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LEDER
God arbejdslyst!

MÅRSLET
BLADET
Sogne- og lokalblad for foreninger
tilsluttet Mårslet Fællesråd,
Kirkeblad for Mårslet Sogn,
skoleblad for Mårslet skole, TMGNyt, Lokalcenter-Nyt og Egnsarkiv Orientering., Nyhedsbrev fra
Testrup Højskole.
Ansvarshavende Redaktør:
På vegne af FU Arkitekt Poul H. Poulsen
E-mail: MaarsletFU@gmail.com

En hilsen fra en forbipasserende til os, der var i gang med at beskære
vinstokkene på vores fælles vinmark på Bedervej.
Det er faktisk ret ofte, man bruger denne hilsen. Når man hilser på
nogen, der er i gang med en hobby, giver det næsten sig selv, at der er
tale om arbejdsglæde.
Men også når der arbejdes professionelt. Vi går ud fra, at
vedkommende befinder sig godt med sit arbejde.

Opsætning og Layout :
Poul Erik Jensen

Det er ikke nogen naturlov, og det er nok lidt specielt for den tid og
den del af verden, hvor vi befinder os.

indlæg sendes til:
indlaeg@maarslet-bladet.dk

Dansk er det sprog i verden, der har flest positive ord omkring
arbejde: Arbejdsglæde, arbejdslyst, virkelyst osv.

Deadline er den 10. i måneden for
stof til efterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag på
2500 stk. - dog ikke i januar og
august.

F. eks er det tankevækkende, at mange af de husmænd, der i
1920’erne fik bevilget et statslån til en jordlod og bygninger, navngav
deres hus ”Virkelyst”

Indlæg repræsenterer ikke
nødvendigvis bladets holdning, men
indsenderens.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i indsendt stof.

Det er godt at tænke på, at vi bor i et samfund, hvor rigtig mange
opgaver bliver udført af frivillige. Trænerne i idrætsforeningerne,
deltagerne i ”Hold Mårslet ren” dagen, trafikvagerne, redaktioner af
Mårsletbladet og maarslet.net, bestyrelser og kasserer i foreningerne
osv. Mennesker, der ikke har anden motivation end ønsket om at
udføre opgaverne og deltage i det fællesskab, der følger med.

Annoncer:
Ivan Dybvad, Gyldenkronesvej 37,
8320 Mårslet. (Priser: Se prisliste
inde i bladet)
E-mail: annoncer@maarsletbladet.dk
Distribution:
Bladet omdeles af TMG Håndbold
og Fodbold Uden for byskiltet af
Poul Erik Jensen.

Vores danske begreb ”hygge” er blevet kendt rund om i verden. For
nyligt blev ordet ”pyt” nævnt som en mulig efterfølger. Begge er ord,
der ikke behøver at bliver oversat, for at fungere på et andet sprog.
Hvis engelsk- eller fransktalende sagde ”God arbejdslyst” ville det jo
ikke give umiddelbar mening. De ville selv skulle formulere ordene.
Lad os håbe, at det sker!
Poul Hakon Poulsen

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)

Udebliver bladet kontaktes:
Ivan Dybvad, tlf. 2047 5889,
mail: annoncer@maarslet-bladet.dk

Formand:

Anders Kjær

Langballevænget 111

tlf. 23 38 21 72

Næstformand:

Jens Thomsen

Tranbjerggårdsvej 20

tlf. 20 43 77 12

Forside foto: Jesper Andersen
Efterår ved Wilhelmsborg

FU-medlem:

Anette Poulsen

Nymarksallé 128

tlf. 29 20 96 34

FU-medlem:

Simon Axø

Testrup Højskole

tlf. 86 29 03 55

Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s
Bjødstrupvej 2-4, 8270 Højbjerg
Tlf. 8627 5499, werk@werk.dk,
www.werk.dk

FU-medlem:

Poul H. Poulsen

Hørretløkken 48

tlf. 28 11 65 36

FU-medlem:

Søren Pallesen

Langballevej 166

tlf. 24 67 56 48

FU-medlem:

Finn Larsen

Langballevænget 92

tlf. 40 85 95 00

Mårslet Bladets tekster må gengives
med angivelse af kilde.

Suppleant:

Troels Laursen

Hørretvej 12

tlf. 86 29 05 00

2

Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.som
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Stort og småt fra Fællesrådet
Referat fra ordinært møde i Forretningsudvalget d. 12. november 2019
Dagsorden: (Referat anført i kursiv)
Formøde: Der er ikke modtaget ønsker
om foretræde
1. Borgermøde og inddragelsesproces
(13. nov) – Aarhus Kommune har
fremsendt forslag om følgegruppe som
del af processen. I sin nuværende form
er processen ikke acceptabel. Dette
skrives dd. til kommunens projektleder.
2. Møde med Mårslet Bladet – Der skal
udarbejdes et årshjul for ledere og
bidragydere til støtte for Bladets
arbejde. FU har mødtes med Ivan og
Poul Erik, der fører Bladet videre pt.
Bladet er økonomisk i god gænge.
Foreningerne har stor glæde af
indtægterne fra distributionen til ture
mv. Bladet optager gerne nyhedsbreve
fra Testrup Højskole.
3. Status for udstykningen N for
Hørretløkken – Fællesrådet er blevet
kontaktet af borgere fra Hørretløkken.
Der har lokalt været møde med
Bünyamin Simsek. Der foreligger nyt
forslag, der undgår gennemgående trafik
på Hørretløkken. FU ser frem til at få et
sådant forslag forelagt.

4. Foretræde for Teknisk Udvalg er
ansøgt, status for forberedelse og
aftaler – Det er nu bekræftet at Mårslet
Fællesråd får foretræde d. 25. november
mellem kl 16-18 mhp. at fremlægge
Helhedsplanarbejdet som helhed. Vi vil
tilstræbe at stille med repræsentanter for
FU, foreninger og udvalg (Simon Axø,
Søren Riber, Finn Larsen, Anders Kjær
og Søren Pallesen) Forbered 20 min
fremlæggelse m vægt på dialog.
1. Anders fortæller om den folkelige
proces og borgerinddragelse (5 min.)
2. Søren Rieber fortæller om hvem der
har været inddraget (5 min.)
3. Simon fortæller om den demokratiske
proces (2 min.)
4. Dialog
5. Møde med Rådmand for Teknik og
Miljø d. 9. december kl 14.00 dagsorden er helhedsplanen!
Deltagere er Simon Axø, Søren Riber,
Finn Larsen, Anders Kjær, Emma Søe,
Søren Pallesen) Samme proces som
ovenstående møde. Det holdes enten i
borgerhuset eller i Multihuset i TMG.
6. Plantning af træalle - samt

MÅRSLET FÆLLESRÅD
muligheder for at inddrage
lokalområdet i yderligere
træplantning - Aarhus Kommune har
været med i processen og kommer med
træerne. Søren Riber laver et indlæg til
Mårslet bladet. Fremadrettet kan FU
være med til at kvalificere en plan for
beplantning af træer i Mårslet - her vil
man meget gerne have inddraget
borgerne i Mårslet. Det kræver en
helhedsplan for beplantning. Dette er et
punkt som tages op på næste møde.
7. Evt. - Søren fortæller om at Aarhus
Kommune har udviklet en
infoskærmsløsning, som vil kunne
opstilles lokalt til informationsarbejde.
Ivan og Finn undersøger sagen og
kommer med oplæg.
Grønudvalg spørger til om FU vil være

Kommune informationsmøde
Den 13. november 2019 afholdt Aarhus
Kommune informationsmøde om
arbejdet med en lokalplan for
Eskegården. Fællesrådets
Forretningsudvalg (FU) har som tidligere
nævnt arbejdet vedholdende for at sikre
Aarhus Kommunes deltagelse i et sådant
informationsmøde, der samtidig kunne
være afsæt for den bedst mulige
demokratiske inddragelse af
lokalområdet.
Aarhus Kommune deltog med et bredt
udsnit af medarbejdere og dertil deltog
C.F. Møller Architects, der fungerer som
rådgiver for ejerne af Eskegården.
Aarhus Kommune fremlagde både en
procesplan samt en række overvejelser
for sin tilgang til det konkrete område.
C.F. Møller Architects fremlagde også
en række overvejelser for sin tilgang til
en udformning af en evt. ny bebyggelse.
Under mødet spurgte borgerne ind til en
række emner og bad også Aarhus
Kommune forestå et referat fra
informationsmødet. Aarhus Kommune
ønskede ikke at udfærdige et referat.
Dette er klart utilfredsstillende og
diskvalificerer mødet som opstartsmøde
på en inddragelsesproces.

Aarhus Kommunes model for
inddragelse var at nedsætte en
følgegruppe bestående af 3-5 lokale
borgere foruden Teknik og Miljøs
projektgruppe og bygherres arkitekt.
Følgegruppen skulle deltage i forarbejdet
til lokalplanen og skulle ved afslutning
sit arbejde fremlægge dette på
borgermøde.

2. Aarhus Kommune har lovet at
behandle alle lokale input som
fremsættes gennem følgegruppen og
lokale borgermøder/workshops.
3. Aarhus Kommune har lovet at sætte
sin proces i bero indtil lokale
deltagere til en følgegruppe er
udpeget.

Der var på informationsmødet kritik af
denne model som utilstrækkelig til at
sikre at lokale synspunkter og
bekymringer blev medtaget i
kommunens forarbejde. FU udtrykte på
mødet samme vurdering. Samlet set er
det FU’s oplevelse at Aarhus Kommune
ikke ønsker en inddragelse i samme
omfang som lokalområdet.
Dette blev debatteret på mødet og førte
til følgende løsning:

Derfor vil FU nu indkalde til
borgermøde, hvor de
nødvendige kommende lokale
møder i inddragelsesprocessen
samt deltagere til en følgegruppe
kan fastlægges. Vi har booket
Sognehuset mandag d. 2. dec kl
1900 til dette formål. Dagsorden
udsendes snarest muligt på
Mårslet.net samt til
medlemsforeningerne.

1. FU indkalder til et borgermøde
lokalt, hvor formålet er at udvælge
lokale deltagere til en følgegruppe
samt opsamle spørgsmål til
lokalplanprocessen, som kan udgøre
fundamentet for følgegruppens
arbejde.

Vi glæder os over det stærke lokale
engagement og den utvetydige tilslutning
til Helhedsplanen. Den er og bliver
fundamentet for FU’s arbejde med
lokalområdets udvikling.
På FU’s vegne
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Prøv spinning i TMG Motion

Prøv spinning i TMG Motion!
Søn. 10/11-19 kl. 11.00
Tors. 28/11-19 kl. 17.30
Ons. 8/1-20 kl. 17.30
Man. 27/1-20 kl. 19.00
Selve spinningprogrammet varer 40
-45 min., men du skal afsætte 1 time
i alt pga. tid til cykelindstilling og
generel intro. Programmet er med
korte blokke, korte stående
intervaller og kun få og korte
accelerationer, der iøvrigt alle
foregår siddende.
Hvis du allerede er medlem, så
tilmelder du dig via conventus ellers
møder du bare op på dagen.
Velmødt - spinninginstruktør
Christian
TMG Motion Bestyrelse
Per Madsen, Sekretær

TMG's Hovedbestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
FU-medlem
Badminton
Basketball
Cykelmotion
Dart
Floorball
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Motion
Pétanque
Tennis
Volleyball
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Forretningsudvalg:
40 25 27 11
50 88 76 73
40 31 13 79
41 72 73 19
Afdelingsrepræsentanter:
Jens Birk
51 30 89 50
Jesper Sander
20 64 02 88
Hans Jørgen Jørgensen
20 84 30 72
Søren Houlberg
51 88 31 22
Henrik B. Schau
51 30 88 96
Helle Foged
20 47 27 20
Jane Midtgaard Madsen
61 33 66 08
Henrik B. Jensen
40 15 78 67
Andreas Sondrup
90 31 44 02
Kirsten Sørensen
27 59 23 51
Henrik Breyen
Claus Jacobsen
41 72 73 19
Micael Østergaard
Anders Braagaard
Gerda Svendsen
Claus Jacobsen
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micael.ost@gmail.com
tmg.andersbraagaard@gmail.com

svendsengerda@gmail.com
krusejacobsen@gmail.com
jensbirk1973@gmail.com
jespersanderdk@gmail.com
jorgensenhansjorgen0@gmail.com
shoulberg@mail.dk
hbs@nykredit.dk
hellefoged77@gmail.com
jane@tmggymnastik.com

formand@tmg-haandbold.dk
and.sondrup@gmail.com

kirstenvilly@gmail.com
formand@tmg-tennis.dk

krusejacobsen@gmail.com

TMG Fodbold Kunstgræsbane
Kæmpe opbakning til kunstgræsbane
- få bidrag fra målstregen!
Af: TMG Fodbold kunstgræsudvalget
Det er igen den tid på året, hvor
forældre, trænere og børn pendler til
Beder-Malling for at låne
kunstgræsbanen en times tid om
ugen. Det er besværligt, børnene
efterspørger mere fodbold, og nogle
begynder ligefrem at søge til andre
klubber uden for Mårslet.
Men godt nyt er på vej. Summen af
private bidrag, velvillige sponsorater
fra det lokale erhvervsliv og større
fondsdonationer har nu rundet 1,15
mio. kr. Med kommunens tilsagn om
3,1 mio. kr. er Mårslet nu kun
350.000 kr. fra at tage første
spadestik til en ny kunstgræsbane.
Formand for TMG’s
kunstgræsudvalg, Thomas
Vestergaard, har armene i vejret over
den store opbakning og håber, at
byens sammenhold og stærke kræfter
kan være med til at sparke projektet
helt i mål.
“Jeg får henvendelser fra klubber
rundt om i Østjylland, der vil høre,
hvad det er, vi gør i Mårslet. Det
bliver jeg helt ærligt stolt over - vi
kan noget her i Mårslet, og jeg håber,
det kan inspirere de sidste velvillige
bidragsydere, som kan blive tungen
på vægtskålen”, siger han.
Et plus for byen
Kunstgræsbanen er ikke kun til gavn
for fodboldtosser. Den åbner op for
nye sportsgrene, den kan lejes ud til
andre klubber og interesserede, og
kan blive samlingssted uden for
officielle træningstider.

Flere TMG-hold og mere end 70
private familier har doneret penge,
mens Alba & Kern, Group 8320,
Søby VVS, Rema 1000, psykolog
Tina Bruun, Svalk Handel, Aarhus
Autoservice, KK Ventilation,
Djursland Bank og Valeur har bakket
op med lokale erhvervssponsorater.
Spar Nord Fonden, Nykredits Fond
og Nordeafonden er blandt de fonde,
der har givet et klækkeligt bidrag, og
senest har DGI sendt 200.000 kr. i
TMG’s retning.
Vil ikke gå på kompromis med
kvalitet
Selvom der er meget at glæde sig
over, er målet for indsamlingen netop
blevet hævet fra 1,1 mio.
til 1,5 mio. kr.
“Vi vil gerne undgå at gå på
kompromis med kvalitet på græs,
hegn og lys - derfor investerer vi i
ordentlig rådgivning og løsninger,
som tager bedst muligt hensyn til
miljøet. Det betyder, at vi har været
nødt til at udvide budgetrammen”,
siger Thomas Vestergaard.
Indsamlingen til kunstgræsbanen
kommer kort tid efter, at byen netop
har samlet ind til Mårslets nye
mulithal.
“På den baggrund er jeg endnu mere
overvældet over, hvor hurtigt
engagerede kræfter og gavmilde
borgere har stået klar til at bidrage til
et nyt stort anlægsprojekt i Mårslet”,
siger Thomas Vestergaard.

Sidder du derude og tænker på, om
TMG Kunstgræs skal have en
julegave fra dig, så vent ikke.
Deadline er januar 2020, hvis
gravearbejdet skal begynde til maj.
Lykkedes det, kan en kunstgræsbane
spire frem på grusbanerne henover
sommeren 2020 - og næste vinter
cykler vores børn til fodbold!
[FAKTABOKS]
SÅDAN STØTTER DU:
Betal via DBU’s gavefond og opnå
fradrag for dit tilskud. Du kan se
hvordan på tmgfodbold.dk. Du kan
også overføre til TMG’s bankkonto i
Djurslands Bank: 7266-0001238013.
Husk at angive navn eller
virksomhedsnavn. Følg også Mårslet
Kunstgræsbane på Facebook.
ARBEJDSGRUPPEN, MÅRSLET
KUNSTGRÆSBANE


Kasper Langberg Jensen



Jonas Schrøder



Jesper Holler



Jan Baungaard



Thomas Vestergaard

Med støtte til fundraising fra:


Lise Holler



Camilla Schrøder

Kilde: Skærmdump fra
GOOGLE MAPS

Og så er idrætsfaciliteter generelt et
plus for byen, ifølge
ejendomsmægler Jesper Bjerg.
“Jo flere faciliteter, vi har i byen, jo
mere attraktiv er byen også for
huskøbere”, siger Jesper Bjerg,
medejer af Danbolig Beder, som
også har støttet projektet.
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BADMINTON
Vil du opleve eller genoplive glæden
ved badminton? Så kom til vores
VoksenFjer hver mandag kl. 19.3021.00 i Multihallen. Vi har det mega
sjovt, får pulsen op og bliver (en lille
smule) bedre til badminton
Alle er velkomne uanset niveau - og
hvis man lige vil prøve sporten an,
kan man også låne en ketcher. Der er
gratis bolde og en ofte trænere, der

forsøger at holde styr på de voksne
børn fra Mårslet.

Følg TMG Badminton på Facebook
www.facebook.com/tmgbadminton/

PS. Er man lidt mere rutineret
badmintonspiller, er der
seniortræning om onsdagen fra kl. 20
-22.

Du er også velkommen til at ringe til
formand Jens Birk på 5130 8950.
Venlig hilsen

Læs mere om TMG Badminton på
www.tmgsport.dk

TMG Badminton.

Hvorfor står der 84 nye træpæle langs Langballevej

Mange af de gamle allétræer mellem
Langballevænget og Hovstien er ved
at gå ud. En del er allerede blevet
fældet, og endnu flere er angrebet af
svamp.
Når det blæser, falder der ofte store
grene ned på vejen og stien, som gør
det farligt at passere forbi.
Efter flere års forsøg er det endelig
lykkedes at få Aarhus Kommune til
at prioritere en genrejsning af alléen.
Vi har lokalt fået lov til - efter
anvisning fra kommunen - at
markere placeringen af 84 nye
egetræer (5-6 år gamle) - der

Giv en
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formentlig påbegyndes udplantet i
slutningen af 2019, hvis budgettet og
vejrliget holder til det.
Træerne vil blive plantet længere
væk fra vejen og tættere på
Trampestien, så der på sigt bliver
skabt bedre oversigtsforhold og
bedre trafiksikkerhed på
Langballevej. De plantes mellem de
eksisterende træer, så de får lov til at
vokse op i læ og lys.
Med tiden vil de gamle træer blive
fjernet. Dog vil kommunen snarest
fjerne tilbagestående rødder og
buskads på strækningen.

Altså en glidende overgang til at
sikre, at vi med tiden får en ny smuk
allé. Og allétræer i samme art på hele
strækningen mellem Mårslet og
Fulden.
Projektet er i tråd med
Helhedsplanen under Mårslet
Fællesråd, der blev godkendt i
sommers. Og kommunen vil nok
tænke det ind som en del af planen
om at rejse 10.000 nye træer inden
2025. De kom til nr. 1.000 i sidste
uge.
Pas godt på Jer selv derude.
Mvh.

til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531
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Barnet blev døbt: Giber Sø
gasbrænding og fejning. Vi kan kun
opfordre andre grundejerforeninger i
Mårslet til at følge trop.
Søen er efter nedlæggelsen af søen
ved Vilhelmsborg nu den største sø
langs Giber Å, og bærer allerede
præg af at skabe grobund for nye
plante- og dyrearter. Vi har haft
blishøns, ænder, fiskehejre og
svanepar på visit.
Søen ligger i kommunal fredskov, og
Aarhus Vand ejer anlægget som
teknisk infrastruktur. Gibernakkerne
har efter aftale med begge parter fået
lov at navngive bassinet, og efter en
navnekonkurrence i
grundejerforeningen er valget med
overvejende flertal faldet på Giber
Sø.
Den nye egetræsbænk fra Finn Larsen (foto: Søren Riber)

I Grundejerforeningen
Gibernakkerne på Langballevænget
har vi gennem de seneste år arbejdet
tæt sammen med bl.a. Aarhus
Kommune, Aarhus Vand og Mårslet
Stilaug om rekreativ udvikling af
området mellem Langballevænget og
Vilhelmsborg. Til glæde for beboere
og alle borgere i og omkring Mårslet.
Seneste skud på stammen er det
nyligt renoverede regnvandsbassin
ved Trampestien. I sommeren 2019
er blevet opsat kommunale bænke
mod kilen, og vi har i sensommeren

opsat en engelsk herregårdsbænk i
egetræ i søens nordende nær
Trampestien. Bænken er venligst
sponsoreret og doneret af Finn
Larsen fra Langballevænget.
Søen fungerer som regnvandsbassin,
og opsamler tag- og vejvand fra det
østlige Mårslet mellem kilen og
rundkørslen ved Jelshøjvej, inden det
ledes ud i Giber Å nær
Borgmesterstien. Derfor har vi også
indstillet brug af sprøjtegift til
ukrudtsbekæmpelse på
Langballevænget, og gået over til

Kom endelig forbi, og nyd de nye
fine videre forbindelser mod Elle Sø
og Vilhelmsborg. Men husk lige at
tage dit affald med dig - det gælder
også de ellers pænt indpakkede
efterladenskaber fra din hund.
Mange glædelige julehilsner fra
Gibernakkerne.
"
Mange venlige hilsner
Søren Rosenkrantz Riber
Langballevænget 102
DK-8320 Mårslet
sriber@hotmail.com
(45) 26 14 68 60

Skal der være fest
- så hold den i

Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside

www.borgerhus.dk

Mårsletbladet ønsker alle en glædelig jul
samt et godt nytår. Vi ses igen den 1/2-2020
MÅRSLET BLADET december 2019 / januar 2020
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ANNE MARIE PASSER PÅ LOKALHISTORIEN
”HVIS MAN IKKE GØR DET, BLIVER MAN HISTORIELØS”
glemt.”
Rodløse uden historien

36-årige Anne Marie Dalsgaard
Mikkelsen, arkivleder i Mårslet
Egnsarkiv, gik på jagt i arkivet
allerede som 12-årig. I dag er hun
arkivleder, for at bevare
lokalhistorien og videregive den til
andre.
Arkivarbejde og spændingsrus er nok
ikke synonymer for de fleste, men for
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen går de
to fint i spænd. Som barn undrede hun
sig over, hvorfor hun boede på en gård,
mens alle hendes venner boede i huse i
Mårslet. Nysgerrigheden krævede et
svar, og det svar gik Anne Marie på jagt
efter i Mårslet Egnsarkiv.
I kælderen under Mårslet Skole gemmer
sig et skattekammer af information.
Gamle arkivalier, bøger, malerier, lokale
objekter og arkivskuffer fylder
kælderlokalet som udgør rammerne for
arkivet. Her begyndte hun at grave i sin
slægtshistorie. Hun fandt hun ud af, at
hun er tiende generation af sin slægt, der
bor i Mårslet. Desuden faldt hun over sin
tipoldefars navn i mange af de gamle
protokoller, og fandt på den måde frem
til, at han var sognefoged for hele
Mårslet Sogn.
For Anne Marie er fortiden vigtig for at
forstå nutiden: ”Uden historien synes
jeg, der kommer til at mangle en eller
anden dybde, for at kunne forstå, hvorfor
det er, som det er nu. Så længe historien
bliver holdt i hævd, så bliver den ikke

Tipoldefarens lyst til at bidrage til
lokalsamfundet, skinner også
igennem hos Anne Marie.
Muligheden for at hjælpe andre med
at finde svar, er en del af det, der
driver Anne Maries engagement i
arkivet.
”Det giver en tilfredsstillelse, når jeg
har gjort en forskel”, siger hun.
Hun ved, hvordan man finder svar,
og vil gerne hjælpe andre med at få
egne aha-oplevelser, ved at finde og
vise historien frem. I arkivet hjælper
de både dem, der har boet i byen
længe, og som leder efter deres
slægtshistorie, samt tilflyttere, der
kommer for at blive klogere på, hvad
det er for et sted, de er flyttet til.
Ifølge Anne Marie er det vigtigt at
værne om lokalhistorien, for uden
den kunne hun forestille sig, at
mennesker ville blive rodløse. Hvis
historien derimod bliver værnet om,
opretholdes muligheden for at kunne
se tilbage. Det giver en dybde for at

kunne forstå nutiden, som hun ikke
vil være foruden.
Arbejdet i arkivet er drevet af frivillige
engagerede i lokalhistorien.

Drevet af frivillige
I dag driver Anne Marie sammen
med en gruppe andre frivillige
Mårslet Egnsarkiv. Arkivet er en del
af Aarhus Kommunes lokalarkiver,
og er bevilliget 6000 kr. om året.
Kun Anne Maries stilling er
beskedent honoreret, så arbejdet i
arkivet er båret af de frivilliges
egeninteresse. Foruden pengene fra
Aarhus Kommune er arkivet støttet
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af Mårslet Sogns Lokalhistoriske
Forening, som de også arrangerer en
række lokalhistoriske arrangementer
med.
Blandt den svage lugt af kælder og
duften af friskbrygget kaffe samles
arkivets frivillige ledet af Anne
Marie 4 gange om måneden.
Arbejdet består i at scanne billeder
og tekster ind i databaser, skrive
artikler, klippe ud af aviserne og
sortere arkivets materiale. Men det er
vigtigt, at der også er plads til at
hygge sig og snakke om nutiden.
”Vi bruger altid tid på at drikke en
kop kaffe og tale om, hvad der sker i
byen nu. På den måde opdaterer vi
hinanden på den nutidige historie, og
så kan vi trække tråde tilbage i
tiden.”
En stor del af arbejdet i arkivet består
også i at få arkivalierne digitaliseret.
Som en konsekvens af digitalisering,
kan Anne Marie dog godt frygte, at
de så ikke får så mange besøg, hvis
folk kan finde de informationer, de
søger i arkivets online
database. Men det er noget andet, at
kunne stå med de gamle materialer i
egne hænder.
Give historien videre
Her er dog ikke meget plads blandt
frivillige og arkivalier, hvis de også
gerne vil kunne vise materiale frem
til nysgerrige gæster. Derfor glæder
Anne Marie og resten af de frivillige
sig over det nye tilstødende lokale
under Mårslet skole, som vil give
flere hyldemeter og mere plads.
Hun glæder sig til, at de stolte kan
vise arkivet frem, og håber, at det
nye lokale kan være med til at
integrere klasserne på skolen, som
hun gerne ser komme ned i arkivet.
”Det giver noget for børnene at
kunne komme ned i de ægte gamle
ting, og kunne bladre i det, og se det
på egen hånd, ” siger hun
forhåbningsfuldt.
Hvis man skal tro Anne Marie, så
kan historien ikke alene bruges til at
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Næste Mårsletblad kommer til februar Deadline for tekster og annoncer er 10. jan 2020
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Enighed mellem Hørretløkken og rådmand Bünyamin Simsek
løsning, hvor forbindelsesvejen til
Beder-Bering vejen skulle føres nord
om den eksisterende bebyggelse på
Hørretløkken og Tranbjerggårdsvej.
Vi kom kommunen i møde ved at
foreslå vejadgang til den kommunale
del af udstykningen via Hørretløkken
(cirka 50 boliger), mens den private
del skulle vejbetjenes nord fra (cirka
100 boliger). Samtidig gjorde vi det
klart, at hvis kommunen ikke var
villig til at gå i dialog om denne
løsning, så var der for os at se ikke
mere at tale om. Og vi redegjorde
for, at vi var parate til kamp.

En
opfølgning
på
indlægget
”Kommunalt tyveri af stille villavej”
fra juli/august nummeret af Mårslet
Bladet.
Dette er en lille fortælling om at tage
kampen op mod Aarhus Kommune
og skabe en vindersag for alle parter.
I forlængelse af et borgermøde på
Mårslet Skole den 7. februar i år om
et
nyt
boligområde
ved
Tranbjerggård var vi en gruppe
beboere på Hørretløkken, der satte os
sammen. Vi var vrede. Borgermødet
havde været en dårlig oplevelse.
Formålet var uklart, kommunens
lydhørhed var lille og svarene
mangelfulde. To ting sprang i øjnene.
For det første var de kommunale
embedsfolks kendskab til området
begrænset
til
andenhånds
information som satellitfotos og
højdekort. For det andet havde
kommunen ikke alene tænkt sig at
bruge Hørretløkken som adgangsvej
til det nye boligområde med op til
225 boligenheder, på sigt skulle
vejen forlænges over banen og
kobles på Obstrupvej som en nordlig
forbindelsesvej til Beder-Bering
vejen. Der var intet hensyn til
trafiksikkerhed, støj og det levede liv
på Hørretløkken.
I gruppen var alle var positive over
for en udvikling af Mårslet, men den

løsning som vi var blevet præsenteret
for var ikke alene skidt for
Hørretløkken, men for selvsamme
udvikling, fordi den manglende
helhedstænkning og fremsyn.
Så vi gik i krig. Vi nærstuderede
kommunale visioner og strategier,
undersøgte regler og rettigheder,
trafik- og støjforskning og opsøgte
eksperter. Vi bad også om aktindsigt
og fik indblik i embedsfolkenes
teknokratiske tænkning. Hen over
foråret inviterede vi dem til dialog.
Vi holdt møder på Karen Blixens
Boulevard og på Hørretløkken. I
vores samtaler med kommunen lagde
vi vægt på saglighed og gode
argumenter, men vi signalerede også
klart, at vi var parate til at kæmpe
imod lokalplansforslaget.
Det tog tid – lang tid! Ind imellem
kunne det være svært at holde gejsten
oppe. Før sommeren gik vi i gang
med at indsamle underskrifter og
kom godt fra start, men gik lidt i stå
hen over sommeren.
I august blev vi enige om, at nu
skulle der ske noget. Vi ville føle
kommunen på tænderne. Den 30.
august var vi igen til møde på Karen
Blixens Boulevard. På mødet deltog
også Jens Thomsen, der ejer
størstedelen af jorden til det nye
boligområde. Vi fremlagde en

De kommunale embedsfolk lovede at
tage vores løsning med til rådmand
Bünyamin Simsek. Vi havde dog ikke
helt tillid til, at de ville fremlægge
løsningen objektivt. Derfor inviterede
vi Simsek til et møde. Det kom i stand
til 6. november. Og pludselig skulle
det gå stærkt med at få de sidste
underskrifter i hus. Den 31. oktober
modtog vi en mail om, at Simsek på
et
rådmandsmøde
med
embedsfolkene den 29. oktober havde
besluttet at vores løsning skulle
anvendes.
Hvor mødet den 6. november i første
omgang skulle have handlet om, at
overbevise rådmanden og vise, at vi
var klar til kamp, så blev mødet til en
god samtale om, hvordan kommune
og borgere i fællesskab kan finde
bedre løsninger sammen, hvor det
levede liv står over teknokratisk
planlægning. Som Simsek sagde:
”Det er jo jer, der skal leve med det”.
Vi synes, at Aarhus Kommune har
valgt en løsning, der ikke blot er god
for Hørretløkken, men for hele
Mårslet, fordi den arbejder med
udviklingen og tænker såvel det nye
boligområde
som
kommende
udstykninger ind i en helhed og med
en trafikal løsning med udsyn til
fremtiden.
Undervejs har vi mødt mange
positive reaktioner på og opbakning
til vores arbejde i gruppen ikke
mindst fra grundejerforeninger og
beboere på Hørretløkken. Det vil vi
gerne sige tak for!
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Lær at blive en god fortæller
dygtig fortæller. Nu får du
muligheden for selv at blive god til at
fortælle dine historier.
I løbet af fire onsdag aftener i januar
og februar kan du lære at blive en
fortæller eller taler, som kan fange
andres opmærksomhed. Det foregår
godt nok i Odder midtby, men
workshoppen er åben for alle i
Østjylland, der længes efter at dykke
ned i fortællingens værktøjskasse.

En workshop-række over fire aftener
dyrker den mundtlige fortælling
De fleste elsker at lytte til skrøner,
røverhistorier, eventyr eller bare en

Bag workshoppen står Steen Bille og
Anni Trier fra kulturhub.dk i
samarbejde med foreningen
Fortællere i Østjylland. Den
forenings formand er den erfarne
fortæller Inger Lodberg fra Højbjerg.
Hun er også den underviser, der skal

inspirere, motivere og lære
deltagerne at blive mere dynamiske
og fri i deres måde at fortælle
mundtlige historier via en perlerække
af små og nemme øvelser.
Målgruppen for workshoppen er
alsidig fra den, der gerne vil fortælle
farverige historier eller taler, over
læreren og pædagogen, der vil tilføre
deres stilover for børn og unge et
ekstra lag, til bibliotekaren,
musikeren, kulturaktøren og den
virksomhedsansatte.
Forløbet med de fire onsdag aftener á
to timer koster 450 kr., der skal
dække underviserens løn. Få mere at
vide ved at skrive en mail til
info@kulturhub.dk eller tjek

Vil du være med til at lave lay-out på Mårslet Bladet? Bladet laves i Microsofts Publisher program, som du måske ikke
har prøvet, men hvis du bruger Word, så genkender du alle kommandoerne i Publisher. Ring til Poul Erik på 6072 1450
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Nybyggeri vil styrke den grønne profil i Mårslet
Bygherrerne bag projektet
Eskegården har været i dialog med
Danmarks Naturfredningsforening
for at få bekræftet, at de planer de
har med området, ikke har en
negativ effekt på naturen.
I disse år er der et naturligt fokus på,
hvordan vi passer på naturen
omkring os, lader græsset gro, dyrker
vilde naturhaver og bevarer de
grønne områder, så både bier,
brumbasser og bænkebider kan leve
og have det godt. Den mulighed er
der i høj grad ved nybyggeriet i
Mårslet, konkluderer en rapport fra
Danmarks Naturfredningsforening.
”DN finder i den konkrete sag, at
summen af potentielle tiltag for
fremme af natur, biodiversitet og
rekreativ tilgængelighed overstiger
den principielle ulempe ved en
reduktion af åbeskyttelseslinjen,”
skriver formand for foreningen
Sebastian Jonshøj i rapporten. Han
vurderer derudover, at natur og miljø
ikke vil forringes ved en reduktion,
men snarere kan forbedres.

at gøre arealerne omkring
Eskegården til et område for alle,
samle byen og passe på naturen.
Beboelse på arealerne kommer alle i
Mårslet til gode, da det giver
mulighed for, at stierne fra den
sydlige del af byen kan forbindes
med nye stier over Eskegårdens
jorder. Det betyder, at der bliver
direkte adgang til Brugsen,
daginstitutioner og Letbanen.

forslag, som vi naturligvis vil gøre
vores bedste for at tænke ind i
byggeriet. Som bygherre ved vi, at
der er mange hensyn og interesser,
der skal tilgodeses i projektet og i
selve processen. Den kommunale
sagsbehandling ser vi som en garant
herfor, ligesom den planlagte
borgerinddragelse,” siger ejeren af
Eskegården.

Med samling af stisystemet håber
bygherren, at væsentlig flere borgere
vil komme til at nyde de
naturværdier, som området har, og
som forventes at blive styrket ved
projektet.

Et rart sted at bo
Visionen er, at der skal bygges
rækkehuse i varierende størrelser,
som er tilpasset området, så
byggeriet ikke bliver en ”fremmed
fugl” i byen. Målgruppen vil både
være ældre, enlige og den unge
børnefamilie.

”Dialogen med Danmarks
Naturfredningsforening har givet os
mange gode og konstruktive ideer og

”Vi håber, at den centrale
beliggenhed vil gøre det muligt for
beboerne at undvære bil nummer to

Naturen skal altid tænkes med, og
der skal være adgang for alle
Projektet skal styrke den grønne
profil i Mårslet. Det betyder, at fokus
ikke kun er på byggeriet, men på
hele området omkring Eskegården.
”Vores vision er, at det skal være
god arkitektur og gode materialer.
Det fortjener denne beliggenhed. Vi
vil inddrage naturen, så folk får lyst
til at bo der. Vi vil styrke
biodiversiteten ved Giberå, og
området skal selvfølgelig også være
sprøjtefrit, så drikkevandet
beskyttes,” forklarer Jørgen
Jacobsen, der er bygherrer og ejer af
arealet ved Eskegården.
Det vigtigste for ham er dog, at
borgene i Mårslet forstår, at
bevæggrunden for byggeriet også er

Send et indlæg til Mårslet Bladet
indlaeg@maarslet-bladet.dk
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Velkommen igen, Guds engle små
Det er december. Og dermed står
advents- og juletiden atter for døren.
Advent er kirkens nytår. Det er
glædens tid og tid til en ny
begyndelse. Vi glæder os til julen og
forbereder os til festen. Vi tænder lys
i mørket, henter hyacinter ind og
pynter stuerne op med julehjerter. Vi
mødes med familie og venner for at
dele glæden med hinanden.
Men for mange kan advent og jul
også være en tid, der forbinder sig
med smerte og sorg.
Den erfaring har Grundtvig sat ord
på. Det var nemlig ham, der fandt på
ordet ”julesorg”, da han i 1824 skrev
ordene til salmen ”Velkommen igen,
Guds engle små”. Grundtvig sad oppe
julenat, mens resten af huset sov. Han
skulle holde julegudstjeneste i Vor
Frelser Kirke på Christianshavn næste
morgen, og han baksede med sin
prædiken, som ikke rigtigt ville tage
form. Grundtvig befandt sig i en af de
mange perioder af sit liv, hvor
depression holdt ham inde i tungsind
og mørke. Han forlod sin skrivepult
og gik hvileløst rundt i det stille hus.
Da han nåede børneværelset, lindede
han lidt på døren og kiggede ind.
Derinde lå hans drenge, Johan og
Svend, og smilede sødt i søvne.
Måske drømte de om julegaven, som
man dengang først måtte åbne
Julemorgen. Grundtvig fortalte
senere: ”Så fik jeg en salme”. Så kom
den til ham, inspirationen: I nattens
stilhed lyste englene himlen op med
solskin og godt nyt, akkurat som de
før havde lyst himlen op over
hyrderne på marken ved Betlehem.
Grundtvig gik tilbage til skrivepulten
og skrev ordene ned til ”Velkommen
igen, Guds engle små”.
Salmen slutter med disse linjer:
”Vor Fader i Himlen! lad det ske,
lad julesorgen slukkes!”
Vi bærer alle på julesorgen
Julesorg - jeg tror, det er en følelse,
de fleste forbinder noget med.

Grundtvigs salme, der siden blev sat i
melodi, er måske netop derfor blevet
en af de slidstærke julesalmer i
Danmarks kirker. Mange kender til
julesorgen midt i forventningens
glæde. Har man lige mistet, kan julen
være en natsort tid. For der er ingen
højtid som julen, der minder os om
dem, vi savner, fordi vi på godt og
ondt fejrer den i familiens skød.
Ensomheden bliver tydelig og
håndgribelig, når det ser ud som om,
alle andre har travlt med deres juleliv,
og man kan føle sig som en tilskuer til
fællesskabet uden selv at tage del.
Men julesorgen kan også være den
mere almindelige og stille
sørgmodighed, vi alle undertiden kan
støde på i julen. Det kan være sorgen
over ting, der ændrer sig; En følelse
af tabt uskyld; at juleglæden aldrig
kan blive så ren, som man følte den i
barndommen; Familiekonflikter, der
blusser op, skuffede juleforventninger
eller bare en ubestemmelig følelse af
vemod.
Trods klingrende frost godt år I spå
”Velkommen igen, Guds engle små”
er et tungsindigt menneskes julesang,
som fortæller om juleglæden på trods
og på tværs af alt det, der kan gøre
ondt i livet.
I salmen skildres en dansk vinter med
mørke og kulde. Det er mørkt ved
vintertide, som det også kan være
mørkt i menneskesindet. Grundtvig
skriver om ”klingrende frost” og
lægger mere i udtrykket end bare en
temperaturangivelse.
Men midt i frost og sne, midt i en tid
uden blomster og fuglesang, sker der
på forunderlig vis det, at himlen
åbnes, og Guds engle ”med dejlige
solskinsklæder på” besøger jorden
med løfte om forår og sommer.
Englene vidner om, at der efter vinter
kommer en ny tid, at der efter mørke
kommer lys.
Det er netop kristendommens
bevægelse: fra mørke til lys, fra
gravens mørke til påskemorgens

opstandelse.
Grundtvig kendte om nogen til
dvalen, der ikke kun gælder fugl og
sæd, men også menneskesindet.
Men han kendte også til vejen fra
mørke til lys.
Hans juleønske er, at det, der skete
for hyrderne på marken udenfor
Betlehem julenat, skal gentage sig her
og nu: at også vi må opleve, at himlen
åbner sig, når Gud kommer til verden.
At han rækker ud til os og inviterer til
en ny begyndelse. At han lukker lyset
ind i mørket mod al forventning. Det
lys, der kan nå os selv på dage, der
synes natsorte. For når vi åbner os for
Guds lys i Kristus, må mørket vige fra
vores sind – som det viger, når vi et
efter et tænder
lysene i
adventskransen, så
den lyser stadig
stærkere.
Med ønske om en
glædelig adventsog juletid!

Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje Himmel-sale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I spå
for fugl og sæd i dvale.
Vel mødt under sky på kirkesti,
på sne ved midnatstide!
Udbære vor jul ej nænner I,
derpå tør nok vi lide;
o, ganger dog ej vor dør forbi,
os volder ej den kvide!
Vor hytte er lav og så vor dør,
kun armod er derinde,
men gæstet I har en hytte før,
det drages vi til minde;
er kruset af ler og kagen tør,
deri sig engle finde.
For resten af salmen se på:
dendanskesalmebogonline.dk
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Aktivitetskalender for Mårslet Kirke og Sognehus
December
Onsdag d. 4. december kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset
Torsdag d. 5. december kl. 9.30
Engletræf i Mårslet Kirke
Fredag d. 6. december kl. 9.30
Engletræf i Mårslet Kirke
Mandag d. 9. december kl. 9.30
Mandagscafé i sognehuset
Onsdag d. 11. december kl. 14.00
Adventsfest for seniorer i
sognehuset
Onsdag d. 11. december kl. 19.30
Indre Missions Adventsfest i
sognehuset

Onsdag d. 18. december kl. 15.00
Julespil for forældre og andre
Interesserede i Mårslet Kirke
Torsdag d. 19. december kl. 10.00
Julespil for 0. klasserne, 1.A og 1.B
i Mårslet Kirke
Torsdag d. 19. december kl. 11.00
Julespil for byens børnehaver i
Mårslet Kirke
Fredag d. 20. december kl. 9.00
Julespil for 1.C, 1.D, 1.E og 2.
klasserne i Mårslet Kirke
Fredag d. 20. december kl. 10.00
Julespil for 3.B, 3.D og 4. klasserne
i Mårslet Kirke

Tirsdag d. 14. januar kl. 14.00
Hyggeklubben i sognehuset
Onsdag d. 15. januar kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset
Lørdag d. 18. januar kl. 9.30
Studiedag - Foredrag med Søren
Ulrik Thomsen i Astrup Sognehus
Onsdag d. 22. januar kl. 19.30
Indre Mission - Foredrag med
Nicolaj Wibe i sognehuset
Tirsdag d. 28. januar kl. 14.00
Dåbsklude strikkecafé i sognehuset
Onsdag d. 29. januar kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset

Januar
Mandag d. 13. januar kl. 9.30
Mandagscafé i sognehuset

 Se omtale i
kirkesiderne

Kirketiderne
December
Søndag d. 1. december kl. 10.00
1. søndag i advent
Præst: Signe Høg
Søndag d. 8. december kl. 10.00
2. søndag i advent
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 15. december kl. 16.00
3. søndag i advent
De 9 læsninger med Luciaoptog
Præst: Signe Høg
Søndag d. 22. december kl. 10.00
4. søndag i advent
Præst: Trine Nissen
Tirsdag d. 24. december kl. 10.00,
kl. 13.00. kl. 14.00, kl. 15.00 og kl.
16.00
Juleaftens gudstjenester
Kl. 10.00, 13.00 og 14.00
Præst: Signe Høg
Kl. 15.00 og 16.00
Præst: Trine Nissen
Onsdag d. 25. december kl. 10.00
Juledag
Præst: Signe Høg

18

Juleaftensdag kl.10.00 prøver vi for
første gang at invitere til en ekstra
gudstjeneste.
Vi har fået frivillige til at synge, spille
og stå for det praktiske, så vi kan
deltage i en festlig gudstjeneste, der
ligner dem, vi har om eftermiddagen,
bortset fra at der er en salme mindre,
og en læsning mindre. Præsten, Signe
Høg, vil læse juleevangeliet fra alteret,
og fra prædikestolen vil hun som
sædvanligt holde en prædiken.
Specielt for børn?
Tidspunktet er nok velegnet for børn,
og den er kort, men
formiddagsgudstjenesten vil både være
for børn og voksne. Alle børn i Mårslet
bliver via byens institutioner inviteret
til julegudstjenester for deres

Januar
Onsdag d. 1. januar kl. 16.00
Nytårsdag
Præst: Trine Nissen
Fredag d. 3. januar kl. 14.15
Kildevangsgudstjeneste
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 5. januar kl. 10.00
Helligtrekongers søndag
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 12. januar kl. 10.00
1. søndag efter Helligtrekonger
Præst: Signe Høg
Søndag d. 19. januar kl. 10.00
2. søndag efter Helligtrekonger
Præst: Trine Nissen

Torsdag d. 26. december kl. 10.00
Anden Juledag
Præst: Trine Nissen

Onsdag d. 22. januar kl. 17.00
BørneBamse gudstjeneste
Præst: Signe Høg

Søndag d. 29. december kl. 10.00
Julesøndag
Præst: Signe Høg

Søndag d. 26. januar kl. 11.00
3. søndag efter Helligtrekonger
Spejdernes nytårsoptakt
Præst: Signe Høg
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Kildevangsgudstjeneste
Fredag den 3. januar
Kaffe kl. 13.45
Gudstjeneste kl. 14.15

Mandagscafé

Frokostpausen

Byder på julehygge
mandag den 9. december

Vi holder frokostpause onsdag
den 4. december og 15. + 29.
januar kl. 10.00-12.30 i Mårslet
Sognehus.

Vi mødes igen og
hilser det nye år velkommen
mandag den 13. januar

- et fællesskab for mænd

Begge dage
kl. 9.30 -11.00 i Sognehuset.
Vi begynder med en kop kaffe
kl. 13.45, hvorefter der kl.
14.15 er gudstjeneste med
altergang.
Præst: Trine Nissen

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

tårerne triller, dele af kroppen bliver
spastisk o.s.v. – en adfærd, der burde
Tirsdag d. 14. januar kl. 14.00
få enhver psykolog til at råbe på
vagterne. De fleste af os er
HVORFOR GRINER
latternarkomaner, og det er der gode
MENNESKER?
grunde til. Bent Kirkeby vil rette
kikkerten mod humorens univers og
Bent
Kirkeby
er
pensioneret fremdrage
eksempler
og
højskolelærer, med trang til at male,
lave revy og gøre grin med
virkeligheden. Han optrådte første
gang som 8-årig for et publikum med
en sjov sketch. Nu vil han fortælle os,
hvordan han har forsøgt at finde ud af,
hvorfor vi mennesker griner. For, som
han
siger,
grineadfærden
er
fuldstændig absurd - man åbner
munden, udstøder rytmiske brøl,

Hyggeklubben

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

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe i våbenhuset
efter søndagens
gudstjenester.
Her er der
mulighed for at
hilse på hinanden
og
ønske hinanden en
fortsat god
søndag.

Børneklubben
Mariehønen

Lærkereden

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.

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:
Jette Kristoffersen, 6084 5520
Susanne Lunderskov, 6086 2617

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.
Børneklubberne er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler.
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Adventsfest for
seniorer
Onsdag den 11. december
kl. 14.00-16.30
Traditionen tro indbyder Menighedsrådet til
adventsfest for seniorer. Vi mødes i Mårslet Kirke.
Programmet for adventsfesten:
 Gudstjeneste i Mårslet Kirke. Præst: Signe Høg.
 Festligt og hyggeligt kaffebord i Sognehuset.
 Fællessang
 En god julehistorie
 Udlodning af bordpynt

Transport:
Kl. 13.30: Der kører en bus fra Kildevang til
kirken.
Efter gudstjenesten kører en bus fra kirken til
sognehuset, hvor adventsfesten fortsætter.
Kl. 16.30: Der kører en bus fra Sognehuset til
Kildevang.
Ønsker man transport fra hjemmet, er man
velkommen til at ringe til kirketjeneren på telefon:
86 29 81 90 i tidsrummet kl. 12.00 -12.30.
Bestillingsfrist: Tirsdag d. 10. dec. kl. 12.30
Vi ser frem til en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor
alle er hjerteligt velkomne.

Juleindsamling 2019
At hjælpe socialt udsatte og invitere dem ind i
fællesskabet er en del af vores folkekirkelige
selvforståelse og en væsentlig grund til, at vi i
kirken vedkender os et ansvar i forhold til FN’s
Verdensmål og engagerer os i kampen mod
børnefattigdom.
Omkring 64.500 børn i Danmark lever i fattigdom
og vi er langt fra at opfylde FN’s Verdensmål for
bæredygtig udvikling frem mod 2030, herunder
særligt princippet om halvering af relativ fattigdom
i henhold til nationale definitioner.
Det er et problem, fordi en opvækst i fattigdom er
ekskluderende, stigmatiserende og indskrænkende
og hæmmer den fulde samfundsdeltagelse. Og
fattigdom går desværre i arv, således at 7 ud af 10
børn med forældre på overførselsindkomst selv
kommer på overførselsindkomst, når de bliver
voksne.
De fattige har vi altid hos os, hedder det i Det Nye
Testamente. Det betyder, at de har krav på vores
opmærksomhed, også her og nu.
I kirken vil vi derfor støtte Børnesagens Fællesråds
juleindsamling, der placerer FN’s Verdensmål i en
konkret sammenhæng. Overskuddet fra årets
julekollekt går til børn i nød, der får hjælp til at
holde jul med indhold, som de fleste af os tager som
en selvfølge: Ande- eller flæskesteg, hyggeligt
samvær og gaver under træet.

Adventsfestudvalget

Julespil med 3.A og 3.C
Traditionen tro samarbejder Mårslet Skole og Mårslet
Kirke igen i år om et stort krybbespil – i år med
eleverne fra 3.A og 3.C.

skolens juleafslutning for 0.-4. klasse. Byens
børnehavebørn modtager også invitation til en
forestilling.

Det er både festlige og travle dage for kirkens
personale, der er rigtig glade for det engagement, som
kirkens frivillige lægger i projektet.
Julespillet indeholder alt, hvad der skal til for at
komme i rigtig julestemning: engle, hyrder, de tre vise
mænd, Maria, Josef og det lille Jesusbarn. Om mon
ikke, der også har sneget sig et par akrobater med?
Forestillingen fortæller juleevangeliet i børnehøjde, og
der er åben forestilling for forældre og andre
interesserede onsdag den 18. december kl. 15.00.
Oversigt over de øvrige forestillinger fremgår af
aktivitetskalenderen. Julespillet danner rammen om
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De 9 læsninger
og Luciaoptog

Engletræf
Torsdag den 5. og fredag
den 6. december kl. 9.30 i Mårslet Kirke.
Præst: Trine Nissen

Søndag d. 15. december
kl 16.00

Til Engletræf inviterer vi alle dagplejere og
vuggestuer i Mårslet til gudstjeneste i kirken.
Dagplejebørnene indleder gudstjenesten med
et fint luciaoptog, inden vi sammen synger et
par salmer og hører præsten fortælle
juleevangeliet.
Vi mødes for at høre julens budskab i ord og toner.
Forskellige stemmer i Mårslet vil bebude, at nu er julen
her lige om lidt. Lærkeredens børn vil gå Luciaoptog,
mens kirken kun er oplyst af levende lys. Vi synger
kendte fællessalmer, og præst Signe Høg vil sørge for
at binde denne særlige ceremoni sammen. Man kan
henvende sig til Signe, hvis man ønsker at være med
som læser.

Vi glæder os til at se
kirken fyldt med
børn.

Alle er i øvrigt meget velkomne!

Farvel til vores kordegn
Den 1. april 1993 fik
vi ny kordegn her i
Mårslet Kirke. Efter
26 års ansættelse har
kordegn, Henny
Margrethe Bauning,
nu valgt at gå på
pension med
udgangen af
november 2019.
Vi har været glade for
at have Henny
Margrethe ansat, og
nydt godt af hendes
store faglighed på alle
de poster hun har
varetaget gennem årende. Der skal fra
menighedsrådet lyde en stor tak for hendes indsats
og vi ønsker

Søndag d. 26. januar er der gudstjeneste kl
11.00, hvor Mårslets grønne spejdere har deres
nytårsoptakt.
Gudstjenesten ligner
det, vi kender, og
alle er som
sædvanligt
velkomne!

Børne-Bamse gudstjeneste
Onsdag d. 22. januar kl. 17.00
Børne-bamsegudstjenester i
Mårslet Kirke foregår sådan:
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 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.
Klokken er nu tæt ved 17.30, og vi går hen i sognehuset 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.
Med venlig hilsen
Sognepræst, Signe K. Høg
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En aften med Peter A.G
Det sansende
menneske – Om livsmod, livsglæde
og det sansende menneske

være bevidst om at bruge alle sanser:
Se, lytte, smage, føle. og dufte.
Oplevelsen kommer før forståelsen! Vi
har alle så travlt, så vi knap nok når at
Foredraget blev afholdt i et
opfatte verden omkring os, men i
samarbejde mellem Mårslet Aftenskole stedet spæner afsted uden omtanke for
og Mårslet Kirke med 150 tilhørere.
mennesker omkring os. Vi skal turde at
udfordre os selv til at mærke verden
Som optakt til foredraget lyttede jeg til gennem aktive sanser.
min CD-samling af Gangs-sange.
Vi fik levende eksempler, og vi blev
Fantastisk musik, rytmisk, intens og
gjort opmærksom på, at vi skal være i
glad. Finurlige tekster indimellem,
verden og elske den. Det
skrevet af rimsmeden Peter AG. Jeg
at blive voksen handler
citerer: ”Jeg går på mine fødder. Jeg er om, at vi skal kontrollere
fodgænger, så er man da noget”!
det hele, er der
Peter AG går heldigvis stadigvæk på
nogen, der tror! Nej, det
sine fødder. Han sad ikke stille i de
drejer sig om at have
knap to timer foredraget varede.
mental sundhed, at kunne
Vandrede frem og tilbage, ofte med
se nuancerne: ”Tvivlen er
lukkede øjne, for ligesom at
det interessante i min
koncentrere sig om at finde
verden”, citat slut.
”billederne” frem af det, han ville dele
med os; om det sansende menneske.
Vi blev indviet i
interessante og
Foto:
Det, det drejer sig om, er at få hele
humoristiske
Kirstine
mennesket med, både hoved og krop. oplevelser fra
Marie
Sanserne sidder i kroppen. Man skal

Peters opvækst ved Skjern å, i en lille
by, hvor alle kendte alle, og hvor der
også var mange konflikter. Noget de
fleste af os kender til.
Tak Peter AG for et fremragende
foredrag i dit gode selskab og tak til
det opmærksomme publikum.
Mårslet, den 25. oktober 2019
Henny Margrethe Bauning

Kirkens studiedage
Folkekirken mellem tradition og fornyelse

Tiset Sognehus d. 1. februar

Hvad betyder det egentligt? Der afholdes i folkekirken
mange forskellige slags gudstjenester. Nogle kirkegængere
holder mest af den velkendte højmesse, og andre
efterspørger nye gudstjenesteformer. Biskopperne har
nedsat et udvalg, der har arbejdet med gudstjenestens
liturgi og to udvalg, der har arbejdet med henholdsvis dåbsog nadverritualet. Rapporterne, der er kommet ud af det,
drøftes nu bredt i folkekirken.
Med fire spændende studiedage tager vi drøftelsen op –
hvad betyder det egentligt med folkekirkens gudstjenester
og ritualer?
Kirkens studiedage er et samarbejde mellem Tranbjerg,
Astrup/Tulstrup/Hvilsted, Tiset og Mårslet sogne.

Hvorfor spiser vi sammen i kirken - om nadveren og
dens teologi - Peter Lodberg, professor, dr. theol., Aarhus
Universitet

Astrup Sognegård d. 18. januar:
Pro Ecclesia – forsvar for gudstjenesten - Søren Ulrik
Thomsen
”Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper mig, hver
gang den kritiseres af mennesker, der mener, at folk ville
strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om”,
siger digteren Søren Ulrik Thomsen, som vil fortælle om,
hvordan han begyndte at gå i kirke og langsomt fik øjnene
op for rigdommen i gudstjenesten, hvis forskellige aspekter
han vil gennemgå. Foredraget rummer desuden udblik til
andre kirkesamfunds gudstjenester, som forfatteren har
besøgt på sine rejser rundt omkring i verden, ikke mindst
USA.
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Måltidet indtager en central placering i kirkens teologi og
historie. De allerførste kristne mødtes for at spise sammen,
og i Det Ny Testamente læser vi om nadverens indstiftelse i
forbindelse med beretningerne om lidelse, død og
opstandelse: "Tag det, spis det: det er mit legeme...., det er
mit blod." I dag ved vi, at den kristne nadverfejring hænger
tæt sammen med det kulturelle og religiøse miljø, som de
første kristne levede i. Derfor blev det også diskuteret
indgående, hvad de skulle spise og drikke. Var det kun brød
eller vin, eller kunne det også være ost, fisk og grøntsager?
Og hvad med vinen? Kunne den være både hvid og rød? Vi
skal begynde med at anlægge et kulinarisk perspektiv på
nadverens udvikling for at drøfte nadverens betydning, og
hvordan vi kan forstå den som et måltid med gyldighed for
os i dag.
Foredragene kræver ingen forkundskaber, og der er
ingen tilmelding. Deltagelse pr. gang koster 75 kr. inkl.
rundstykke og kaffe/te. Det foregår fra kl 9.30 til 12.00.
For resten af programmet tjek Mårslet Kirkes
hjemmeside.
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Ny Sorg- og Livsmodsgruppen

Indre Mission

omverden synes, jeg
hurtigt skal se at
komme videre, men så
hurtig er sorg ikke, skal
jeg hilse og sige”.
I gruppen er der
tavshedspligt, men
deltagerne lærer
selvfølgelig hinanden
at kende. Det kan give
mulighed for at få en
kontakt, som man også
Så er det igen muligt at deltage i
en sorggruppe. Den begynder
mandag den 27. januar 2020
kl. 16.00
Gruppen mødes i Mårslet
Sognehus. Et møde varer ca. to
timer, og der afholdes møde hver
anden mandag, i alt 8 gange.

efter
forløbets afslutning kan
have glæde af.
Gruppen ledes af Susanne
Lauritsen og Kaj Lolholm.

Onsdag den 11. december holder vi
vores traditionsrige adventsfest i
sognehuset. Vi vil synge nogle
adventssange og christmas carols
sammen. Der vil desuden være
forskellige indslag. Endelig afholder vi
vores traditionsrige amerikanske lotteri.
Adventsfesten er i Mårslet sognehus og
starter kl. 19.30.
Alle er velkommen. En aften for hele

Har du brug for, eller kender en,
der har brug for at deltage i
gruppen for voksne, kan
”Som jeg har det lige nu, er det
henvendelse ske til Susanne
godt at være sammen med andre
Lauritsen, tlf.nr. 2532 4657 eller
og at blive hørt og forstået”. Det er
mail
et af de udsagn, vi har hørt i
tidligere grupper.
familien.
Onsdag den 22. januar får vi besøg af
Generalsekretær i Sømandsmissionen
Nicolaj Wibe, Galten.
Temaet for denne aften er: At dele sin
tro med andre.
For mange er det vanskeligt, da vi
danskere er nok så blufærdige om det
med tro. Men er man glad for at være
troende, snyder man andre for den
samme glæde, ved ikke at dele sin tro
med dem. Denne aften sætter fuld spot
på formidlingen af tro til andre. Der vil
blive givet praktiske redskaber, samt
I den danske folkekirke er det aldrig Det eneste der skal medbringes er
rigelig med inspiration. Efterfølgende
gyldig billedlegitimation. Børn
for sent at blive døbt. Derfor er
under 18 år skal have forældre eller vil der være tid til drøftelse.
Folkekirken i Aarhus gået sammen
Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet
værge med.
om at tilbyde DropInDåb. Der
sognehus.
inviteres til en dåbsdag, hvor alle kan
Alle
er
For flere oplysninger om DropInDåb
blive døbt på stedet uden tilmelding
og planlægning af stor fest. Man kan besøg Mårslet
Kirkes hjemmeside eller Facebook.
komme når som helst i det tidsrum,
Vi opdaterer løbende med nye datoer.
kirken er åben.

Det kan være svært at finde
personer i ens omgangskreds, som
i længden kan rumme og forstå
den smerte, som sorgen over at
have mistet en af sine nærmeste,
susanne.lauritsen@gmail.com
indebærer.
Et andet udsagn er: ”Min

DropInDåb

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.

7. december kl. 11-14: Skt. Lukas
Kirke, Skt. Lukas kirkeplads 1,
8000 Aarhus
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Kontakt Kirken
SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
skh@km.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

SOGNEPRÆST
Trine Bredahl Nissen
tlf. 4041 6401
TBNI@km.dk
Fridag: mandag

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Erik Lund Sørensen
Tlf. 2872 9395
eriklundsoerensen@mail.tele.dk

Kirken er åben
Mårslet Kirke er normalt åben i
dagstimerne mandag til fredag kl.
8.00 - 17.00. Alle er velkomne til at
slappe af fra dagens stress og nyde
roen i det smukke nyrenoverede
kirkerum.
Kirkebil
Til gudstjenester kan ældre og dårligt
gående bestille gratis transport, der
henter i hjemmet. For bestilling af
kirkebil ring til kirketjeneren senest
fredag kl. 8.30 på tlf. 8629 8190.

KIRKEVÆRGE
Ole Kleis
Tlf. 2687 4804
olekleis@gmail.com

KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com
Fridag: mandag

KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk
Kordegn Henny Margrethe Bauning
stopper efter mange år og kontakt til
personregistrering for Mårslet Kirke
ændres.

KIRKE-&KULTURMEDARBEJDER
Anika Mette Villadsen
Tlf. 4022 4076
kkm.maarsletkirke@gmail.com

Menighedsrådsmøde
Datoen for menighedsrådsmødet i
januar bliver lagt på hjemmesiden, når
der er fundet en dato.

Når bladet går i trykken er tlf. nr.,
mail og adresse ikke på plads og vi
henviser derfor til kirkens
hjemmeside, eller til en af vore to
præster.

KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag

Der vil komme nyt i næste blad.

I ønskes en rigtig glædelig jul fra
Mårslet Menighedsråd

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

Ny kunst i Mårslet Sognehuset
Birgit Bjerre har udlånt et værk til
Sognehuset i Mårslet.

det ubegribelige som befinder sig
derude hvor horisonten ender.

Værket
”Farvandet
vest
for Det er vigtigt for mig at vise i Mårslet
Hebriderne” er et af en serie af 5 store hvad jeg laver i stedet for at stille på
oliemalerier fra 2011-2014.
lager nu hvor jeg skal
flytte ned på Århus havn
Værket tager udgangspunkt i min
med værkstedet og får
barndom ved Limfjorden, nærmere
lidt mindre plads.
bestemt Nissum bredning. Når vi
Derfor er værket
hørte farvandsudsigter blev blandt
midlertidigt udlånt. Det
andet ”farvandet vest for Hebriderne
kan købes, og man er
nævnt”. Det klingede af fremmeartede velkommen til at
havne, glitrende
henvende sig omkring
spejlinger og mærkelige fisk.
værket eller andre
Billedet viser den helt konkrete natur mindre værker.
og dens kræfter, men også det
eksotiske og uforståelige fra radio og Om Birgit Bjerre:
film,
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Birgit Bjerre er uddannet på Det Jyske
Kunstakademi og medievidenskab i
Århus, og arbejder professionelt som
billedkunstner Birgit Bjerre bor i
Mårslet, og har boet her med sin mand

Spejderne flytter hjemmefra
De fleste børn er vant til at hjælpe
lidt til med de huslige pligter
derhjemme, men hvor mange har
prøvet at stå for en hel husholdning?
Det har de ældste spejdere hos
Mårslets Grønne Spejdere, når de én
uge om året flytter i spejderkollektiv!
De sidste 2 år er det blevet afholdt
om efteråret, og det er der en god
grund til ifølge tropleder og ranger
Elisabeth.

siden skole, fritidsaktiviteter og af alt
det praktiske som madindkøb og
rengøring, er der også tid til, at
spejderne bare er i spejderhuset og
hygger sig sammen. Det er faktisk
også rigtig godt for lederne, som
Elisabeth forklarer:
”Vi ledere har også lært spejderne
bedre at kende og har hygget os

”Vi afholder det i efteråret, fordi det
giver et godt sammenhold i troppen
og gør, at de nyoprykkede spejdere
bliver en integreret del meget
hurtigere,” fortæller hun.
Spejderkollektivet er for alle spejdere
over 10 år og deres ledere, som
sammen flytter ind i spejderhuset, der
indrettes med sovesale, spisestue og

meget sammen med dem.”
Kollektivugen er dermed populær for
alle. Det mener også tropspejderne
Maja og Henriette, der går i hver sin
folkeskole.

at spejderne først og fremmest skulle
have en sjov spejderuge i hverdagen.
Så behøvede de ikke vente helt til
næste weekend eller lejr. Derefter var
det vigtigt for os ledere, at spejderne

fik muligheden for at stå på egne ben
med vores støtte uden forældre.”
I løbet af ugen oplevede spejderne
derfor bl.a. at skulle styre pengene til
madindkøb, smøre egen madpakke
foruden akutlapning af 2 cykler og
masser af hygge! Flere af spejderne
kunne endda sagtens have fortsat
med at bo i spejderkollektiv, da ugen
var slut. Det gjaldt bl.a. roverne
Johannes og Frederik, der begge går i
gymnasiet.
”Det var alt for hurtigt slut”, mente
Johannes.
”Jeg kunne sagtens have været der en
uge mere”, bekendtgjorde Frederik.

lektierum i patruljelokalerne.
”Spejderne har hygget sig med at
spille brætspil på kryds og tværs om
eftermiddagen og har deltaget i
madlavning og andre huslige pligter.
De har generelt taget ansvar for at få
hverdagen til at hænge sammen og
giver plads til hinanden,” uddyber
Elisabeth.
Hverdagen fortsætter altså, men ved

Desværre må alle spejdere og ledere
vente helt til næste år og indtil da
nyde spejdermøder og weekender.
”Det har været fedt”, fortæller Maja.
”Og hyggeligt”, tilføjer Henriette.
Gruppeleder Line har været med til at
starte traditionen og uddyber: ”Fra da
vi afholdt spejderkollektiv for første
gang tilbage i 2014 var tanken netop,

Vil du gerne se mere til, hvad
Mårslets Grønne Spejdere laver, eller
måske selv være med, kan du finde
os på Facebook www.facebook.com/
MaarsletsGroenneSpejdere/ eller
hjemmesiden
www.maarsletspejderne.dk.

Offentlige foredrag i Mårslet MultiHal 2020
Programmet for forårets foredrag ser
således ud:

ti 03-03-2020
Det er bare en virus

ti 14-04-2020
Ig Nobel Prize: first laugh, then think

ti 04-02-2020
Einsteins relativitetsteori

ti 10-03-2020
Fremtidens natur

ti 21-04-2020
Rask og glad – tak dine unikke
mikrober

ti 18-02-2020
Kvantecomputeren

ti 31-03-2020
Dybhavet – nyt fra en ukendt verden

Reserver datoerne nu, og se mere i
næste nummer af Mårslet Bladet.
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Ny bronzestatue
af en hoppe med føl på Vilhelmsborg
øre hænger lidt endnu.
Der var 2oo indbudte med til
receptionen i anledning af
fødselsdagen og afsløringen af
’Hoppe med føl’ og på billedet ses
Dansk Varmblods formand, Jan
Pedersen, og skulptøren Brigitte
Boss. Teksten på plaketten, der ses
forrest i billedet, er helt enkelt: ’Til
Dansk Varmblods Avlere.’
På billedet Dansk Varmblods
Formand Jan Pedersen og Skulptør
Birgitte Boss.
Fotograf: Jørgen Bak Rasmussen,
Magasinet Ridehesten
Med venlig hilsenBest Rgards
www.varmblod.dk
Måske har nogle i Mårslet bemærket,
at der i sensommeren er dukket en ny
og meget smuk statue/skulptur op,
midt på den runde plæne foran
Vilhelmsborg hovedbygning, hvor
Dansk Varmblod har sit hovedsæde.
Den meget smukke og livagtige
skulptur er lavet af den hollandske

kunstner Brigitte Boss i anledning af
Dansk Varmblods-avleres 40 års
fødselsdag i august, og symboliserer
dels enhver avlers håb og drømme
indenfor opdræt, og dels det store
øjeblik det er, når et længe ventet føl
kommer til verden og der skabes
kontakt mellem hoppen og det
nyfødte føl - man kan se, at det ene

DANSK VARMBLOD
Susanne Hvid
Projektleder
Vilhelmsborg Alle 1, 8320 Maarslet
Tlf. 87 47 54 00

Venneforeningen
Ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Vi havde beboermiddag for alle beboer i oktober måned, og alle hyggede sig.
Bestyrelsen i venneforening vil hermed gerne takke for den opbakning vi har fået med
hensyn til deltagelse i vores banko spil, det er nu slut her i efteråret, men vi kommer tilbage
til januar, hvor vi ser hen til lige så mange deltager.
Vores første banko spil bliver
Søndag den 26. januar kl 14,00 i cafeén i kildevang
Venneforeningen er en støtteforening til Kildevang, vi samler på medlemmer og vil meget
gerne have flere medlemmer, et medlemskab i vore forening er kr. 50,00 pr person om året.
Formand Inger Christiansen 22 92 30 16
Kasserer Birte Pedersen
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Nyt hæfte med
lokalhistorie

Egnsarkivets åbningstider:
Tirsdag den 3. december kl. 19-21
Onsdag den 11. december kl. 16-17.30
Tirsdag den 7. januar kl. 19-21
Onsdag den 8. januar kl. 16-17.30
Tirsdag den 21. januar kl. 19-21
Onsdag den 22. januar 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 søg herfra i samlingerne på arkiv.dk
Facebook: følg med og giv os et like på Mårslet – Lokalhistorie

Gemt - men ikke glemt!
Egnsarkivet har netop fået et
klenodie til den lokalhistoriske
samling af kuriosa. Egnsarkivet fik
henvendelse om et lille bord med en
samling af smørmærker fra det
gamle Mårslet Mejeri ’Kildevang’.
Da Egnsarkivet netop var kommet i

den heldige situation, at der var
kommet et lokale mere til rådighed,
kunne vi straks sige ja tak. Et møbel
er jo ikke lige noget, man kan
arkivere i en arkivæske og fylder en
del mere end billeder og protokoller,
men denne sjældenhed får plads i
Egnsarkivet.
Det stammer fra mejeribestyrer
Kresten V. B. Thøgersen. Og det er
netop hans initialer der er præget i
bordpladen samt årstallene 5. sept.
1899-1949, som er hans fødselsdato.
Under glaspladen befinder sig 31
sølvmærker fra mejeriudstillinger
med ’Anerkendelse for smør’ og
’Anerkendelse for ost’ i en lang
årrække. Det har virkelig været gode

Sølvbryllup 1953, Mary og Kresten
Thøgersen sammen med datteren Lis.
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Det nye hæfte indeholder seks
lokalhistoriske artikler og fortællinger
fra Mårslet sogn, som lokalhistoriker
Hans Møller sammen med flere har
samlet stof til, skrevet ned og derefter
haft liggende i en årrække. Nu bliver
de hermed udgivet og tilgængelige for
flere.
Redaktionen i Lokalhistorisk Forening
har redigeret ganske let i teksten, især
tilføjelser og opdateringer af forskellig
art.
Desuden har vi i hver artikel tilføjet
illustrationer og billedtekster.
Illustrationerne kommer primært fra
Mårslet Egnsarkiv.
Artiklerne kan læses uafhængigt af
hinanden og i tilfældig rækkefølge. De
spænder fra 1500-tallets
kirkenedbrydelser over
Gyldenkronernes malerier til
skovriderdatterens sygdomsforløb
samt Odderbanen og andre

trafikforbindelser i Mårslet.
Køb hæftet for kun 30 kr. på
Egnsarkivet eller i Borgerhusets
hyggelige julestue i weekenden den
30.11. og 1.12. hvor Lokalhistorisk
Forening igen har fået en stand og står
klar til en lokalhistorisk snak.

En stor tak fra Mårslet Egnsarkiv
Mårslet Egnsarkiv takker både
fonde og frivillige for at have nået
en milepæl i arkivets egen historie.
De sidste par år er der sket meget i
Mårslet Egnsarkiv. De frivillige har
gjort en stor indsats med sortering,
registrering, arkivering, studieaftener,
interview, besøg mv., men der har
også været trælse oplevelser.
Vi har jo til huse i rum i skolens
sikringskælder, hvor pladsen er trang,
og hvor oplevelsen med et sprunget
fjernvarmerør og en anden mindre
vandskade godt kunne undværes.
Så det har været en stor glæde for
arkivet at have fået doneret penge til
hjælp til noget helt konkret og det vil
vi gerne takke for og fortælle om.
En stor glæde er det også, at vi efter
vandskaden sidste år begyndte at
arbejde for at få mere plads og at
arkivet nu har et lokale mere til
rådighed.
Group8320 –
netværket af
erhvervsaktive mænd i Mårslet, har
bevilget penge til os i to omgange.
1. gang fik vi kr. 3.000 til
opslagstavler. De hænger i gangen
ind til arkivet og giver et dejligt,
roligt indtryk.
2. gang fik vi kr. 2.500 til reoler og
inventar. De penge faldt på et ”tørt”
sted efter oversvømmelsen og er
brugt til anskaffelse af reoler, der
erstattede de ødelagte.
VELUX FONDEN har lavet en
partnerskabsaftale
med
SLA
(Sammenslutningen af Lokalarkiver)
hvor programmet har til formål at
fremme og understøtte navngivne
ældres
aktiviteter
i
SLA’s
medlemsarkiver med at indsamle,
registrere, bevare og formidle dansk
lokalhistorie, og med at gøre denne
tilgængelig og interessant for unge og
ældre i lokalsamfundet. Her har
Mårslet Egnsarkiv fået bevilget en
sum
penge
igennem
flere
ansøgningsrunder
til
”tilpasset
formidling
gennem
relevante
kanaler”, bl.a. til monitorer der viser
billedserier forskellige steder i byen,
samt til indsamling, formidling,
opbevaring mm, der alle er underlagt
krav til det digitale udstyr.
Fra

Anne

Præstegård

har

Egnsarkivet fået kr. 5.000, som
hendes far Jens Erik Præstegård
havde ønsket at Egnsarkivet skulle
have til digitalisering af Mårslet Revy
-gruppen 105 g Blandets optagelser
og arkivalier, der bevares på arkivet.
Jens Erik Præstegård var revyens
kapelmester og en drivkraft gennem
mere end 30 år.

Det nye arkiv
På Arkivernes Dag den 9/11 kunne vi
indvie det nye lokale med åbent hus.
Vi havde en dejlig dag med et flot
fremmøde af over 60 personer i alle
aldre. Vi bød i dagens anledning på
både kolde og varme drikke samt lidt
sødt. Flere af gæsterne havde også
gaver med, både spiselige og
pengegaver samt ikke mindst
arkivalier. Der blev sagt tillykke og vi
måtte bare sige tak og i lige måde, for
det er jo vores allesammens
egnsarkiv.
Forinden vi kom så langt, er der også
mange, der skal takkes.
Vi har et godt samarbejde med
medarbejderne i skolens Teknisk
Service og med TMG Dart, hvor bl.a.
Jesper Yde Borgbjerg har ydet en
ekstra indsats som håndværker under
flytningen. En lang række frivillige i
egne rækker har knoklet med
rengøring, spartling, maling,
udlægning af gulvtæppe, indkøb og
hentning af møbler og indretning.
Niels Borgbjerg har hjulpet med
montering og installering af diverse
som skabte lys og lyd over
foretagendet, samt strøm til
kaffemaskinen. Kaffekrusene er i
øvrigt sponsoreret af Middelfart
Sparekasse.
Egnsarkivet havde som bekendt
arkivalier nok til at fylde det nye
lokale også, men det krævede en
række nye møbler og andet inventar.
Her har støtteforeningen Mårslet
Sogns Lokalhistoriske Forening
trådt til og indkøbt størstedelen nyt,
men det har også været muligt at
finde gode ting hos eksempelvis
Kirkens Korshær samt private
donationer af møbler.
Så selvom det er stykket sammen på
bedste vis, så synes vi, at det nye
lokale nu fremtræder rummeligt og
imødekommende, med plads til god

orden og stor arbejdsglæde.
Tak alle sammen for velvilje og
opbakning.
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Send et indlæg til Mårslet Bladet
indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Kender du dit Lokalcenter?
Slip kræfterne fri og vær med til at forme dit lokalområde

Vi inviterer til et par hyggelige timer
om alt det, der sker på Lokalcenter
Kildevang og hvad der kan ske
fremadrettet. Lokalcentret er et
folkehus, hvor byens borgere, i alle
aldre, kan mødes og gøre brug af
stedets faciliteter. Har du forslag til,
hvad der kunne ske, eller er du

nysgerrig efter at høre mere om alt
det, der er i dag, så mød op til
Årsmøde på dit Lokalcenter:
Program:
1. Velkomst v/ formand for
Centerrådet Helle Brøndum
2. Årsberetning v/ formand for
Centerrådet Helle Brøndum

2. Oplæg v. frivilligkonsulent
Camilla Steskow
3. Nye idéer/tiltag?
4. Opstilling til Centerrådet
(Der serveres et lettere traktement)
M.v.h. Centerrådet

Hvornår: Onsdag d. 13. nov. kl. 18.00 - 20.00.
Hvor: Lokalcenter Kildevang, Mårslet.
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Aktiviteter i December 2019 / Januar 2020
Mandag d. 2. dec. kl. 14.00.
Kelds Kulinariske Kapel underholder.

Menuplan for Café Kildevang i januar.
Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket.

Tirsdag d. 3. dec. kl. 14.00.
Underholdning ved Århus Ældrekor.

Dato:
2. Millionbøf med kartoffelmos og grønt.
3. Hvidkålsuppe med nakkesteg.
6. Boller i selleri med kartofler og grønt.
7. Benløse fugle med kartoffelmos.
8. Tarteletter med høns i asparges.
9. Torsk med sennepssovs og kartofler.
10. Brændende kærlighed med rødbeder.
13. Grønsagssuppe, kød, melboller, risengrød.
14. Boller i karry m. ris og kartofler.
15. Svensk pølseret m. kartoffelmos og grønt.
16. Stegt laks m. kryddersovs, kartofler og grønt.
17. Gule ærte med medister og brød.
20. Frikadeller med stuvet hvidkål
21. Stegt kylling med brun sovs og kartofler, grønt.
22. Aspargessuppe med brød.
23. Fiskefrikadeller og fileter med tilbehør.
24. Ribbensteg med kartofler og rødkål.
27. Karbonader med sovs, ærter og gulerødder.
28. Brunkål og flæsk.
29. Bankekød med kartoffelmos.
30. Dagens fisk.
31. Forloren skildpadde med mos og rødbeder.

Onsdag d. 4. dec. kl. 12.00.
Julefrokost på Kildevang for alle seniorer. Prisen er 150
kr: Frokost, 1 øl, 1 snaps og kaffe. Tilmelding hurtigst
muligt på tlf: 22260147.
Tirsdag d. 10 dec. 14.00 til 15.30.
Afskedsreception for Hanne Torp. Hanne Torp har efter
25 år valgt at stoppe i Centerrådet. Sygdom sætter
desværre en stopper for hendes utrættelige arbejde på
Kildevang. Her har hun ydet en forbil-ledlig og energisk
indsats for at skabe trygge og nyskabende rammer for de
ældres trivsel. Forhåbentlig kommer mange forbi til
afskeds-receptionen.
Onsdag d. 11. dec.
Julearrangement i Kirken. Efterfølgende samling i
Sognehuset.
Onsdag d. 15. jan. kl. 17.30.
Spis-sammen-aften på Kildevang. Menu og tilmeldingsfrist kan senere ses på Mårslet Net.
Lørdag d. 18. jan. kl. 14.00.
Stautrupscenen kommer igen til kildevang med årets
Revy. Han, Hun og Kolonihaven hedder dette års
opsætning. Opsætningen er støttet af Århus Kommune og
kommer omkring på 12 Lokalcentre.

Hverdage: Åbent 8.00-14.00. ”Mad ud af Huset” på tlf.
41855225 ( Kildevangs køkken.)
Hovedret 45 kr. Dessert 20 kr. Smørrebrød 14 kr. Lun ret
25 kr.

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
Lokalcenterrådets tlf.: (Onsdag 9.30-13.30) 41858670.
Lokalcenterrådets mail: brugerkildevang@msn.com
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.

Giv en
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Bliv set, annoncer i Mårslet Bladet.
Send din annonce til annonce@maarslet-bladet.dk

Mårslet Bladets vennekreds
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Mårslet på nettet
www.maarslet.net
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet
Alle henvendelser til: Vandværket
tlf. 86298688
Automatisk aflæsning af
årsforbrug sker d. 31. dec. og 30.
juni
Opgørelserne udsendes herefter og
seneste betalingsdato er 10.

februar og 10. august
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte
rørskader i tide, husk da at aflæse
vandmåleren regelmæssigt
og kontrollere at 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

Skal der være fest
- så hold den i

Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside

www.borgerhus.dk

Mårslet på nettet
www.maarslet.net
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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

Send et indlæg til Mårslet Bladet
indlaeg@maarslet-bladet.dk
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