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LEDER
Det store i det små

Den store verden er virkelig rykket tæt på!

Smitteudbrud på den anden side af jorden påvirker vores hverdag, og vi træffer i
Danmark beslutning om at nedlægge et helt erhverv, for at sikre, at vi ikke selv
bliver årsag til, at smitten kan mutere og brede sig til resten af verden. Og vi
har besluttet at udfase landets olieindustri for at medvirke til en begrænsning af
klimaændringerne.
Udtrykket at ”redde klimaet” og at ”redde verden” bliver brugt mange steder.
Og lige så ofte bliver det bemærket, at vi jo blot er en lille ubetydelig prik i
verden, og at det ikke har nogen betydning, hvad vi gør.
Det er jo rigtigt, at verden er stor!
I 2020 blev ca 80 mio smittet med Covid-19. Samtidig er jordens befolkning
vokset med tilsvarende ca 80 mio. Så der er ligeså mange nu, der ikke er smittede, som da året startede.
80 mio! Det svarer til 219.000 nye verdensborgere om dagen.
Aarhus kommunes befolkning hver anden dag.
Mårslets befolkning hver halve time. Døgnet rundt. Året rundt!
Hvis vi i Mårslet nedsatte vores klimaaftryk til 0, ville gevinsten være spist op
af befolkningstilvæksten på en halv time!
Selvfølgelig skal vi blive ved med at gøre alt, hvad vi kan i hverdagen.
På klimaområdet, mht. biodiversitet og i det hele taget hvor vi kan gøre en forskel. I byen, hvor forældrene gennem 30 år har stået trafikvagt på et par uoverskuelige steder, der ligger for langt fra skolen til at være omfattet af de almindelige regler for skolepatruljer.
Der er ingen statestik for, i hvor mange byer på Mårslets størrelse, verden over,
der er et tilsvarende initiativ.
Tallene er ikke et udtryk for, hvor små vi er, men hvor stor verden er.
Poul H Poulsen
Mårslet Fællesråd

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
Indkaldelse til alle medlemsgrupper og enkeltmedlemmer.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
I MÅRSLET FÆLLESRÅD
Indkaldelse til alle medlemsgrupper
og enkeltmedlemmer.
REPRÆSENTANTSKABSMØDE I
MÅRSLET FÆLLESRÅD
TIRSDAG, DEN 23. FEBRUAR
2021 KL. 19.00
i BORGERHUSET, BANEVEJ 2,
8320 MÅRSLET.
Bemærk venligst: Såfremt situationen
omkring Covid-19 nødvendiggør det,
vil mødet blive afholdt i virtuel form.
Der oplyses nærmere om dette i den
endelige indkaldelse.
Foreløbig dagsorden jf. vedtægter:
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af referent
3.
Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to
stemmetællere
4.
Aflæggelse af beretning om
fællesrådets virke
5.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

6.
Godkendelse af budget samt
fastsættelse af indmeldelsesgebyr og
kontingent
7.
Indkomne forslag - herunder
forretningsudvalgets (FU) forslag til
arbejdsområder i det kommende år:
a.
Behandling af indkomne
forslag
b.
Resume og bemærkninger fra
FU’s arbejde med Helhedsplan for
8320
c.
FU fremlægger arbejdet med
ny udgave af Mårslet.net
8.
Valg til forretningsudvalget
(FU)
9.
Valg af revisor og revisorsuppleant for det kommende år
10.
Eventuelt
Ikke på valg til FU i 2021:
Jens Thomsen, Anders Kjær, Søren
Pallesen.
På valg til FU i 2021:
Finn Larsen, Simon Axø, Anette
Poulsen, Poul H Poulsen, samt 1.
suppleant Troels Laursen. 2. suppleant
Thorkild T. Clausen

MÅRSLET FÆLLESRÅD

Forslag fra medlemsgrupper (pkt. 7)
indsendes senest 16. februar til fællesrådets mail: Maarsletfu@gmail.com
Den skriftlige beretning kan fra den 6.
februar læses på www.maarslet.net
Hver medlemsgruppe har 2 stemmer
og kan sende én eller to repræsentanter. Enkeltmedlemmer har ikke
stemmeret.
MØDET ER ÅBENT FOR ALLE !!
OBS – indkaldelse og materiale til
repræsentantskabsmødet fremsendes
KUN
på mail og via web. Derfor beder vi
medlemsforeningerne opdatere deres
mailadresser hos os, hvis kontaktpersonerne er skiftet.
MÅRSLET FÆLLESRÅD
JANUAR 2021

Udstykning af Eksegårdsvej 8

Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg (FU) væsentligste arbejde er, at
sikre Helhedsplanen for Mårslet og
Omegn. Udstykningen af Eksegården ligger i den østlige grønne kile
i naturskønne omgivelser i den kulturhistoriske centrale del af Mårslet
by. Området har stor opmærksom
hos mange borgerne i Mårslet og
for FU.
Gennem en længere årrække har FU
forsøgt at få så høj grad af inddragelse af byens borgere i den kommende
udstykning af Eskegården. Det har
medført flere offentlige møder, works-

hop i sognehuset, en følgegruppe samt
mere end 100 spørgsmål til besvarelse
ved Aarhus Kommune. Det for at
sikre overholdelse af Helhedsplanen
samt borgernes mulighed for at blive
hørt. På baggrund af Aarhus Kommunes orienteringsmøde d. 10. nov. 20
har FU sendt et brev til kommunen
og vil fortsætte med at påvirke med
udgangspunkt nedenstående væsentlige punkter.
Respektafstand til Giber Å
I vedtagne Helhedsplan for Mårslet
er borgernes opbakning til, at å-beskyttelseslinjen på 150 m langs Giber

Februar 2021

Å skal opretholdes. Der skal være en
respektafstand mellem Giber Å og
’udstyr’ for at sikre, at naturen får
mulighed for at få ro. Dette har Aarhus Kommune, Teknik og Miljø selv
oplyst ved flere lejligheder. FU ønsker
derfor, at der udlægges en respektzone
i lokalplansområdet for Eksegården
mod Giber Å.
FU vil også anføre, at den fortsatte
cykel- og gangsti til Letbanen bør
indtænkes for at øge mobiliteten uden
bil igennem Mårslet. I forslaget til
udstykningen er medtaget en gangsti,
(fortsættes næste side)
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Udstykning af Eksegårdsvej 8
(fortsat fra forrige side)
som oprindelig foreslået i Helhedsplanen, der skaber forbindelse fra Bedervej og midtbyen via krydsning af
Giber Å. Stien anlægges af grundejeren af lokalplansområdet. FU ønsker
dog at bemærke, at der skal sikres en
større respektafstand til Giber Å end
det fremviste.
’Den Glemte vej’
På orienteringsmødet fremkom der
forslag om nu at medtage et areal af
’Den Glemte Vej’ mellem Bedervej og
Giber Å. Arealet fremstår i dag som
naturområde og tjener bl.a. til afledning af overfladevand fra boligområderne syd for Bedervej mod Giber Å.
På foranledning af Rådmanden for
Teknik og Miljø sidste år, er der af FU
indsendt en skrivelse om at rådmanden skal sikre, at Helhedsplanens
cykel og gangsti kan planlægges i
området. Det vil sige, at vejudlægget
på ’Den Glemte Vej’ bør bevares - og
alene anvendes til at etablere den
sammenhængende cykel- og gangsti,

der vil kunne forbinde Mårslets to
fysisk afskårne byhalvdele via en ny
krydsning af Letbanen øst for Mårslet
Station. Dette har FU også meldt ind
som forslag til kommunens kommende Anlægsprogram i foråret 2020.
Adgangsvej til Eskegårdsvej 8
På orienteringsmøde fremgik det, at
der påtænkes anlæggelse af adgangsvej og -fortov til Eskegården 8 via det
foreslåede udvidede lokalplansområde
for ’Den Glemte Vej’. FU er meget
betænkelig ved dette, da områdets
nuværende karakter som naturareal
vil blive ændret til at være domineret
af asfalt, fortovsfliser, lysanlæg og
vejbelysning.
I dag eksisterer der en sammenhæng
mellem Giber Å, Den Glemte Vej og
Mårslet Bypark, som skaber rekreative muligheder og faunapassager
i byzone. FU ønsker netop at styrke
denne naturmæssige sammenhæng,
og endda arbejde med at fritlægge
den rørlagte bæk mellem Bedervej og
Giber Å for at skabe en bedre natur.

FU ønsker at præcisere følgende: Den
foreslåede vejadgang er i strid med
Helhedsplanen for Mårslet og Omegn inkl. de deraf afledte forslag, FU
har indsendt til Aarhus Kommune og
Aarhus Byråd.
FU er dertil af den opfattelse, at Aarhus Kommune som planmyndighed
har ansvar for at sikre, at der ikke sker
naturmæssige forringelser af forslaget.
FU har derfor bedt Aarhus Kommune
om at fremlægge fagligt belæg for den
foreslående 30 meters respektzone
mellem Giber Å og bebyggelse samt
naturens fri bevægelighed ikke begrænses ved forslaget ift. nuværende
forhold i området.
Det kan konstateres at byrådets Kommuneplan fra 2017 overfor borgerne,
ikke overholdes ved det fremviste.
Myndigheden er derfor blevet opfordret til at oplyse punkt for punkt
overfor borgerne i Mårslet, hvor den
overholdes og en begrundelse for at
kommuneplanens beskrivelse af området nu ikke kan overholdes.

Vi takker for støtten 2021

VI TAKKER FOR STØTTEN I 2021

VI TAKKER FOR STØTTEN I 2021 VI TAKKER FOR STØTTEN
I 2021
spejdergruppen og er derfor afgørende
for, at vi kan afholde spændende og
indholdsrige spejdermøder for Gruppens ca. 100 unge spejdere i alderen
5-17 år.

Vi vil gerne takke vores sponsorer for
deres støtte og opfordre jer alle til at
støtte dem, De støtter os.

Kære Mårslet borger
Du har nok opdaget, at der søndag
den 22. november dumpede en 2021
kalender i A3 format ned i din postkasse. Det var de blå spejdere fra
Giber Å Gruppe i Mårslet, der delte
vores sponsor kalender ud til alle
husstande i Mårslet.
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Kalenderen finansieres ved, at 20
lokale virksomheder i og omkring
Mårslet køber en annonce på kalenderen, der så deles ud af vores spejdere
til alle husstande i Mårslet.
Overskuddet fra kalenderen bidrager
med en vigtig del af økonomien i

februar 2021

Beder Bageri - Rema 1000 Mårslet
- GO´ON Benzin - Mårslet Pizza
Bar – danbolig Beder – Frisørhuset Mårslet Fysioterapi – Tandlægerne i
Mårslet – JP Køl & Klima – Højbjerg
Dyreklinik – Alletiders Regnskab
Bedemand Henrik Riising – Mathorne
VVS – Viby El – Malerfirma Jonas
Erichsen – Århus Kleinsmedie - TRÆ
& HÆK – Super Brugsen Mårslet –
Karma Blomster – Vognmandsfirmaet
Per Andersen.
Med venlig hilsen
Giber Å Gruppe

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
Jens Birk
51 30 89 50
jensbirk1973@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

Februar 2021
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TMG
TMG Dart får midler gennem ok Superbrugsen

TMG Dart var i maj 2020 heldige og
få 10.000 kr fra OK midlerne gennem
Mårslet SuperBrugsen. Disse midler
er nu blevet brugt til at indkøbe nye
dartskiver og lydisolerende lofter til
klublokalerne, som ses på billederne. De nåede lige og blive indviet
inden nedlukningen i december, hvor
brugsuddeler Troels havde fornøjelsen
af at afprøve dem sammen med nogle
af TMG Darts medlemmer. TMG Dart
har 23 medlemmer og har klublokaler ved egnsarkivet i egne indrettede
lokaler. Medlemmerne spiller 2 gange
om ugen: tirsdag og torsdag mellem
kl. 19-22. Skulle du finde dart interessant, så kan du komme ned og prøve
spillet en måned. Du finder mere info
her: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/dart, eller på Facebook side
TMG Dart. TMG har opsat puljer af
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5000 kr af de indkomne OK midler
Mårslet SuperBrugsen uddeler en
gang årligt. Herved kan afdelingerne
(fordelt per idræt) søge om midler
til deres afdeling, 2 gange årligt på 3
scenarier, som er brede idræt, talent
prisen eller samarbejde på tværs af
afdelingerne. Der kan læses mere på:
http://www.tmgsport.dk/tmg-hovedforening/tmg-ok-sponsorpulje-fordeling. Selve OK midlerne optjenes ved
at Mårslettere tanker og køber strøm
via OK og har sat TMG på, som den
forening man støtter. Dette skal gøres
aktivt, så er du Mårsletter og har et
OK benzinkort/APP eller strøm abonnement, så opfordres du hermed til at
sætte TMG på, som den forening, du
støtter. Dette gøres, under indstillinger
på dit abonnement, herved støtter du
direkte TMG.

februar 2021

Afsender er Søren Houlberg, formand
for TMG Dart og Pernille Bechsgaard
Fast, foreningsudvikler for TMG.
Pernille Bechsgaard Fast
Foreningsudvikler for TMG

Februar 2021

7

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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Fra Mårslet til Moesgaard Strand

le, så ruten vises både fra Mårslet til
Moesgård Strand og omvendt. Nogle
vil måske vælge at blive kørt til Moesgaard Strand og så vandre hjem til
Mårslet.
Der er opsat 2 brochureholdere. En
ved Langballevænget og en ved
Mårslet Station. Men du kan også gå
på www.maarslet.nu og videre til om
8320 og derefter Kultur, så kan du
tage brochuren ”med” på din mobil.
Nogle vælger sikkert også bare at
gå og opleve, og du har altid de gule
retningspile, som vil lede dig.

Når du en dag har lyst til en vandretur
til Moesgaard Strand, er der utrolig
mange ruter/stier/spor, som du kan
tage. Så du behøver ikke tage den
samme hver gang. Og ruterne giver
hver sin oplevelse.
For ca 30 år siden beskrev Poul H.
Poulsen her fra Mårslet og Mogens
Brøchner-Nielsen fra Beder en rute.
De fik lavet brochurer, og der blev

sat pæle med gule retningspile op.
Foto: Anders Sørensen
Arbejdet blev støttet af organisationen
SPOR i landskabet under Miljøstyrelsen.
Sporet eksisterer stadigvæk og nu har
folk fra Mårslet Stilaug og FROKOSTPAUSEN fået brochuren genoptrykt. De har gravet flere nye pæle
ned og udskiftet gamle rådne pæle.
De har opsat 50 nye gule retningspi-

Det er på alle årstider en smuk,
varieret og oplevelsesrig tur på ca 10
km. Turen går nord om Beder by og
igennem Fløjstrup skov.
De friske og arbejdsomme folk fra
Stilauget og FROKOSTPAUSEN
brugte omkring 5 timer til det fysiske
arbejde fra Mårslet til Moesgaard
Strand den 26. november sidste år, og
de havde en pause undervejs, hvor de
nød en lækker sandwich fra Superbrugsen i Mårslet.

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

Februar 2021

9

Rådmand opfordres til at beskytte
grøn kile mod byggeri
Rådmand Bünyamin Simsek, som er
politisk chef for byplanlægningen i
Aarhus Kommune, bør enten kassere
eller kræve store ændringer i den skitse til lokalplan for Eskegården som
en gruppe embedsmænd og gårdens
ejer - Galba Ejendomme - er blevet
enige om.
Ifølge skitsen skal der opføres 50 boliger på et areal i den grønne kile øst
for Hørretvej/Tandervej. Med en afstand helt ned til 30 meter til Giber Å
vil det tætte byggeri give en markant
forringelse af det værdifulde kulturlandskab og naturværdierne omkring
Giber Å’s forløb igennem Mårslet.
Det mener vi i Sammenslutningen
af beboere på Hulvej, Gl. Bedervej
og Eskegårdsvej, som består af 18
husstande.
Vil blokere for mere natur
Kort før jul sendte vi et brev til rådmanden. Her peger vi blandt andet på
at hvis skitsen til lokalplan realiseres,
vil det for altid blokere muligheden
for at få mere bynær natur og biodiversitet på et areal som kommunen
selv har udpeget som muligt skovrejsningsområde og som bevaringsværdigt landskab.
Skitsen til lokalplan er også i direkte
modstrid med den helhedsplan/lokal-

samfundsbeskrivelse for Mårslet som
er udarbejdet af Mårslet Fællesråd og
byens borgere. Her hedder det at der
ikke skal bygges i den grønne kile
og at der ikke skal bygges tættere på
åen end 150 meter. Kommunen har
tidligere skrevet på sin hjemmeside at
den i sin planlægning vil tage hensyn
til fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser. Vi håber at kommunen står ved
dette løfte.
I strid med præmisser for Kommuneplanen
I brevet til rådmand Simsek dokumenterer vi også at lokalplanskitsen er i
strid med de præmisser der gjaldt da
politikerne i Teknisk Udvalg udpegede arealet til muligt byudviklingsområde i Kommuneplan 2017.
I referatet fra Teknisk Udvalgs møde
24. april 2017 bliver det nemlig
betegnet som afgørende, at der er en
eksisterende ejendom (Eskegården)
på arealet, og at der er god vejadgang
(Eskegårdsvej).
Men ifølge skitsen til lokalplan skal
den eksisterende ejendom helt fjernes
fra jordens overflade, inklusive det
gamle stuehus med bindingsværk som
Lokalt Kulturmiljøråd ellers har klassificeret som bevaringsværdigt.

Ny vej gennem grønt areal
Og hvad vejadgangen angår, så har
det vist sig at Eskegårdsvej er alt for
smal til trafikken til 50 boliger, så
den forventede gode vejadgang er nu
helt kasseret af embedsmændene. I
stedet vil de og Galba Ejendomme
anlægge en helt ny vej fra Bedervej
til de nye boliger. Den skal bygges
på det grønne areal, der er kendt som
’Den glemte vej’ og som i dag bruges
som park. Udover at skade arealets
rekreative værdi, vil en ny vej her
også komme tættere på vandværkets
boringer end de 50 meter der er den
normale sikkerhedsafstand mellem
vandboringer og nye vejanlæg.
Vi ser også en risiko for at en ny
bebyggelse på Eskegårdens jord vil
danne præcedens så der fremover kan
tages flere bidder af de grønne kiler.
Kort sagt mener vi at byggeplanerne enten helt skal stoppes eller i det
mindste gøres væsentligt mindre; af
hensyn til den lokale natur, biodiversitet, kulturmiljøet og vandforsyningen.
På Sammenslutningens vegne
Vibeke Hulemose, Gammel Bedervej
23; Anders Sabro Sørensen, Hulvej 5;
Per Henrik Hansen, Gammel Bedervej
10
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Egnsarkivets åbningstider i februar
I skrivende stund er Mårslet Egnsarkiv igen lukket ned pga. coronasituationen, så vi tør ikke skrive åbningstider for februar.
Når vi får lov at åbne igen, vil det i første omgang blive efter forudgående
aftale.
Evt. ændringer i åbningstid vil fremgå af hjemmesiden.
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

Kirsten og Rasmus Kristian Andersen med fire sønner, fotograferet ca. 1910 på
gården i Hørretløkken. Blandt børnene er Aksel og Alfred Møller Andersen, hvis
efterkommere vil være en del mårslettere bekendte i dag. Slægten kan føres tilbage
til bl.a. Hørret Overgaard og til en af de første indførsler i Mårslet Kirkebog i 1644,
hvor Niels Knudsen bliver gift med Boel Pedersdatter, tip-5-oldeforældre til gårdejer Andersen på billedet.

Familien Andersen boede i Hørretløkken på den hvide gård bag Rema
1000, nu Mårslet Byvej 24. Foto fra
2019.

Ejendommen i Hørretløkken på 15 tdr. land købte de ca. 1907 for 15.000 kr. efter de
havde haft en gård i Holme i forpagtning.
Kristian Andersen var lidt en fremskridtsmand og den første blandt naboerne, der
fik såmaskine, slåmaskine med aflægger og dobbelt radrenser samt brugte kunstgødning.
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Offentlige foredrag i Mårslet MultiHal
Foråret 2021
Live-stream fra Aarhus Universitet. Alle dage fra kl.19.00.
ti 09-02-2021 Yngre med årene
Professor Bente Klarlund Pedersen, Københavns Universitet, overlæge på
Rigshospitalet og leder af CFAS.
Forskning viser at ikke bare din livsstil, men også livsindstilling, er med til, i et vist
omfang, at bestemme om du vil dø som en rask 90-årig eller som en syg 80-årig. Du
kan forsinke aldringen af dine celler og dermed af din krop.
ti 23-02-2021 Sære sanser
Professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Biologi, Aarhus
Universitet
Vores opfattede virkelighed er bestemt af den hukommelse og de sanser vi er udstyret
med. Hør om hvor lille en del af vores omverden vi reelt opfatter og om de sære
sanser der tillader nogle dyr en virkelighedsopfattelse der er meget langt fra vores
egen.
ti 02-03-2021 Vandet under vores fødder
Esben Auken vicedirektør i GEUS og adjungeret professor i geofysik ved Institut for
Geoscience, Aarhus Universitet
Vand er forudsætningen for vores liv på Jorden, om vi drikker det, bader i det eller
vander afgrøder. Forskere har udviklet nye måder at skanne jorden for vandførende
jordlag som er afgørende for at sikre os rent grundvand og en bæredygtig brug af det.
ti 09-03-2021 Big Bang og det usynlige univers
Professor i astronomi Steen Hannestad, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus
Universitet
Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi ved faktisk ikke, hvad det
er. Uden det mørke stof ville vi og livet imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste
forskning i kosmologi sløret for hvad det usynlige univers egentlig består af?
ti 16-03-2021 Pandemier i de sidste 200 år
Professor i folkesundhed Lone Simonsen, Institut for Naturvidenskab og Miljø,
Roskilde Universitet
Hvad vi kan lære af at kigge tilbage i historien på de store epidemier og pandemier –
fx pesten, spansk syge, kopper, kolera og mæslinger. Nye matematiske modeller giver
os indsigt i hvordan fremtidige epidemier udvikler sig – herunder covid-19pandemien.
ti 13-04-2021 Magtfulde mikrober der gavner dig
Professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet
Bliv klogere på den nyeste forskning om de bakterier, svampe og virus som lever i og
på hver enkelt af os livet igennem. De styrker vores modstandskraft mod farlige
mikrober, beskytter os mod kroniske sygdomme og påvirker vores hjerne og stofskifte
positivt.
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Besøgsrestriktioner på plejehjem i Aarhus
Besøgsrestriktioner på alle plejehjem i Aarhus Kommune
senest ændret 18. december 2020.
Særlige besøgsforbud
Styrelsen for Patientsikkerhed har indført besøgsrestriktioner for alle plejehjem i Aarhus Kommune.
Der er i øjeblikket særlige besøgsforbud på:
Kildevang (fra 02.01.21)
Alle besøg på aarhusianske plejehjem skal fremover foregå
udendørs og derfor aftales med plejehjemmet.
Besøgsforbuddet gælder på alle indendørs fællesarealer og
I visse kritiske situationer, fx hvis en beboer er døende, kan den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på plejecentrets område.
besøget dog foregå indendørs.
Den allernærmeste pårørende og to faste, nære pårørende
Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der afgør om der skal
til en beboer må, efter aftale med plejehjemmet, aflægge
besøg indendørs i beboerens lejlighed eller i et besøgsrum,
udstedes besøgsforbud. Besøgsforbuddet vil normalt vare
3-4 uger indtil alle medarbejdere og beboere er blevet testet
dog højst to ad gangen.
Restriktionerne kommer som følge af det stigende smitteog det er bekræftet, at der ikke længere er nogen smittede.
tryk i samfundet generelt.
Se mere på nedenstående hjemmeside Aarhus.
Besøgsrestriktionerne gælder fra 15. oktober 2020 og er
www.aarhus.dk/corona/coronainformation-til-dig-som-borger/sundheds-og-aeldreomraadet/plejehjem-og-paaroerende/
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. februar 2021
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Trofaste hjælpere....

Mårslet Juletræslaug består af 7 rivate
mårslettere, der gennem mere end 20
år har forsøgt at gøre livet i 8320 en
smule mere spændende.
Men det er sådan at mange af vore
aktiviteter ofte kræver hjælp udefra,
og det får vi heldigvis ofte af venlige
mennesker i byen, imod en mindre
erkendelighed i form af lidt brændevin, vin o.l.
Skulle vi have betalt deres normalt
takst, ja ,så havde vi helt sikkert ikke
råd.
Disse mårslettere, der altid villigt
stiller op for at give en hånd med, skal
gennem denne artikel have tak for
deres hjælp gennem tiden der gik - og
i tiden der kommer - håber vi.
Da Juletræslauget startede i år 2000,
hed vi noget andet, men dengang
var vi alle raske og rørige, det er vi
bestemt ikke mere. Vi er alle sammen
pensionister nu, men det forhindrer
ikke ideen fra Væreby/Leveby - at
gøre noget for Mårslet - så derfor

trækker vi på de mange frivillige
udenfor juletræslauget, når det behøves.
Her skal nævnes navne, og hver især
skal have den tak de fortjener.

Lige fra starten i 2000 har Niels Borgbjerg været ”vores” elektriker på juletræet foran kirken. Han gennemgår
lyskæderne hvert år, og sætter lys på
træet. De sidste par år sammen med
en gammel kollega. I år for 21. gang.
En anden, der gennem alle årene,
møder op når vi kalder, er Vognmand
Per Andersen fra Obstrup, der villigt
stiller op med lastbil og kran helt uden
beregning. Det er vi specielt lykkelige
for, fordi vi ved, hvad en lastbil med
kran koster i timen.
Nu vi er ved byens juletræ, så må vi
ikke glemme Lars Skovlund Andersen, der de sidste mange år har optrådt
som julemand ved juletræstændingen
med slik til byen børn.
Her på det sidste par år har vi fået
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hjælp af TOPKAPPEREN Claus
Petersen fra Tranbjerg, der frivillig og
uden beregning har bistået os, både
med opstillingen og nedtagningen af
årets juletræ.
Så kære mårslettere, støt Topkapperen, hvis I skal have fjernet nogle
træer.
Også Jørgen Lauritsen skal nævnes,
han hjælper os med det it-tekniske
omkring vore støttebeviser, og så passer han lydanlægget ved juletræstændingen, og han er også vores fotograf.
Sidst men ikke mindst, Olga Nielsen
(nabo til Bomgårdshaven). Gennem
alle årene har vi lånt strøm fra hendes
hus, når vi har gang i Kræmmermarkedet i uge 33.
Juletræslauget siger TAK til alle vore
frivillige, og takker samtidig byens
borgere, der villigt køber vore støttebeviser.
Med venlig hilsen
Mårslet Juletræslaug.

14

MÅRSLET-bladet februar 2021

kirkesiderne

med nyt fra mårslet kirke og sogn

Ny Sorg– og livsmodsgruppe

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

Kirketiderne
Februar
Fredag d. 5. februar kl. 14.30
Kildevangsgudstjeneste
Præst: Signe Høg
Søndag d. 7. februar kl. 10.00
Seksagesima
Præst: Signe Høg
Søndag d. 14. februar kl. 10.00
Fastelavns søndag
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 21. februar kl. 10.00
1. s. i fasten
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 28. februar kl. 10.00
2. s. i fasten
Præst: Signe Høg

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
Med venlig hilsen
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og Sognehus
Februar

Marts

Onsdag d. 3. februar kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset

Onsdag d. 3. marts kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset

Mandag d. 8. februar kl. 9.30
Mandagscafé i sognehuset

Mandag d. 8. marts kl. 9.30
Mandagscafé i sognehuset

Onsdag d. 10. februar kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset

Tirsdag d. 9. marts kl. 14.00
Hyggeklubben i sognehuset

Mandag d. 15. februar kl. 16.00
Opstart af ny Sorg- og
livsmodsgruppe i sognehuset

Søndag d. 14. marts kl. 10.00

Folkekirkens nødhjælps
Sogneindsamling

Onsdag d. 17. februar kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset

Onsdag d. 17. marts kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset

Hver uge:
Børneklubber: Man. kl. 16.15-17.30.
i sognehuset

Februar 2021

Se omtale i kirkesiderne
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Hvad laver en Graver?
lidt ud over året. I sensommeren er
det også tid for forskellige projektopgaver, med omlægning af dele af kirkegården i forhold til vores udviklingsplan. I september begynder de
første blade at falde ned og arbejdet
med bladene fortsætter hen til nytår.
Vi prøver at genanvende bladene til
kompost og afdækningsmateriale.

I de følgende linjer kan I få et indblik
i, hvad min stilling som graver ved
Mårslet Kirke indeholder. Jeg er først
og fremmest ansat til at passe kirkegården og hjælpe med valg af gravsted og sidenhen begravelse og vedligeholdelse. Jeg er glad for kontakten
til kirkegårdens mange brugere. Nogen hilser vi dagligt på, andre måske
kun en gang om året eller når der skal
træffes beslutninger om gravstedet.
Med placeringen midt i byen er der
næsten altid liv på kirkegården og
samtidig kan man finde ro og mindes
og mødes i stilhed.
Mårslet Kirkegård rummer mere end
1000 gravpladser, er godt 1 ha stor og
dertil kommer yderligere godt 1 ha
bestående af sognehus- og præsteAnne Marie står i afdelingen med
gårdshave, p-pladser og øvrige grøn- parkkirkegården, som blev anlagt
ne områder som ikke er indenfor kir- 2013.
kegårdsdiget.
ne og derefter at plante forårsblomster som hovedsageligt består af små
På kirkegården er vi to fuldtidsansathornvioler, på de gravsteder, hvor der
te, en sæsonansat én dag om ugen,
er aftale om dette. Som regel plantes
samt en i fleksjob og en i virksomder lige omkring påske.
hedspraktik i et mindre antal timer.
Foråret er også tid for anlægsarbejder
Jeg begyndte som gravermedhjælper
på kirkegården. Både nye gravsteder
på Mårslet Kirkegård i 2005 og blev
og ældre gravsteder, hvor planter mv.
ansat som graver i 2013.
skal skiftes eller gravstedet har sat sig
Sæsonarbejde hele året
efter vinterens frost og tø og vandArbejdet er naturligvis præget af årsmasser. I april begynder græsklipnintid og sæsoner. Størstedelen er udengen og i maj begynder hækklipningen
dørs fysisk arbejde med en voksende
og måske skal alt det nyplantede vanandel administrativt arbejde på kondes. I hvert fald er der vækst i både
toret, der også bliver mere digitalt.
græs og ukrudt og så er det bare en
I skrivende stund har vi grøn vinter,
travl og skøn tid, hvor mange ting
hvor vi bl.a. laver beskæringsopgaver blomstrer og fuglene synger.
og nedlægger de gravsteder, hvor
Når vi kommer til pinse eller grundfredningstiden er forbi og familien
lovsdag, så er det tid at skifte forårsikke ønsker at forny for endnu en
blomster med sommerblomster, som
periode. Snart begynder sæsonen med hovedsageligt består af isbegonier.
at fjerne grandækning fra gravsteder- Desuden sætter vi en del georginer
rundt på kirkegården og så er det også blevet sæson for vanding. Samtidig er der stadig travlt med hækklipning, hvor første del gerne skal være
afsluttet inden sommerferien. I sommerferien er der en person mindre til
at klare vedligeholdelsen, når vi holder ferie på skift, så der er nok at se
til med at holde fri for ukrudt, vande,
klippe græs og trimme kanter osv.
Efter sommerferien går vi i gang med
anden del af hækklipningen.
Majbrith klipper græsplæne. Vi arbej- Heldigvis har vi forskellige typer
der også med uklippede græsarealer. hække, så vi kan fordele klipningen
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I oktober holder vi efterårsferie på
skift og fra uge 43 begynder grandækningstiden, som ligesom i foråret
er en travl tid, hvor det hele skal nås
inden for kort tid. Som regel er grandækningen færdig i begyndelsen af
december omkring advent.
Året afsluttes med en rengøringsrunde, hvor vi fjerner blade og grene, der
er faldet ned på grandækningerne.
Endelig er det også årstiden, hvor det
kan være nødvendigt at glatførebekæmpe og fjerne sne. Efter en hektisk
grandækningstid er der gerne nogle
løse ender, der skal gøres færdig
rundt omkring og så trænger værkstedet og kontoret også til en gennemgang.
Nogle opgaver er sæsonopgaver og
andre er ugentlige opgaver som f.eks.
at rive gangene, fjerne visne blomster
og ukrudt, tømme affaldsspande og
klippe græs i sommerhalvåret.
Fortsættes...

Astrid klipper hæk, som er en stor del
af kirkegårdsarbejdet. Hækkene giver
kirkegården struktur og karakter og er
hjemsted for mange levende væsner.
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Begravelse
Kirkegården er først og fremmest
begravelsesplads for sognets døde og
mindested for os levende.
Når der sker et dødsfald, bliver jeg
som regel kontaktet af de pårørende
og vi går en tur på kirkegården, hvor
jeg viser, hvor der er ledige gravsteder. Der kan være mange ting, der
afgør, hvor det sidste hvilested skal
være, f.eks. under et træ, i solen, tæt
på vandhanen, i nærheden af naboer,
med udsigt til kirken eller sin bopæl.
Hvis det er en ægtefælle, der er død,
så er gravstedet der allerede og så
kontakter jeg stenhuggeren, der henter stenen for at indhugge det næste
navn og jeg ringer til entreprenøren,
der skal grave graven. Først fjerner vi
beplantning og stenkanter mv. og gør
klar med gravramme, afstivning og
jordkasse.
Efter højtideligheden dækker vi graven sammen med entreprenøren, pynter af og udlægger alle kranse og bårebuketter på graven.
Anlæg af gravstedet vil typisk ske et
halvt år efter begravelsen, når jorden
har sat sig.
Urnenedsættelse
På Mårslet Kirkegård er der ca. 5 begravelser og 35 urnenedsættelser om
året. Urnenedsættelsen sker oftest 14
dage - 1 måned efter bisættelsen, men
det er der ingen regler for.

Urnegraven graver vi selv og pynter
med gran eller andet grønt. Jeg mødes med pårørende ved graven. Oftest
er det familien selv, der nedsætter
urnen og hjælper med at dække graven. Andre gange gør vi det hele i
stilhed uden pårørende. Der er ikke et
fast ritual herfor, men vi aftaler mest
muligt på forhånd.

Kurt arbejder med løvsugeren en stor
del af efteråret, mens bladene falder
af de store gamle og flotte træer. Der
bliver en god bladkompost af de
mange blade.
Udviklingsplan
I den tid, hvor jeg har været graver,
har jeg sammen med Menighedsrådet
og mine kolleger arbejdet for at gøre
kirkegården grønnere og frodigere.
Vi har udarbejdet en udviklingsplan,
som vi selv udfører etapevis. Det
handler dels om at kunne tilbyde det
rette antal gravsteder i den form, der
er efterspørgsel på og det handler om

at gøre de dele af kirkegården, hvor
der ikke længere er aktive gravsteder,
attraktive igen i en ny form. Tendensen er mindre gravsteder med mindre
vedligeholdelse og med mere grønt
og flere blomster. Der skal også være
plads til at pårørende selv kan gøre
noget på gravstedet og sætte sit individuelle præg og udvise omsorg for
den der er savnet. Selvom kirkegården forbindes med døden, gælder det
om at skabe liv mellem gravstederne.
Begrebet biodiversitet er ikke til at
komme uden om og mine kolleger og
jeg glædes dagligt ved at have denne
dimension med i arbejdet. Med små
enkelte tiltag har vi gjort meget, så
insekterne summer lystigt og indtrykket af ordentlighed stadig bevares.
Noget andet, der skal bevares, er de
registrerede gravminder, som jeg også har en stor kærlighed til. Vi arbejder på et nyt anlæg, der er med til at
formidle den store kulturarvsværdi i
disse gravminder.
Jeg håber, at der fortsat er mange, der
vælger kirkegården til. Som i livet,
hører de døde til i et større fællesskab
end den enkelte familie. Når de døde
begraves på kirkegården og markeres
med et gravminde, så er det også en
placering i vores fælles rum, hvor alle
kan komme og besøge graven. Det er
en styrke ved kirkegården.
Graver Anne Marie Dalsgaard

Mårslet Kirkegård november 2019. Dronefoto: Rasmus Hansen, Frameworkers. Efterhånden som flere pladser og
gangarealer bliver udlagt med græs og beplantning, fremstår kirkegården med en grønnere og frodigere karakter, som
tiltaler os.
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Frokostpausen
- et fællesskab for mænd
Næste gang
Den 3. og 17. februar
kl. 10.00-12.30

Gudstjenesterne 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.
Næste gang er d. 5. februar ved Signe Høg

i Mårslet Sognehus.

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

Der kan løbende komme ændringer
eller aflysninger af aktiviteter i
kirken og sognehuset. På kirkens
hjemmeside kan du se seneste nyt.
www.maarslet-kirke.dk

Hyggeklubben
- Er aflyst i februar.

Hold øje med kirkens hjemmeside
og facebookside for mere
information om hvornår vi starter
op igen.

Mandagscafé
Mandag d. 8. februar
kl. 9.30 - 11.00 i
Sognehuset

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
og
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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Farvel til to kollegaer
Kirkekulturmedarbejder Kirsten
Margrethe Bach har pr. 1. januar
2021 søgt nye udfordringer.
Menighedsråd og ansatte vil gerne
sige Kirsten tak for tiden i
Mårslet, hvor vi har nydt godt af
hendes sprudlende idérigdom og
ønsker samtidig alt godt med den
nye stilling.

Traditionen tro plejer vi her i Mårslet Kirke
at fejre fastelavn. Det er altid en hyggelig
dag med glade udklædte børn, tøndeslagning
og fastelavnsboller i sognehuset efter fastelavnsgudstjenesten. Desværre føler vi os
nødsaget til at aflyse fastelavnsfejringen i år
på grund af corona. Vi kan ikke afholde
eventen på en god og sikker måde som
stadig ville være fuld af sjov og ballade.
Selve fastelavnsgudstjenesten vil dog stadig blive afholdt,
og der er alle selvfølgelig velkomne!

En tak skal også
lyde til Åse Merete Morsø, der i månederne oktober til
december 2020 har været ansat som vikarpræst under
Signe Høgs studieorlov.
Menighedsråd og ansatte

Stjernekoret

Så er der 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!
Vi øver hver torsdag kl. 16.15-17.30 i Mårslet Sognehus.
Tilmelding - Skriv til vores organist:
kasper.fonnesbaek@gmail.com

Vi glæder os til at se dig!
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Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 2021
Vær med, når vi samler ind til verdens fattigste den 14. marts!

kun bliver voldsommere og voldsommere år for år.
Lige nu står problemerne i kø for verdens fattigste. Mens
Når vi samler ind den 14. marts, går pengene blandt andet
klimaforandringernes konsekvenser er en realitet, har
corona-pandemien været med til at forværre problemer, der til klimahjælp som:
eksisterede i forvejen. Sult, ulighed og konflikter.

Træplantning, der modvirker jordskred og kan bremSom næstekærlige mennesker må vi ikke vende det blinse voldsomme oversvømmelser
de øje til verdens fattigste, der mere end nogensinde har

Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer
brug for en håndsrækning. I stedet må vi bevare håbet og
folk rent drikkevand
troen på, at vi kan gøre en forskel.

Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare tørke og
omskifteligt vejr
Det får du helt konkret mulighed for søndag den 14. marts,
hvor vi samler ind til verdens fattigste. Her stemmer vi
Vi lever i en tid, hvor næstekærlige handlinger aldrig
dørklokker på vegne af mennesker, der ikke selv har
har været vigtigere!
muligheden for at bede om hjælp.
Derfor vil vi også i år i Mårslet Kirke og Sogn deltage i
den landsdækkende indsamling og derigennem være med
til at hjælpe medmennesker, der har det værre end os.
Indsamlingen finder sted søndag den 14. marts 2021
mellem kl. 10.00 og 13.00
Samtlige husstande i Mårslet Sogn aflægges et besøg.
(Nærmere herom følger i næste nummer). Håber, du
har lyst til at gøre en aktiv forskel ved at være indsamler.
Sæt X i din kalender allerede nu og meld dig som indsamler på tlf. 4011 0175 eller e-mail:
k.lunderskov@gmail.com
I Nepal ødelægger klimaforandringerne de traditionelle
rismarker. I landsbyen Parsatal har indbyggerne fået hjælp til at
lave de tidligere rismarker om til en fiskesø. Hvert år sætter
Folkekirkens Nødhjælp 5.000 småfisk ud i den kunstige sø.
Foto: Jakob Dall

På vegne af Mårslet Kirke og Menighedsråd
Knud Lunderskov

Klimaproblemer øverst på listen
I tørkeplagede lande som Etiopien, Sydsudan og
Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi høsten slår
fejl år efter år. I lande som Nepal, Bangladesh og Myanmar
forsvinder livsgrundlaget, når voldsom regn skyller jorden
væk.
Klimaforandringerne er her allerede – de er bare ikke
særlig ligeligt fordelt på verdensplan. Det er verdens fattigste, der rammes hårdest af konsekvenserne. Mennesker, der
i forvejen ingenting har.
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til mennesker i
snart 100 år, længe før klimaforandringerne kom på
dagsordenen. Derfor ved vi også godt, at der altid har været
naturkatastrofer – men aldrig i det omfang, vi oplever nu.
Vi må handle nu, hvis vi skal redde liv. I verdens fattigste
lande er der brug for konkret hjælp til at håndtere tørke og
oversvømmelser. Hjælp til at overkomme de orkaner, der
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SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
skh@km.dk
Fridag: mandag

Kontakt Kirken

SOGNEPRÆST
Trine Bredahl Nissen
tlf. 4041 6401
TBNI@km.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
KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com
Fridag: mandag
KIRKE-&KULTURMEDARBEJDER
Anika Mette Villadsen
Tlf. 4022 4076
kkm.maarsletkirke@gmail.com

Kirken er åben

ORGANIST OG KORLEDER
Kasper Fonnesbæk Andersen
Tlf. 2371 9226
kasper.fonnesbaek@gmail.com
Fridag: mandag/tirsdag
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag
GRAVER
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården,
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
graver@maarslet-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Erik Lund Sørensen
Tlf. 2872 9395
eriklundsoerensen@mail.tele.dk

Mårslet Kirke er normalt åben i dagstimerne mandag til fredag kl. 8.00 17.00. Alle er velkomne til at slappe
af fra dagens stress og nyde roen i det
smukke 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
Dato for næste menighedsrådsmøde:
Onsdag den 10. februar
kl. 19.00-22.00

KIRKEVÆRGE
Poul-Erik Christensen
Tlf. 4027 3111
adm@murerfirmaet-maarslet.dk
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!

Nyt menighedsråd
En valgperiode er omme og en begynder.
Den 25. november blev Mårslet Sogns nye menighedsråd konstitueret og posterne
til de forskellige råd og udvalg
fordelt. Her kan du se, hvem der besidder hvilke opgaver i det nye menighedsråd.
Formand: Erik Lund Sørensen.
Næstformand: Anders Sørensen.
Kasserer: Torben Pedersen.
Sekretær: Susanne Lauritsen.
Kontaktperson: Helle Harmsen.
Øvrige medlemmer af menighedsrådet: Signe Juul Madsen. Ellen Albæk. Anders
Kristoffersen. Kirsten Schmidt-Nielsen.
Desuden præsterne Signe Kølbæk Høg og Trine Bredahl Nissen.
Som kirkeværge er Poul-Erik Christensen blevet valgt og Keld Egholm er valgt
som bygningskyndig.
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Udstykning af Eksegårdsvej 8
(fortsat fra forrige side)
som oprindelig foreslået i Helhedsplanen, der skaber forbindelse fra Bedervej og midtbyen via krydsning af
Giber Å. Stien anlægges af grundejeren af lokalplansområdet. FU ønsker
dog at bemærke, at der skal sikres en
større respektafstand til Giber Å end
det fremviste.
’Den Glemte vej’
På orienteringsmødet fremkom der
forslag om nu at medtage et areal af
’Den Glemte Vej’ mellem Bedervej og
Giber Å. Arealet fremstår i dag som
naturområde og tjener bl.a. til afledning af overfladevand fra boligområderne syd for Bedervej mod Giber Å.
På foranledning af Rådmanden for
Teknik og Miljø sidste år, er der af FU
indsendt en skrivelse om at rådmanden skal sikre, at Helhedsplanens
cykel og gangsti kan planlægges i
området. Det vil sige, at vejudlægget
på ’Den Glemte Vej’ bør bevares - og
alene anvendes til at etablere den
sammenhængende cykel- og gangsti,

der vil kunne forbinde Mårslets to
fysisk afskårne byhalvdele via en ny
krydsning af Letbanen øst for Mårslet
Station. Dette har FU også meldt ind
som forslag til kommunens kommende Anlægsprogram i foråret 2020.
Adgangsvej til Eskegårdsvej 8
På orienteringsmøde fremgik det, at
der påtænkes anlæggelse af adgangsvej og -fortov til Eskegården 8 via det
foreslåede udvidede lokalplansområde
for ’Den Glemte Vej’. FU er meget
betænkelig ved dette, da områdets
nuværende karakter som naturareal
vil blive ændret til at være domineret
af asfalt, fortovsfliser, lysanlæg og
vejbelysning.
I dag eksisterer der en sammenhæng
mellem Giber Å, Den Glemte Vej og
Mårslet Bypark, som skaber rekreative muligheder og faunapassager
i byzone. FU ønsker netop at styrke
denne naturmæssige sammenhæng,
og endda arbejde med at fritlægge
den rørlagte bæk mellem Bedervej og
Giber Å for at skabe en bedre natur.

FU ønsker at præcisere følgende: Den
foreslåede vejadgang er i strid med
Helhedsplanen for Mårslet og Omegn inkl. de deraf afledte forslag, FU
har indsendt til Aarhus Kommune og
Aarhus Byråd.
FU er dertil af den opfattelse, at Aarhus Kommune som planmyndighed
har ansvar for at sikre, at der ikke sker
naturmæssige forringelser af forslaget.
FU har derfor bedt Aarhus Kommune
om at fremlægge fagligt belæg for den
foreslående 30 meters respektzone
mellem Giber Å og bebyggelse samt
naturens fri bevægelighed ikke begrænses ved forslaget ift. nuværende
forhold i området.
Det kan konstateres at byrådets Kommuneplan fra 2017 overfor borgerne,
ikke overholdes ved det fremviste.
Myndigheden er derfor blevet opfordret til at oplyse punkt for punkt
overfor borgerne i Mårslet, hvor den
overholdes og en begrundelse for at
kommuneplanens beskrivelse af området nu ikke kan overholdes.

Send et indlæg til indlaeg@maarslet-bladet.dk
VI ER DIN CITYMÆGLER MED LOKALKENDSKAB I MÅRSLET
FÅ EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING
•
•
•
•

Spar omkostninger til kædesamarbejde
Vi er uafhængige og bestemmer selv - sammen med dig
Ejendommen udbydes til salg via intelligent online markedsføring
Gå ikke glip af et godt tilbud vedrørende salg af din ejendom

Er du i tvivl - kom ind og få en kop kaffe og en snak om dine ønsker.

DU FINDER OS PÅ HARALD JENSENS PLADS 1 OG PÅ www.broholmbolig.dk
VI ER HER FOR DIG ...
... ET UAFHÆNGIGT ALTERNATIV
KONTAKT OS
Harald Jensens Plads 1
8000 Aarhus C
8617 5000
info@broholmbolig.dk
www.broholmbolig.dk Gunnar Broholm

Birgitte Leander

Ejendomsmægler & valuar, MDE Ejendomsmægler, MDE

Februar 2021

Kasper Jensen

Ejendomsmægler, MDE

Mette Boilesen

Studentermedhjælper
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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

24

februar 2021

Februar 2021

25

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
- så hold den i
Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside
www.borgerhus.dk

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

ÅBENT
ALLE
DAGE

8-21

Mårslet Byvej 28 • Mårslet
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Købmand
Lars Christensen

februar 2021

Mårslet fællesråd ny hjemmeside
WWW.MAARSLET.NU

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

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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Mød Jesper…
Jesper bor i Mårslet, har mange års erfaring med
boligsalg i byen og kommer hjertens gerne ud til
en gratis og uforpligtende boligsnak.
Overvejer du at sælge?
Så kontakt Jesper på tlf. 8693 6566
og kom godt og trygt i gang med
dit boligsalg.

Med en markedsandel på 30%* er vi
den mest sælgende mægler i Mårslet.
Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Beder på tlf. 86 93 65 66 og få en gratis og uforpligtende
salgsvurdering.
danbolig.dk
*Boligsiden.dk/maegler d. 12.11.2020
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danbolig Beder
Kirkebakken 22
8330 Beder
Tlf. 86 93 65 66

