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Corona er ikke ligesom besættelsen, men tabet af frihed går igen
2020 har været et helt usædvanligt år – også for højskolerne. Vi skal tilbage til Anden Verdenskrig for at finde en ligeså omfattende suspension
af samfundslivet, herunder højskolernes virke.
Jeg spurgte for nylig min 90-årige farfar, der var ung under besættelsen,
om han oplever fællestræk mellem samfundsnedlukningen under coronakrisen og besættelsestiden. Han fortalte, at min farmor og ham lige
nu genkender tabet af frihed og muligheden for at leve et normalt liv,
herunder at kunne se dem, man gerne vil. Men derudover så han ikke
mange lighedspunkter mellem covid-19 og den tyske besættelse.
Den store forskel, ifølge ham, er, at man både kunne mobilisere et åndeligt værn mod besættelsesmagtens ideologi og – hvis man turde – en
fysisk kamp som modstandskæmper. Mod corona duer hverken ideologisk modstand eller jernbanesabotage – fjenden er usynlig.
Det betyder ikke, at covid-19 krisen er værre end besættelsestiden,
tværtom. Men den har en anden diffus karakter, som afføder ensomhed,
selvbebrejdelse og konstant selvovervågning, fordi man også udgør en
risiko over for dem, man kæmper sammen med. Den udfordring har
særligt højskolerne mulighed for at tage op, så samtalen fortsat kan
leve, selvom man nu binder os på hånd og mund på en ny måde.
Simon Axø
Forstander
Testrup Højskole

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,
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Forside foto:
Kurt Søe Bagside Jesper Andersen
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med angivelse af kilde.
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Stort og småt fra Fællesrådet
Bedre natur for alle borgere i 8320
Kære Mårslet-borger.
Du har måske også lagt mærke til det i
Mårslet og omegn:
•
•
•
•
•
•

Grøftekanterne omkring Mårslet
bliver langhårede og blomsterrige
om sommeren
Kirkegården har omlagt arealer til
bi-venlige blomsterbede
Grundejerforeninger planter træer
og lader noget af græsset stå om
sommeren
Borgere eksperimenterer med insekthoteller, pindsvinekvasbunker
og paddebassiner
Trafikken på vores bynære trampestier vokser eksplosivt
Der planlægges vildskov flere og
flere steder - også nær Mårslet.

En stille omstilling er allerede i gang.
Mange borgere har opdaget, at vi for
alvor er nødt til at gøre nogle ting
anderledes, hvis vi fortsat skal kunne
nyde vores skønne bynære natur, få
bestøvet vores træer og buske i baghaven, sikre rent vand til vores børnebørn m.m.
Og som faktisk er årsagen til, at mange
har valgt at bosætte sig i Mårslet og
omegn.
Større 8320-indsats er igangsat
Mårslet Fællesråds ForretningsUdvalg
har i efteråret 2020 genopstartet Grønt
Udvalg, som i 2018 arbejdede med at
indhente og kvalificere +250 borgerforslag og -ønsker til Helhedsplan for
Mårslet og Omegn.
FU har prioriteret igangsættelsen af 4
fyrtårnsprojekter, som skal understøtte
FUs målsætning om at skabe sammenhængende natur, biodiversitet og
rekreativ adgang (se kort).
1. Kulturakse langs Giber Å:
Etablering af et sammenhængende
rekreativt stisystem langs hele Giber
Å. Let adgang til de mange natur- og

kulturperler langs vores 12 km vandløb fra udspring til udløb. Samarbejde
med lokale attraktioner på ruten om
fælles formidling, arrangementer m.m.
Synergi med Giber Ås status som
Naturkanon i Aarhus.
2. Mårslets østlige kile:
Etablering af et samlet bynært rekreativt naturområde helt inde fra
Bomgårdsparken mod Vilhelmsborg.
Delvis skovrejsning, afgræsning på
engarealer, retablering af vådområder,
udsigtspunkt over Mårslet, stisystemer
og naturaktiviteter. Integration af den
’vilde natur’ ved *Den Glemte Vej’.
Ny stikrydsning af Letbanen. Beskyttelse af drikkevandsressourcer. Stjernekig om natten uden lysforurening.

3. Sammenhængende natur:
Langs hele det oprindelige istidslandskab mellem Moesgård Skov, Fulden,
Vilhelmsborg og over mod Stilling og
Skanderborg findes der et potentiale
for at retablere et sammenhængende
naturområde. Hvor vandløb og skove
binder naturen sammen, og giver plads
til både natur og rekreative oplevelser
for alle. Mårslet ligger lige i smørhullet på dén strækning.
4. Mere biodiversitet i Mårslet:
Samarbejde med grundejerforeninger,
grundejere og myndigheder (fx Aarhus
Kommune) om at etablere større artsrigdom på marginalarealer, der ikke
’kræver’ tætklippet græs. Arrangementer, videndeling og inspirationsforløb
med fokus på naturlig sammenhængskraft og gør-det-selv. Vi starter ud med
at se på Mårslet Bypark og Åparken,
som drives af kommunen.
Spilleregler
For Grønt Udvalgs arbejde gælder det:
• FU vil løbende stå for borgerinddragelse og overordnet samarbejde
med Aarhus Kommune for at sikre
lokal velforankring i udmøntningen af Helhedsplanen

MÅRSLET FÆLLESRÅD

•
•
•

•

•

Den godkendte Helhedsplan udgør
projektgrundlaget for Grønt Udvalgs arbejde
Grønt Udvalg foretager løbende
rapportering til FU og Mårslets
borgere
Udvalgsmedlemmer deltager i
samarbejds- og koordinationsmøder med fx myndigheder - især
i relation til vej- og stianlæg,
skolevejsprojekter, disponering af
grønne områder i by- og landzone
samt øget natur og biodiversitet i
og nær Mårslet
Udvalget kan løbende kvalificere
foreslåede projektidéer, der ikke
er færdigudviklede til godkendelse
i FU
Udvalget er ikke et lukket forum,
og kan involvere flere interesserede borgere i arbejdet.

Den videre proces
Grønt Udvalg har taget de indledende
skridt til opstart af projekterne, hvor vi
vil lægge stor vægt på løbende formidling og mulighed for deltagelse i
projekter og aktiviteter for borgere og
organisationer i Mårslet og omegn.
Vi har primo november haft et spændende besøg fra Danmarks Naturfredningsforening, som har udvist
stor interesse i vores unikke bynære
landskaber. Især ift. potentialet for at
skabe mere og bedre plads for natur og
borgere.
Vi ønsker dig en vildt god juletid - og
på genhør i 2021.
Emma Søe, Anne Albrechtsen
Lisbeth Rebien , Else Marie Kaasbøl
Henrik Gram Nielsen, Jørgen Brandt
Andersen, Søren Rosenkrantz Riber
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Opsøgende indlæg Cecilie Schmidt Dam
Stok&Sten - Vinfællesskabet i Mårslet

Det er måske ikke alle der er bekendt
med, at der på adressen Bedervej
136 i Mårslet - på den landlige side
af byskiltet - ligger noget så eksotisk
som en vaskeægte vingård .
Her både dyrkes og produceres der
vin. Andelsforeningen Stok&Sten,
der står bag projektet, kan næste år
fejre 10 års jubilæum. Altså er det 10
år siden, at de første vinstokke blev
sat, men da vinstokke tager flere år
om at udvikle sig til gode frugtbærende planter, har der kun kunnet
høstes druer fra marken de sidste
seks år. Med den erfaring andelsforeningen bag projektet har fået
gennem årene, er vinen efterhånden
blevet så god, at den ved blindsmagning har kunnet snyde vinkendere til
at forveksle den med tilsvarende vin
fra mere traditionelle vinlande.
I vækstsæsonen mødes de 10 medlemmer i andelsforeningen en gang
om ugen for at passe vinstokkene og
marken. “Vi nyder godt af hinandens
forskellige interesser,” fortæller Poul
Poulsen, “Nogle er fokuseret på det
at få planterne til at gro, andre er
optaget af opbinding og beskæring,
og et par stykker går helhjertet op i
processen med vinfremstillingen. Alt
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i alt går det op i en positiv helhed,
hvor den ugentlige arbejdsaften ofte
fortsætter udover endt vingerning og
ender ud i en mere social karakter.”
Susanne Kofoed, der har været medlem siden foreningens start fortæller:
“Poul Poulsen annoncerede foråret
2011 i Mårslet Bladet efter folk, som
var interesserede i at være med i en
vinmark. Der var orienteringsmøde i
Halhuset, og jeg og 19 andre mødte
op. Jeg har en mindre rækkehushave
og har altid været glad for havearbejde, og her var en mulighed for at
komme ud og arbejde med vinplanter i et fællesskab med andre - og
som en sidegevinst lære nogle nye
mennesker i Mårslet at kende.Vi
endte med at blive 11 vinbønder og
der har kun været få udskiftninger i
de næsten 10 år, der er gået. Vi har,
som udgangspunkt, en ugentlig aften
i sæsonen, hvor vi mødes i marken,
og det er altid en stor fornøjelse,
næsten uanset vejret, at beskære og
følge planternes vækst, høre fuglene
og se himlen i et arbejdsfælleskab
med andre.” Vindyrkning i Danmark
er stadig et forholdsvist ungt erhverv.

Først i 2001 blev Danmark godkendt
af EU som “erhversmæssigt vinproducerende område”. Før den tid var
det kun tilladt at producere druevin
til eget forbrug. Det er dog et fåtal
af de danske vinbønder, der producerer vin for at leve af det. Ifølge
Poul Poulsen findes der nu ca 3000
vinbønder i Danmark, og ud af disse
er omtrent 100 erhvervsvinavlere.
“Selvom vi synes, at vi er pionerer,
er vi ikke alene - vi er endda flere,
end der er svinebønder.” Men ifølge
Poul Poulsen er der stadig plads til
flere, og han melder sig gerne til
at hjælpe andre lidt på vej: “Hvis
nogen måtte have interesser i denne
retning, hjælper vi meget gerne med
erfaringer og råd og dåd. Der er
adskillige småmarker og restarealer
rundt omkring i lokalområdet, hvor
biodiversiteten kunne suppleres
med vinstokke.” Og så kan man
som vinavler glæde sig ved, at tiden
arbejder for én. Vinstokkene yder
nemlig mere for hvert år, indtil de er
omkring 30-40 år, hvorefter det efter
sigende går langsomt ned af bakke ikke ulig andre eksistenser.
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TMG
TMG’s afdelingers generalforsamlinger 2021:
Afdeling

TMG Hovedafdeling

Dato

17. marts 2021

Klokkeslet

Sted

19.30

Multihallen Sal A

TMG Badminton

23. Februar 2021

20.00

Oplyses senere

TMG Basketball

24. Februar 2021

19.30-22.30

Multihallen sal A

TMG Cykelmotion

22. Februar 2021

19.30

Multihallen sal A

TMG Dart

18. Februar 2021

19.00

Darts klublokale

TMG Floorball

23. Februar 2021

18.30-20.00

Multihallens mødelokale

TMG Fodbold

23. Februar 2021

19.00

Skolens Kantine

TMG Gymnastik

0.9 februar 2021

19.30

Skolens kantine

TMG Håndbold

25. Februar 2021

20.30

Multihallen sal B

TMG Motion

25. Februar 2021

19.30

Multihallen sal A

TMG Petanque

03. Februar 2021

18.00

Mårslet Skole mødelokale 3

TMG Tennis

23. Februar 2021

19.00

Oplyses senere

TMG Volleyball

25. Februar 2021

19.00

Baneleddet 2

Forretningsudvalg:
40 25 27 11
micael.ost@gmail.com
tmg.andersbraagaard@gmail.com
50 88 76 73
40 31 13 79
svendsengerda@gmail.com
krusejacobsen@gmail.com
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

Formand
Næstformand
Kasserer
FU-medlem

Micael Østergaard
Anders Braagaard
Gerda Svendsen
Claus Jacobsen

december 2020 - januar 2021

5

TMG
TMG Motion inviterer til Åbent Hus
I samarbejde med Bevæg Dig for
Livet - www.bevaegdigforlivet.dk afholder TMG Motion åbent hus d.
10. Januar 2021 kl. 10-12 - vi følger
selvfølgelig alle retningslinjer i forhold til COVID-19 situationen.
Kom ned til vores træningslokaler i
Multihuset i Mårslet og prøv kræfter
med vægtløft, cykling, motionsløb og
fitness. Der vil være både instruktører
og bestyrelsesmedlemmer til stede
som kan fortælle lidt om TMG Motion og hvilke muligheder vi tilbyder,
samt mulighed for at prøve forskellige
øvelser og maskiner. Vi håber at se så
mange som muligt.
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TMG
Win-win-samarbejde mellem TMG og Mårslet Skole
Nyt ’Åben Skole-projekt’ har fået
TMG på skoleskemaet i idrætstimerne på Mårslet Skole. I første
omgang har en 4. klasse prøvet
kræfter med både springgymnastik
og håndbold under kyndig vejledning af instruktører og trænere fra
TMG.
Helt overordnet er dette startskuddet til et større samarbejde mellem
Mårslet Skole og TMG. Vi ønsker at
styrke hinanden ved at lave fælles aktivitetstilbud til elevernes idrætstimer.
Det skal sætte rammen for, at TMG
og Mårslet Skole bruger hinanden
optimalt, får flere børn i gang med at
dyrke idræt og derigennem styrker
vores landsbysamfund.
Oprindeligt havde vi i TMG planlagt
nogle større aktivitetsdage for storbørnsgrupperne i byens børnehaver
og for indskolingen (0-2. klasse), hvor
ca. 450 børn skulle aktiveres med
hjælp fra TMGs frivillige instruktører
og trænere fra forskellige idrætter.
Desværre kan dette ikke lade sig gøre
pga. Covid-19 situationen.
I stedet er vi nu startet op med det,
vi kalder skoleforløb, hvor TMG’s
foreningsidræt kan komme på skoleskemaet for eleverne i indskolingen,
mellemtrinnet og udskolingen på Mårslet Skole.
I praksis betyder det, at idrætslærerne
på Mårslet Skole kan vælge forskellige skoleforløb ud fra et TMG-katalog,
hvor de afdelinger, der er med i Åben
Skole-projektet, beskriver deres tilbud
til skolen, hvilke aldersgrupper de
tilbyder idræt til i fritiden samt stiller
instruktører/trænere, til rådighed, til at
undervise.

Forløbene kan skræddersyes til de
enkelte klasser og mikses med forskellige idrætter. Projektet er finansieret af TMG og DGI Østjylland, der
i forbindelse med ansættelsen af en
foreningsudvikler har afsat penge til
sådanne projekter.
4.D var de første til at afprøve et
skoleforløb på fire gange i alt. Først
to gange springgymnastik med TMG
Gymnastiks Jumbers instruktører
Kristjan Friis og Erik Brogaard, og
derefter to gange med TMG Håndbolds trænere for U10 med Henrik
Bendix Jensen, Morten Jensen og
Casper Overgaard. Forløbet foregik
i Multihallen, hvor instruktører og
trænere stod klar torsdag morgen kl.
8.00-9.30, hvor 4.D har idræt.
4.D’s idrætslærer Anne Vestergaard
beskriver de fire gange således:
4.D på Mårslet skole har været ”prøvekaniner” i et nyt projekt mellem
TMG og Mårslet skole. Idéen er,
at idrætsforeningen tilbyder undervisningsforløb i deres forskellige
idrætsgrene i idrætstimerne og stiller
instruktører til rådighed helt gratis, sådan at eleverne kan stifte bekendtskab
med forskellige idrætsgrene af folk,
der brænder for deres idræt.
Formålet er at styrke samarbejdet lokalt i byen og give børnene mulighed
for at få øjnene op for nye spændende
idrætter, de kan gå til i foreningslivet,
samtidig med at børn og idrætslærere i skolen bliver fyldt op med ny
inspiration. Win-win for begge parter
med et fælles mål om at få børn til at
bevæge sig – og blive ved med det op
igennem skoletiden.
4.D har været i gang med et for-

løb i springgymnastik med Erik og
Kristjan, der har lavet to meget spændende undervisningsgange i Multihallen. Børnene var topmotiverede og
klar med en masse god energi og lyst
til at lære.
Det har været en fornøjelse at se,
at eleverne på blot på to gange har
udviklet sig gymnastisk i fejesving,
koldbøtter, forøvelser til flikflak og
trampolinspring, og der har været
masser af sved på panden og bevægelsesglæde.
Derefter fortsatte forløbet med håndbold, hvor 4.D havde besøg af Morten
og Henrik, som har trænet håndbold
i mange år. Her blev motorikken
udfordret med forlæns og baglæns
dribleøvelser, små lege der trænede
opdækning, og en forhindringsbane
som sluttede med skudøvelser på mål.
Igen et meget spændende forløb hvor
både børn og lærer lærte nye øvelser
til inspiration for den almindelige
idrætstime.
Overordnede mål for TMG og Mårslet Skole
Ved at få TMG’s foreningsidræt ind i
idrætstimerne i skoletiden får elever
en oplevelse, der er så virkelighedsnær som muligt, og det giver samtidig
TMG mulighed for at vise målgruppen, hvad der tilbydes i fritiden for
derigennem at kunne hverve nye
medlemmer til eksisterende hold.
Det giver også idrætslærere mulighed for at prøve tidssvarende foreningsidræt, som kan være svært i en
normal idrætstime. TMG’s afdelinger
har som oftest flere redskaber til
rådighed, der kan bruges til at lave
nye og spændende træningsformer for
eleverne. Dette ønsker TMG og Mårslet Skole at kombinere, så børnene
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TMG
får nogle endnu mere spændende og
inspirerende idrætstimer.
TMG og Mårslet skole er meget stolte
af at kunne præsentere dette samarbejde, og vi glæder sig til at se, hvad
det udvikler sig til i de kommende
måneder og år.

for at vise målgruppen, hvad der
tilbydes i fritiden for derigennem
at kunne hverve nye medlemmer
til eksisterende hold.
Inge Pedersen
Skoleleder for Mårslet skole
Pernille Bechsgaard
Fast, Foreningsudvikler for TMG.

Faktaboks:
• TMG og Mårslet Skole ønsker
at styrke hinanden ved at lave
fælles aktivitetstilbud til elevernes
idrætstimer.
•

TMG og Mårslet Skole skal bruge
hinanden optimalt og få flere
børn i gang med at dyrke idræt og
derigennem styrker vores landsbysamfund.

•

Der vil blive lavet skoleforløb,
hvor TMG’s foreningsidræt kan
komme på skoleskemaet for
eleverne i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen på Mårslet
Skole.

•

Idrætslærerne på Mårslet Skole
kan vælge forskellige skoleforløb ud fra et TMG-katalog, hvor
de afdelinger, der er med i Åben
Skole-projektet, beskriver deres
tilbud til skolen, hvilke aldersgrupper de tilbyder idræt til i
fritiden samt stiller instruktører/
trænere, til rådighed, til at undervise.

•

Projektet er finansieret af TMG og
DGI Østjylland, der i forbindelse
med ansættelsen af en foreningsudvikler har afsat penge til sådanne projekter.

•

Ved at få TMG’s foreningsidræt
ind i idrætstimerne i skoletiden
får elever en oplevelse, der er så
virkelighedsnær som muligt, og
det giver samtidig TMG mulighed
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TMG Gymnastik

Den nye sæson starter tirsdag den 5. januar 2021 - Tilmeldingen starter i udgangen af december og meldes via sociale medier. Jane Midtgaard Madsen, TMG gymnastik
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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?

*Kilde: boligsiden.dk pr. 08.01.2020 inkl. projektsalg
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danbolig Beder · Kirkebakken 22 · 8330 Beder · Tlf. 86 93 65 66
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Mårslet-Bladet annoncepriser 2020
MÅRSLET FÆLLESRÅD

Bredde x Højde i cm 		
Pr. nr.			
Året (10)		
moms			
Incl moms
6x2,5			kr. 113,00		1.130			283			1.413
6x5,5			kr. 168,00		1.680			420			2.100
6x8,5			kr. 206,00		2.060			515			2.575
6x11,5			kr. 252,00		2.520			630			3.150
6x14,5			kr. 294,00		2.940			735			3.675
9,25x2,5		kr. 151,00		1.510			378			1.888
9,25x5,5		kr. 206,00		2.060			515			2.575
12,5x2,5		kr. 168,00		1.680			420			2.100
12,5x5,5		kr. 260,00		2.600			650			3.250
12,5x8,5		kr. 336,00		3.360			840			4.200
12,5x11,5		kr. 399,00		3.990			998			4.988
12,5x14,5		kr. 445,00		4.450			1.113			5.563
19x2,5			kr. 202,00		2.020			505			2.525
19x5,5			kr. 336,00		3.360			840			4.200
19x8,5			kr. 412,00		4.120			1.030			5.150
19x11,5			kr. 489,00		4.890			1.223			6.113
19x14,5			kr. 605,00		6.050			1.513			7.563
19x26			kr. 1.079,00		10.790			2.698			13.488
Annoncer afleveres reproklare og i den ønskede størrelse, i pdf format på mail-adresse: annoncer@maarslet-bladet.dk
Deadline for nye annoncer og ændringer til bestående er den 10. i måneden før næste blad udkommer.
Bladet udkommer 10 gange (ikke pr. ultimo juli og ultimo december) om året til alle hustande i postnummer 8320, der
pr. 1.12.2019 er opgjort til ca 2.500 husstande, med knap 6.000 indbyggere.
Henvendelser vedr. betaling rettes til:
Ivan Dybvad, 2047 5889 eller okonomi@maarslet-bladet.dk

www.træoghæk.dk

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

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

december 2020 - januar 2021
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Mårslet Egnsarkiv er åbent for
besøgende på nedenstående
tidspunkter, men du er også
velkommen til at aftale besøg
udenfor normal åbningstid.

Egnsarkivets åbningstider

Tirsdag den 5. januar kl. 19-21
Onsdag den 13. januar kl. 16-17.30
Tirsdag den 20. januar kl. 19-21
Onsdag den 27. januar kl. 16-17.30

Mårslet Egnsarkiv er klassificeret som offentlig institution,
og der er derfor krav om at
bruge mundbind, når du besøger egnsarkivet.
Vi holder afstand og følger i
øvrigt myndighedernes retningslinjer i forhold til coronasituationen.

Indgang fra skolens P-plads, Obstrupvej.
Alle er velkomne til at besøge os!

Evt. ændringer i åbningstid vil
fremgå af hjemmesiden.

Tirsdag den 1. december kl. 19-21
Onsdag den 9. december kl. 16-17.30

Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40 34 98 38
Mail: maarsletarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.maarsletarkiv.dk - søg i arkivets samlinger herfra!
Facebook: Mårslet - Lokalhistorie

Juledag 1949 hos Kristiane Højsgaard, ”Skrænten”, Langballevej 12. Familien
besøger deres farmor. Måske bliver billeder med pels fremover et sjældent syn?
Kristiane Højsgaard havde indrettet et brødudsalg i huset og hendes mand Jens
Højsgaard var bl.a. sognerådsformand, kommunekasserer og kirkeværge.
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Smitte

-ingen baller
Svend Aage Andersen, medarbejder i
egnsarkivet, bringer her en historie fra
det gamle Mårslet:
– Min far var i begyndelsen af fyrrerne formand for husmandsforeningen.
En særlig plage for alle, der havde
kvæg på det tidspunkt, var Mund- og
Klovsyge – Jeg har lige talt med mine
børnebørn om den skrækkelige situation vi har nu med corona i minkbesætninger – på en måde ligner tiltagene
med sikkerhedszoner lidt situationen
fra dengang – jeg har fundet et notat
fra januar 1940 i mine papirer, hvor
der står:
Mund- og Klovsyge
Det bekendtgøres hermed, at der er udbrudt Mund- og Klovsyge i den Proprietær A. Borgbjerg, Obstrupgaard pr.
Maarslet, tilhørende besætning. Lokalafspærring og iagttagelsesdistrikt 2 km omkring den smittede ejendom er afmærket
med skilte ved vejene.
Fra iagttagelsesdistriktet må klovbærende
dyr ikke bortføres til andre dele af landet
eller til udlandet undtagen til slagtning på
nærliggende slagtehus, når passerseddel
fra sognefogeden medfølger. Indenfor
distriktet skal alle hunde holdes bundne
eller føres i bånd.
Det forbydes endvidere indenfor en afstand af 15 km fra den smittede ejendom
at afholde markeder for klovbærende dyr
(herunder grisetorve), auktioner over og
bortsalg eller opkøb af sammenbragte dyr
samt dyrskuer.
Al handel med klovbærende dyr der samles udenfor banestationer, i eller ved
eks-portforeningerne, samlestalde i gæstgivergårde eller lignende steder, forbydes.
Indenfor iagttagelsesdistriktet må ikke
afholdes offentlige forestillinger eller baller, derunder foreningsballer, møder eller
større sammenkomster.
Politimesteren i Hads-Ning Herreder
Odder d. 1. januar 1940 A. Rudkjøbing

- Ja det var i 1940 - her i 2020 er det
så Coronaen der hærger Det var i øvrigt særlig træls med sygdommen i de første måneder af 1940 –
for da eksporterede vi landbrugsprodukter til både England og Tyskland
til gode priser. (Det holdt som bekendt
9. april).

december 2020 - januar 2021
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Epidemi-kirkegården i Mårslet
Denne tekst er skrevet af Hans Møller
og udgivet 2002 i hæftet ”Større og
mindre beretninger fra det gamle
Mårslet.”

På kortet er vist udstrækningen af
Mårslet Præstegårdsjorder før 1895 –
i alt ca. 60 tdr. land bestående af Parcel No. 1, Parcel No. 2, Parcel No. 3
samt arealerne, der på kortet er angivet
som
”Præstegård”,
”Epidemikirkegård” og jernbane.
Epidemikirkegården anlægges
Epidemikirkegården var blevet anlagt
i 1849 under treårskrigen 1848 – 50,
hvor der var stor frygt for udbrud af
en koleraepidemi. At frygten for kolera ikke var overdrevet, viser den
epidemi, der få år senere brød ud i
København, hvor mere end 5000
mennesker døde. Også Aarhus blev
hårdt ramt, men i Mårslet blev der
aldrig brug for kirkegården – epidemien nåede ikke til os.
Epidemikirkegården lå på præstegårdsjordens nordvestlige hjørne –
mod nord grænsende op til Tranbjerggårdens marker – altså langt væk
fra landsbybebyggelsen. En 6 alen
bred adgangsvej til epidemikirkegården blev også anlagt fra landsbyens
huse langs parcellernes nordskel med
tilkørsel fra den vestre side af Hørretvej, hvor vejen fra Jelshøj udmunder i

Hørretvej – ved den nuværende rundkørsel.
Begyndende salg af præstegårdsjorden
I 1895 blev Parcel No. 2 og Parcel
No. 3 af præstegårdsjorden – i alt 34
tdr. land – solgt af sognepræst Valdemar Bille på præsteembedets vegne
til møller Hans Chr. Jensen, der i forvejen havde haft jorden i forpagtning.
Salget af præstegårdsjorden var betinget af, at præsteembedet fortsat havde
brugsret af epidemivejen, der gik
langs parcellernes nordre skel ind til
Matr. Nr. 24 – det vil sige til epidemikirkegården.
Kirkens salg af epidemijorden
I 1897 solgte kirken efter tilladelse
fra Kirke- og Undervisningsministeriet til Hans Chr. Jensen, Møllegårdens
ejer, det areal, der i 1849 var udlagt
til epidemikirkegård. Samtidig fralagde kirken sig sin ret til at bruge epidemivejen langs det nordre skel. Et
mindre stykke af denne gamle epidemivej kunne indtil 2001 endnu ses –
det var tilkørselsvejen til ejendommen Hørretvej 67, nu Hørretløkken

50. I flere år gik vejen kun hertil. I
dag er epidemivejen helt væk og erstattet af den asfalterede vej, der fra
rundkørslen fører ind til den nye bebyggelse i Hørretløkken.
Epidemikirkegården blev ikke nedlagt, men flyttet til Parcel No. 1, der
fortsat hørte under den gamle Præstegård. Epidemikirkegården blev anbragt på parcellens nordlige del, der
stadig var langt fra landsbybebyggelsen, der på det tidspunkt endnu ikke
havde bredt sig til nord for jernbanen
– bortset fra den tidlige udstykning i
Hørretløkken.
Endnu en flytning af epidemikirkegården
Sognepræst Johan Mikkelsen solgte i
1915 på præsteembedets vegne de
resterende 18. tdr. land af Præstegårdsjordens Parcel No. 1 sammen
med den gamle Præstegårds bygninger til landmand Johannes Levring
Christensen. Nu lå epidemikirkegården igen i vejen for udnyttelsen af
landbrugsjorden, hvorfor der for anden gang måtte foretages en flytning
– og denne gang blev epidemikirkegården flyttet til Hørret Skov.

Udsnit af matrikelkort
over Mårslet gældende
fra 1884-1903. De blå
markeringer
viser
hvilke jordstykker, der
har været udlagt til
epidemikirkegård - de
har begge haft matr.
nr. 24.
Epidemivejen på 6
alens
bredde
ses
øverst. Den gang var
det et godt stykke fra
bymidten. I dag er
stort set hele området
bebygget.
Da Odderbanen blev
anlagt 1884, bl.a. gennem præstegårdsjorden, var det nord for
Mårslet, hvilket vi i
dag regner for en del
af Mårslets midtpunkt.
Et større kort kan findes på Historiske Kort
På Nettet:
https://
hkpn.gst.dk/

december 2020 - januar 2021
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I det skøde, der blev udfærdiget i
1915, da Johannes Levring Christensen købte den resterende del af præstegården, står der, at han fremover
var forpligtet til at betale 24 kr. årlig i
landgilde til Vilhelmsborg – det var
for ”leje” af den jord, der måske engang skulle bruges som epidemikirkegård. Hørret Skov hørte indtil 1973
under herregården Vilhelmsborg. Lejen blev betalt – først til baron Ove
Theodor og senere Holger Gyldenkrone, så fra 1923 til godsejer Lars
Hviid og sidst til dennes søn Knud
Hviid. I 1956 blev gårdejer Levring
Christensen, der i 1954 havde overtaget præstegårdsjorden efter sin far, og
godsejer Knud Hviid enige om at afgøre betalingen af den fremtidige
”leje” med et éngangsbeløb.
Men hvor kom epidemikirkegården til at ligge? Det har næppe været
i selve skoven, for idéen med en sådan kirkegård har jo været, at den
skulle kunne anvendes her og nu – og
ikke først efter at der er fældet en
række træer og gravet trærødder op.
Det eneste træløse areal i Hørret skov
er Uller Eng midt i skoven, men her
har der været for fugtigt til anlæggelse af en kirkegård. Nej, epidemikirkegården må have ligget uden for selve
skoven.

En mængde mennesker, nuværende
og tidligere beboere i og omkring
skoven, der kunne formodes at vide
noget om epidemikirkegårdens placering, er blevet spurgt, men ingen havde nogensinde hørt om en sådan kirkegård ved Hørret Skov. Og skovridderen, under hvem alle Aarhusskovene hører, havde siden Aarhus Kommunes køb af Vilhelmsborg i 1973
også haft ansvaret for Hørret Skov,
men heller ikke han kendte noget til
en epidemikirkegård i eller ved skoven. Med svaret fra skovridderen var
der vedlagt et kort – et luftfotografi i
farver af Hørret Skov, og med rød
streg var der på fotoet indtegnet hvilke områder, der hørte til skoven. Dette kort var til stor hjælp.
Af kortet fremgik det, at Hørret Skov
ud over den egentlige skov også omfatter to store markstykker på tilsammen 40.000 m2 beliggende sydvest
for skoven. Det ene markstykke
grænser op til skoven og er meget
sumpet, så her kan epidemikirkegårdens placering udelukkes. Det andet
markstykke, der består af flere matrikelnumre er højereliggende og grænser op til Hovstien. Det kan kun være
hertil, at epidemikirkegården i 1915
blev flyttet. Også de gode tilkørselsforhold med adgang ad Hovstien både
fra Hørretvej og Langballevej taler
for, at her må stedet
være.
De 2 matrikler, der ligger nærmest Hovstien,
er uopdyrkede og indhegnede, fordi stykket
bruges til græsning.
Udsnit af nutidigt hybrid-luftfoto over Mårslet fra Krak.dk. De blå
markeringer er på ingen måder målfaste,
men det giver en idé
om, hvor der har været
udlagt og indviet jord
til epidemikirkegård i
Mårslet.
Matrikelnumrene
er
omforandret i forbindelse med de mange
udstykninger gennem
årene, så vi kan ikke
umiddelbart bruge et
nutidigt matrikelkort,
men man kan genkende
nogle af de gamle
markskel mellem de
nuværende boligkvarterer.
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Vegetationen her er præget af kulturgræsser og lave ranunkler(2002). De
3 resterende matrikler var udlagt som
dyrket græsmark. Gennem dette
markstykke løber Kapelbækken –
åben på det uopdyrkede stykke og
engang rørlagt under den dyrkede
græsmark.
For at være helt sikker på, at det nu
var det rigtige sted, blev Tinglysningskontoret besøgt, for der måtte i
1915 være foretaget en form for tinglysning på disse matrikler – men, nej,
der stod intet. Tinglysningskontoret
henviste til kommunen, der jo i dag
ejer marken, men et besøg på Rådhuset gav ikke nogen bekræftelse på en
kirkegårds eksistens.
Heller ikke Menighedsrådets protokol
kunne fortælle noget, selv om der helt
sikkert i 1915 var foretaget en kirkelig indvielse af epidemikirkegården.
Protokollen fortæller desværre slet
ikke noget om året 1915 – heller ikke
at den gamle Præstegård og resten af
præstegårdsjorden blev solgt i det år,
og at den nye Præstegård på Obstrupvej 4 blev taget i brug – det vidste
alle jo i 1915, så hvorfor skrive det?
Men hvordan kan det gå til, at erindringen om epidemikirkegården, som
man i slutningen af 1800-tallet og i
begyndelsen af 1900-tallet havde
gjort så meget for at bevare, i dag er
gået helt i glemsel? Svaret må være,
at tiden er løbet fra en sådan kirkegård. I tilfælde af epidemi i dag står
lægerne betydelig bedre rustede end
dengang, og ligbrænding som i 1800tallet ikke var ukendt, men forbudt i
Danmark, vil i dag kunne reducere en
epidemis smittefare.
Trampestien fra 2002 mellem Hovstien og Hørret Skov, følger fra Hovstien det nordvestlige markskel af den
mark, der sandsynligvis i 1915 blev
udlagt til epidemikirkegård.
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Aktiviteter i december 2020.
Nyt fra Centerrådet:

Om Café Kildevang:

Vi må desværre konstatere, at regeringens genindførte forsamlingsforbud, foreløbig indtil 22. nov., sætter en stopper
for aktiviteterne for vore brugere på Kildevang.
Det traditionnelle julemarked må desværre allerede nu
aflyses, og vore populære Spis-sammen-aftener må vi ligeledes vente med. Har man mulighed herfor, kan man følge
vore løbende aflysninger på www. Mårslet.nu. I skrivende
stund er tøjsalg og banko d.23. og d. 29. nov. ikke aflyst,
da arrangementerne falder efter d. 22. nov. Vi ønsker alle
vore brugere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi håber på
at kunne vende stærkt tilbage i det nye år.

Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket.
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 Wienke, Forstander tlf.: 29209651.
Gitte Sand, De forebyggende Hjemmebesøg, tlf.: 51180629. Ma.- tors. 8.30-9.00
Sundhedsenheden - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 16 00.

MÅRSLET 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

Næste Mårsletblad udkommer til februar Deadline for tekster og annoncer er 10. januar 2021

december 2020 - januar 2021
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JULETRÆSSALG

Spejderhuset
Obstrupvej 6
Lørdag 12. december
Søndag 13. december
Åbent begge dage
klokken 9 - 16

Salg følger de gældende
Covid-19 restriktioner

Pga. Corona tager vi i år kun
Følg begivenheden på Facebook:

imod betaling via Mobile Pay

https://www.facebook.com/MaarsletsGroenneSpejdere/

december 2020 - januar 2021
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Kirketiderne
December

Januar

Søndag d. 6. december kl. 10.00.
2. søndag i advent.
Gudstjeneste ved Trine Nissen.

Fredag d. 1. januar kl. 16.00.
Nytår.
Nytårsgudstjeneste ved Trine Nissen.

Søndag d. 13. december kl. 16.00.
3. søndag i advent. De 9 læsninger. Tekst og musik.
Gudstjeneste ved Åse Merete Morsø.
Onsdag d. 16 december kl. 17.00.
BørneBamsegudstjeneste ved Trine Nissen.
Fredag d. 18. december kl. 14.30.
Julegudstjeneste på Kildevang ved Trine Nissen.

Søndag d. 3. januar kl. 10.00.
S.e. nytår.
Gudstjeneste ved Trine Nissen.
Søndag d. 10. januar kl. 10.00.
Hellig Tre Konger.
Gudstjeneste ved Signe Høg.

Søndag d. 20. december kl. 10.00.
4. søndag i advent.
Gudstjeneste ved Trine Nissen.

Søndag d. 17. januar kl. 10.00.
1. s. 3. Hellig Tre Konger
Gudstjeneste ved Trine Nissen.

Torsdag d. 24. december.
kl. 11.00, 13.00 og 15.00- Mårslethallen.
Gudstjeneste ved Trine Nissen.

Onsdag d. 20. januar kl. 17.00.
BørneBamsegudstjeneste.

Fredag d. 25. december kl. 10.00.
Juledag.
Gudstjeneste ved Trine Nissen.

Søndag d. 24. januar kl. 10.00.
2. s. e. Hellig Tre Konger.
Gudstjeneste ved Signe Høg.

Lørdag d. 26. december kl. 10.00.
2. juledag.
Gudstjeneste ved Åse Merete Morsø.

Søndag d. 31. januar kl. 10.00.
3. s. e. Hellig Tre Konger.
Gudstjeneste ved Trine Nissen.

Søndag d. 27. december kl. 10.00.
Søndag efter jul.
Gudstjeneste ved Åse Merete Morsø.

Aktiviteter
Onsdag d. 2. dec. kl. 10.00-12.30.
Frokostpausen i sognehuset.

Onsdag d. 20. jan. kl. 10.00-12.30.
Frokostpausen i sognehuset.

Indsamling 2021

Onsdag d. 9 dec. kl. 19.30-21.30.
Indre Mission i sognehuset.

Onsdag d. 27 jan. kl. 19.30-21.30.
Indre Mission i sognehuset.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen:

Mandag d. 14. dec. kl. 9.30-11.00.
Mandagscafé i sognehuset.

Tirsdag d. 15. dec. kl. 14.00-15.00.
Adventshygge for seniorer i kirken.
Søndag d. 20. dec. kl. 16.00.
Julekoncert i kirken med HusAar.
Mandag d. 11. jan. kl. 9.30-11.00.
Mandagscafé i sognehuset.

Hver uge:
Børneklubber: Man. kl. 16.15-17.30.
Babysalmesang: Tirs. kl. 10.00.
Kor: Tors. kl. 14.45 og 16.15.

Søndag d. 14. marts 2021.
-Mere information følger i næste
Mårslet Blad og på kirkens hjemmeside.

- Mere information samt tilmelding
på www.maarslet-kirke.dk

december 2020 - januar 2021

17

MÅRSLET-bladet - december og januar 2021

Kirkens klumme
Hvad laver en kirketjener?

begravelser køres kisten ind, der l
ægges blomster ind og måske skal der
lys eller blomster i stolerækkerne. Til
højtiderne og ved andre festlige
lejligheder pyntes kirken ekstra op.
Når jeg ikke er for presset på tid, er
pyntning af kirken noget af det bedste
At være kirketjener i Mårslet er et
utrolig alsidigt job, og det er det først ved mit job. Her er jeg så heldig, at
og fremmest, fordi fantastiske Lis
graverne går meget op i at lave en
smuk og blomsterrig kirkegård, som
tager sig af den grundige ugentlige
rengøring i både kirke, kapelbygning jeg kan gå på hugst i. De sår sommerog sognehus. Hun kommer trofast året blomster, lægger georgineknolde og
planter stauder, som er velegnede til
rundt, og er tilmed fleksibel med
arbejdstiden, når der er arrangementer. buketter, og jeg får lov at komme med
Der er selvfølgelig rengøringsopgaver ønsker.
i løbet af ugen til mig også -ikke
mindst i denne coronatid, men det
giver mig megen ro at vide, at Lis
kommer ud i krogene til daglig, og op
over skabe og lamper i skoleferierne.
Så kan jeg koncentrere mig om alt det
andet, og hvad er så det?
I de kommende måneder vil medarbejdere fra Mårslet Kirke skrive
lidt om deres arbejde. I dette nummer fortæller Gudrun om at være
ansat som kirketjener.

hæfter sig ved, men for mig gælder det
om at gøre hele forløbet i kirken til en
god og problemfri oplevelse.

Det meste af tiden tilbringer jeg i
sognehuset. Jeg holder skarpt øje med
kalenderen, så vi undgår dobbeltbookninger af lokaler. Jeg aftaler
udlejning til fx. mindekaffe eller
generalforsamlinger. Jeg lukker
foldevægge op og i, så lokalerne har
den rette størrelse og flytter rundt på
borde og stole. Jeg køber ind og stiller
an med boller, frugt, saft o. lign. til
konfirmander, minikonfirmander og
kor. Her til efterårets temadage skal
konfirmanderne forkæles med kage og
varm chokolade. Også til menighedsrådsmøderne, medarbejdermøder mm.
dækker jeg bord og sørger for mad.
Indkøb af alt fra kiks og kuglepenne til
kistevogn og kopimaskine er også en
betydelig del af mit job.
Når noget ikke virker som det skal, er
Først og fremmest er der de kirkelige
det mit job at skifte pæren, skrue stolehandlinger, som jeg skal gøre klar til,
så det er rart at komme, og så
benet fast, købe en ny vaskemaskine
eller bestille en håndværker. Ligeledes
gudstjenesten glider og vi kan
koncentrere os om indholdet. Det er
holder jeg styr på diverse servicemin opgave at sørge for, at klokkerne
aftaler. Er der knas med kopimaskinen
Når folk begynder at komme til kirken,
eller problemer med at få projektoren
er indstillet til at ringe på de rigtige
byder jeg dem velkommen, er behjæltidspunkter. Heldigvis skal jeg ikke stå
til at virke, kommer man også til mig.
pelig med evt. spørgsmål, tager imod
og trække i et reb
blomster til bisættelser, uddeler
De første ringninger indstilles på
salmebøger, hjælper evt. udenbys
computeren, og det sidste via en
præster med mikrofonen, og til sidst
fjernbetjening.
ringer jeg med klokken.
Jeg sørger for, at vi har, hvad der skal
bruges; lys, oblater, blomster mm. Og
skal der laves aftaler med brudepar
eller pårørende til en afdød om hvordan kirken evt. skal pyntes, står jeg
også for det.
Lige op til en kirkelig handling skal
kirken gøres klar. Til gudstjenester
dækkes bl.a. alterbord og brygges
kaffe til kirkekaffen, til dåb varmes
dåbsvand, og til bisættelser og
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Under gudstjenesten justerer jeg lyden,
giver præsten messehagel på og
hjælper med nadveren, og skal i øvrigt
sørge for en vis ro i kirken. Heldigvis
er der som regel ro til at nyde sang og
musik og præstens prædiken.
Bagefter er der oprydning, opvask og
rengøring i kirken og flaget skal ned.
Bisættelser og begravelser er noget af
det mest meningsfulde i mit job. Det er
naturligvis præstens tale, de fleste
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Og så er der alt det, der er ud over det
daglige, og som i denne coronatid er
afløst af endeløs rengøring. Det er
koncerter, foredrag og arrangementer
som kirkens studiedage eller
indskrivning af konfirmander og
forældremøder, hvor jeg plejer at pynte op eller sørge for særlig forplejning.
Det kan være en stor udfordring, at stå
med veldækkede borde og
velsmagende formiddagsmad kl. 9 til
60 personer, når man kun gør det en
gang om året, men det er til gengæld
også rart, når det lykkes. Nu nærmer vi
os julen, og det skal vi naturligvis også
kunne se i sognehuset med lidt
oppyntning.
Menighedsrådet har lavet en del
udvalg, som tager sig af forskellige
ting. Jeg sidder med i sognehusudvalget, som har 5-6 møder om året,
hvor vi snakker om diverse indkøb og
reparationer i sognehuset.
Menighedsrådet var også opmærksom
på at få mig med i møderne omkring

kirkerenoveringen. Selv om det var
tidskrævende, er jeg meget glad for at
have været med, da det jo er mig, som
skal have det praktiske til at fungere
fremover.

Nu er vi glade for at have to fuldtidsansatte præster, som kender sognet og
Mårslets traditioner godt og som kan
lave nye tiltag og sætte deres præg i
deres eget tempo. Det store arbejde
med kirkerenoveringen er ovre, og
kirken er nu klar til at blive brugt til
forskellige lejligheder, og jeg føler
mig godt hjemme i de mange forskellige opgaver og er endelig ved at
føle mig erfaren i det meste.

Jobbene her ved kirken, bortset fra
mit, er ret specialiserede, så hvis vi
ikke gør noget aktivt, ville mange
medarbejdere sjældent mødes. Der er
jeg så heldig at være ”i midten af det
hele” og har samarbejde med alle de
andre. Så vidt det er muligt laver jeg
kaffe tre gange om ugen, hvor dem der
har tid og lyst kan mødes, så vi kan
holde hinanden orienterede om, hvad
der foregår i og omkring kirken. Da
jeg helt uerfaren begyndte i jobbet som
kirketjener for snart fem år siden,
havde vi ingen fastansatte præster, så
der blev mange ting reddet i kaffepauserne, ikke mindst takket være
Anne Maries (graverens) store viden
og års erfaring om kirken og byen.
Vigtigheden af lidt socialt sammenhold på arbejdspladsen, skal man
Kirketjener, Gudrun Samsø Jørgensen
heller ikke kimse ad.

Stjernekoret
har plads til nye sangere
Fra 5. klasse og op...

Elsker du at synge?
Har du lyst til at være del af et fællesskab hvor vi synger god
musik, arbejder med krop og stemme, klang, støtte, udtryk,
synger enstemmige og flerstemmige
sange, laver koncerter og har det rigtig
hyggeligt sammen?
Så har vi en plads til dig i
Stjernekoret!

De ni læsninger
Søndag d. 13. december kl. 16.00 vil vi holde
en stemningsfuld adventsgudstjeneste
i Mårslet Kirke. De ni tekststykker som læses
fra bibelen spænder fra skabelsen i Det Gamle
Testamente og frem til julen og Jesu fødsel i
Det Nye Testamente. Tekstlæsningen
omkranses traditionen tro af musik.
Velkommen.

Vi øver hver torsdag kl. 16.15-17.30 i
Mårslet Sognehus.
Tilmelding - Skriv til:
kasper.fonnesbaek@gmail.com

Vi glæder os til at se dig!
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Sorggruppen i Mårslet Sogn
Så er det igen muligt at deltage i en sorggruppe.
Den begynder mandag den 15. februar 2021 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.
”Som jeg har det lige nu, er det godt at være sammen med andre og at
blive hørt og forstået”. Det er et af de udsagn, vi har hørt i tidligere grupper.
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, indebærer. Et andet udsagn er:
”Min 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 efter forløbets afslutning kan have glæde af.
Gruppen ledes af Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm.
Har du brug for, eller kender en, der har brug for at deltage i gruppen for voksne, kan henvendelse ske til
Susanne Lauritsen, tlf.nr. 2532 4657 eller mail susanne.lauritsen@gmail.com
-Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

Adventsarrangement for seniorerne
I år må vi ved Mårslet Kirke på grund af corona-epidemien desværre
se os nødsaget til at ændre lidt i den ellers så traditionsrige adventsfest.
For at holde fast i fornemmelse af fællesskab i denne svære tid, hvor
så meget må aflyses, vil vi dog gerne invitere sognets seniorer til en
hyggelig stund i Mårslet Kirke tirsdag den 15. december kl. 14.00.
Eftermiddagen bliver lidt anderledes, end vi plejer at kende den, men
vi vil stadig samles om gode ord og sammen synge nogle af
adventstidens og julens dejlige sange og salmer.
Tilmelding: Der vil være et begrænset antal pladser i kirken, fordi vi
skal efterkomme reglerne om afstand, og vi skal derfor bede om
tilmelding senest torsdag den 10. december på mail til
sognepræst Trine Nissen: tbni@km.dk
Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Dårligt gående kan bestille afhentning med kirkebilen
ved at ringe til kirketjeneren senest torsdag den 10. december kl. 14.00
på tlf.nr. 8629 8190.
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Julekoncert:

HusAar
Den prisvindende barbershopkvartet bestående af fire velsyngende, unge mænd fra Aarhus, vil få taget til at lette og
sprede julestemning iblandt os, når de med god energi og velklingende toner synger julen ind i
Mårslet Kirke d. 20. december kl. 16.00.
Der er fri entré, men pga. begrænset plads er det nødvendigt at tilmelde sig. Tilmelding kan ske til kirkens organist
Kasper Fonnesbæk på kasper.fonnesbaek@gmail.com

Rør blot ikke ved min gamle jul....
Når det drejer sig om julen, har de fleste af os en række faste traditioner.
For mange hører det for eksempel med som noget uomgængeligt,
at man skal en tur forbi kirken juleaftensdag for at høre fortællingen
om barnet i krybben og synge nogle af alle de dejlige julesalmer,
før julefreden rigtigt sænker sig.
For at få plads til så mange som muligt i år, hvor corona-situationen medfører en række
restriktioner, rykker vi derfor juleaftens gudstjenester ud af kirkerummet og over i Mårslet-hallen,
hvor vi kan være flere sammen.
Der bliver holdt tre gudstjenester den 24. december ved sognepræst Trine Bredahl Nissen:
kl. 11.00, 13.00 og 15.00.
Vi håber, at rigtig mange af jer vil dukke op og være med til
at skabe en festlig stemning på trods af de anderledes rammer.
I juledagene vil der være flere muligheder for at komme til gudstjeneste i kirken:
Juledag, fredag den 25. december kl. 10.00 ved Trine Nissen.
2. Juledag, lørdag den 26. december kl. 10.00 ved Åse Merete Morsø.
Julesøndag, den 27. december kl. 10.00 ved Åse Merete Morsø.
Vi tager forbehold for ændringer, hvis yderligere restriktioner byder det,
så hold øje med kirkens hjemmeside i dagene op mod jul.
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Frokostpausen

- et fællesskab for mænd

Julegudstjeneste på Kildevang
Til julegudstjeneste på Kildevang vil vi synge julens
salmer og drikke kaffe sammen. Præsten vil læse
søndagens tekst og holde et oplæg herudfra.
Der bliver mulighed for at modtage nadver
og præsten lyser velsignelsen.

Næste gang
Den 2. dec. og 20. jan.
kl. 10.00-12.30
i Mårslet Sognehus.

Næste gang er den 18. december
kl. 14.30 ved Trine Nissen.

Vi lægger ud med rundstykker og
kaffe. Bagefter er der underholdning og frokost. Tilmelding er ikke
nødvendig, men modtages gerne.
Velkommen!
På gensyn!
Knud Lunderskov,
Tlf. 4011 0175
Jørgen Brandt Andersen,
Tlf. 2979 0264

Der kan løbene komme ændringer eller aflysninger
af aktiviteter i kirken og sognehuset.
På kirkens hjemmeside kan du se seneste nyt.

Hyggeklubben

www.maarslet-kirke.dk

- Er aflyst i december og januar.
Hold øje med kirkens hjemmeside
og facebookside for mere
information om opstart i 2021.

Mandagscafé
Vi mødes d. 2. mandag i
måneden kl. 9.30 - 11.00
i Sognehuset.
Næste gang:
Den 14. dec. og 11. jan.

Mariehønen

Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. kl.
sammen men med deres forældre.
Vi får eftermiddagsmad, synger, hører små fortællinger
fra Bibelen, leger og laver sjove aktiviteter.
Vi mødes i sognehuset mandag kl. 16.15-17.30.

Vil du vide mere, så kontakt:
Jette Kristoffersen, 6084 5520
Susanne Lunderskov, 6086 2617

Der bydes på frisklavet kaffe, te og
rundstykker samt en hyggelig snak i et
uforpligtende samvær med andre fra
Mårslet Sogn
- Det er gratis at deltage.
Ingerlise Wendland
Kirsten Cramer

Lærkereden

Lærkereden er for alle børn fra 0. kl. til og med 3. kl.
Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og laver
mange forskellige aktiviteter.
Vi mødes i sognehuset mandag kl. 16.15-17.30

Vil du vide mere, så kontakt:
Mette Nørgård Pedersen, 4095 4529
Dorthe Bjerge, 3029 2663

Børneklubberne hører under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Har du lyst at se om det er noget for dig, er du velkommen til at møde
op og prøve det eller kontakte en af lederne.
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Kontakt Kirken

Kirken er åben

SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg (Orlov)
Vikar: Åse Merete Morsø
Tlf: 42 68 44 63
Ammo@km.dk
Fridag: Mandag

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

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

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

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

GRAVER
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården,
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
graver@maarslet-kirke.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

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

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.
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.
Mårslet Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Menighedsrådsmøderne foregår én
onsdag hver måned fra kl. 19.0021.30. Datoen for næste møde, hvor
den nye konstituering af menighedsrådet vil blive offentliggjort, kan ses
på www.maarslet-kirke.dk.

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!

BørneBamsegudstjeneste
Onsdag den 16. december og 20 januar kl. 17.00.
Kom og vær med til en hyggelig børnegudstjeneste
efterfulgt af fællesspisning i sognehuset.
Man skal ikke melde sig til på forhånd.
Det koster 10,- pr barn. 20,- pr. voksen.
Vi glæder os til at se en masse bamser, børn og voksne til
en hyggelig aften.
Med venlig hilsen
Præsterne

december 2020 - januar 2021
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KØBERNE TIL DIN BOLIG
STÅR I KØ ...

VI GIVER

• VI ER DIN CITYMÆGLER MED LOKALKENDSKAB I MÅRSLET
• Lad din bolig blive eksponeret centralt i Aarhus

2 GRATIS
BIOBILLETTER

• Vi har bl.a. ventende købere fra Aarhus C
• Du finder os på Harald Jensens Plads 1, 8000 Aarhus C

VED SALGSVURDERING

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

Gunnar Broholm

Ejendomsmægler, MDE

Birgitte Leander

Ejendomsmægler, MDE
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Kasper Jensen

Ejendomsmægler, MDE
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6 x SOLGT I MÅRSLET
SOLGT

SOLGT

Langballevej 15, 8320 Mårslet

Obstruphøjen 54, 8320 Mårslet

SOLGT

SOLGT

Præstegårdsvej 23, 8320 Mårslet

Hørretvej 25A, 1. 8, 8320 Mårslet

i november

i oktober

i oktober

i oktober

Skuffesalg

SOLGT

SOLGT

Nymarksvej 12C, 8320 Mårslet

Hørretløkken 12A, 8320 Mårslet

i oktober

i september

Kontakt os for en uforpligtende vurdering
Tlf. 70 70 79 61
www.aarhusmaeglerne.dk/maarslet
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bikram
yoga
aarhus
HOT
YOGA
ÅBNER I MÅRLSET DECEMBER.
10 gode grunde til at svede med os

INFRARØD
VARME

Fedtforbrænder
og øger dit stofskifte 1

Infrarød varme lindrer smerter ved
at udvide blodkarrene og øge blodcirkulationen. Varmen vitaliserer den
biologiske funktion af vores celler.
Bedre cirkulation tillader mere ilt at
nå tilskadekomne områder af kroppen og er med til at mindske smerter
og fremskynde helingsprocessen.
Det karakteristiske ved infrarøde varmestråler er, at de starter vibrationer i cellerne og bevægelsen skaber
varme i kroppen.
Dermed kommer varmen indefra og
blodcirkulationen & stofskiftet øges.
De dybe varmestråler er ikke kun til
gavn for lymfeknuder, kirtler, blodkar og nerver under overfladen af
huden, men når også ud til muskler,
væv og vitale organer i de dybeste
dele af kroppen.

Mens du slapper af fra den infrarøde
varme, er din krop faktisk på hårdt arbejde med at producere sved (som
hvis du var i en sauna), pumpe blod og
forbrænde kalorier. Du kan få et fuldt
hjerte-workout og forbrænde op til 600
kalorier på 30 minutter blot ved at ligge
under panelerne.

Detox 3

Svedproduktion hjælper med at afgifte
kroppen og rense sig selv for akkumuleringen af potentielt kræftfremkaldende
tungmetaller, alkohol, nikotin, natrium,
svovlsyre, kolesterol og urinsyre.

Styrker immunforsvaret 5

Den dybe infrarøde varme hæver din
kropstemperatur og giver din krop en
kunstig og sund feber. Mens kroppen arbejder på at bekæmpe “feberen”, vil immunsystemet blive aktiveret og styrket.
Kombineret med afgiftning af skadelige
toksiner og affaldsprodukter bliver din
generelle sundhed og modstandsdygtighed over for sygdomme forbedret
betydeligt.

Øger fleksibilitet, styrke 7
og udholdenhed
De infrarøde paneler afhjælper stivhed
og ømhed, der kommer med alderen.
De bliver desuden mindsket eller fjernet
ved hjælp af varmeterapien.

Forskønner din hud 9

“The heat is on”

Eksfoliering af huden bliver styrket af
den dybe infrarøde varme, som hjælper
til hurtigt at fjerne de døde hudceller.
Den øgede cirkulation trækker din
huds egne naturlige næringsstoffer til
overfladen, hvorved den genvinder sin
naturlige glød og spændstighed.

2 Mindsker stress

Den blide varme fra de infrarøde varmepaneler hjælper til at berolige
nerverne og afslappe stramme eller
knyttede muskler. Slutresultatet er
mindre stress og bedre energi.

4 Vægttab

Den infrarøde varme, den systematiske brug af åndedrættet og kroppens
indre varme øger stofskiftet, sætter
gang i svedproduktionen, stimulerer
udskillelse af affaldsstoffer og reducerer madtrangen, hvilket resulterer i
vægttab.

6 Lindrer ledsmerter og stivhed
Den dybe varme udvider de perifere/
ydre blodkar på en måde, som bringer lindring og helbredelse til muskler
og beskadiget væv. Den øgede blodcirkulation fjerner de metaboliske affaldsprodukter (såsom mælkesyre) og
leverer iltberiget blod til de iltudtømte
muskler, så de kommer sig hurtigere.

8 Forebygger hjertekarsygdomme
Den infrarøde varme hæver kropstemperaturen ved opvarmning af blodet
og udvider blodkarrene. Det giver en
øget blodgennemstrømning og volumen, som forbedrer hjertefunktionen.

10 Forhindrer og reducerer
kroniske lidelser
Den dybe infrarøde varme har vist sig
effektivt i behandlingen af sprains,
neuralgia, bursitis, muskelspasmer,
fælles stivhed og mange andre muskuloskeletale lidelser.

“SWEAT LIKE A PIG TO LOOK LIKE A FOX”
.......no one ever drowned in sweat
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Skal der være fest
- så hold den i
Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside
www.borgerhus.dk
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Skal der være fest
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Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside
www.borgerhus.dk

Næste Mårsletblad udkommer til februar Deadline for tekster og annoncer er 10. januar 2021
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Den lokale
talmand
www.revisor-nielsen.dk • 2082 1810 • Mårslet
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Åbningstider
SUPERBRUGSEN MÅRSLET
STEDET HVOR MAN HANDLER
DAGLIVARER SLAGTER VIN GRØNT
UNIK BINDERI - BRYLLUPSBINDERI
BEGRAVELSESBINDERI - BUKETTER
DEKORATIONER - FLOTTE GAVEKURVE

Mårslet på nettet
www.maarslet.net

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00

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

december 2020 - januar 2021

33

Skal der være fest
- så hold den i
Mårslet
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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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