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LEDER
Frivilligt arbejde for fællesskabet
Mårslet er en god by at være i. Der er masser af liv i det, der ellers
nemt kunne gå hen at blive en soveby.
En af de vigtige årsager er, at så mange er med i arbejdet for fællesskabet som der er.
Det går ofte op og ned, hvor mange der er med i de enkelte aktiviteter. Det gælder både eksisterende aktiviteter og nye tiltag. Hver
gang jeg har set, at det går nedad, dukker nye kræfter heldigvis
frem. Måske bare for et år eller to, men det er livsvigtigt for de
aktiviteter, der er nede. Det skaber det nye liv og de initiativer, der
er nødvendige for at flere nye kræfter kommer med igen.
MultiHallen er et godt eksempel med mange op og nedture, og
mange forskellige grupper af aktive over årene. Nu står den der
med grundlaget for andre nye aktiviteter som f.eks. motionsafdelingen, livestreaming af naturvidenskabelige foredrag og floorball.

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

For en gammel rotte i gamet er det godt at se, at selv når det organiserede fritidsliv er lukket ned, blomstrer initiativerne med f.eks.
skattejagt rundt i byen, aktiviteter i haven med børnene, løberuter,
fælles gåture på afstand i små grupper osv. Flittigt delt via sociale
medier.

Annoncer:
Ivan Dybvad, Gyldenkronesvej 37,
8320 Mårslet. (Priser: Se prisliste inde
i bladet)

Der er rigtig god grobund for nye og gamle initiativer i byen.
Kunstgræsbanen er et godt eksempel. Klø bare på.
Kurt Kirkedal Laursen

E-mail: annoncer@maarslet-bladet.dk
Distribution:
Bladet omdeles af TMG Håndbold og
Fodbold.
Uden for byskiltet af Poul Erik Jensen.
Udebliver bladet kontaktes:
Ivan Dybvad, tlf. 2047 5889,
mail: annoncer@maarslet-bladet.dk
Forside foto: Jesper Andersen
Rapsmark, Bagside Vilhelmsborg skov
Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s
Bjødstrupvej 2-4, 8270 Højbjerg
Tlf. 8627 5499, werk@werk.dk, www.
werk.dk
Mårslet Bladets tekster må gengives
med angivelse af kilde.
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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)
Formand:

Anders Kjær

Langballevænget 111

tlf. 23 3 8 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

FU-Medlem:

Finn Larsen

Langballevænget 92

tlf. 40 85 95 00

Suppleant:

Thorkild T. Clausen Nymarks Allé 42

tlf. 50 98 69 88

Suppleant:

Troels Laursen

tlf. 86 29 05 00

Hørretvej 12

Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.com
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Stort og småt fra Fællesrådet
Kryds ikke Letbanen
ved Den Glemte Vej!
Kære Mårsletter
Det er formentlig velkendt for de
fleste, at Letbanens signalgivning i
Mårslet, også kendt som tyfonering,
blev indstillet for nylig efter massivt
og langvarigt lokalt pres. Indtil da
havde det døgnet rundt været en gene
for store dele af byen, når toget passerede overskæringen øst for Mårslet
Station med hornet i bund.
Selve overskæringen er blevet kraftigt afspærret for at undgå påkørsel af
ulovligt krydsende personer – og det

er en klar forudsætning for at tyfonering kan udelades. Trods forbedret
afspærring kan vi konstatere, at flere
fortsat forcerer hegn og afspærringer for at krydse banelegement. Lad
mig gøre det helt klart: Det er en
fuldstændigt uansvarlig adfærd: Man
løber en risiko på egne vegne, man
løber en risiko på togførerens vegne –
og fortsætter de ulovlige krydsninger
er der ikke tvivl om, at Letbanen igen
vil tyfonere på alle tider af døgnet.

MÅRSLET FÆLLESRÅD

Vi henstiller til, at man lader fornuft
og samfundssind råde og derfor
krydser banen ved stationen eller i
viadukten ved Ellesø. Det vil være
helt ubærligt, hvis manglende lokal
respekt for sikkerhed medfører at
Letbanen igen begynder at tyfonere.
Mvh Anders Kjær
Formand, Fællesrådet

Flagalléen trænger til opgradering
Mårslet vokser og vokser, herligt
flere og flere får andel i vores fantastiske by og dens omgivelser.
Kære Mårsletborgere som I sikkert
har bemærket, så har vi i Mårslet
vores dejlige flagallé, der er oppe ved
de fleste officielle flagdage, og som
kan lejes til mærkedage.
Flagalleen blev rejst første gang i
1985 - det er altså 35 år siden, vi
fik vores flagallé. Alderen sætter
sine spor, som den gør hos os selv.
Flagalléen trænger til en opgradering,
der kunne godt bruges nogle flere

stænger og nogle nye flag. Vi har en
gang tidligere bedt byen om at støtte
op om byens flagallé, Det var en
henvendelse til grundejerforeninger
og virksomheder. Indsamlingen var i
2004, den indbragte 22 nye stænger
og 40 nye flag til flagalléen.
Vi kan forhåbentlig gøre det igen i
disse så sørgelige Corona tider, hvor
flaget er særdeles vigtigt.
Det løft til flagalléen kan lade sig
gøre, så jeg vil igen appellere til byens foreninger og virksomheder om
at bidrage til flagalléens forskønnelse.

En flagstang har vi sat til kr. 2.000,og et flag til kr. 500,-.
Beløbet kan indsættes på reg. nr.
1687 konto nr. 3227066066 med navn
i tekstfeltet.
Vi håber på stor velvilje - gerne indbetaling inden den 1.8.2020
På vegne af opsætterne og undertegnede tidligere opsætter.
Per Enevoldsen
Banevej 4
Tlf. 93400500

Skal der være fest
- så hold den i
Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside

www.maarsletpizzabar.dk
Nyhed
Gluttenfri Pizza +25,-

Mandag - Fre. 12.00 - 21.00
Lør - Søn
14.00 - 21.00
Helligdag
14.00 - 21.00
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Mårslet på nettet www.maarslet.net
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TMG

Plan for træning i forårssæsonen
2020:
Børne/ungdomstræning med Camilla
hver onsdag kl. 16-17 i maj og juni.
Voksentræning med Camilla, onsdag
d. 20/5, 3/6, 17/6 og 24/6, kl. 17-18.
Voksentræning med instruktør fra

DGI, onsdag d. 27/5 og onsdag d.
10/6, kl. 18-20,
samt lørdag d. 13/6, kl. 14-16.
Søndagstræning med formanden som
igangsætter, hver søndag kl. 10-11 i
maj og juni.
Al træning er gratis, når kontingent er

betalt.
Se vores hjemmeside www. tmg-tennis.dk vedr. tilmelding, kontingentbetaling og banebooking.
Følg os på facebook.
Bestyrelsen TMG-tennis

Send et indlæg til indlaeg@maarslet-bladet.dk

Forretningsudvalg:
Formand
Micael Østergaard
40 25 27 11
micael.ost@gmail.com
tmg.andersbraagaard@gmail.com
Næstformand
Anders Braagaard
50 88 76 73
Kasserer
Gerda Svendsen
40 31 13 79
svendsengerda@gmail.com
krusejacobsen@gmail.com
FU-medlem
Claus Jacobsen
41 72 73 19
Afdelingsrepræsentanter:
Afdelingsrepræsentanter
Badminton
Jesper Munk
23 46 69 45
jespermunk.dk@gmail.com
jespersanderdk@gmail.com
Basketball
Jesper Sander
20 64 02 88
jorgensenhansjorgen0@gmail.com
Cykelmotion
Hans Jørgen Jørgensen
20 84 30 72
soerenhoulberg@gmail.com
Dart
Søren Houlberg
51 88 31 22
hbs@nykredit.dk
Floorball
Henrik B. Schau
51 30 88 96
hellefoged77@gmail.com
Fodbold
Helle Foged
20 47 27 20
jane@tmggymnastik.com
Gymnastik
Jane Midtgaard Madsen
61 33 66 08
formand@tmg-haandbold.dk
Håndbold
Henrik B. Jensen
40 15 78 67
and.sondrup@gmail.com
Motion
Andreas Sondrup
91 31 44 02
kirstenvilly@gmail.com
Pétanque
Kirsten Sørensen
27 59 23 51
formand@tmg-tennis.dk
Tennis
Henrik Breyen
Volleyball
Claus Jacobsen
41 72 73 19
krusejacobsen@gmail.com
Foreningsudvikler:
Foreningsudvikler Pernille Bechsgaard Fast
51 22 85 41
pernille.bechsgaard@dgi.dk
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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

www.maarsletpizzabar.dk
Nyhed
Gluttenfri Pizza +25,-

Mandag - Fre. 12.00 - 21.00
Lør - Søn
14.00 - 21.00
Helligdag
14.00 - 21.00

juni 2020
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Studiestart
til august

Mårslet Bladet_februar 2020.indd 1
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Nekrolog over Hartvig
Hulemose.
Han voksede op på et børnehjem,
og meget senere i livet fandt han ud
af, at han faktisk havde vestjyske
aner, og kom til at interessere sig for
slægtshistorie, og langt ude i familien
var der en Hulemose. Som han og
familien så tog navn efter.
Hartvig døde tidlig den 23. april på
hospice Søholm, efter flere års tiltagende sygdom i hjemmet på Hørretvej.

Han kom til verden som Hartvig Møller Nielsen, og forlod os som Hartvig

Hartvig var elektriker ved Århus
Kommune, - luftelektriker som hans
børn sagde, for det var belysningen
på gader og veje han gjorde i, indtil
han gik på efterløn, og senere som 65
årig gik på pension.

Vores ven Hartvig var en hjælpsom
mand, altid villig til at hjælpe, og
var altid i sving, også selvom har vat
pensionist.
Var det ikke sommerhuset i Saksild,
så var det brænde til venner og
bekendte.. Og så havde han et meget
veludstyret, lille værksted - med en
utrolig masse maskiner til forskelligt
brug.
Os der kendte Hartvig godt gennem
mange år, vil bestemt savne ham,
men den der nok savner ham aller
mest, er hans efterladte hustru Else
Marie Hulemose.
Hartvig blev 82 år, - Æret være hans
minde.
Fastelavnsholdet.

Liva i Coronatiden
Hej, jeg er en pige på 10 år, der hedder Liva, og jeg vil fortælle om, hvordan det er for mig i Coronatiden. Den
11. marts sagde Mette Frederiksen, at
skolerne lukkede ned, og jeg vidste
ikke rigtig, om jeg skulle være glad
eller trist. Jeg var glad for at kunne
sove længe om morgenen og hygge
mig herhjemme, men jeg vidste ikke
rigtig, hvad Corona var. Først troede
jeg det bare var en sygdom langt væk,
så troede jeg, at alle i Danmark ville
blive meget syge og til sidst fandt jeg
ud af at det mest var gamle mennesker, der kunne dø af det.
Min mor og far sagde, jeg nu kun
måtte lege med én veninde. Og jeg
valgte min bedste veninde Signe, der
bor lige overfor mig. Vi leger rigtig
tit sammen, men vi må ikke sove
sammen, mens der er Corona, og vi
må ikke rigtigt gå for tæt på hinanden
og skal helst lege udenfor.
Jeg har halvpart i en pony på Vilhelmsborg, der hedder Sigge. Rideskolen er også lukket pga Corona,

så jeg skal passe og ride Sigge ca.
hveranden dag. Vi skal ride ude, fordi
man ikke må være inde i ridehallerne. Jeg rider som regel sammen med
nogle af mine gode rideveninder. Det
er så dejligt at have Sigge i Corona-tiden, fordi jeg får redet rigtig
meget. Og når jeg skal starte i skole
igen, har jeg ham også efter jeg har
været i skole, fordi rideskolen stadig
er lukket.
Der har været hjemmeskole hele
tiden. Det var lektier jeg skulle lave
på computeren. Vi fik nye lektier for
hver dag, men så var det alligevel
ikke det værste i verden. Min mor og
far skiftes til at hjælpe mig, når de
ikke har videomøder. Jeg kan også
lide at være kreativ, jeg har lavet
gækkebreve, påskeæg, bogmærker og
så videre.
Det er stadig super super træls, at jeg
hele tiden skal spritte hænder, det gør
lidt ondt, når jeg har sår på hænderne. Og så må jeg ikke være hos
mine bedsteforældre. Fordi selvom at

jeg synes jeg har det fint, så kan jeg
stadig godt have Coronavirus uden at
vide det.
På torsdag skal jeg starte i skole. Jeg
glæder mig til at se mine venner, men
jeg er ked af jeg ikke må give dem et
knus, og jeg er også lidt nervøs for
at blive smittet med Corona for min
mormor og morfar skal til at have en
hundehvalp og jeg skal hjælpe dem
med den, så jeg må ikke blive smittet
nu.
Har du ligesom Liva noget på hjerte,
andre Mårslettere kunne have glæde
af at læse, er du altid velkommen til
at kontakte Cecilie Schmidt Dam på
ceciliecello@gmail.com. Enten med
en færdig tekst eller idé til en god historie. Om du er 5 eller 85 er ganske
underordnet. Jeg hjælper gerne med
at finpudse eller lave artiklen sammen
med dig.
Af
Liva Bisgaard Holm

Mårslet fællesråd ny hjemmeside WWW.MAARSLET.NU
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Traditioner holdes ved lige i Mårslet …….
Hele Danmark var klar til den årlige
hold-ren-dag, indsamling af affald i
naturen. Men Coronavirussen kom i
vejen, så alt blev aflyst. Det skulle
imidlertid ikke stoppe Emma og Steffani og som det fremgår af billedet
havde de næsten samlet ½ affaldssæk,
da jeg mødte dem.
De havde valgt at gå turen fra Mårslet
Station til Vilhelmsborg og indsamle-

de ved den asfalterede sti langs banen
og derefter ved trampestien langs Giber Å ud til Vilhelmsborg. Men som
de udtrykker det: ”der var mindre
affald, end de havde forventet”.
Men frem for alt skal der lyde en stor
tak til Emma og Steffani for deres
indsats og deres indstilling til, at I
naturen skal der ikke være affald.
Også tak til alle i andre mårslettere,

der på jeres ture rundt i vort område
lige snupper et stykke affald, når I nu
går alligevel.
Vi har mange gode traditioner i Mårslet, at holde vores by ren, er blot en
af dem.
Jeg vil ønske alle en coronafri sommer
Jørgen Brandt Andersen

Mårslet Apoteksudsalg

Mårslet Apoteksudsalg har åbent, efter en pause som følge af ombygning.
Denne gang i lidt større lokaler, med
direkte udgang til P-pladsen, med
automatisk skydedør og med flere
varer på hylderne. Det er stadig det
samme skønne personale der står klar
i skranken.

Apoteksudsalget er en del af Aarhus
Marselisborg Apotek, hvorfor receptmedicin skal bestilles derfra før det
kan udleveres på apoteksudsalget.
Håndkøbsmedicin og apotekets mærkevarer er derimod faste varer. Vi har
tilpasset varesortimentet efter bedste
evne. På dinapoteker.dk findes vores
fulde sortiment og her kan kunder
vælge at bestille varer til afhentning
(også receptmedicin).
Vi på apoteksudsalget har glædet os
utrolig meget til, at være tilbage i
Mårslet. Ud fra de tilbagemeldinger
vi har fået fra kunderne, kan vi høre,
at mange deler vores glæde. Vi håber
at kunne indfri Jeres store forventninger.

juni 2020

Lidt praktisk info:
Åbningstid: Mandag til fredag, kl.
9:30-17:30.
Buddet kører fra Marselisborg Apotek
to gange om dagen.
Varer (inkl. receptmedicin) bestilt inden kl. 14 kan afhentes i Mårslet efter
kl. 16, forudsat at varen er på lager.
Restleveringer og medicin bestilt
efter kl. 14, kan afhentes følgende
hverdag efter kl. 10.
Bestil gerne via www.dinapoteker.dk,
så får du besked når dine varer er klar
til afhentning.
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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

Mårslet fællesråd ny hjemmeside
WWW.MAARSLET.NU

Send et indlæg til indlaeg@maarslet-bladet.dk

VI SØGER...

HVAD ER
DIN BOLIG
VÆRD?

kr.

TIL MANGE INTERESSEREDE KØBERE
RÆKKEHUSE & VILLAER
I MÅRSLET

=?

VI HAR VENTENDE KØBERE
BL.A. FRA AARHUS C, DER ØNSKER
AT FLYTTE TIL MÅRSLET

BESTIL EN GRATIS SALGSVURDERING
KONTAKT OS
Harald Jensens Plads 1
8000 Aarhus C
8617 5000 - info@broholmbolig.dk
www.broholmbolig.dk

SKAL DU HAVE DIN BOLIG SOLGT?

Gunnar Broholm

Ejendomsmægler, MDE
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Birgitte Leander

Ejendomsmægler, MDE

Kasper Jensen
Salg & vurdering

Group8320 spiller for plejehjemmet
Det er en hård tid for mange ældre.
De har været adskilt fra deres kære i
flere uger, fordi de er særligt sårbare
over for virus, og har skullet følge
myndighedernes anbefaling om at
isolere sig.
Men nu er der lidt opmuntring på vej
til beboerne på plejehjemmet Kildevang i Mårslet. I løbet af de kommende tre uger bliver de underholdt af
Claus Kolling, der kommer og spiller
for dem på Langballevej.
Det lokale erhvervsnetværk
Group8320 har en finger med i spillet.
Netværket spurgte plejehjemmet, om
der var noget, man kunne gøre for at
muntre beboerne op, og fik svaret fra
forstander Birgit Wienke:

Netværkets formand Klaus Valeur
Leffers er glad for at kunne hjælpe,
også fordi flere af netværkets medlemmer har eller har haft familiemedlemmer på plejehjemmet.
”Vi føler os lidt som én stor familie
herude i Mårslet. Derfor er der god
musik i det, når erhvervslivet støtter
kulturen både for de yngste og de
ældste. Flere af vores medlemmer har
mærket savnet på deres egen krop, så
vi er rigtig glade for, at vi har fået lov
til at komme ind på plejehjemmet og
spille op til dans,” siger han.
Første koncert fandt sted onsdag den
13. maj kl. 10.30.
Lidt om Group8320

”Vi kunne da godt bruge noget musik.”

Derfor har Group8320 hyret Claus
Kolling til at optræde i plejehjemmets
hyggelige have i denne uge og de to
kommende uger.

Netværket er opkaldt efter postnummeret 8320 og består p.t. af 45
erhvervsledere med tilknytning til
Mårslet og omegn.
Netværket afholder arrangementer, der skal styrke medlemmernes
personlige udvikling, og det støtter
lokalområdets kulturliv. Netværket
har doneret til en længere række
foreninger og projekter i Mårslet, bl.a.
60.000 kr. til multihallen og 25.000
kr. til kunstgræsbanen.
https://www.group8320.dk/donationer

Spørgsmål Kan stilles til:
Klaus Valeur Leffers
Group 8320
Tlf. 26846212
kl@valeur.dk

Næste Mårsletblad udkommer til juli Deadline for tekster og annoncer er 10. juni 2020
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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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Kirke i Corona-tid
I de to foregående numre af Mårsletbladet har I kunnet få et indblik i,
hvordan hverdagen typisk ser ud for
os præster her i Mårslet. Martsnummeret var dog knap hentet ind fra
postkassen, før der blev vendt grundigt op og ned på tilværelsen, som vi
kender den, da regeringen om aftenen
den 11. marts annoncerede på et pressemøde, at store dele af Danmark
skulle lukkes ned i foreløbigt to uger.
Nu måtte vi, som så mange andre
arbejdspladser, også i folkekirken
pakke kontoret ned for at arbejde
hjemmefra. Fra en hverdag hvor jeg i
løbet af ugen er i berøring med mange
mennesker, måtte jeg nu indstille mig
på så lidt kontakt til andre som overhovedet muligt. Både kirkedøren og
døren til sognehuset skulle holdes
lukket. Der var ingen lyd af glade
konfirmander onsdag og torsdag
eftermiddag
og
heller
ingen
gudstjeneste om søndagen. Det betød
dog ikke, at sognepræsten så kunne
slænge sig i hængekøjen. For
arbejdsopgaver var der stadig at tage
fat på – bare på en anderledes måde.

Nyhedsstrøm og kirkelige
handlinger
I begyndelsen brugte jeg en del tid på
at følge med i nyhederne og i
myndighedernes skiftende udmeldinger. Det gik stærkt, så det var med at
holde tungen lige i munden. Når jeg
hørte og så, hvordan situationen
udviklede sig i andre lande, var det
ikke vanskeligt at regne ud, at nedlukningen sikkert ville strække sig over

længere tid end de to uger, som
regeringen foreløbigt havde meldt ud.
Der var mange telefonsamtaler i de
dage, fx til familier, der havde
planlagt barnedåb. Meget stod hen i
det uvisse, og jeg kunne ikke give
klare svar – hverken på andres eller
mine egne mange spørgsmål: Hvornår
kunne vi samles til gudstjeneste igen?
Hvad med påsken? Og hvad med
konfirmationerne?

Fire kvadratmeter pr. person var
reglen, og menighedsrådets formand
måtte finde tommestokken frem og
måle kirken op. De gange, jeg har
mødtes med familierne til en afdød,
har det føltes virkelig akavet og helt
forkert at måtte undlade at give hånd.
For virus er jo ikke det eneste, der
overføres ved et håndtryk. Det gør fx
medfølelse også. Der kan signaleres
så meget med et håndtryk.

Ja, konfirmation blev der desværre
ikke i dette forår. Jeg var ked af det
den eftermiddag, hvor jeg måtte give
besked til mine konfirmander og
deres forældre om, at konfirmationsdagene i maj er udskudt til sidst på
sommeren. Vi havde talt meget om
konfirmationen i undervisningen, så
jeg ved, at de unge havde glædet sig
længe til festdagen. Det samme havde
jeg – for konfirmation er i høj grad
noget af det, jeg forbinder med den
skønne, lyse forårstid. Heldigvis har
konfirmanderne og deres familier
taget udsættelsen af konfirmationsdagen med oprejst pande og i stiv
arm. Nogle har endda givet udtryk
for, at vejret ofte er meget dejligere i
sensommeren end i maj, og at det er
godt at have en ny dato at se frem
mod og glæde sig til.

Til gudstjeneste i nattøjet

Den samme store forståelse for
situationen har jeg også mødt hos de
familier, der har måttet tage afsked
med en af deres kære i denne tid.
Bisættelser og begravelser kan vi ikke
så godt udskyde. Og i den forbindelse
har jeg haft stor glæde af kollegial
sparring til deling af de mange tanker
om, hvordan der kunne skabes en fin
ramme for det sidste farvel - uden
fornemmelsen af, at det hele gik op i
afstand og håndsprit. Heldigvis blev
der tidligt givet tilladelse til, at vi
måtte være mere end ti personer
sammen i denne særlige situation.
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Det var ikke den store overraskelse,
da meldingen kom sidst i marts, at
nedlukningen af vores samfund skulle
forlænges til efter påske.
Overvejelserne blev ikke færre, men
ændrede nok karakter: Helt
lavpraktisk nærmede deadline sig for
maj-udgaven af Mårslet-bladet, og det
var underligt at sende datoer og
beskrivelse af aktiviteter til tryk uden
chance for at vide, om det, vi skrev,
overhovedet ville være korrekt ved
udgivelsen en månedstid senere. Men
der var ikke andet at gøre. Vi var nødt
til at planlægge og så håbe det bedste,
for det er det, der holder os oppe.

Med de forlængede udsigter til
igen at kunne åbne kirken, føltes
det ikke længere tilstrækkeligt at
henvise til gudstjenester i radio og
tv. Det har været meget
inspirerende at følge med i, hvad
kreative kolleger har lavet online.
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Kirketiderne

Juni
Mandag d. 1. juni kl. 11.00.
2. Pinsedag.
Fælles friluftsgudstjeneste i Hørhaven
-Se omtale.
Søndag d. 7. juni kl. 10.00.
Trinitatis.
Præst: Signe Høg.
Søndag d. 14. juni kl. 10.00.
1.s.e.trin.
Præst: Trine Nissen.
Søndag d. 21. juni kl. 10.00.
2.s.e.trin.
Præst: Trine Nissen.
Søndag d. 28. juni kl. 10.00.
3.s.e.trin.
Præst: Signe Høg.
Tiderne for gudstjenester i juli måned kan
ses på hjemmesiden. Vi vil desuden stadig
opfordre til, at man orienterer sig på hjemmesiden i forhold til mulige ændringer.

Aktiviteter
Tirsdag d. 9. juni kl. 19-21.00.
Menigheds-og orienteringsmøde.
Se omtale i bladet.
Sommeraktiviteter
for børn og voksne.
Se omtale i bladet.

Selv kastede jeg mig – med teknisk
assistance fra min mand - ud i at lave
en søndags-podcast. En lydoptagelse
med oplæsning af søndagens tekst,
en refleksion og måske en bøn. Det
var en underlig fornemmelse.
Fællesskabet i kirken manglede i høj
grad. Som en god studiekammerat
sagde, så er det en lidt flad oplevelse
at indtale optagelsen derhjemme i
stuen, hvor det er lige meget, om
man er iført nattøj og uglet hår
imens. Og ville der mon overhovedet
være nogle, der lyttede med? Hvad
med de mennesker, der plejer at
komme i kirken, men måske ikke
færdes
online? Jeg mærkede savnet af
fællesskabet i gudstjenesten de
søndage. Og det er jo nærmest en del
af liturgien at hilse på menigheden
efter gudstjenesten og få en lille
sludder. Til sammenligning var det
tomt at indtale en podcast ved computeren.
Derfor blev jeg i første omgang
opløftet, da man begyndte at tale om,
at kirken kunne åbne for at fejre
påske. Påsken er den kristne kirkes
store højtid. Den rummer troens helt
centrale punkter. At påsken ikke
kunne fejres i kirken – måske for
første gang i Danmarks mere end
tusindårige historie med kristendommen – faldt mange for brystet,
og der blev debatteret i medierne:
Hvorfor kunne kirken ikke holde
åben, når Brugsen kunne? Havde vi
ikke, særligt i krisetid, i lige så høj
grad brug for den åndelige som den
fysiske føde?

Det bliver godt igen
Og påske blev det jo heldigvis – også uden gudstjeneste i den lokale
kirke! Den positive lære af det kan
måske være, at vi er blevet gjort opmærksomme på, at kristendom er
mere end bygninger, højtider og traditioner. At det centrale er noget andet: Guds kærlighed til os – og den
kærlighed, vi mennesker kan vise
hinanden.
Corona-krisen har åbnet vores blik
for, at andre mennesker bærer noget
af vores liv i deres hænder. Ligesom
vi bærer noget af deres liv i vores
hænder. Vi har fået øje på, at vi har
brug for hinanden, og at vi kan være
medarbejdere på hinandens glæde.
Heldigvis er der er ikke tal på
historierne om vildt fremmede, der
tilbyder hinanden børnepasning,
indkøbshjælp og andet praktisk. Også her i vores skønne by er der masser af eksempler på, at vi har omtanke for hinanden: På ruten, jeg ofte
går
igennem Mårslet, blev der fx hurtigt
ophængt små sedler med aktiviteter
for små og store. Og byens blomsterforretning har taget initiativ til en
indsamling, så der kunne leveres
blomster til Kildevang til stor glæde
for beboerne. Det indgyder alt
sammen håb for og tro på, at det nok
skal blive godt igen!
Med ønsket om et godt forår til jer
alle,

Det endte som bekendt med, at kirkedøren skulle forblive lukket. Vi
måtte stille os tilfreds med at
markere påsken ved at hejse flaget.
Kirke-kulturmedarbejderen lavede
også en skattejagt på kirkegården,
som man kunne hygge sig med i påskedagene. Og det var efter min mening helt rigtigt, at det endte sådan:
Selvfølgelig skulle vi i folkekirken
være solidariske med resten af samfundet og bakke op om at passe på
hinanden ved at holde afstand. Det
ville være helt ubærligt, hvis et menneske blev smittet ved at komme i
kirke.
Trine Bredahl Nissen, sognepræst
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Pinsegudstjeneste i Hørhaven
2. pinsedag den 1. juni 2020 kl. 11.00

Fællesskab med alle sanser inddraget!
Såfremt vores situation tillader en udendørs forsamling her først på sommeren, vil vi også i år fejre fælles
pinsegudstjeneste i Hørhaven! Vi sidder i det grønne græs med fuglesang over de ny udsprungne bøgetræer
og med sang, musik, bøn og pinsebudskab.
Pinsen er fællesskabets fest. Vi fejrer det forunderlige, at Gud sender Helligånden til verden for at nedbryde
skel og grænser mellem mennesker. For at puste til den glød i os, som får tro, håb og kærlighed til at blusse.
Kom og vær med til at fejre pinse i Hørhaven. Aarhus Brassband spiller, et kor af organister og kirkesangere
synger, og præster fra mange af provstiets sogne medvirker til en anderledes gudstjeneste. Efter gudstjenesten
inviterer de medvirkende sogne til kirkekaffe i Peter Sabroes Minde (DUI-LEG og VIRKEs Aktivitetscenter). Benyt lejligheden til
også at tage madkurven med og spis frokosten sammen med alle
os andre.
Vi glæder os til at se jer alle!
Mange hilsner
Pinsegudstjenesteudvalget

Sommeraktiviteter
Hvad skal du lave i ferien?

I Mårslet Kirke har vi forskellige sommeraktiviteter
på tegnebrættet. Noget for både børn og voksne.
Hvilken udformning det får, er endnu ikke helt
fastlagt, men hold øje med Facebook og hjemmeside.
Her vil der komme nærmere information.

juni 2020
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Frokostpausen
- et fællesskab for mænd
Én onsdag i måneden
kl. 10.00-12.30
i Mårslet Sognehus.
Se datoer på hjemmesiden

Gudstjeneste på Kildevang
Vi begynder kl 14.30 ved kaffebordet, hvor vi taler om salmevalg og
gudstjenestens form. Præsten vil læse søndagens tekst og herudfra holde et
mindre oplæg. Vi synger salmer, der bliver mulighed for at modtage nadver og
præsten lyser velsignelsen. Til sidst laver vi videre på vores egne
andagtsbøger.
Datoerne for næste gang kan ses i kalenderen på vores
hjemmeside www.maarslet.-kirke.dk

Sorg– og livsmodsgruppe

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,

Mårslets sorg- og livsmodsgruppe henvender sig til sørgende, som har brug
for en åben og ærlig samtale, hvor man i al fortrolighed deler sine erfaringer
med hinanden. Håbet er, at samtalen, hyggen og det rummelige samvær kan
være med til at bane vejen for et nyt livsmod.
Sorggruppen er en lukket gruppe, som starter op to gange årligt. Næste gruppe
begynder til august/september.
For mere information se Mårslet kirkes hjemmeside og hold øje her i Mårslet
Bladet når tiden nærmer sig til næste opstart.
Du kan også ringe eller skrive til Susanne Lauritsen for information og
tilmelding.
Tlf.: 25324657.
Mail: susanne.lauritsen@gmail.com
Gruppelederne Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm.

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe i våbenhuset
efter søndagens gudstjenester.

Mandagscafé

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.
kl. 9.30 - 11.00
i Sognehuset
Ingerlise Wendland
Se datoer på hjemmesiden
Kirsten Cramer

Her er der mulighed for at hilse
på hinanden og ønske hinanden
en fortsat god søndag.
Mariehønen

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

Lærkereden

Lærkereden er for alle børn fra 0. klasse til og med
3. klasse.

Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og
deltager i mange forskellige aktiviteter.
Sognehuset mandag kl. 16.15-17.30
Vil du vide mere, så kontakt:
Mette Nørgård Pedersen, 4095 4529
Dorthe Bjerge, 3029 2663
Har du lyst at se om klubberne er noget for dig, er du
velkommen til at møde op og prøve det eller kontakte en
af lederne.
Børneklubberne er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler.
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Hvem sidder i menighedsrådet og hvad laver de?
Her kan du i løbet af de næste måneder møde nogle af de nuværende menighedsrådsmedlemmer

Torben Pedersen, kasserer for menighedsrådet
fortæller:

Susanne Lauritsen, sekretær i menighedsrådet fortæller::

Det er nu 16 år siden jeg kom i menighedsrådet og det har
været meget lærerigt.
Jeg kan godt lide at være med til at gøre en forskel og jeg
startede fordi jeg var nysgerrig og gerne ville være med til
at udvikle kirken og deltage i de forskellige arrangementer.
Jeg vil gerne arbejde for at nedbryde fordomme og vise, at
kirken er mere end gudstjenester om søndagen.
Og det at beregne sandsynligheder er en væsentlig del
Jeg har alle årerne fungeret som sekretær og sidder desuden
af kassererens mange gøremål i menighedsrådet.
med i flere udvalg. Det er frivilligt, om man vil være med i
Der skal udarbejdes budgetter, årsregnskaber, kvartalset udvalg. Det vælger man selv alt efter hvad man
regnskaber, og mange andre økonomiske beregninger.
interesserer sig for og hvor meget tid man har. For mit eget
Og her er det ikke tilstrækkeligt med mavefornemmelser.
vedkommende er jeg med i aktivitetsudvalget, som står for
diverse arrangementer igennem året og kommunikationsudvalget hvor vi arbejder med hvordan vi gør os synlige
Jeg har været medlem af menighedsrådet gennem snart
fem valgperioder. Vor tidligere sognepræst manglede i sin f.eks. igennem hjemmeside, Facebook, foldere, Mårslet
Bladet osv.
tid
Jeg sidder også med i Kirke- og kirkegårdsudvalget. Det er
en kasserer til en ny Forening, der beskæftigede sig med
et spændende arbejde, hvor man bl.a. kommer ind i
kirkespil.
historien på kirkegården og skal tage stilling til diverse
Det blev min indfaldsvinkel til menighedsrådsarbejdet.
tiltag. Og så er jeg med i valgudvalget, hvor vi arranger alt
Alle perioder med økonomien som omdrejningspunkt.
Ikke noget fremmed område for mig, da jeg igennem hele det praktiske omkring menighedsrådsvalget, som jo bl.a.
mit aktive arbejdsliv, har været beskæftiget indenfor dette foregår i år. Det kan sagtens lade sig gøre at være med i
flere udvalg, da det er forskellig hvor mange opgaver der er
område.
Senest har økonomien med den netop gennemførte kirkere- og hvor meget der skal tages stilling til.
novering,
Jeg arbejder desuden med sorggrupper og er gruppeleder i
stået højt på min dagsorden.
Mårslet sorg- og livsmodsgruppe. Det er et helt fantastisk
At være medlem af menighedsrådet er dog langt mere end arbejde. At hjælpe mennesker der har mistet, står for mig
som et meget værdifuldt arbejde.
blot tal.
Et menighedsråd er at sidestille med en bestyrelse i en privat virksomhed. Og det er en bestyrelses ansvar, at vareta- Privat er jeg gift på 42. år med Jørgen, vi har to børn en
ge alle funktionsområder. Det indebærer, at man personligt dreng på 40 år og en pige på 39 år. Vi har to børnebørn
kan være med til, at præge udviklingen gennem konstruktiv Emma på 2 år og Molly på 1 måned. Hver sommer arbejder
dialog. Et stykke frivilligt arbejde, der på alle måder er in- min mand og jeg for en campingplads i Østrig, hvor vi bl.a.
er guider og tager turisterne med i bjergene. Det er også her
spirerende og givende i dagligdagen.
billedet er taget.
”Uden tal kan man ikke opstille sandsynligheder,
og uden sandsynligheder er man nødt til, at forlade
sig på mavefornemmelser”.
Ovenstående er et citat fra en artikel om titalssystemets
fortræffeligheder, da dette for alvor blev taget i anvendelse
i første halvdel af det ottende århundrede.
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Menigheds- og informationsmøde
9. juni kl. 19-21 - Velkommen!

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Overvejer du om en plads i menighedsrådet er noget for dig?
Hos Mårslet Kirke er vi altid glade
for at møde nye folk, som har lyst til
at bidrage og være en del af vores
lokale fællesskab. Vores opgaver
spænder bredt. Her kan du byde
ind med det, som netop du er god til
og interesserer dig for.
Kom og hils på os d. 9. juni og hør
mere.

Velkomst ved menighedsrådets formand.
Valg af dirigent.
Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og
orientering om kommende opgaver.
Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg
ved menighedsrådet og debat.
Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års
budget.
Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, samt om muligheden for
afstemningsvalg.
Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på
valgforsamlingen i september.

To nye kor!
Elsker du at synge?
Har du lyst til at være del af et fællesskab
hvor vi synger dejlig musik, arbejder med krop og stemme, klang, støtte, udtryk, synger
enstemmige og flerstemmige sange, laver koncerter og har det rigtig hyggeligt sammen?
Ved Mårslet Kirke starter vi to kor til august;
Englekoret (3-5. klasse). Torsdag kl. 13.45-15.00.
Stjernekoret (6. klasse og op). Torsdag kl. 15.15-16.30.

Korene ledes af kirkens organist Kasper og kirkekulturmedarbejder Kirsten, som begge har en uddannelse i musikledelse og er vant til at arbejder med børn og stemme. Kasper og Kirsten har ærmerne fulde af god musik og glæder sig
til at byde nye sangglade børn og unge velkomne!
Tilmelding og mere information:
Englekoret: Kontakt Kirsten på: kkm.maarsletkirke@gmail.com
Stjernekoret: Kontakt Kasper på: Kasper.fonnesbaek@gmail.com

juni 2020
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SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
SKH@km.dk
Fridag: mandag

Kontakt Kirken

Kirken er åben

ORGANIST OG KORLEDER
Kasper Fonnesbæk Andersen
Tlf. 2371 9226
kasper.fonnesbaek@gmail.com
Fridag: mandag/tirsdag

Kirkebil

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

SOGNEPRÆST
Trine Bredahl Nissen
tlf. 4041 6401
TBNI@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

KORDEGN
Mette Østgaard Henriksen
Personregistrering Syd
Tlf. 8629 3440
Telefontid:
Man, ons, fre: 09.30-13.30
Tirs: 10.00-13.30
Tors: 09.00-16.00
moh@km.dk
KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com
Fridag: mandag
KIRKE-&KULTURMEDARBEJDER
Kirsten Margrethe Bach
Tlf. 4022 4076
kkm.maarsletkirke@gmail.com

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

Menighedsrådsmøde
Dato for næste menighedsrådsmøde:

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

Onsdag den 17. juni
kl. 19.00-21.30

KIRKEVÆRGE
Ole Kleis
Tlf. 2687 4804
olekleis@gmail.com
KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk
Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.

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

Har du set vores nye hjemmeside?
- tag et kig på www.maarslet-kirke.dk

På hjemmesiden finder du oplysninger om gudstjenester og særlige
arrangementer samt beskrivelser af de faste aktiviteter og traditioner
vi har for både børn og voksne i kirken.
Du kan også læse om dåb, konfirmation, vielse
eller bisættelse og begravelse.
Som supplement til hjemmesiden kan du følge os på Facebook.
Her annonceres løbende om nye tiltag og forskellige arrangementer.
- Så er du godt dækket ind!
Mårslet Kirke -midt i Mårslet
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Egnsarkivet er lukket for
besøg indtil videre pga.
smittefare for coronavirus.
Vi følger Sundhedsstyrelsens
og Aarhus Kommunes retningslinjer.
Egnsarkivets medarbejdere arbejder hjemmefra og kan kontaktes på e-mail og
telefon. I perioden kan du hjemmefra fordybe dig i byens lokalhistorie på
arkiv.dk , hvor der ligger tusindvis af billeder og dokumenter.
Besøg os også online på hjemmeside og facebook.

Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838
Mail: maarsletarkiv@gmail.com
www.maarsletarkiv.dk
Facebook: Mårslet – Lokalhistorie - Giv os et like!

Skovmøllen ved Moesgaard har i
mange år og på alle årstider været et
elsket udflugtssted. Ikke mindst i de
seneste måneder under coronakrisen,
har dét at gå en tur i naturen, i lokalområdet og søge tilbage i historien
betydet meget.
I skrivende stund håber vi, at både
restauranten på Skovmøllen og Moes-
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gaard Museum har fået mulighed for
at åbne igen. Museet har i år udgivet
en ny lille bog - En vejviser - Moesgaards Kulturlandskab, som kan
købes der for 50 kr. Med den i hånden får I måske lyst at gå en tur i området og blive klogere på historien og
eventuelt tage et par gode billeder og
sende til Mårslet Egnsarkiv. For vi

juni 2020

Corona-krisen har også haft betydning
for vores forening:
Generalforsamling 2020 er udsat indtil vi igen må forsamles.
Ligeledes er arrangementer i dette
forår udsat, men vi håber, det bliver
muligt at gennemføre noget i efteråret. Følg med på hjemmeside og Fb
samt nyhedsbrev til medlemmer.

bevarer også nye digitale billeder til
glæde for vores efterkommere, som
helt sikkert vil efterspørge illustrationer og hvordan der så ud. Vi ved, at I
har mange gode liggende på jeres
kamerarulle, som ikke er kommet
længere - endnu!
Foto: Claus Hedemann, 2009.

MÅRSLET-bladet juni 2020

2

En eventyrlig erindring fra en mølle midt i skoven
I årsskriftet Østjysk Hjemstavn 1974 har
vi fundet følgende vedrørende vores lokalområde:
Fra den nuværende (1974) forpagter af
Moesgaard Skovmølle, redaktør Sven
Hansen, tidligere Jyllands-Posten, har vi
fået denne – skal vi sige det sådan – blanding af drøm og virkelighed.
Så lidt vi dog ved. Også om det vi holder
allermest af. Som nu i dette tilfælde Moesgaard Skovmølle og jeg, den daglige og
lykkelige vogter.
Der findes næsten ingenting nedskrevet,
hvis man ønsker sig tilbage til tiden før
sidste århundredskifte. Tilbage til tiden
før ”mands minde”.
En smule at grave frem af kirkebøger,
men knebent med notat fra tinglysninger.
Skovmøllen har jo altid været en forpagtning under godset Moesgaard, et fæste,
som der er almindelig enighed om, at
mølleren på Skovmøllen altid har været
en velstillet mand. Måske det kneb i årene efter 1645. Svenskekrigene havde
efterladt dybe sår op gennem Jylland. Der
var bogstavelig talt affolkede sogne, og
kun langsomt blev det bedre i Mårslet
sogn, hvor Skovmøllen altid har befundet
sig. Som det var ved at dages, kom krigen 1657-58. Igen var der fremmede
krigsfolk på egnen. Moesgaard blev afbrændt og alt gik sin skæve, forvirrede
gang, så knapt nok mølleren på Skovmøllen havde en skilling på kistebunden.
Endsige et par alen olmerdug bag væven.
Han hed Peder Jensen, og mere er der
ikke at støve op om ham. En efterfølger
hed Jens Jensen, og efter ham fulgte Søren Jensen. Noget familieskab er ikke at
påvise, men det er noteret i en protokol,
at der på Skovmøllen i 1710 befandt sig 4
heste, 4 køer, 6 stude og 12 får. Det kan
også graves frem, at Søren Jensens kone
hed Karen. Det sætter ingen i historisk
henrykkelse, men hvad der ikke står en
stavelse om er, at såvel Peder som Jens
og Søren Jensen havde de kønneste døtre.
Det er ikke noget jeg kan bevise, men jeg
kan fremdrage sandsynlighed.
Der var engang i begyndelsen af det 18.
århundrede ca. 2000 vandmøller her i
landet. Det gjaldt for næsten dem alle, at
de var beboet og blev drevet af folk, der
var velstående efter tidens forhold. Flere
af dem havde også været på valsen i det
sydlige og var blevet så vel modtaget i
Bayern, Schwarzwald, Bøhmen eller Østrig, at de hver især havde fået lov til at
ægte en mørkhåret møllerdatter og siden
havde taget hende med hjem til Danmark.
Smukke piger, og det kendtes især på
døtrene de fødte. Al den uro de siden
tændte i giftelystne ungersvendes hjerter.
Dertil al den medgift, der kunne fylde i

en forgældet herremands pengekiste.
Møllerne var jo frie folk. Der var ikke
pålagt dem hoveri eller vornedskab. Og
så havde de penge. Et ægteskab ind i
godsejernes rækker var derfor hverken
utænkeligt eller uprøvet. Kun Aloisia
rakte i sin ungdommelige overmod for
højt. Rigtigt ja! Sig kun ”Alo-i-sia”, så er
udtalen nøjagtig som hos hendes mors
slægt hjemme i Østrig, og der bliver både
poesi og skønhed i navnet. Hun havde
naturligvis også danske fornavne, men
de, der gerne ville give sig ud for mere
end det jævneste, brugte nu mest Aloisianavnet.
Mellem dem præsten i Mårslet og fuldmægtigen på Vilhelmsborg. Måske er det
den sidste, der i direkte viderefortælling
kan gengive sagnet om møllerdatteren fra
Skovmøllen og den kongelige gæst på
Moesgaard. Den gamle staldmester gav
mig historien en vintersløret eftermiddag,
mens vi stod på slusebroen og kiggede på
vandstæren. Fuglen sad på en hvidklattet
sten lige neden for faldet. Dens hvide
bryst lyste op imod os, indtil den pludselig dykkede ned i det iskolde vand og helt
forsvandt i nogle sekunder.
Staldmesteren var over 80 og for længst
sat på aftægt efter mere end en menneskealders tro tjeneste på Moesgaard.
Martinus Lammert hed han og nu kun et
sært klingende navn på en lille sten på
vores kirkegård.
”Kjinner do den fowl?” spurgte han mig.
Jo, vist kendte jeg da vandstæren. Norges
nationalfugl og deroppe mest kaldt fossekal’en.
Undertiden Nøkken, men hver vinter i et
enkelt eksemplar på gæsteri i det hastigt
svømmende vand bag Skovmøllens slusebro.
Martinus lagde en skrå bedre til rette. Så
sagde han: ”Han æ no hejsens ingen
fowl, Han æ en forgjort prins.”
Og så kom, mens vandstæren dykkede og
kom til syne igen, historien om den forheksede prins og den skønne møllerdatter
på Skovmøllen. Hun var vel omkring de
18 år, da hun en dag hørte, at en prins
gæstede Moesgaard. En rigtig prins af
blodet. En dag kom han ned på Skovmøllen. Det kunne jo ikke være anderledes.
Heller ikke, at han fik øje på den smukke
unge pige, der stod på slusebroen og beundrede vandfaldet.
Det blev forelskelse ved første øjekast,
og et par uger efter mødte prinsen op
med to guldringe. En til dem hver som
pant på deres trolovelse.
Kort tid efter lagde man oppe på
slottet mærke til prinsens ring, og nysgerrigt blev han spurgt så ofte og så længe,
at han omsider rykkede ud med forklaringen.
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Men det kunne jo aldrig gå an, at en virkelig prins gik og delte guldringe ud til
møllerdøtre. Deres skønhed ganske ufortalt. Det måtte prinsen virkelig kunne
indse.
En skønne dag mente han at kunne forstå,
og med tungt hjerte gik han ned ad bakken til Skovmøllen, hvor den dejlige pige
stod og ventede ham på slusebroen.
Kejtet og ulykkelig prøvede han at forklare, at det måtte være forbi imellem
dem, og som brutal illustration rev han
ringen af sin finger og kastede den i åen.
Martinus så betydningsfuldt på mig. Jo,
han kunne nok fortælle en historie. ”Å
li`som han håd gjort det, æ prinsen, så
war der pludselig en forklarelsens skjær
imellem dem.”
Og der stod Skovmøllens fe i et lys så
strålende, at de måtte holde sig for øjnene. Og hun var vred. Mere vred end gode
feer i almindelighed. Hun sagde ligeud,
at det var en ond handling, prinsen havde
gjort sig skyldig i, og at hun derfor agtede at straffe ham ved at forvandle ham til
en vandstær. Lige med det samme var
prinsen væk, og ude på en sten i åen sad
en lille sort fugl med hvidt, skinnende
bryst. En vandstær, der straks begyndte at
dykke i det sorte iskolde vand.
”Det skal du blive ved med” sagde feen,
”først når du finder den gyldne ring, måske om århundreder, vil jeg overveje at
give dig menneskeskikkelse og bringe
dig pigen, som jeg nu tager med mig,
fordi hun alligevel ikke ønsker at leve
efter din forhånelse.”
”Do ka sjel sie” råbte Martinus i den tiltagende blæst og det svindende lys. ”Nu
dykker han igjen. A trour inte te han nouensinn finder den ring!”
Det var sidste gang, jeg så Martinus, men
siden har jeg alligevel mange gange færdedes med ham i det svindende lys over
Skovmøllens enemærker. Han var så god
til at fortælle om de ting, der svæver i
tomrummet mellem sand historie og
mands vaklende minde.

Den fortryllede prins i jakkesæt leder
efter guldringen. Vandstær, Giber Å ved
Skovmøllen. Foto: © Susanne Jepsen,
2010, NaturePhotos.
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Banke, banke
på! Hvem der?
Dine lokale
mæglere i
Mårslet.
Thomas Lignell
Tlf. 25 30 00 92
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Jonas Bojsen
Tlf. 50 95 98 14

Karma på Kildevang
og der bliver fortsat passet godt på
dem. Hver af de 23 beboere fik også
en buket til deres egen lejlighed. Og
spisestuerne er blevet forskønnet med
grønt og blomster. Beboerene i ældreboligerne er heller ikke blevet glemt.
Her har alle også modtaget en lille
erkendtlighed.
Camilla Lovén, oplevelsesmedarbejder på Kildevang, om plejehjemmets
modtagelse af donationen : ” Den første tanke var en overraskelse over at

Karma og byens borgere ville skænke
så stor en gave. Det har skabt glæde
og smil både blandt beboere og personale, samt et fælles samtaleemne. Vi
er meget taknemmelige.”
Der er endnu penge tilbage på indsamlingskontoen, og det er Karmas
plan, at Kildevangs beboere modtager
blomster igen i midten af maj.
af
Cecilie Schmidt Dam

Da Dronningen fyldte 80 år d. 16.
april, trak det en del overskrifter, at
hun op til sin runde fødselsdag opfordrede til, at man frem for at sende
blomster til Amalienborg i stedet
betænkte de ældre, der i de sidste par
måneder har været mere eller mindre isolerede pga. smittefaren ved
coronavirus. Vi var nok mange, der
tænkte på vores egne ældre familiemedlemmer, men blomsterpigerne i
Karma, Rebecca Sidelmann og Maria
Rasmussen, tog opfordringen et skridt
videre: De startede en indsamling til
fordel for plejehjemmet Kildevangs
beboere. Et opslag på facebooksiden
Mårslet og Omegns Opslagstavle
blev set af mange og hurtigt begyndte bidragene at rulle ind; både på
mobilepay og som donationer oppe i
den fysiske butik. I alt er der blevet
indsamlet over 11.000,-, der skønnes at fordele sig på godt og vel 500
donationer.
En dag i april blev det tid til at fragte
blomster og planter det korte stykke
vej fra Karma, over jernbanesporet
og til Kildevang. Mens Rebecca og
Maria plantede krukker og altankasser til, var beboerne med til at nusse
om de nye, grønne naboer. De er
ligefrem blevet en aktivitet i sig selv,
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Den lokale
talmand
www.revisor-nielsen.dk • 2082 1810 • Mårslet
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Mårslet på nettet
www.maarslet.net

Send et indlæg til Mårslet Bladet
indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Vi er sydbyens mest
sælgende mægler i 2019.*
160

solgte

54

solgte

danbolig Beder

Anden lokal
mægler

28

24

solgte

solgte

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

19

solgte
Anden lokal
mægler

13

solgte
Anden lokal
mægler

Alle boligtyper solgt i Beder, Mårslet, Malling og Solbjerg de seneste 12 måneder*

Tør du lade være at spørge os, hvis du skal sælge din bolig?
Ring 86 93 65 66 og få en
gratis vurdering af din bolig

danbolig Beder
Kirkebakken 22
8330 Beder
Tlf. 86 93 65 66

Kontakt danbolig Beder på tlf. 86 93 65 66 og få en gratis og
uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk
*Kilde: boligsiden.dk pr. 08.01.2020 inkl. projektsalg
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Mårslet-bladet mangler friske nye kræfter til lay-out:

Poul Erik jensen, som i øjeblikket varetager opgaven, ønsker at lade stafetten gå videre til en ny
blad-medarbejder, som kunne være mellem 16 - ? år
Kenskab til InDesign og Photoshop er en fordel, men ikke et must, da der
finder oplæring sted. Med til opgaven følger en Gamers-pc til låns.
I begyndelsen må der påregnes et tidsforbrug på 14 - 16 timer.
La-out arbejdet, med indplacering af faste rubrikker(det vil sige indlæeg fra eksempelvis kirke,
skole TMG, Testrup Højskole mm.) samt annoncer.
Vil du vide mere, så kontakt Poul Erik Jensen tlf. 60721450 E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.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 fællesråd ny hjemmeside
WWW.MAARSLET.NU
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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
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