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   I det nu forgangne år har Helhedsplanen for 8320 atter været Fælles-
rådets centrale aktivitet. I forbindelse med sidste repræsentantskabs-
møde nedsattes to udvalg, der skulle hjælpe med at omsætte den over-
ordnede plan til konkrete aktiviteter. Udvalget for byens afgrænsning 
og Udvalget for stier og grønne områder har begge arbejdet flittigt og 
afleveret gode, nuancerede indstillinger til Fællesrådets Forretningsud-
valg (FU).  Begge indstillinger kan læses på Mårslet.net, og FU arbej-
der nu på at udmønte konkrete elementer i indstillingerne i samarbejde 
med medlemsforeningerne og resten af lokalområdet. Planen for ind-
dragelse i dette arbejde vil blive fremlagt på repræsentantskabsmødet.  

   FU har også arbejdet ihærdigt på at sikre, at Aarhus Kommunes for-
beredelser af Beder-Bering vejen samt tilhørende stiforbindelser forlø-
ber i en inddragende og gennemskuelig proces. Dertil kommer en lø-
bende indsats for at sikre at Aarhus Kommune som helhed inddrager 
lokalområdet tidligt i kommunens øvrige arbejde med lokalområdet; 
herunder især i forbindelse med konkrete udstykninger. 

   Det er derfor ikke overraskende at året har været præget af meget høj 
mødeaktivitet: Månedlige møder i FU selv, møder med begge udvalg 
samt koordinering med udvalgsformændene, borgermøder om Beder-
Bering vejen samt udstykninger og dertil en lang række koordinerende 
møder med kommunens embedsmænd, nabofællesråd mm.  

   Det har været en udfordring at opsamle og videreformidle den herved 
opnåede viden til lokalområdet, så derfor opdaterer FU sammen med 
gode frivillige kræfter nu Mårslet.net til ny version hurtigst muligt, så 
alt materiale om Helhedsplanen kan ses der. Vi ønsker at byens borge-
re løbende orienterer sig der og kommenterer på arbejdet med byens 
fremtid 

   FU har selv opnået en betydelig indsigt i Kommunens måde at arbej-
de på og etableret en lang række samarbejder. I den forbindelse be-
mærker FU, at man ønsker at fortsætte som samlet bestyrelse for at 
kunne videreføre Helhedsplanarbejdet. 

LEDER 

 Fra Mårslet Fællesråds årsberetning 2018 

Formand:  Anders Kjær  Langballevænget 111    tlf. 23 38 21 72  
Næstformand:  Jens Thomsen  Tranbjerggårdsvej 20    tlf. 20 43 77 12   

FU-medlem:  Anette Poulsen  Nymarksallé 128 tlf. 29 20 96 34  
FU-medlem:  Simon Axø  Testrup Højskole tlf. 86 29 03 55  
FU-medlem:  Poul H. Poulsen Hørretløkken 48 tlf. 28 11 65 36  

FU-medlem:  Søren Pallesen  Langballevej 166 tlf. 24 67 56 48  

Suppleant:  Troels Laursen  Hørretvej 12           tlf. 86 29 05 00  

Suppleant:  Finn Larsen  Langballevænget 92     tlf. 40 85 95 00  

   Mail til alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.som 

Læs resten af beretningen på side 4 

Næste nummer af Mårslet Bladet kommer til april. 
 

Deadline for tekster og annoncer er 10. marts 2019 

mailto:indlaeg@maarslet-bladet.dk
mailto:indlaeg@maarslet-bladet.dk
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  En klumme om store og små ting 
Tekst af Ole Hansen, foto af Henrik Gram Nielsen 

For 30 år siden var telefonboksen et fast indslag i 
byens møblering af det offentlige rum, og enhver by 
med respekt for sig selv havde telefonbokse på gade-
hjørner og torve. Fra de første blev opstillet for over 
120 år siden, til den sidste forsvandt i 2018 og nu 
kan ses i Den gamle By, har de stået som et stykke 
inventar i byrummet, uden at man tænkte så meget 
over det mærkelige i, at der stod et hus i glas og jern, 
med plads til kun een stående person. Tværtimod fik 
boksene hurtigt et ikonisk skær som udtryk for det 
moderne samfund på linje med sporvogne og heste-
trukne, senere automobile trambusser. 

Telefonboksen skabte et sæt af uskrevne regler for 
god telefonopførsel. Køen foran telefonboksen stod 
altid uden for hørevidde. At lytte med, var uopdra-
gent. Man lod pænt folk tale færdigt og hvis en utål-
modig person bankede på for at komme til, kunne 
der ligefrem opstå tumult. Reglen var, at enhvers 
samtale var vigtig, og den måtte ikke forstyrres.  

Fra 00’erne og fremad forsvandt boksene. Det skete 
umærkeligt og næsten ubemærket. Byrummet miste-
de således et møbel – og det forsvandt som ’ude af 
syne – ude af sind’. Den sidste boks, der var tilbage i 
Danmark, stod på Lilletorv i Aarhus og blev taget 
ned den 13. april 2018. Historien er i sig selv banal 
og har næppe den store og epokegørende betydning 
for det moderne menneske:  
”Selvfølgelig”, vil man sige, ”vi fik jo mobiltelefo-
nen, - hvad skal vi med en telefon bundet fast med 
en ledning i en boks?” 

Men det er måske lige netop i afmonteringen af den 
lukkede taleboks, at der er noget på spil. Da den for-
svandt, forsvandt også grænserne og de uskrevne 
regler omkring samtalen. Hvor man før holdt sig i 
passende afstand til den talende i den gammeldags 
telefonboks, er den nye telefonboks grænseløs og 
breder sig i hele det offentlige rum. Der tales i tele-
fon på fortove, i busser og toge, i butikker og vente-
værelser, på stranden og hvor som helst. Der tales 
højt, og der tales om alt. Der er efterhånden ikke det 
familieskændsmål, den kærestesorg, indkøbsseddel 
eller jobsamtale, jeg ikke har været ørenvidne til. 
Aldrig har vi vidst så meget om hinanden uden at 
vide, hvem det er, vi ved det om.  

Forleden sad jeg fredsommeligt og halvt i egne tan-
ker, halvt nærværende for dagliglivet omkring mig, 
på et af Berlins utallige kaffehuse. Der var en stilfær-
dig aktivitet omkring gadens telefonboks…!...  
Det var der, jeg blev helt nærværende og forundret.  

Der er heller ikke flere telefonbokse tilbage i Berlin  

– og her stod så én! - Den var fyldt med bøger, og 
den megen kommen og gåen handlede om, at man 
hentede sig en bog, eller man satte bøger ind boksen, 
fordi man ville give andre en læseoplevelse. 

Efterfølgende har en nærmere undersøgelse af fæno-
menet afsløret, at denne bogbytningsproces også har 
været i gang her i landet – uden at sætte sig nævne-
værdige spor, måske fordi bøgerne ikke er kommet 
langt nok ind i det offentlige og fælles rum. Det er en 
skam, at vi nåede at afmontere alle disse udmærkede 
bokse i vore byer. Men måske kan nogle af dem fin-
des igen.  
 
En telefonboks med bøger på Maarslet Torv kunne 
være en god begyndelse for at få torvet til at leve og 
måske også give bogen, trykt på papir, et lidt længe-
re liv. 

Om ikke andet kan man jo også slå et slag ind om-
kring Den gamle By med børnene eller børnebørne-
ne, vise dem telefonboksen og fortælle dem lidt om 
de gamle telefonregler fra dengang, da man stod i en 
boks og diskret førte sin samtale uden at blande alle 
omkring sig ind i kærestesorgerne eller dagens ind-
køb. 
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Nu er Beder-Beringvejsprojektet i gang 
Forberedelsen af anlægsprocessen til Beder-Bering ve-

jen blev i vores område indledt med et borgerrettet infor-
mationsmøde i Tranbjerg i oktober. Mødet blev afholdt af 
Aarhus Kommune på foranledning af de sydlige Fælles-
råd og kunne mønstre ca. 200 fremmødte. Da linjeførin-
gen i det store hele har været kendt og fastlagt i flere år, 
har en væsentlig del af debatten og inddragelsen i stedet 
været centreret omkring støjforhold og etablering af gen-
nemgående stiforbindelser, der kan anlægges i sammen-
hæng med vejen. 

FU noterer sig med tilfredshed, at debatten om støj er 
blevet mødt med en stigende grad af lydhørhed fra Aar-
hus Kommunes side, hvor man nu forventer at imøde-
komme de mere skærpede støjkrav fra WHO.  

Selve vejens forløb i terrænet vil dog udgøre et markant 
fremtidigt præg syd og vest for Mårslet og optager derfor 
med rette mange. Mårslet Fællesråd har derfor foreslået 
kommunen nogle konkrete steder i Mårslet, hvor informa-
tionstavler og markeringer af niveauforhold i terrænet kan 
opsættes. 

I forbindelse med Beder-Bering vejen har Aarhus Kom-
mune afsat midler til etablering af gennemgående stifor-
bindelser. Placeringen af sådanne har været drøftet med 
Aarhus Kommune, nabo-fællesråd samt inddraget lokale 
indstillinger. Aarhus Kommune arbejder nu på at færdig-
gøre endelige planer for stiføringer til høring i lokalområ-
derne. 

Helhedsplanprocessen 
Helhedsplanens principper er udformet så de kan funge-

re som rettesnor for konkrete aktiviteter i Mårslet og om-
egn. Med andre ord for at skabe helhed i en lang række 
tidmæssigt og geografisk afgrænsede projekter.  

De to udvalg for Byens afgrænsning og Grønne områ-
der og stier, har nu fremlagt deres arbejde for Fællesrå-
det, der er taknemmelig for udvalgenes omfattende og 
fine arbejde og gode forslag. Fællesrådet forbereder nu 
inddragelse og høring af 8320.  

Nedsættelse af de to ovennævnte udvalg havde til for-
mål at afsøge om udvalgsarbejder var en god måde at gri-
be det konkrete arbejde an på. Begge udvalg har ved stor 
indsats og grundige overvejelser bekræftet denne tilgang, 
som vil blive gjort til model for fremtidige aktiviteter i 
regi af Fællesrådet.  

FU har besluttet følgende tilgang til høring: De mest 
berørte parter inddrages først. De vil ske ved direkte ind-
dragelse af de nærmeste grundejerforeninger og parter. 
Efter den direkte inddragelse og tilpasning af fremsatte 
forslag, fremlægges information på flest mulig kanaler. 
Fællesrådet arbejder på en kommunikationsplan.  

Slutteligt afholdes borgermøde, hvor forslagene kan 
debatteres. 

Vi har på nuværende tidspunkt afholdt to sådanne mø-
der efter ovenstående fremgangsmåde og erfaringerne 
herfra er overvejende positive. På dette års repræsentant-
skabsmøde vil FU derfor udfolde ovenstående trin til en 
principiel model for inddragelse og bede om repræsen-
tantskabsmødets godkendelse. 

Mårslet Bladet 
Mårslet Bladets nye redaktion har nu haft deres første 

hele sæson og arbejder godt og seriøst med Bladet. Distri-
bution baserer sig på mange gode kræfter i byen, hvilket 
også fortjener anerkendelse. FU ønsker også at takke Bla-
dets trofaste annoncører, som er en væsentlig forudsæt-
ning for at kunne have et blad af denne kvalitet. 

Elle Sø og ådalen ved Vilhelmsborg 
FU vil gerne rose de mange frivillige kræfter i byen der 

ved betydelig indsats og i samarbejde med Aarhus Kom-
mune har skabt to nye og allerede stærkt besøgte ud-
flugtsmål i Mårslet: Elle Sø og den genskabte ådal ved 
Vilhelmsborg. Begge udflugtsmål fremhæver og bidrager 
til Mårslets skønne og historiske grønne omgivelser og 
viser vejen for tæt samarbejde mellem kommune og loka-
le kræfter. 

Mail og web 
Mårslet.net har været et omdrejningspunkt for lokal 

information i 8320 i mange år. En trofast og ihærdig ind-
sats fra ophavsmændene har holdt siden i live og opdate-
ret med lokale opslag. FU er taknemmelige for dette store 
arbejde. 

Den hurtige udvikling indenfor hjemmesider og ikke 
mindst sociale medier har dog gradvist overhalet Mår-
slet.net, og derfor er tiden kommet til at afløse siden. En 
gruppe under Fællesrådet har i et halvt års tid forberedt en 
ny hjemmeside, som snart kan lanceres. Vi forventer, at 
den nye  hjemmeside i høj grad vil understøtte Fællesrå-
dets brug som kommunikationskanal med hele 8320 om 
alle løbende aktiviteter. Vi håber, at det også bliver mu-
ligt for medlemsforeningerne at opdatere egene kontakt-
oplysninger på sitet. 

Gennem hyppige opslag af møder og fremlæggelse af 
materiale på siden, skal det nye Mårslet.net således være 
med til at sikre den åbne og gennemskuelige proces FU 
ønsker for Helhedsplanen og ikke mindst den løbende 
udvikling af hele 8320.   

FU vil fortsat kontakte medlemsforeninger direkte via 
deres oplyste mailadresser og opfordrer som altid med-
lemmer og medlemsforeninger til at holde deres kontakt-
oplysninger ajourført. 

 

 Mårslet Fællesråds årsberetning 2018 - fortsat 
v/ Fællesrådets formand Anders Kjær 

Mårslet Vandværk 
Generalforsamling  

afholdes i Borgerhuset Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Mvh 
Bestyrelsen 
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Sidste skoleår deltog tre lærere og to klasser fra mellemtrinnet 
på Mårslet Skole sammen med en ph.d.-studerende fra DPU, 
Aarhus Universitet, i et aktionsforskningsprojekt om tværsprog-
lighed. Projektet havde til formål at udforske de muligheder, 
som samarbejde på tværs af sprogfagene dansk, tysk og engelsk 
giver, for at skabe en tværsproglig didaktik - en fælles måde at 
undervise på - på tværs af sprogfagene. Sigtet med denne tvær-
sproglighed er, at forbedre elevernes muligheder for at udvikle 
sproglig bevidsthed gennem deltagelse i sprogundervisningen. 

 
Sproglig bevidsthed skal i denne forbindelse forstås som op-

mærksomhed på sprog, dét, at tænke over sprog, diskutere 
sprog, have viden om sprog, sproglig kreativitet og sprogforstå-
else, hvilket alt sammen bidrager til elevernes forudsætninger 
for sproglig læring – både i udviklingen af dansk og fremmed-
sprog. 

 
Det tværsproglige fokus betød, at eleverne oplevede at arbejde 

med de samme begreber og emner på tværs af de tre fag, og til 
dels også oplevede parallelle arbejdsformer og måder at tale om 
sprog på. Hensigten med dette var, blandt andet, i fællesskab at 
etablere nogle nye måder at se sprogene på, som kunne ruste 
både elever og lærere anderledes til det sproglige arbejde. Et 
eksempel på dette var det tværsproglige arbejde med ordklasser, 

der betød, at eleverne allerede få uger efter, at de var begyndt på 
tyskundervisningen, var i stand til at finde et ords ordklasse på 
tysk og bruge denne viden aktivt i forhold til at forstå begreber 
og sætninger på tysk. 

 
Vores erfaringer fra projektet viser, at eleverne hurtigt fangede 

muligheden for at bruge deres viden fra de andre sprogfag i un-
dervisningen, og at mange af eleverne i høj grad var i stand til at 
udnytte de nye redskaber til at beskæftige sig med sprog, lige-
som de elever, der deltog, lader til at have fået et godt greb om 
det sproglige, hvilket bl.a. kommer til udtryk i danskundervis-
ningen. 

 
Lærerne tager erfaringerne med sig i det videre arbejde, og 

anvender så vidt muligt fortsat de tværsproglige principper i 
undervisningen. Forskningsdelen er stadig uafsluttet, men for-
ventes at munde ud i en ph.d.-afhandling i september 2019. I 
mellemtiden vil det være muligt at læse mere om projektet i 
vores kommende artikel i tidsskriftet Sprogforum. 

 
Skolens samarbejdspartner i projektet er Line Krogager An-

dersen, ph.d.-studerende i didaktik, cand. mag i lingvistik & 
finno-ugriske sprog. 

Sprogundervisning på tværs 

Klasser fra Mårslet Skole har deltaget i et forskningsprojekt om muligheder i at arbejde på 

tværs af sprogfagene dansk, engelsk og tysk 

 
 

KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING 
 

SØNDAG den 7. april 2019 
 

 
Vi håber, at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at samle ind denne dag og forsøge at opnå samme 
flotte resultat som sidste år.  
 
Mødestedet bliver som 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, patientstøtteaktiviteter og op- 
lysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 7. 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 
 
Vi bor Frøkærparken 25 
                                                                                                                                     Lene Barrett Petersen 
             Carsten Lund Petersen 

mailto:lene.barrett@skolekom.dk
mailto:carstenlund170@gmail.com
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Mårslet skole er en stor skole med mange udeområder og 
legemuligheder. For de nye børnehaveklasseelever kan det 
være overvældende, og de har gavn af en håndsrækning til 
at finde ud af, hvad de skal lave. Legekammeraterne fra 5. 
årgang har de sidste 8 år været med til at gøre opstartsfa-
sen for vores yngste børn nemmere. 
 
Legekammerater 
Konceptet er enkelt: De store elever leger med de små, så 
de små føler sig trygge og har nogle at lege med i pauser-
ne. 
 
Der bliver valgt legekammerater fra 5.årgang hvert år. I år 
er der 20 legekammerater på skolen. Når skoleåret starter, 
leger legekammeraterne fra 5. årgang udelukkende med de 
nye 0.klasser. Senere på året er det muligt for de små at 
deltage op til 2.klasse. 
 
Legene foregår i det store spisefrikvarter hver dag, hvor 
børnene har 1 time til at lege.  
 
Uddannet til opgaven 
De udvalgte legekammerater kommer på en uddannelses-
dag, hvor de lærer og afprøver, hvordan man skaber de 
bedste rammer for at sætte en aktivitet i gang, og hvordan 
man styrer og motiverer en større gruppe yngre elever. 
Legekammeraterne bruger spilhjulet til at finjustere legene 
med. 
  
Legekammeraterne bliver desuden udstyret med en lege-
mappe og med en legetaske med de nødvendige legered-
skaber.  
 
Organisering 
Der er tilknyttet en lærer (Henrik Ullerichs) og 2 pædago-
ger (John Amdisen og Martin Kolodnicki) som tovholdere 
på Legekammerater. 
 
Gode erfaringer 
Efter 8 år med legekammeraterne har vi masser af gode 
erfaringer. Det skaber bedre trivsel for børnene.

 
Timerne begynder med færre konflikter, når man har leget 
godt. Legen styrker fantasien og stimulerer den sociale 
adfærd. 
 
Der er tryghed og struktur omkring legekammeraterne, og 
det har mange børn gavn af. De “stille” børn bliver spot-
tet, opsøgt og inviteret med i legene. Elever bliver bedre 
til selv at sætte lege i gang. 
 
Også legekammeraterne fra 5. Årgang lærer en masse af 
opgaven. De får forbindelser til hinanden på tværs af år-
gangene. De oplever, at de ikke bare er skoleelever, men 
skoleelever med et ansvar og positiv betydning for andre, 
og de vokser med det ansvar, vi giver dem.  

De “store” legekammerater styrker stadig pauserne på Mårslet skole 

Legekammeraterne fra 5.årgang har de sidste 8 år været med til at gøre opstartsfasen for  
vores yngste børn nemmere. 

I skrivende stund (10.02.2019) har vennekredsen indbetalt 
i alt kr. 1.600 til bladet. Mange tak for hver enkelt donati-
on. 
 
I 2018 modtog bladet kr. 6.150 fra vennekredsen og knap 
kr. 4.000 fra foreninger. 
 
Hvis du/I har lyst til at understøtte bladets økonomi og 

dermed dets fremstilling og eksistens, er du meget vel-
kommen til at indbetale et beløb – typisk er det på kr. 
100,00. Det kan gøres via netbank: reg. nr. 5072 konto nr. 
1091531, eller via mobile pay: 2047 5889 (så vil jeg fore-
tage overførsler til bladet af indgåede betalinger). 
 
Ivan Dybvad 
Mårslet-Bladets kasserer 

Mårslet-Bladets vennekreds 
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   TMG Gymnastik 

Tekst og fotos v/ TMG Herremorion 

TMG Gymnastiks store herremotions hold mødtes d. 12/1 
2019 til deres årlige nytårskur, hos Anette og Troels på 
Nymarksvej nr 42, hvor fremmødet var stort i år på 24 
medlemmer ud af 28 medlemmer. Der blev som vanligt 
serveret noget og spise og drikke og var hyggeligt og for-
nøjeligt, men også lidt vemodigt for det var sidste gang de 
kunne samles hos Anette og Troels. Deres gård skal nem-

lig rives ned på grund af Beder-Berring vejen, som kom-
mer til at gå gennem Deres grund/hus og nytårskuren har 
været hos dem i over 20 år. Benny og hele gymnastikhol-
det vil derfor sige mange tak fordi de ville have dem og 
tak for endnu en skøn nytårskur. 

Mvh Herremotion og træner Benny. 

Forretningsudvalg: 

Formand Micael Østergaard 40 25 27 11 micael.ost@gmail.com 

Næstformand Hans Jørgen Jørgensen 20 84 30 72 jorgensenhansjorgen0@gmail.com 

Kasserer Gerda Svendsen 40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com 

FU-medlem Claus Jacobsen 41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com 

Afdelingsrepræsentanter: 

Badminton Jens Birk 51 30 89 50 jensbirk1973@gmail.com 

Basketball Jesper Sander 20 64 02 88 jespersanderdk@gmail.com 

Cykelmotion Hans Jørgen Jørgensen 20 84 30 72 jorgensenhansjorgen0@gmail.com 

Dart Søren Houlberg 51 88 31 22 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  TMGmotion8320@gmail.com 

Pétanque Kirsten Sørensen 27 59 23 51 kirstenvilly@gmail.com 

Tennis Henrik Breyen 86 29 83 22 hb@melindascandinavia.dk 

Volleyball Claus Jacobsen 41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com 

TMG's Hovedbestyrelse 

Næste nummer af Mårslet Bladet kommer til april. 
 

Deadline for tekster og annoncer er 10. marts 2019 

mailto:micael.ost@gmail.com
mailto:jorgensenhansjorgen0@gmail.com
mailto:svendsengerda@gmail.com
mailto:krusejacobsen@gmail.com
mailto:jensbirk1973@gmail.com
mailto:jespersanderdk@gmail.com
mailto:jorgensenhansjorgen0@gmail.com
mailto:shoulberg@mail.dk
mailto:hbs@nykredit.dk
mailto:hellefoged77@gmail.com
mailto:pernille_b_jensen@hotmail.com
mailto:formand@tmg-haandbold.dk
mailto:TMGmotion8320@gmail.com
mailto:kirstenvilly@gmail.com
mailto:hb@melindascandinavia.dk
mailto:krusejacobsen@gmail.com
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Vi har en fysisk butik i Beder, Tværskiftet 4, 

som har åben mandag til fredag imellem 8 og 

16, dog 15 om fredagen. Der er også mulighed 

for at leje maskiner via firmaet. 

Service kan bestilles på 70101005 eller http://www.ahs.dk  
Martin Simonsen, Tværskiftet 4, 8330 Beder 

MRP-Regnskabshjælp 

Led og ked af at lave regnskab 

aften og weekend 

Så er hjælpen ikke langt væk!! 

 

Al regnskabbsassistance udføres 

Mads Reffstrup Pedersen 

Ovesdal 25 - 8320 Mårslet 

tlf 20 13 09 91 

Mail: mrpregnskab@profibermail.dk 

http://www.ahs.dk
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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. 

 
 
 

 

Aktiviteter i 
Marts 2019 

 

 

  
  
Fredag d. 1. marts  kl. 13.45. 
Gudstjeneste og  kaffebord. 
  
Mandag d. 4. marts  kl. 14.00. 
Lille Banko. 
  
Søndag d. 10. marts kl. 14.00. 
Store Banko. 
  
Mandag d. 11. marts kl. 14.00. 
Kom og syng med Josser Herold. 
  
  
  

  
  
Fredag d. 15. marts kl. 9.30. 
Så afholder vi igen festligt ”Formiddagsbal” med 
Kristian Foged. Arrangementet er også med kaffe og 
kringle. 

  
Onsdag d. 20. marts 17.30-19.00. 
Kom til månedens ”Spis-Sammen” arrangement. 
Aftenens menu: Flæskesteg samt kaffe med browni-
es. Sædvanlige priser: 65/30. 0-2 årige spiser gratis 
med. 
Tilmelding nødvendig senest onsdag d. 13. marts på 
tlf. 30505817 eller på mail til: brugerkilde-
vang@msn.com 
 
  

mailto:omraade-syd@mso.aarhus.dk
http://www.aarhus
file:///F:/www.moldt.net/netcafe/
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Pigen fra benzintankens 
barndomsminder 

 
Kirsten Cramer, f. 1953 — datter af 
Inger og Aage Larsen — fortæller om 
sin barndom i Mårslet, hvor Kirsten 
sender tanker tilbage til livet på tan-
ken og fortæller om de mange for-
skellige mennesker, som hun mødte 
her. 

Fortællingen bliver ledsaget af fotos 
fra bl.a. Egnsarkivets billedsamling. 
Velkommen til en lokalhistorisk aften 
- kom og vær med til at styrke den lo-
kale hukommelse!  

 

 

 

 

 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
 
2. Beretning om foreningens aktivi-
teter 
 
3. Fremlæggelse af regnskab til 
godkendelse 
 
4. Indkomne forslag 
 
5. Valg 
 
Valg af bestyrelse jf. §4 
På valg er: Carl Gerhard de Lich-
tenberg Crone, Anne Marie Dals-
gaard Mikkelsen, Kirsten Cramer 
og Kirsten Houmann Magnussen. 
Sidstnævnte ønsker ikke genvalg. 
 
Valg af to bestyrelsessuppleanter 
På valg er Anders Errboe og  
Jørgen Kraglund.  
 
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 
 
Når du har hørt om foreningens 
mange spændende aktiviteter og 
dagsordenen er godt overstået, er 
der gratis kaffebord samt interes-
sant lokalhistorisk fortælling:  

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 5.3. kl. 19-21 
 Onsdag den 13.3. kl. 16-17.30 
 Tirsdag den 19.3. kl. 19-21 
 Onsdag den 27.3. kl. 16-17.30 
 
Arkivleder: Anne Marie Dalsgaard 
Mikkelsen, 4034 9838  
maarsletarkiv@gmail.com 

www.maarsletarkiv.dk 
 
Vær en del af foreningen! 
Hvis du vil vide mere om den fortid, 
der danner baggrund for den nutid - og 
ikke mindst den fremtid, du er en del 
af, så bliv medlem af Mårslet Sogns 
Lokalhistoriske Forening og støt sam-
tidig Mårslet Egnsarkiv. 
Årligt kontingent: 
Personligt: 75 kr. 
Husstandsmedlemskab: 150 kr. 
 
Kontakt: Kasserer Kirsten Cramer,  
8629 4363 
eller kirsten.cramer04@gmail.com 
—–—————————————— 
Husk kontanter til generalforsam-
lingen - der er mulighed for at  ind-
melde sig i foreningen eller forny sit 
medlemskab. 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening afholder ordinær  

Generalforsamling  
mandag d. 18. marts 2019 kl. 19.30 i Sognehuset, Obstrupvej 4, Mårslet. 

 
Efterfølgende er der fortælling: 

 

Pigen fra benzintankens barndomsminder 

Benzintanken, Hørretvej 17, foto fra 1995. 

MÅRSLET-bladet  MARTS 2019 1 
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Næste nummer af Mårslet Bladet kommer til april. 
 

Deadline for tekster og annoncer er 10. marts 2019 
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For ottende gang fejres Århundredets Festival i Aarhus Kommu-
ne. Den 1. - 10. marts sættes spot på mellemkrigstiden 1918-1939. 
Der er et spændende program fyldt med viden og kultur, som godt 
kan lokke mårsletterne til staden. Vi har her på Mårslet Egnsarkiv 
i denne anledning fundet et lille udvalg frem af den store billed-
samling, der er bevaret fra perioden. 

1921. Ét af de 14 statshusmandsbrug der blev udstykket fra 

Vilhelmsborg i 1921 som følge af jordreformen 1919. 

Nymarksvej 27. 

1927. Mårslet Husmandsforening opfører 

dilettantforestillingen ”Feriegæsterne” på Mårslet 

Afholdshotel. 

1931. Sygeplejeeleverne får undervisning i anatomi af 

lærerinde Ingrid Kaae. Testrup Højskole blev i 1927 

omdannet til sygeplejeforskole. 

1931. Rejsegilde på Mårslet Skole. Der blev bygget 

lærerboliger på samme tid.  

1935. En ny bro over Tandervej blev bygget som et 

beskæftigelsesprojekt af Mårslet Kommune. Brobyggeriet 

var håndarbejde uden anvendelse af maskiner. 

1935. Fru Bothilde Dahl skøder Moesgård Strand og 

Strandmarken til Aarhus Kommune v/ Borgmester H.P. 

Christensen siddende til venstre. 
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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 

http://www.maarsletvand.dk
mailto:vandvaerk@maarsletvand.dk
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Mårslet Revyen 2019  
Opstart og indkaldelse  
til generalforsamling i  
Mårslet  
Revyforening –  
105 gr. Blandet.  
 
Vil du gerne vide hvad Mårslets skarpe penne og fremsynede 
revyfolk har på hjerte for dette års Mårslet Revy, så kom til 
opstartsmøde i revyforeningen ”105 gr. Blandet” i Borgerhu-
set onsdag 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 (uge 40 – som altid).  
Der er plads til nye tekstforfattere, scenefolk, PR-folk og 
skuespillere.  
 
 
Forud for opstartsmødet kl. 20.00 er der generalforsamling 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 og har drevet de forudgående forestillinger – den sidste 
var den 38. i træk – til et topniveau på landsplan, hvilket kan bevidnes af vore mange tilskuere (igen udsolgt 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 fælles 
projekt det er, at lave en lokal kvalitetsrevy i Mårslet. 
 
Kan man ikke komme den dag i Borgerhuset, Banevej 2, Mårslet – eller vil 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 onsdag den 13. marts 2019 

Henning Hansen, formand  

mailto:henning.hansen@ifeh.org
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Indbydelse til GENERALFORSAMLING I TESTUP HØJSKOLES SKOLEKREDS 
Onsdag, den 10. april kl. 18.00 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 - skal være Højskolen i hænde senest den 5. april 
6. skolens forstander beretter om årets gang og skolens økonomi 
7. valg til bestyrelsen - på valg er Agnete Salomonsen, Keld Schmidt Møller, Margrethe Bogner (alle modtager 
genvalg) 
8. valg af to suppleanter - Jørgen Brandt Andersen og Kåre Christiansen (begge modtager genvalg) 
9. valg af to revisorer - Per Enevoldsen og Hans Ole Kaa (begge modtager genvalg) 
10. eventuelt 
 
Efter generalforsamlingen vil der kl. 19.00 være et utroligt spændende og meget aktuelt arrangement - nemlig Mr. 
Samsø - alias Søren Hermansen, direktør for Samsø Energiakademi- der holder oplæg om: 
 

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED 
FÆLLESSKAB - er på vej tilbage til dagsordenen. Efter årtiers voksende selvtilstrækkelighed og  

Selviskhed har vi igen fået øjnene op for, at det kan betale sig at være fælles om at løfte livets opgaver. 
 
21.00 er der kaffe/the og en sandwich - og har vi ikke nået pkt. 6 i dagsordenen inden kl. 19.00 - så vil Simon Axø 
berette om årets gang og skolens økonomi -  
 
Hele arrangementet er gratis for Skolekredsens medlemmer. Pris for ikke medlemmer: 60 kr. Indmeldelse ved ind-
gangen er muligt. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Margrethe Bogner 
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Offentlige foredrag i Naturvidenskab i Mårslet MultiHal  

Foredragsrækken fortsætter i marts med foredragene: 

Ny teknik afslører hvalernes skjulte liv, tirsdag den 12.marts 
 Tag med verdens mindste hval, marsvinet, på jagt i danske farvande og prøv at 

forstå hvordan en kaskelothval holder vejret i to timer. Og hør hvordan hvaler-
ne, hvis forfædre var landdyr tæt beslægtet med nutidens grise, har tilpasset sig 
livet i vand. 
Forelæser: professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for 
Bioscience – Zoofysiologi, Aarhus Universitet   

Vores urolige klode, tirsdag den 19. marts 
Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og tsunamier stadig voldsomme 
og uforudsigelige trusler mod liv, ejendom og infrastruktur. Men jordskælv hol-
der også Jordens overflade ung, frugtbar og oven vande og afslører detaljer 
om Jordens dybe indre. 
Forelæser: lektor i geofysik Bo Holm Jacobsen, Institut for Geoscience, Aar-

hus Universitet 

Hunting exoplanets and life in the Universe, tirsdag den 2. april 

Lava Worlds to Living Worlds: how a NASA mission sparked the search for life 

beyond the Solar System 

Lecturer: professor of astronomy and astrophysics, Natalie Batalha, Depart-
ment of Astronomy & Astrophysics, University of California, Santa Cruz, USA  
 

Alle foredrag er tirsdage kl. 19.00 - 21.00 i sal A. Mødetid 18.45 

Der er fri adgang for alle. Mød i god tid, så der er ro når foredraget begynder. 

 
8320 Mårslet bliver større og større, det kan man jo med 
egne øjne se, for der bygges store og små familiehus både 
i syd og nord, og inden længe går man i gang med den 
næste store udbygning af Mårslet, nemlig lokalplanen for 
Tranbjerggård, en plan der vel indeholder måske hundrede 
ny boliger i varierende størrelser. Det er naturligvis ikke 
fordi at man i 8320 er klar over byen vokser, men for at 
fortælle om Mårslet Juletræslaug, der har ”huseret” i Mår-
slet i snart 20 år. 
 
Mårslet Juletræslaug startede i år 2000, da byen gennem-
levede Væreby/Leveby et projekt med kommunal støtte. 
Væreby/Leveby kastede forskellige grupper af sig, bl. Lit-
teraturgruppen, Mårslets hjemmeside, men også Jule-
træslauget, som dengang hed ”Egne Begivenheder.” 
 
Gruppen E.G. tog senere navneforandring til Mårslet Jule-
træslaug, bl.a. fordi vi etablerede byens store juletræ i de-
cember foran kirken, og blev en del af byfesten, der jo 
foregår i uge 33. Men formålet for gruppen er stadig det 
samme, at støtte og hjælpe, eller gøre det lidt sjovere at 
leve og bo i Mårslet. 
 
Men der skal jo penge til, så Juletræslauget lever af at sæl 

 
ge støttebeviser 
hvert år, det sker 
forskellige ste-
der, men de kan 
også købes på 
MobilePay  
225 13 288 i vo-
res næsten pen-
geløse samfund.  
 
Et støttebevis 
koster 20 kr. 
 
På grund af nyere lovgivning, er Juletræslauget på det se-
neste blevet en ”rigtig”, forening med love og vedtægter, 
men et forandre ikke formålet med Mårslet Juletræslaug, 
for vi skal stadig leve og virke i byen...... 
 
Så støt os venligst med 20 kr. på MobilePay på  
Nr. 225 13 288. 
 

 
 

Tekst v/ Kaj Christensen, foto v/ Henrik Gram 

                   225 13 288 

http://pure.au.dk/portal/da/peter.madsen@biology.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/bo@geo.au.dk
https://news.ucsc.edu/2018/10/batalha-alumni-award.html
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ANNONCEPRISER 
Mårslet Bladet 2019 

 Bredde x 
højde i cm 

Kr. pr. 
nummer 

Året 
10 numre 

Året 
Incl. moms 

6 x 2,5 113,00 1.130 1.413 

6 x 5,5 168,00 1.680 2.100 

6 x 8,5 206,00 2.060 2.575 

6 x 11,5 252,00 2.520 3.150 

6x 14,5 294,00 2.940 3.675 

9,25 x 2,5 151,00 1.150 1.888 

9,25 x 5,5 206,00 2.060 2.575 

12,5 x 2,5 168,00 1.640 2.100 

12,5 x 5,5 260,00 2.600 3.250 

Bredde x 
højde i cm 

Kr. pr. 
nummer 

Året 
10 numre 

Året 
Incl. moms 

12,5 x 8,5 336,00 3.360 4.200 

12,5 x 11,5 399,00 3.990 4.988 

12,5 x 14,5 445,00 4.450 5.563 

19 x 2,5 202,00 2.020 2.525 

19 x 5,5 336,00 3.360 4.200 

19 x 8,5 412,00 4.120 5.150 

19 x 11,5 489,00 4.890 6.113 

19 x 14,5 605,00 6.050 7.563 

19 x 26 1.079,00 10.790 13.488 

Annoncer sendes til os i reproklart pdf-format i den ønskede størrelse til mailadressen  
annoncer@maarslet-bladet.dk.  

 
Deadline for nye annoncer og ændringer til bestående er den 10. i måneden før næste blad udkommer. 

CVR: 13924902 
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Skal der være fest 
- så hold den i 

Mårslet 
Borgerhus 

Banevej 2, 8320 Mårslet 
Henvendelse om leje sker 

via borgethusets hjemmeside 
 

www.borgerhus.dk 
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Næste nummer kommer til april. Deadline for tekster og annoncer er 10. marts 2019 
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Den første gang vi på Nymarksvej 42 hørte om den nye 
vej var i 1992. 
 
11 år efter, at vi var flyttet til Mårslet. Den var planlagt 
til at ligge langt fra os, men efterhånden som byen har 
udviklet sig er den gang på gang blevet flyttet længere 
og længere sydpå. Vi har været til samtlige møder og på 
intet  tidspunkt har vi følt os "truet" af vejens beliggen-
hed. Så sent som i 2009 fik vi en folder om, hvor vejen 
skulle være, og hvornår den skulle være færdig. Den 
skulle ligge mellem Nymarksvej 36 og os i nr. 42. Vi 
har i den mellemliggende tid fået staldbygningerne og 
stuehuset renoveret. 
 
Først i slutningen af 2014 modtog vi en rundsendt mail 
med besked om, at vejen var flyttet 60 meter yderligere 
mod syd af hensyn til de nye beboere. 
 

Vi blev tilbudt en frivillig aftale under expropriations-
lignende vilkår. 
 
Den pris, som blev os tilbudt, var 1 mil. under, hvad en 
lokal ejendomsmægler satte vores ejendom til. Post-
nummeret, beliggenheden og herlighedsværdien var 
ikke noget, som kommunens forhandlere betragte-
de som væsentlig for prisen, og det ikke været muligt, 
selv med en advokats hjælp, at få ændret denne pris. 
 
Jeg er sikker på at juraen holder, men hvad med an-
stændigheden?? 
 
Der må være andre på Beder-Bering-linien, som også 
skal eksproprieres, og som har haft nogle oplevelser; 
gode eller dårlige, det kunne være spændende at høre 
om.  

Læserbrev:      Et farvel til Mårslet efter 35 år 

Familien Kristensen Nymarksvej 42 8320 Mårslet 
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