under kirkerenovering
Gudstjenester: Kirken er lukket pga.
renovering. Gudstjenesterne er rykket
til Mårslet Sognehus og nabokirker.
Gudstjenesternes placering fremgår
af kirketiderne her i bladet, på kirkens hjemmeside og af skiltning ved
kirke og sognehus.
Dåb: Henvend jer til sognepræst,
Signe Høg, hvis I ønsker at høre om
mulighederne for dåb i nabokirker
eller i sognehuset.
Transport: Ved gudstjenester i Tiset
Kirke tilbydes Kirkebil med afgang
fra Kirkens P-plads 20 minutter før
gudstjenesten. Det er gratis og tilmelding er ikke nødvendigt. Til gudstjenester kan ældre og dårligt gående
bestille gratis transport, der henter i
hjemmet. For bestilling af kirkebil
ring til kirketjeneren senest fredag kl.
8.30 på tlf. 8629 8190.
Mårslet Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Dato for næste menighedsrådsmøde:
Onsdag den 6. februar
kl. 19.00-22.00
Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.

Personale nyt
Kirkens kirke- og kulturmedarbejder
er på orlov. Babysalmesang, minikonfirmand og kirkespil varetages i
mellemtiden af sognepræst Trine
Bredahl Nissen.
Kirkens kommunikation på hjemmeside, facebook og i Mårslet Bladet
varetages i mellemtiden af Anika
Mette Villadsen. Hun kan træffes på
samme mail og telefonnr. som før.
Vi ønsker Johanne held og lykke, og
på glædeligt gensyn.
Mårslet Menighedsråd

Mårslet Kirke
er på Facebook

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

MÅRSLET BLADET februar 2019
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Venneforeningen på Kildevang
Så er vi klar med vores forårsprogram.
BANKO SPIL
Søndag den 24. februar.
Søndag den 24. marts.
Søndag den 28 april.
Kaffe og lagkage til kr. 25,00, øl og vand kan købes,
desuden sælger vi amerikansk lotteri, vi glæder os til at se rigtigt mange. ALLE er velkomne.
Arrangementerne foregår i Cafeén på Kildevang kl. 14.00.
Venneforeningen inviterer beboere på Kildevang og beboere i de beskyttede boliger til en middag
tirsdag den 19. februar kl. 12.00
Det er kun for beboerne der er ikke plads til gæster
Kender du /I ikke Venneforeningen, kan jeg for fortælle, at vi er en støtteforening til Kildevang, der samler på
medlemmer, så vi kan glæde de ældre på Kildevang med en hyggelig middag og underholdning, i år bliver det
i oktober, det er en stor fornøjelse både for os og for de ældre.
Et medlemskab koster kr. 50,00 om året pr. person

Formand Inger Christiansen Mobil 2292 3016
Kasserer Birte W. Pedersen Mobil 4226 1992

Hvornår beslutter en person at blive revisor?
Når han indser, at han ikke har nok karisma
til at blive bedemand!
Mere selvironi på: www.revision2.dk
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Aktiviteter i
februar 2019


Fredag d. 1. febr. kl. 13.45.
Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord.

Onsdag d. 13. febr. kl. 14.00.
”Kom og syng” med Uffe Torp.

Mandag d. 4. febr. kl. 14.00.
Lille Banko.

Lørdag d. 24. febr. 14.00.
Venneforeningen afholder Banko.

Søndag d. 10. febr. kl. 14.00.
Store Banko.

Mandag d. 25. febr. kl. 14.00.
Der bages vafler.

Ret til ændringer forbeholdes.
Lokaltelefonnumre til:
Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet.
Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverdage kl. 8-15. Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J.
E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk
http://www.aarhus. uge dk/OmraadeSyd.
Lokalcenterrådets tlf.: (9.00-12.00) 30505817.
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. 86290447, Villy P. 40312445 og Henry L. 41689076.
Birgit W. Jørgensen, Forstander tlf.: 29209651.
Gitte Sand, De forebyggende Hjemmebesøg, tlf.: 51180629. Ma.- tors. 8.30-9.00
Sundhedsenheden - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 16 00.

MÅRSLET BLADET februar 2019
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Egnsarkivets åbningstider:
Tirsdag den 5. februar kl. 19-21
Onsdag den 13. februar kl. 16-17.30
Tirsdag den 19. februar kl. 19-21
Onsdag den 27. februar kl. 16-17.30
Indgang fra skolens P-plads på Obstrupvej. Alle er velkomne til at besøge os!
Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838
Mail: maarsletarkiv@gmail.com
www.maarsletarkiv.dk
Mårslet – Lokalhistorie
Giv os et like !

Historier der mangler at
blive skrevet
På en af Egnsarkivets arbejdsaftener
kort før jul talte vi om, hvad vi gerne
ville i det nye år. Udover registreringsarbejdet vil vi gerne gøre mere
ud af formidlingen af lokalhistorien.
Vi håber at gøre mere tilgængeligt
gennem hjemmesiden og er spændt
på de nye muligheder, når Arkiv.dk
åbner op for en ny kildeviser. Desuden er vi flere, der gerne vil i gang
med at skrive artikler igen. Af emner
der blev omtalt kan nævnes:
- Historien om Ellerne
- Hørretløkken i gamle dage
- Glemte veje og stier i sognet
- Forsvundne huse i Hørret Skov
- Beskrivelse af Mårslet Nymark
- Hvad blev der af de ældre, før alderdomshjemmet blev indviet 1955?
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Bliv medlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og støt samtidig
Mårslet Egnsarkiv.
Lokalhistorisk Forening har som formål at formidle vores lokalhistorie og
derfor arrangerer vi foredrag, byvandringer og udstillinger. Vi udgiver
bøger og hæfter og er med til at holde
Mårslet Egnsarkiv åbent for besøgende og bevare og stille arkivalier til rådighed.
Vil du også være med?
Årligt kontingent:
Personligt: 75 kr.
Husstandsmedlemskab: 150 kr.
Henvendelse til kasserer
Kirsten Cramer, tlf. 8629 4363,
kirsten.cramer04@gmail.com
Generalforsamling 2019 er fastsat til
mandag den 18. marts kl. 19.30.
Nærmere herom i næste blad.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du
kan bidrage med viden eller illustrationer til de nævnte emner.
Nyt job? Vi er omkring 20 personer
der arbejder for Mårslet Egnsarkiv
med mange forskellige opgaver.
Der er plads til flere, hvis du kan lide
at sidde foran en computer og arbejde
med scanner, redigeringsprogram og

registreringsprogram eller du kan lide
at fotografere eller lave film, så kontakt egnsarkivet og hør om mulighederne. Alt er naturligvis frivilligt arbejde båret af lysten til at arbejde
med — og dele interessen for - lokalhistorien. Det er muligt at deltage i
kurser indenfor de forskellige opgaver på arkivet.

Hørretløkken ca. 1922 (Jelshøjvej 127)

På dette gamle billede af
Mårslet Kirke indvendig
omkring år 1900, ses det
gulv, der er inspiration til
det nye teglgulv, som kirken
snart genindvies med.
I en synsprotokol for kirken
anføres, at der 1855 blev
foretaget en almindelig
istandsættelse,
hvorved
gulvet lagdes med ”hvide
og
røde
sten
i
tavl” (Danmarks Kirker,
Nationalmuseet).
Der blev ansøgt om lægning af ølandsfliser i midtergang og kor samt ny
alterskranke i 1952.
Altertavlen fra 1888 hænger nu på nordvæggen til
fordel for den nuværende
alterudsmykning fra 1971.
Nummertavlerne fra 1884
blev udskiftet med de nuværende i 1981.

Fra kirkens historie

følte sig besværet af, at luften var for
tør.

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening udgav i 2003 et lokalhistorisk
hæfte: Menighedsrådene i Mårslet
gennem 100 år 1903-2003. Heri kan
læses uddrag fra menighedsrådets
protokoller:

Baronen svarede, at han ”ikke foreløbig fandt sig beføjet til at anbringe
vandbeholdere, men ønskede sagen
nærmere oplyst ved fugtighedsmålere” – Nu var varmesagen gået i hårdknude, og det lykkedes først efter
opfordring fra ministeriet og ved
provstens mægling i 1906 at få knuden løst.

1904. Allerede ved første menighedsrådsmøde 2. januar 1904 forelå der en
klage til menighedsrådet over varmeforholdene i kirken. Man besluttede,
at Jens Nørregaard og Peter Hansen
Birkegaard privat skulle henvende sig
til kirkens ejer, baron Ove Theodor
Gyldenkrone, og forelægge ham klagen.
”Varmeudvalget” meldte tilbage, at
kirkeejeren var imødekommende,
men inden der skete mere, fik menighedsrådet endnu en klage med et forlangende om, at kirkens opvarmning
skulle være i orden inden 1/11 1904.
Der står intet i protokollen om, at baronen lod opstille en kakkelovn i kirken, men at han gjorde det, fremgår
af menighedsrådets henvendelse til
kirkeejeren i december, hvor menighedsrådet beder baronen om at få anbragt nogle beholdere med vand i
eller på ”varmeindretningen”, da man

Fra et kirkesyn i maj nævnes, at kirkebænkene var meget ubehagelige at
sidde på, og at man ønskede dem fornyede. Der står intet i protokollen
om, at baronen omkring 1906 indsatte
nye kirkebænke (dem vi havde frem
til 2018) i kirken. Ved synet blev det
også konstateret, at gulvet i kirken
var ujævnt og næsten opslidt – her
skulle der gå endnu 31 år, inden der
kom et nyt gulv.
1919. Ringeren og graveren er nu
også bælgetræder ved orglet i kirken
– dvs. det er hans børn, der træder
bælgen, men han tillægges løn for
det.
Lønnen som kirkesanger til førstelærer Peder Mosgaard fastsættes til 300
kroner pr år. Organistens løn sættes
til 300 kr. plus 100 kr. for søgnedage.

1923. Menighedsrådet besluttede, at
der skulle indlægges elektrisk lys i
kirken.
1924. Det blev besluttet, at der til
nadveren skulle indføre særkalke.
Foreløbig købte menighedsrådet 12,
men antallet blev forøget, da guldsmed Vilhelm Hingelberg senere på
året forærede kirken 30 særkalke i
anledning af sit bryllup med godsejerdatteren Gerda Hviid.
1927. Der købes elektriske lysekroner
og lampetter til kirken for tilsammen
140 kroner.
1937. Der købes nyt varmeanlæg til
kirken. Fyrkælderen graves ned på
kirkegården nord for kirken, og der
støbes kanaler til fremføring af varmen til kirken. Murer Rasmus Lisbjerg får ved licitationen murerarbejdet. Samlet omkostning 3.021 kroner.
Inden stolestaderne blev malet, blev
det besluttet af afkorte gavlene med 3
-6 tommer. – Det blev besluttet at
genåbne det gamle romanske vindue
på kirkeskibets nordvæg.
1938. Tilladelse fra det kongelige
bygningsinspektorat til at indsætte en
ny egetræsdør i kirkens våbenhus.
Døren, der kostede 553 kroner,
var en gave til kirken fra godsejer
Lars Hviid.
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Åbent alle dage

8-21
Tlf. 88526978

Mårslet Byvej 28 • Mårslet
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Købmand
Jens Sørensen

M E LLE MTR I N N ET LÆ S ER
LÆSELYST PÅ MÅRSLET SKOLE
Torsdag d. 29. november satte Mellemtrinnet fokus på læsningen, da der
blev afholdt en hel fælles læsedag.
Dagen handlede om at bevare lysten
og glæden ved at læse forskellige typer af litteratur.

Eleverne fra 4., 5. og 6.klasse blev i
ugerne inden forberedt til læsedagen
ved at låne og blive præsenteret for
både fag- og skønlitterære bøger i
PLC’en.

I løbet af dagen sprang vores læsetræ
ud med alle sine flotte nye blade.
Hvert blad på træet repræsenterer en
læst titel/bog af en elev. Læsedagen
var en stor succes, og vi sluttede fælles af med kage venligt sponsoreret af
Mårslet Skoles Venner.

Der blev læst på gangene, under dyner, på gulvet og på madrasser.

Træet får flere og flere blade, som dagen går.
MÅRSLET BLADET februar 2019
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Midsommer-Event 2019 i Mårslet
Group 8320 har været i gang med en
evaluering af den forgangne sommers
Skt. Hans-fest:
Vi i gruppen har modtaget en enormt
positiv respons, hvilket vi er meget
glade for – tak for det!
Så vi er supermotiverede for at fortsætte med endnu et arrangement til
sommeren 2019!
Lige nu kan vi afsløre, at vi pakker
flere gode koncepter ind under samme ramme – både Skt. Hans, midsommerfest og byfest. (Byfesten lørdag aften i august udgår, og indgår i
stedet i midsommer- arrangementet)

Det betyder, at der afholdes

Midsommer-Event lørdag
den 22. og søndag den 23.
juni 2019.
Save the dates!
Det bliver inklusive børnearrangementer lørdag, stor fest lørdag aften
(ligesom i år), surprise-events for hele
byen søndag eftermiddag, samt bål,
en let servering og fællessang søndag
aften.
I sommers var der ca. 750 til spisning
og over 1.000 mennesker forbi arrangementet i løbet af dagen.

I 2019 har vi lejet et telt med plads til
1.000 spisende personer (Inkl. gulv!).
Vi forventer ikke, at det bliver muligt
at udvide arrangementet yderligere,
og derfor sælges billetterne efter
’først-til-mølle’- princippet.
Billetterne sættes til salg sidst i januar
måned.
Yderligere info følger på Skt. Hans
Mårslet 2019 på Facebook og gennem kommunikation i MårsletBladet. Vi glæder os til et brag af en
midsommer-weekend.
Bedste hilsener
Group8320
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Knopskydning - en januardag i Mårslet
Et nyt ”væreby-leveby” projekt har set dagens lys
Af Anna Johnsen

Litteraturkredsen 8320, der kører på 19. år, har sat en
særlig knop, der helt sikkert vil komme til at blomstre
og lyse op i lokalsamfundet mange år frem.
Efter at have annonceret i Mårslet Bladet i november
2018 omkring mulighed for deltagelse i en formiddagslæsekreds i Mårslet, viste det sig, ganske overvældende
og dejligt, at 27 engagerede, aktive og humørfyldte personer i Mårslet ønskede at deltage i sådan et nyt lokalt netværk.
Mårslet er en vidunderlig forstad og Århus byder på utallige spændende kulturelle muligheder, men Mårsletterne
kan SAMMEN noget helt særligt! Held og lykke til alle i
læsekredsen ”Tirsdagsklubben”
Tirsdag den 8. januar var første mødedag i Mårslet Sognehus. Et berigende kulturelt samvær hvor ”Mårsletterne
lærer af og med hinanden”.

Mål for ”Tirsdagsklubben”
Et aktivt læsende lokalt netværk hvor alle medlemmer har
mulighed for at byde ind med ideer og holdninger til form
og indhold. Hvor der trækkes på den enkeltes ressourcer
og kompetencer til berigelse for fællesskabets medlemmer. Et samvær i smukke, lokale rammer, hvor der hersker en hyggelig, afslappet og humørfyldt stemning. Et
uhøjtideligt lokalt mødested omkring bøger. Et opladningssted for det enkelte medlem!
Her kan man dele levet liv og glæden ved at læse litteratur. Blive lidt udfordret med litteratur, som man måske
ikke selv ville have valgt at læse. Hvor medlemmerne har
valgt at berige hinanden ”med det bedste af sig selv” og
sammen skabe rum for forskellighedens styrke.

Photo by kazuend on Unsplash
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Foredrag i Naturvidenskab i Mårslet MultiHal
live-streams direkte fra Søauditorierne i Aarhus.

Når forårets række af offentlige foredrag i naturvidenskab starter i februar vil det være muligt at opleve disse foredrag i
Multihallen.
Som en del af Åbent Universitet er Mårslet nemlig kommet på listen over de cirka 100 danske byer, som arrangerer foredrag på live-streams direkte fra Søauditorierne i Aarhus.
Du vil over syv tirsdage i løbet af foråret kunne se og lytte til nogle af landets førende forskere inden for naturvidenskab.
Der er 3 foredrag i februar måned:
Alzheimer, a complex disease is decrypted, den 5. februar
Dementia is a devastating disease affecting the lives of 47 million people. Alzheimer's disease is the most common form of dementia and although there is no cure, intense research has paved the way for better understanding and therapeutic treatments.
Lecturer: professor of molecular biology Christian Haass, Ludwig-Maximilians University Munich, Germany

Vores nydelsesfulde hjerne, den 19. februar
Hør om hvordan forskningen i nydelse og begær ved hjælp af hjerneskanninger og computermodellering kan være en nøgle til at forstå hvordan vores hjerne er indrettet og
hvordan vores livskvalitet kan forbedres.
Forelæser: professor i neuroscience Morten L Kringelbach, Music in the Brain, Institut
for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og The Queen's College, University of Oxford
Klimaændringer – den danske vinkel, den 26. februar
Hør om de atmosfæreprocesser og mekanismer som ligger bag klimaændringerne og om
de FN-rapporter som i stor detalje udreder hvad vi ved om de igangværende klimaændringer, deres konsekvenser og hvad fremtiden byder på. Og hør om konsekvenserne i
Danmark.
Forelæser: professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen, Niels Bohr Institutet,
Københavns Universitet
Alle foredrag er tirsdage kl. 19.00 - 21.00 i Multihallens sal A. Mødetid 18.45
Der er fri adgang for alle. Mød i god tid, så der er ro når foredraget begynder.
Deltagerne kan stille spørgsmål til forelæseren under foredraget via sms eller Twitter – det sidste kvarter svarer forelæseren på så mange som muligt.
Serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab udbydes af Aarhus Universitet i samarbejde med Carlsbergfondet.
Med foredragsserien har du mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du kan komme med. Niveauet er
højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger.

Mårslet MultiHal

Deadline for indlæg til Mårslet Bladet er altid den 10. i måneden.
Indlæg sendes som mail-tekst eller som vedhæftet fil til indlaeg@maarslet-bladet.dk
I bladet bruger vi for det meste skrifttypen Times New Roman, størrelse 11 pkt.
Deadline gælder også indrykning af annoncer, som bedes leveret i målfast pdf-format.
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet
Alle henvendelser til:
Vandværket tlf. 86298688
Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31. dec. og 30. juni
Opgørelserne udsendes herefter og seneste betalingsdato er 10. februar og 10. august
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at aflæse 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
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Lidt om bladets hverdag og vennekreds
Af Ivan Dybvad, Mårslet bladets kasserer

Bladet, du sidder med, er det første af en række på ti blade her i
2019. Vi, som arbejder med bladet
– redaktionsgruppe, distribution,
økonomi m.v. er stolte over, at det
hver måned lykkes os at få fremstillet et læseværdigt blad, der leveres i din postkasse.
Samtidig er vi ydmyge og taknemmelige overfor dem, som er med
til at gøre det økonomisk muligt.
Det er primært de mange annoncører og storbrugerne (Mårslet
skole, Mårslet kirke, Kildevang og
TMG). Mange tak for opbakningen. Ligeledes en stor tak til bladets vennekreds, som i løbet af
2018 indbetalte godt kr. 6.000, og
til foreninger, der har støttet med
omkring kr. 4.000. Det er bl.a. foreningen på Kildevang, Lokalhistorisk Forening, Mårslet Aftenskole,
Parcelhusforeningen Nymarksvej
Nord og Grundejerforeningen
Ovesdal.
Bladet havde i 2018 indtægter for
godt kr. 209.000 og tilsvarende
udgifter. Så vi kommer ud med et
nul-resultat, hvilket også var budgetteret. På indtægtssiden bidrager
annoncører med kr. 143.000 og
storbrugerne med kr. 56.400. På
udgiftssiden udgør fremstillingen
kr. 128.500 og distributionen godt
kr. 67.000. Vi er økonomisk robuste; godt polstrede, og har godt kr.

150.000 at stå imod med, her ved
årsskiftet.
I slutningen af 2017 meddelte
PostNord, at omdeling af sogneblade o.l. ikke fremadrettet ville
være en del af deres forretningskoncept. Derfor stod vi med en
udfordring – hvordan skulle bladene nu omdeles til sognets godt
2.400 husstande? Flere løsninger
blev afsøgt og vi endte med, at
TMG’s fodbold- og håndboldafdeling i fællesskab uddeler bladene i
Mårslet by og Poul-Erik Salling
Jensen uddeler i Mårslets opland.
Inden vi nåede på plads, uddelte
Sven Voxtorp bladet i januar 2018
til samtlige husstande.
En stor tak til jer alle! Og som
gammel foreningsmand glæder det
mig, at to af TMG’s afdelinger nu
har en indtægt på omkring 55.000
om året til foreningsarbejdet. Pengene kommer jo ikke af sig selv.
Forældre, mange fodboldpiger og
håndbolddrenge løber Mårslet
tynd hver måned, for at aflevere
bladene. Giv dem og Poul-Erik en
”high-five” næste gang du møder
én af dem i dit kvarter. Poul-Erik
kører rent faktisk 88 km. hver måned, for at nå ud til alle kroge af
sognet. Når så mange forskellige
står for at omdele bladet i Mårslet
by, kan det ikke undgås, at enkelte
postkasser bliver forbi gået. Jeg

ved, at alle gør sig umage, og på
side to fremgår min kontaktadresse, hvis bladet udebliver. Så hvis
det sker, tøv ikke – jeg starter
straks bilen eller låner naboens
cykel, og så er problemet løst.

Og nu til redaktionsgruppen. Den
består af Jytte Weihrauch, Henrik
Gram Nielsen og Ole Hansen. De
mødes hver måned og snitter bladet sammen, klar til forsendelse til
trykkeriet. Uden deres store og
tilbagevende indsats intet blad. Så
en stor tak til gruppen. Hvis der
iblandt læserne findes én eller flere personer, som kunne tænke sig
at være en del af holdet, må I meget gerne kontakte bladets redaktør Ole Hansen, tlf. 2266 0795. Så
bliver der mulighed for at følge
arbejdet fra sidelinjen nogle gange, inden du beslutter dig.
Og til slut til det lidt mere alvorlige. Som kasserer for bladet vil jeg
gerne anmode hver enkelt husstand om, at blive en del af bladets
vennekreds, ved at indbetale f.eks.
kr. 100. Ligeledes er byens foreninger også meget velkomne til
at indsende et bidrag. Det kan gøres via netbank: reg. nr. 5072.
konto nr. 1091531, eller via mobile pay 2047 5889 (så vil jeg løbende overføre modtagne beløb til
bladets konto.)
På forhånd tak!

Næste nummer af Mårslet Bladet kommer til marts.
Deadline for tekster og annoncer er 10. februar 2019
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MOBELGÅRDEN MÅRSLET

24 ÅRS

ET BESØG VÆRD!

Opkøbt
restlager

Opkøbt
restlager

Begrænset
parti

Begrænset
parti
Beta sofa, udgået model (Uden armpølle)
2½ pers sort læder Vejl: 21.040.- NU KUN: 11.995.3 pers sort læder Vejl 23.800.- NU KUN: 13.995.-

Kadett udgået model.
2 pers sort læder stel bøg sæbe Vejl 25.414.- NU KUN: 15.995.3 pers sort læder eg ubh Vejl 34.450.- NU KUN: 21.995.-

Begrænset
parti
Aco bakkeborde
James bøg melamin før: 1189.- NU KUN: 895.James eg melamin Før: 1539.- NU KUN: 1.150

Jubilæums
tilbud

12.995.-

Jubilæums
tilbud
Jubilæums
tilbud

7.164.-

25%
Tilbud i Hallingdal stof 58 valgfri farver
2 pers Før: 17.381.- Leveres også som 3 pers og stol med
tilbud. Ekstra tillæg for knapper.

25% på valgfri Mogens Hansen Hjørnesofa, sofa eller stol i
6 farver lækker blød seminailinlæder. Også tilbud på stof.
Nedsatte Mogens Hansen udstillings modeller i butikken:
spar 35%

Jubilæums
tilbud

Jubilæums
tilbud

14.990.-

Nielaus model London 3 pers sofa med mulighed for
højere ben monteret med Hallingdal stof Kvadrat Vejl
19.850.- Jubilæums tilbud på alle Nielaus modeller i butikken. Nedsatte Nielaus udstillings modeller spar 35%

Stouby Albert stol høj natur gjord stel bøg sæbe Vejl pris
8.955.- Også tilbud på lav stol og skammel. Tillæg eg.

Valgfri model

20%

14.495.-

Arne Vodder skænk AV08 eg sæbe vejl 18.263.Jubilæums tilbud på alle Snedkergaarden modeller i butikken.

Jubilæums
tilbud

Haslev borde valgfri model – 20%

Jubilæums
tilbud

7.980.-

11.995.Jubilæums
tilbud

Jubilæums
tilbud

2.495.Hestbæk sovesofa model 145 monteret med
f.eks uldstof Vejl: 9.978.-

Delta Adventure stol og skammel læder sort, brun
eller cognac Vejl 18.580.- Valgfri Brunstad sofaer
og stole stof eller læder – 25%

2.895.-

Spisebordsstol model Net-Up, eg sæbe.
Vejl 4.048,-

Spisebords stol Model 600, eg sæbe.
Vejl 3.904.-

Vi byder
på noget
lækkert til
halsen.
FK Møbeldesign 20%

Klim reol 20%
LANGBALLEVEJ 29, 8320 MÅRSLET
TELEFON: 28 40 84 20
WWW.MOBELGAARDEN.DK

ÅBNINGSTIDER:
TIRS-FRE 13-18, LØR 10-15
1. SØNDAG I MD. 10-15

FIND VEJ
TIL OS!

Atom reol 25%

MOBELGÅRDEN MÅRSLET
AARHUS >

-personlig og faglig betjening
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