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LEDER
En dråbe kommer sjældent alene

Way back, i 1999-2002, da Mårslet rummede 3000 mennesker, gennemførte byen et kommunalt støttet (en halv million kr!) projekt, som
vi kaldte Væreby-Leveby. Som navnet antyder, handlede det om at
revitalisere det lille samfund. Det var begrundet i, at byen var vokset fra
”en rigtig landsby” med flere købmænd, mejeri osv. til en omegnsby,
hvor folk mest boede. Der var behov for en version 2.0. Eller måske en
version X.0, for der har jo været flere redefinerende begivenheder, siden
Mårslet opstod: Andelsbevægelsen, Højskolen, Odderbanen, osv.

Version X+1 kunne hedde Leveby-Klimaby og tage udgangspunkt i
en vision om at demonstrere for os selv og resten af verden, at man ved
gode vaner og fælles hjælp og venlighed kan fjerne den dråbe CO2, som
Mårslet udleder i det store hav af dråber, der gør, at bægeret ikke flyder
over. Og måske starte en bølge hvor andre samfund tager idéen op.
Det havde måske været mere oplagt at sigte efter en Miljøby. Med
blomsterenge, rene grøftekanter, renere luft mm. Den proces er allerede
i gang på udmærket vis i byen – og at holde styr på klimaet/vejrliget er
vigtigt og har kæmpe konsekvenser for miljøet også.
Og hvad kan vi så gøre, vi godt 5000 mennesker, kunne man spørge. Én
milliontedel af jordens befolkning. Først og fremmest finde og fastholde
nye vaner, så vi hver især eller sammen kan leve på en mindre belastende måde. Små eller større ting, der bringer den enkelte persons CO2-aftryk ned – ikke med politikasket på hovedet men med smil på læben og
omtanke mellem ørene. Vi behøver ikke gå i takt eller lige langt, når bare
retningen er rigtig.
Hvis det skal være 8320s projekt kan det passende sparkes i gang af
Fællesrådet og udføres af folk i byen, der går ind for sagen, og som gerne vil opleve glæden ved et meningsfuldt arbejdsfællesskab.
Hvem vil være med?
Kurt Søe

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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Opsøgende indlæg Cecilie Schmidt Dam
Mig og min hund - Noah & Balou
til, at han er tilgivet igen. Tidligere på
dagen var familien på Vilhelmsborg,
hvor Balou var på duftsafari og rigtig
kunne bruge sin lugtesans. Det er
faktisk også Balou, der har den bedste
lugtesans derhjemme, til gengæld er

Noah Salling Andersen er 9 år og går
i 3.B - B som Balou - på Mårslet
Skole. Noahs hund Balou er ikke Hr.
Hvem-som-helst, men en storøjet,
ravgylden Cavalier King Charles Spaniel på næsten 14 år. Hvad der faktisk
svarer til 91 år i menneskeår, forklarer
Noah. På gåture i Mårslet har jeg ofte
set de to spadsere ved siden af hinanden med en slående lighed mellem
ravfarvet pels og ravgyldne lokker.
Noah leder an med stor tålmodighed
og Balou følger trop med aldersbetinget, varierende villighed. Da jeg

spurgte, om de to kunne have lyst
til at være med i en artikel i Mårslet
Bladet var Noah ikke sen til at sige ja
på begges vegne, og hans begrundelse
var klar: Jeg synes, at Balou fortjener
at blive berømt!
Der er faktisk kun meget lidt dårligt
at sige om Balou. Noah mener, at det
må være hans gøen, der er hans mest
irriterende træk. For eksempel har
han, lige inden vores interview, gøet
gentagne gange og forstyrret bagningen af en banankage. Men det virker
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han ikke længere den hurtigste af de
to. Da han var yngre, kunne han løbe
solen sort, men nu er det Noah, der
løber stærkest.
I en tid med få legeaftaler og aflyste
spejdermøder, er det rart at have en
blød og pelset storebror derhjemme.
Under hjemmeskolingen har Noah og
Balou gået tur i frikvartererne. De
har en fast rute, der går forbi en af
Balous firbenede veninder - Tixie der gerne kysser gennem hegnet. Jeg
ved af erfaring fra egen hund, at Tixie
ikke begrænser sig til ét mandligt
bekendtskab, men at hun kaster sine
kys i grams til mangen en hanhund.
Den information ser dog ikke ud til at
tynge hverken Noah eller Balou.
Ret skal være ret; nu hvor Balous
mest irriterende træk er blevet åbenbaret for hele Mårslet, må vi også
have det allerbedste ved ham med. Og
svaret er ifølge Noah ganske simpelt:
At han er en hund! Og lidt berømt er
han i hvert fald blevet.
Af Cecilie Schmidt Dam
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Mårslet Vandværk

Grundet corona situationen har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen til maj måned. Der vil komme nærmere information
når endelig dato er besluttet.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Orientering fra Mårslet Vandværk
Det nye vandværk er nu færdigt –indvendigt, udvendigt,
belægning og grønt! Ovenikøbet kan vandværket i oktober måned 2021 fejre 100 års
jubilæum, så vi slår fejring
af disse lykkelige begivenheder sammen ved et åbent hus
arrangement sidst på sommeren 2021. Her vil alle have
mulighed for at se vort nye
vandværk.

al det vand, der ønskes. Samtidig er økonomien i top, således at vi i vores budget for
2021 foreslår en nedsættelse
af vandprisen fra 6,00 til 4,00
Kr. pr m3. Hertil kommer, at
vi nedsætter den faste afgift
med 100 Kr. Da priserne er
eksklusiv moms, betyder det
en samlet reduktion på 375
Kr. for en gennemsnitshusstand.

Boring 3 ned bag vandværket
er blevet renoveret, hvilket
betyder, at vi også i fremtiden
kan forsyne forbrugerne med

Grundet corona epidemien
har vi indstillet udskiftningen
til de moderne vandmålere.
Vi har ment, at det ikke er
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forsvarligt at gå fra hus til hus
i disse tider. Hvis alt går vel,
genoptager vi udskiftningerne i 2021. De nye målere er
nødvendige på grund af de
nye regler om beskyttelse af
persondata, så de nye målere
bliver koblet til vores eget
radio netværk og ikke som
hidtil aflæst af AURA. Vandværket bliver derfor også på
dette område sikret og fremtidssikret.
Bestyrelsen for vandværket.

TMG
Støtte til TMG fra OK og SuperBrugsen i 2020
Pengene fordeles af TMGs forretningsudvalg til TMGs afdelinger i
2021 i puljer á 5.000 kr. Aftale om
fordeling af puljerne kan ses på http://
www.tmgsport.dk/tmg-hovedforening/
tmg-ok-sponsorpulje-fordeling.

Brugsuddeler Troels Laursen overrækker
sponsorbeløbet til TMGs hovedformand
Micael Østergaard, håndboldformand
Henrik B. Jensen og foreningsudvikler
Pernille Bechsgaard

TMG siger hermed mange tak til SuperBrugsen, Mårslet og OK for sponsoratet på 57.086 kr. (inkl. moms).
OK og SuperBrugsen har givet 30%
ekstra i 2020 på grund af coronaen og
de ekstra udfordringer, det har givet.

Støtten tilvejebringes ved køb af
brændstof på OK-tanken, ved OK-mobilabonnementer og ved OK-elaftaler
på OK-kort, som er tilmeldt med
støtte til TMG.
TMG vil derfor også sende en stor tak
til borgerne i Mårslet og omegn for
at have tilmeldt deres OK-kort med
støtte til byens lokale idrætsforening
TMG.
Hvis ikke du allerede har tilmeldt dit
OK-kort med støtte til TMG, kan du
gå ind på www.ok.dk og på Min OK
under ’Profil’ kan du se, om du støtter

en forening eller klub. Her kan du
trykke på knappen ’Skift sponsorklub’
og søge efter TMG. Når du har fundet
TMG, vælger du den og trykker herefter på ’Skift sponsorklub’.
Har du hentet OK-appen kan du søge
efter klubber og foreninger under
’Mig’ og dernæst ’Støt sporten’. Tryk
enten på dit OK Benzinkort, Dankort
eller MobilePay, så kan du søge på
klubnavn, postnummer eller by. Når
du har fundet TMG, vælger du den og
trykker herefter på ’Gem sponsoraftale’.
Sponsoratet fra forrige år er i 2020
fordelt til: TMG Tennis – TMG Dart
– TMG Floorball – TMG Cykelmotion (MCM) – TMG Fodbold – TMG
Håndbold og TMG Badminton.
TMG Forretningsudvalget

Forretningsudvalg:
Formand
Micael Østergaard
40 25 27 11
micael.ost@gmail.com
tmg.andersbraagaard@gmail.com
Næstformand
Anders Braagaard
50 88 76 73
Kasserer
Gerda Svendsen
40 31 13 79
svendsengerda@gmail.com
krusejacobsen@gmail.com
FU-medlem
Claus Jacobsen
41 72 73 19
Afdelingsrepræsentanter:
Afdelingsrepræsentanter
Badminton
Jesper Munk
23 46 69 45
jespermunk.dk@gmail.com
Basketball
Jesper Sander
20 64 02 88
jespersanderdk@gmail.com
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

Næste Mårsletblad udkommer til april Deadline for tekster og annoncer er 10. marts 2020
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TMG
TMG’s afdelingers generalforsamlinger 2021:
Afdeling

Dato

Klokkeslæt

t Sted

nk

TMG
17. marts 2021
19.30
Multihallen
spu Sal A
d
i
t
Hovedafdeling
ere
n
TMG Badminton
23. februar 2021
20.00
Oplyses
senere
e
t s Multihallen sal A
e
TMG Basketball
24. februar 2021
19.30-22.30
å
dp
TMG Cykelmotion
22. februar 2021
19.30
Multihallen sal A
u
es
d
l
TMG Dart
18. februar 2021
19.00
Darts klublokale
me
TMG Floorball
23. februar 2021 oer 18.30-20.00
Multihallens mødelokale
t
a
TMG Fodbold
23. februar 2021
19.00
Skolens kantine
ed
ny
TMG Gymnastik
09. februar– 2021
19.30
Skolens kantine
a 2021
n
TMG Håndbold
25. februar
20.30
Multihallen sal B
ro
o
c
TMG Motion
25.afebruar
2021
19.30
Multihallen sal A
f
d februar 2021
TMG Petanque
03.
18.00
Mårslet Skole, mødelokale 3
n
ru
g
TMG Tennis
23. februar 2021
19.00
Oplyses senere
å
tp
a
TMG Volleyball
25.
februar
2021
19.00
Baneleddet 2
s
d

U

På grund af coronarestriktionerne er TMG’s generalforsamlinger udskudt.

På grund af coronarestriktionerne er TMG’s generalforsamlinger udskudt. Når vi ige
Når vi igen kan mødes uden restriktioner, vil nye datoer og mødested
kan mødes uden restriktioner, vil nye datoer og mødested blive meldt ud via diverse
blive meldt
ud via
diverse
opslag på sociale medier m.v.
opslag
på sociale
medier
m.v.

”Borgere i Mårslet risikerer at save den gren over,
som de selv sidder på”
…ved at stå i vejen for en attraktiv byudvikling på Eskegården

For trekvart år siden flyttede
vi fra Mårslet efter at have boet der
i 43 år. I de år, har vi naturligt fulgt
udviklingen i området 8320. Og vi har
været glade for at bo i Mårslet.
For en halv snes år siden så
vi i øjnene, at det hus, vi byggede i
1976, var blevet alt for stort. Vi begyndte at orientere os om forskellige
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muligheder i nærmiljøet – i Mårslet.
I 2015 hørte vi om byudviklingsmuligheder på Eskegårdens
område. Det vakte vores interesse.
Desværre er projektet på Eskegården
undervejs stødt på modstand, primært
fra en beboergruppe i området, støttet
af nogle uvederhæftige argumenter
fra fællesrådet. Man opfinder nogle uforståelige begreber, fx at den
faldefærdige/misligholdte bindingsværksbygning er bevaringsværdig og
at området omkring Eskegården er et
unikt naturområde med en enestående
biodiversitet, som et byggeprojekt vil
spolere. Man har også fået rykket så
meget på arealet, at projektområdet
skulle indgå i “Den grønne Kile”
(som i de protesterendes bevidsthed
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er kraftigt udvidet i forhold til den
åbne strækning, vi for år tilbage blev
præsenteret for af arkitekt Ib Møller
som udkigget mod sydøst fra kirken,
hen over Bomgårdshaven og op over
bakkerne på Eskegården). Undervejs
i processen har fællesrådet kastet liv
over nogle begreber som “fredet dige”
og “fredet eng”. Jeg har ikke været i
stand til at finde nogen dokumentation
for de omtalte “fredninger”. I områder benævnt med “fredet dige” har
jeg kun kunnet finde nogle mark sten
i udkanten af Eskegårdens mark og
enkelte tjørnetræer. Å-beskyttelseslinjen kræver man, helt ude af proportioner, overholdt med 150 meter. Et par
hundrede meter længere nede ad åen
(der, hvor vi boede) er afstanden til

bebyggelse ca. 30 meter; og for øvrigt
er det i byzoner kommunen, som
efter individuel vurdering fastsætter
byggeafstanden til offentlige vandløb
(i Aarhus Kommune nogle steder helt
ned til nul meter).
Aarhus Kommune har i 2017
udset de bynære centre i omegnsbyerne langs letbanen som udviklingsområder. Dermed lettes transporten
til Århus C og de “gamle” forstæder.
Familierne behøver ikke at have to
biler for at kunne bo i kommunens
randområder.
Min kone og jeg havde for
få år siden håbet at finde vores næste
hjem i et nybyggeri på Eskegårdens
jorde. Men udviklingen trak i langdrag. Vi mistede troen på, at vi skulle
følge sporet at flytte ind i en ny bolig
i det centrale Mårslet. Vi besluttede
derfor at rykke rødderne op og vi
fandt vores nye bolig i Hou. Og vi har
konstateret efter flytningen, at vi ikke
er de eneste tilflyttere fra Mårslet. Vi
er måske ikke attraktive skatteydere,
men det kan da ikke være et mål, at
borgerne flytter fra Aarhus Kommune,
fordi der ikke er boligtyper til alle –
der er jo også mange børnefamilier,
der flytter til Skanderborg, Odder og
Favrskov af samme årsag.
Vores tilknytning til Mårslet,
består fortsat. På afstand følger vi
udviklingen. Vi har fhv. naboer og
gode venner i Mårslet. Og vi har også
reserveret vores gravsted på Mårslet
Kirkegård, for i Mårslet har vi tilbragt vores længste sammenhængende livsperiode. Vores tilknytning til
Mårslet er intakt. Derfor bliver vi lidt
kede af det, når vi konstaterer, at sure
stemmer lægger forhindringer i vejen
for byens udvikling.
Når man læser indlæg fra
Fællesrådet får man indtryk af, at det
er en myndighed, som udtaler sig.
Helhedsplanen omtales, som var den
en kommuneplan, som er forpligtende
i forhold til fremtidige beslutninger i
kommunen. Da den seneste kommuneplan blev vedtaget i byrådet, blev
området omkring Eskegården (sydvest
for Giber Å) udlagt som byudviklingsområde. Vi fattede igen mod og
så frem til i løbet af et par år at kunne

flytte til en ny (og mindre) bolig på
Eskegårdens jord, 150 meter fra byens
faciliteter og letbanestationen. Men
virkeliggørelsen af planerne trak ud,
nu ville Fællesrådet have nedsat en
følgegruppe – så gik der 1 år mere.
Dagligvarehandel og servicefag er afhængige af befolkningsunderlag. Fortsat udvikling forudsætter
et godt miljø og åbenlyse fordele;
for ældre især: nærhed til indkøb og
infrastruktur. Her spiller Eskegårdens placering en afgørende rolle for
både ældre og unge når de skal vælge
bosted – let til Brugsen, letbanen,
apoteket, bageren, lægen, tandlægen
og fysioterapeuten, daginstitution.…
Tilflytning gavner forholdene for alle i
området.
Helhedsplanen eller rettere:
lokalsamfundsbeskrivelsen, som byrådet i sin tid gav Fællesrådet i opdrag
at lave, blev der fra Fællesrådets side
gjort et stort arbejde i at udarbejde.
Man gjorde det under titlen: Helhedsplan (formentlig fordi den titel
lyder mere officiel). Befolkningen
i Mårslet blev inddraget i arbejdet i
form af “workshops”. En glimrende
struktur. Men undervejs slog tanker
om manipulation mig, herunder tanker
om en del af fællesrådets medlemmers
habilitet – personlige særinteresser
tonede frem. Workshoppene syntes at
være orkestreret i en af Fællesrådet
forud bestemt retning.
Der blev nedsat grupper og udvalg,
hvor fællesrådet på forhånd udpegende formanden. Eftertænksomt trak
jeg mig ud af processen. Jeg slog mig
til tåls med, at en “helhedsplan” ikke
har nogen afgørende kraft. Den er
udelukkende et rådgivende instrument
til byrådet, forud for vedtagelsen af
en kommuneplan for de næste fire år.
I sig selv sender helhedsplanen blot
nogle pejlemærker fra borgerne til
politikerne.
Den bedrevidende, surhedsskabende attitude, som Fællesrådet
udstråler i sine indlæg om byudviklingen på Eskegården, virker ikke
befordrende for den gode stemning.
Dermed er Fællesrådet og naboprotesterne medvirkende til at “save den
gren over”, som de selv sidder på. Så
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vidt mig oplyst har der end ikke været
taget kontakt til Eskegårdens ejere
fra Fællesrådets side for at afstemme
interesser og muligheder. Alligevel
har man fremsat dispositionsplaner
for Eskegårdens benyttelse, herunder
forslag til udlægning af (natur)park,
fredet eng! Skal der eksproprieres og
hvem skal så betale???
Adgangsvejen til Eskegårds
udstykningen er på det seneste blevet
foreslået lagt, som en blind vej på
“Den glemte Vejs” tracé. Det er flere
beboere på Bedervej ikke lige begejstrede for (deres baghave). Men det
oprindeligt tænkte alternativ i tidernes
morgen (som er tinglyst), en omfartsvej fra Mårslet Byvej til Nymarks
Allé eller i fremtiden måske til Beder-Bering vejen, ville nok ikke have
været mere populært. Vejføringer har
altid været årsag til trakasserier.
Fremtidig byudvikling forudsætter fremsynethed og vækst. Hvis
man som nabo eller interesse-organisation går i en åben, konstruktiv debat
(i dette tilfælde med Eskegårdens ejere) omkring udviklingsplanerne, har
man mulighed for at få indflydelse på
bl.a. bebyggelsesgrad, udformning af
boligstruktur, vej- og stiføringer, forbedring af infrastruktur som bro over
åen og sti til Brugsen og letbanen,
muligheder for bedre sammenbinding
af Mårslet nord og syd for Giber Å,
beplantninger som støjværn, park og
grønne områder mv.
Bulder-og-brag-protest, som
vi er vidner til, fører ingen vegne hen
og vil næppe heller lægge det fremsatte projekt i graven, idet byrådet
allerede i seneste kommuneplan klart
har taget stilling til, at området på
Eskegården kan udvikles, som en del
af Mårslets byområde. Eskegården er
en del af løsningen – nu kan Nord og
Syd endelig blive forenet med direkte
sti og cykelforbindelser.
Med venlig hilsen
Sven E. Bruun
Espelunden 29, Hou, 8300 Odder

7

Birgit takker af
efter mere end 40 års arbejde med børn og unge
le, som også bare er en god arbejdsplads med gode kolleger,” siger hun.
Skarp dame med mange holdninger
Der er få mennesker i Mårslet, som
ikke ved hvem Birgit Frederiksen er.
Fra hoveddøren på skolen har hun
år efter år vinket farvel til den ene
generation efter den anden, stående
tilbage stålsat på at sætte sit aftryk på
én mere. En ting er at sætte aftryk, en
anden er at gøre indtryk – og hvilket
indtryk får man af Birgit, når man
spørger de mennesker, som hun har
arbejdet sammen med?

For tidligere lærer Birgit Frederiksen
har klokken ringet ud for sidste gang.
En odysse gennem børn og unge først
som lærer og senere pædagogisk leder
på Mårslet skole er forbi. Det blev
til 40 år og en sjat i børn og unges
sag – men hvem er læreren og lederen
Birgit, som vi snart siger farvel til, og
hvad kan vi lære af hendes mangeårige rejse gennem folkeskolen?
I gennemsnit er vi på samme arbejdsplads i ca. 7,5 år. I den sammenhæng
er 40 år, måske overflødigt sagt,
lang tid. For de fleste for lang tid. Til
sammenligning skal vi regne i promiller, hvis vi skal måle procentdelen af
arbejdsstyrken, som er på en arbejdsplads så længe. Derfor er det måske
ikke så mærkeligt, at folk ofte spørger
Birgit, hvor drivkraften kommer fra.
”Jeg er ofte blevet spurgt, om jeg var
bange for nye udfordringer, eller bare
magelig. Hver gang jeg har overvejet andre udfordringer, har jeg valgt
eleverne – og der kommer jo nye i en
lind strøm hvert år, uanset hvor man
er. Hver udveksling til Tyskland var
med nye elever med nye udfordringer. Klasserne er nye elever med nye
forældre. Jeg har altid fået plads til at
prøve nye muligheder på Mårslet sko-

8

”Hun er en skarp dame med mange
meninger, holdninger og forskelligartede erfaringer fra folkeskolen – som
lærer og afdelingsleder på samme
skole og i øvrigt som borger i samme
by, Mårslet,” siger skoleleder Inge
Pedersen, Mårslet Skole.
En stor del af tiden på Mårslet skole
har Birgit Frederiksen beskæftiget
sig med børn med særlige behov.
Først som underviser og senere leder,
hvor det blev fast rutine for hende
at besøge klasserne, så ofte det var
muligt. Undervejs har hun taget en
kandidat i pædagogisk psykologi og
skrevet artikler og bøger i samarbejde
med kolleger i 1990-erne med udgangspunkt i den daværende nye lov
af 1993. Udgangspunktet var arbejdet
i Mårslet Skoles 10. klasse. Skolen
var med i et udviklingsarbejde, hvor
projektarbejde blev afprøvet som
en anderledes og mere elevcentreret
tilgang til læring. En viden Birgit Frederiksen siden har brugt som konsulent på Lærerhøjskolen, hvor hun har
arbejdet med projektarbejdsformen og
skoleudvikling, især med selvstyrende
lærerteamsarbejde.
Også skolens 40-årige sprog-/kulturudveksling med et gymnasium i
Winnenden i Sydtyskland har fyldt
en del i lærerlivet. At være med til at
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give eleverne globale kompetencer og
sprog har betydet meget både professionelt og privat.
Store forandringer
Fra Birgits start som nyuddannet lærer
på Mårslet skole til i dag har både
folkeskolen og samfundet gennemgået
en enorm udvikling, og med sin lange
erfaring har Birgit Frederiksen en indsigt som få andre. Hvad er forskellen
på dengang og nu – hvad kan vi lære
af udviklingen?
”Strukturen i folkeskolen har forandret sig meget, i takt med at kravene
til de unge er blevet højere. Tingene
var mere enkle dengang, og skolegangen var mere stabil med færre skift.
Det er nok den udvikling, jeg er mest
bekymret for
i forhold til fremtidens folkeskole. Jeg
så gerne mere stabilitet, flere voksne
og mindre grupper i nutidens skole,
for det er det, som erfaringer viser, er
bedst for både indlæring og trivsel,”
siger hun.
Som cand.pæd.psyk. fortæller hun
også, hvordan en anden udvikling,
præger nutidens folkeskole.
”I nyere tid har vi fået mere fokus på
det mentale helbred og trivsel blandt
børn og unge. Tidligere fik børnene
ikke en brøkdel af de diagnoser, de
får i dag, men jeg tror altid, de har
været der. Nu kommer de bare oftere
til syne, og jeg tror, det bl.a skyldes,
at børn bliver presset i deres hverdag
af høje forventninger og krav til sig
selv, fra skolen men også i privatlivet
i familien og på sociale medier. Børnene har fået et mere komplekst liv,”
siger hun
At give stafetten videre
Kan man koge essensen af sin erfaringer ned til en enkelt læresætning
og give den behændigt videre som en
bouillonterning til nyere generationer

af lærere, er den for Birgit Frederiksen at have et godt samarbejde med
kolleger og forældrene.
”Jeg har virkelig lært, hvor vigtigt det
er at have et konstruktivt samarbejde
med forældrene. Man skal ikke lade
sig skræmme af det store ansvar, man
som lærer har over for børn og forældre, men hvile i sin faglighed og stole
på sig selv og de beslutninger, man
træffer for børnene og samtidig være
fleksibel,” siger hun.
Med den anbefaling takker vi Birgit
Frederiksen for sin flotte indsats i

Børn og Unge, men vi siger ikke helt
farvel endnu. Grundet corona-situationen er der endnu ikke blevet afholdt
officielt afsked på Mårslet skole, men
det er planlagt senere på året.
”Jeg glæder mig til at sige ordentligt farvel”, siger hun med et smil i
stemmen.
Citat:
”Jeg er ofte blevet spurgt, om jeg var
bange for nye udfordringer, eller bare
magelig. Hver gang jeg har overvejet andre udfordringer, har jeg valgt

eleverne – og der kommer jo nye i en
lind strøm hvert år uanset, hvor man
er.”
Birgit Frederiksen
Citat:
”Jeg har virkelig lært, hvor vigtigt
det er at have et konstruktivt samarbejde med forældrene. Man skal ikke
lade sig skræmme af det store ansvar,
man som lærer har over for børn og
forældre”
Birgit Frederiksen

Tak for støtte til flagalléens forskønnelse
Kære Mårsletborgere tak for støtten til
flagallèens forskønnelse. Vi har siden
sidste omtale af projektet fået næsten
kr. 15.000,- i kassen, så vi har rundet
kr. 28.250,-.
Det indsamlede beløb svarer til 14
nye stænger uden flag, men selvfølgelig skal der flag på. Jeg har søgt
Danmarks-Samfundet om hjælp til
flag. Danmarks-Samfundet er en
upolitisk forening med Prins Joachim
som protektor. Foreningens formål
er at styrke kendskabet til og brugen
af Dannebrog som samlingsmærke
for nationens danske kultur. Det er
byrådsmedlem Hans Skou der er formand for Danmarks-Samfundet.
Siden sidst har jeg hørt fra foreninger.
der gerne vil støtte, hvis allèen bliver

udvidet, men det er der p.t. ikke taget
stilling til. Deres bidrag indgår derfor
heller ikke i de kr. 28.250,-.
Siden sidst, er der kommet bidrag
fra Group 8320 til 2 flagstænger med
flag. Andelsboligforeningen Mølleparken, TMGs hovedforening og Børge
Andersen har hver doneret en stang
med flag. Lene og John Gelineck og
Kirsten og Ole Iversen har hver især
doneret 2 flag.Bente og Jørgen Brandt
Andersen har doneret 1 flag.
Anne Molberg Andersen, Bo og Aida
Christensen, Hilda Johanne Hass og
Bo Nedergaard har også bidraget til
flagallèen.
TAK for støtten.

Ny bidrag modtagesc gerne En flagstang koster kr. 2.000,- og et
flag kr. 500,-.
Mindre bidrag er også meget velkomne. Jeg håber vi lige giver den en
skalle.
Bidrg kan indbetales på reg, nr, 1687
konto nr. 3227066066 med navn i
teksfeltet.
Med venlig hilsen
Per Enevoldsen
Banevej 4
Tlf. 93400500

Mårslet fællesråd ny hjemmeside WWW.MAARSLET.NU
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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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Ny frivilligkonsulent i Mårslet
le i et samarbejdsprojekt, med fokus
på understøttelse og styrkelse af de
frivilliges aktiviteter og fællesskaber.
Ajla har en baggrund i folkesundhedsvidenskab, og er meget optaget af at
fremme borgernes mentale sundhed.
Desuden har hun erfaring med at
samarbejde med frivillige, erhvervsliv
og andre aktører på lokal og national
plan. Som Frivilligkonsulent kan Ajla
b.la. hjælpe med opstart af ny forening
og vejlede med at søge kommunale
puljer til netop de frivilliges aktiviteter.
Den 15. januar startede Ajla Dzubur
som ny og midlertidig Frivilligkonsulent i Område Syd i Sundhed og
Omsorg, Aarhus Kommune. Ajla
overtager for Camilla Steskow, mens
Camilla er på barselsorlov. Senest
kommer Ajla fra en projektstilling i
Aarhus Kommune, hvor hun har haft
en koordinerende og faciliterende rol-

Grundet coronarestriktioner og nedlukningen, har Ajla endnu ikke haft
mulighed for fysisk at hilse på de
frivillige i Mårslet. Ikke desto mindre
glæder Ajla sig utrolig meget til at
møde de mange frivillige kræfter og
til at blive klogere på, hvilke ønsker
og behov, der lokalt måtte være.

”Jeg ser meget frem til at samarbejde
med jer i Mårslet og til at høre, hvad
I har på hjerte i forhold til videreudvikling af igangværende og udvikling
af nye indsatser i jeres lokalområde.
Ingen ideer er for store eller for små,
så tøv endelig ikke med at kontakte
mig, hvis I brænder inde med forslag
til aktiviteter eller lignende, som I
ønsker at igangsætte.”
Ajla opfordrer interesserede og nysgerrige borgere til at kontakte hende
for at høre nærmere om mulighederne
for et samarbejde.
Ajla er 34 år, og bor i Tranbjerg J
sammen med sin kæreste Rasmus og
deres to drenge på 4 og 1 år.
Frivilligkonsulent Ajla Dzubur kan
kontaktes på tlf. 41854171 eller
ajldz@aarhus.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
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Egnsarkivets åbningstider i marts
I skrivende stund er Mårslet Egnsarkiv lukket pga. corona-situationen, så
vi kan ikke skrive åbningstider for marts.
Når vi får lov at åbne igen, vil det i første omgang blive efter forudgående
aftale.
Evt. ændringer i åbningstid vil fremgå af hjemmesiden.
Selvom Egnsarkivet er lukket, må I gerne kontakte os!
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

Stager til sorg
Som det skete både i 1907 og 2018,
da der kom nye kirkebænke og ligeledes da kirken fik nye orgelpiber, så
fik sognets beboere mulighed for at
erhverve de udskiftede dele.
Denne mulighed fik borgerne også i
1931, men det er vist ikke beskrevet.
Som jeg har fået fortalt fra familien,
der var ansat ved kirken, så fik hele
Mårslet Kirke samt kapel indlagt
elektricitet i 1931 - Det er dog muligt at dele af kirken fik el indlagt
tidligere - men i 1931 sluttede tiden,
hvor bælgen skulle trædes - ofte af
børn - manuelt - nu blev det elektrificeret.
I Nationalmuseets værk Danmarks
Kirker står der, at kirken fik anskaffet de første lysekroner til el
før 1921.
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Kapellet
Når kapellet skulle benyttes indtil
1931,
var
lyskilden
bl.a.
2 lysestager - som var blevet lavet af
en gørtler. Man gjorde da det, at der
blev lagt et sort stykke stof over stagerne, før lysene blev sat i - det gav
en særlig stemning.
Da der blev indlagt el, blev en del
gamle ting overflødige bl.a. disse
stager, som så gik videre til nogle af
sognets beboere. I den forbindelse
er jeg stødt på lysestagen, som ses på
foto. Der fandtes oprindelig 2 stager
- men den ene er forsvundet.
Desværre har vi ikke gamle billeder,
der viser stagernes placering i kapellet.
Svend Aage Andersen
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Nyt fra Lokalhistorisk Forening
Kære medlemmer
I skrivende stund skulle indkaldelsen
til generalforsamlingen 2021 være
opslået her i Mårslet Bladet.
På nuværende tidspunkt kan foreningen ikke fastsætte en endelig dato for
afholdelse af den ordinære generalforsamling 2021 pga. forsamlingsrestriktionerne.
Som alle er bekendt med, blev generalforsamlingen 2020 udsat og aflyst
af samme grund.
Det har medført, at den siddende
bestyrelse fra generalforsamlingen
2019 har indvilliget i at fortsætte
bestyrelsesarbejdet fremover - på
ubestemt tid.

Bestyrelsen har varetaget de daglige
nødvendige rutiner og tiltag, herunder økonomiske, der har været nødvendige for foreningens fortsatte,
forsvarlige drift.
Bestyrelsen har lavet en ny konstitution fra årsskiftet 1/1 2021, således
at bestyrelsesmedlem Poul Enevoldsen indtræder som kasserer, da Kirsten Cramer har ønsket at fratræde.
Vi siger tak til Poul for at påtage sig
posten og stor tak til Kirsten for at
have varetaget kassererjobbet indtil
nu. Kirsten fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Samtidigt med generalforsamlingen
forfalder det årlige kontingentet for
medlemskab af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening.

I bestyrelsen glæder vi os altid til
den årlige generalforsamling, med
det store fremmøde af glade og interesserede medlemmer - nogle gode
og hyggelige timer.

Medlemmerne bedes bekræfte
deres medlemskab ved indbetaling
af kontingent senest 1. maj 2021:

Ved førstkommende mulige lejlighed vil bestyrelsen hurtigst muligt
indkalde til ordinær generalforsamling med relevante punkter for de
udsatte møder.

Kontingent:
Husstandsmedlemskab kr. 150,Personligt medlemsskab kr. 75,Betales på vores konto i
Nordea Bank
Reg.nr: 1917
Kontonr: 0270 879 136.
MobilePay: 8890wu
Husk at anføre navn. Også nye
medlemmer kan indtegnes på
ovenstående konto og ved henvendelse til
Kasserer
Poul Oxvig Enevoldsen
Telefon: 40409249
Alle fremtidige henvendelser vedrørende økonomi og medlemskab
rettes således til kassereren.
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Ligeledes håber vi at få mulighed
for, at kunne tilbyde foredrag, ture
og gode oplevelser til medlemmerne
i 2021.
På vegne af bestyrelsen

Kurt Friis.

Hvis du vil vide mere om den fortid,
der danner baggrund for den nutid og ikke mindst den fremtid, du er en
del af, så bliv medlem af Mårslet
Sogns Lokalhistoriske Forening og
støt samtidig Mårslet Egnsarkiv og
det lokalhistoriske arbejde i foreningen.
___________________________
Til kontingentbetaling det er tid
150 kr. for alskens historisk vid.
Gør det nu med det samme i dag
- med MobilePay er det ingen sag
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En spændende dag med fly i 1948

Af Svend Aage Andersen
En spændende dag i 1948 på de af
Vilhelmsborgs marker der lå – og
ligger - lige op til Nymarken, samt
historien om en flyvemaskine der
fik varig betydning i mange sognebørns minder.
Selv om beretningen jeg nu vil fortælle, foregik før min tid, blev der i
min barndom stadig talt om den. Jeg
har været så heldig at finde nogle private billeder, der kan understøtte min
historie – samt enkelte ældre medlemmer fra familien, der kan huske
begivenheden. - Prøv nu at forestille
dig, at du kommer tilbage til det gamle Maarslet sogn og står og venter på
en flyvemaskine, du måske skal op i en tid - lige efter krigen, hvor der ellers ikke skete mange overraskelser.
Der er lidt usikkerhed, om tidspunktet
for begivenheden var eftersommeren
1947 eller 1948, men det skal nu ikke
afholde mig fra at fortælle.
Lad begynde:
Den 28.06.1946 blev der på flyfabrikken Skandinavisk Aero Industri A/S i
Kastrup registreret et nyt fly af typen
S.A.I. KZ III U-1. Flyet havde registreringsnummer OY-DHY. Flyet
blev købt af Zone-Redningskorpset
19.11.1946 – Zonen havde flyet til
1955.
Zone-Redningskorpset ville – også
dengang – gøre opmærksom på sig
selv og ville derfor give mulighed for,
at almindelige borgere kunne få en
rundtur. Arrangementet her i sognet
stod godsejer Hviid på Vilhelmsborg
og Zone-redningskorpset for. Det
skulle foregå på marken ved siden af
de i 1921 fra Vilhelmsborg udstykkede statshusmandsbrug i Nymarken.
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(100 år i år – det indtil da største samlede byggeri i Mårslet sogn på kortest
tid). Via de store godsjagter havde
godsejer Hviid god forbindelse til
pingerne i København. Mårslet Skole
blev lukket en dag om året og så gik
vi elever på drivjagt som klappere –
måske ville godsejer Hviid med flyvearrangementet give noget glæde
tilbage – vi ved det ikke.
Min mor, Asta Andersen, var altid
klar med sit box-kamera fra Bulldog i
København. Derfor har jeg mange
billeder, der understøtter min hukommelse og det kan være nødvendigt,
når nogle beretninger er omkring 100
år gamle (min mor blev født i 1908
og døde 2011). Jeg har sommetider
undret mig over, hvordan hun fik råd
til at fremkalde alle de billeder. Jeg
tror en af herrerne, som min mor har
fotograferet foran flyet, er Knud Hviid – kan I kende ham eller de andre –
så giv besked til arkivet.
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Som jeg fik fortalt, myldrede beboerne fra Nymarken derover i god tid før
flyvemaskinen kom, samt sikkert også mange fra Mårslet og et hav af
børn. Jeg har tidligere talt med min
fætter Jørn Andersen fra Hørret
(boede dengang på den hvide gård
der ligger bag Rema i Mårslet). Hans
far, Alfred Andersen, tog ham bag på
cyklen og så cyklede de ud til flyet,
hvor Jørn fortæller, at de fik en rundtur (Jørn har måske været ca. 3 1⁄2
år). Det er noget af det første han husker, mener jeg, han fortalte engang,
men det har været en oplevelse ud
over det sædvanlige.
Min familie boede på det, der i dag er
Nymarksvej 11, få hundrede meter
fra flyet – de skulle lige krydse Magnus og Petras jord Nymarksvej 13 for
at komme derover. Overfor dem boede Jens og Dagny Sørensen. Deres
datter Kirsten skulle naturligvis også
over at se flyet sammen med min sø-
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Kirsten Sørensen og Mary Andersen, nabopiger i Nymarken i 1940érne

ster Mary. Min mor har mange gange
fortalt, at pludselig var Kirsten væk
og folk blev noget bekymrede. Jeg
husker, at der var en mergelgrav på
marken dengang, den er fyldt op for
mange år siden, men ellers et farligt
sted. Der blev ledt alle vegne. Det
viste sig senere, at Kirsten var gået
hjem og sad på trappestenen og ventede derhjemme – da faldt der en sten
fra hjertet, som de gamle sagde.
Under besættelsen var det ikke usædvanligt for beboerne i sognet at se
tyske flyvemaskiner – så naturligvis
var det en fantastisk dag, mange af
beboerne fik så kort efter besættelsen
– tænk selv at komme op i et fly! I

hvert fald blev dagen stadig omtalt 60
år efter begivenheden, men nu skriver
jeg det ned, ellers bliver det garanteret snart glemt. Selv om man måske i
dag synes, at det er en lille ting i en
tid, hvor mange i sognet rejser hele
verden rundt (når der ikke er corona).
OY-DHY blev af Zonen solgt til
Agro-Kemi A/S 07.06.1955, de havde det til 14.03.1962. Ny køber blev
Danfly, Kalundborg, senere Commertas A/S, Dragør, herefter et par salg
mere. 03.08.1964 forulykkede flyet
ved Vildbjerg i Midtjylland. Der var
herefter flere, der havde vraget og de
håbede vel på at kunne bygge det op

25. juni 2016: Projektet fuldført! OY-DIZ lander Nyvangs flyveplads for første gang
Foto: Zone-redningskorpset.dk

marts 2021

igen – Bl.a. ejede Ejstrupholm Veteran-Flyvegruppe flyet fra 1978-1981.
Endelig i 1994 købte Foreningen Zoneflyet OY-DHY’s Venner i Holbæk
vraget. De oprettede en venneforening med det formål at få flyet på
vingerne igen. Desværre var opgaven
større end forudset, og det måtte erkendes, at flyet aldrig ville kunne
komme på vingerne igen.
Der blev i 1946 lavet to Zonen-fly.
Det andet, som ikke var i Mårslet,
forulykkede 1. juni 2009 og fik beskadiget understellet. Jeg har fået oplyst, at de to flys venneforeninger er
opløst i 2013 og der blev oprettet en
ny forening, som ved at bruge delene
fra de to havarerede fly ville kunne få
et, der kunne komme i luften. Projektet er lykkedes og den 25. juni 2016
lander det ”nye” fly OY-DYZ på Nyvang flyveplads ved Holbæk for første gang. Nogle borgere i Holbæk fik
lavet både en hangar og en startbane
til ”vores fly” i Andelslandsbyen Nyvang.

Foto: Peter Andersen, SN.dk, 2019

Ja sådan kan det gå. Nu har jeg set
billederne af og til igennem mere end
60 år og jeg synes, det var et flot fly.
Fortællingen om den ene spændende
dag i Maarslet sogn i 1948 kom til at
brede sig ud over sognegrænsen –
men det håber jeg, også er OK.
Jeg har set nogle billeder fra 25. juni
2016, da flyet lander efter restaurering – folkene i Holbæk er nøjagtig
lige så entusiastiske og interesserede i
flyet som borgerne i Nymarken var
den herlige sommerdag i 1948.

OY er internationale kendingsbogstaver for danske luftfartøjer
siden 1929. Efterfølges af tre andre bogstaver fra A-Z skrevet
med stort og anbragt synligt på
flyet. Kaldes også halenummeret.
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Coronavenlig biavl
at beskæftige sig med biavl inden for
disse rammer, således at man kan lade
bierne fra sit bistade optimere bestøvningen af frugttræer og -buske i egen
og naboers have.
Den lokale biavlerforening, Moesgård Biselskab, holder i dette forår et
begynderkursus, som kommer til at
foregå så virtuelt, som det nu kræves.
I første omgang er der mulighed for
at deltage i et webinar om, hvordan
det er at holde bier i egen have. Disse
webinars finder sted den 10. og 24.
marts kl. 19.00.

Det er ikke mange foreningsaktiviteter, der forløber som vanligt under
den massive coronanedlukning.
Kunsten er at finde ud af at fungere og
virke inden for rammerne af restriktionerne, og det kan nemt lade sig gøre

I april er der mulighed for at gennemføre et egentligt kursus i biavl. Kurset
finder sted den 7., 14. og 21. april,
hvor man får kendskab til, hvordan
den fascinerende organisme, bifamilien, er bygget op, og hvordan man som
biavler indgår i et samarbejde med
den til fælles bedste.

Der hører naturligvis andet end teori
til at blive biavler, så hver ny biavler
bliver tilknyttet en mentor, som står
for den praktiske instruktion. Det kan
lade sig gøre at gå på kursus i april,
anskaffe bier i maj og høste sin første
honning i juni. Når vi arbejder ved
bistadet, er vi iklædt beskyttelsesdragt
og handsker, så det er en smal sag
at tilføje et mundbind og holde god
afstand.
Vil du høre mere og/eller har du lyst
til at deltage i webinars/kursus, kan du
tilmelde dig på.
alice.schou.noergaard@gmail.com
eller telefon 26296775.
Se også foreningens hjemmeside:
www.moesbi.dk

Offentlige foredrag i Mårslet MultiHal

Programmet for marts og april er nu:
ti 09-03-2021 Big Bang og det usynlige univers
ti 16-03-2021 Pandemier i de sidste
200 år

ti 13-04-2021 Magtfulde mikrober der
gavner dig

Se nærme omtale i bladets februar
nummer.

ti 27-04-2021 Sære sanser (flyttet fra
februar)

Programmet gennemføres hvis de
aktuelle Corona regler tillader det.

Tlf. 24 24 72 54 kontakt@simonlindgreen.dk
Www.simonlindgreen.dk
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Ses vi til

JU SOMMERCAMP?
29. juni - 2. juli 2021
Masser af sjove dyr, store maskiner, nye venner
og oplevelser, du med garanti aldrig glemmer!
Er du mellem 12-16 år, så har vi et rigtig godt forslag. Vi er nemlig
glade for at kunne invitere dig på JU SOMMERCAMP.
Malk en ko, hold en slange og sov med dyrene. Du får en masse
uforglemmelige oplevelser. Om aftenen hygger vi om bålet, du
møder en masse nye venner og prøver ting, du helt sikkert aldrig
har prøvet før.
Camp’en foregår på Bredballegård, hvor alle dyr, maskiner og
faciliteter også er. Så du bor altså lige midt i, hvor det hele foregår.
Du kan se meget mere om campen og tilmelde dig på:
https://ju.dk/begivenheder/ju-sommercamp-2021/

marts 2021
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Mårslet Stilaug - hvad er det for en størrelse?
Jeg vil fortælle om Stilauget, og noget
af det vi har bedrevet i tidens løb
siden 1999, hvor stien fra Langballevænget ned til Giber Å blev etableret. Poul H. Poulsen var drivkraften,
både ved etablering af denne sti og af
Stilauget. Ideen om et lokalt stilaug
blev født i projektet ”fra leve-by til
være-by”.
Stilauget har ingen vedtægter og
ingen kassebeholdning men er blot en
samling mårslettere, der på forskellig
vis har interesse i at arbejde for de
grønne områder og stier i Mårslet. Vi
samarbejder med Teknik og Miljø i
Aarhus Kommune, Mårslets Grønne
Udvalg og Mårslet Fællesråd.
Stilaugets formål er og har hele tiden
været at forbedre mårsletternes adgang til den dejlige nærliggende natur
via forskellige stiforløb. Vi mødes,
når der er ”jobs to do”. Vi har aldrig
været samlet alle sammen på samme
tid. Nogle gange inviterer jeg som
koordinator for gruppen, andre gange
inviterer et af medlemmerne, når
vedkommende har fået en ide eller set
et behov.
Nogle gange deltager folk, der ikke
har fast tilknytning til Stilauget –
måske bare en enkelt gang. Det kan
være folk, der bor op til, eller som har
interesse i et stykke arbejde, der skal
udføres. De er meget velkomne. Jeg
synes, det er et fantastisk fællesskab
at være med i. Jeg har deltaget i 8 år.
Rundt om Mårslet Bypark, går en
sti på 1½ km. Siden 2016 er halvdelen asfalteret og fungerer som sikker
skolevej. Resten af stien vedligeholder Stilauget med grus, klipning af
grene, der rækker ind over stien, og til
dels bladrydning om efteråret, således
at disse ikke formulder og danner
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en smattet sti. Vores største bedrift, i
hvert fald vægtmæssigt, var udjævning af 50 tons stigrus. Vi fik venlige
entreprenører til at køre gruset ud på
stien, og vi glattede så gruset ud.
Elle Sø og stien ad Eskegårdsvej
forbi Elle Sø, under Jernbanebroen
og videre ud mod Vilhelmsborg blev
indviet i forsommeren 2018. Vores
byrådsmedlem Annette Poulsen og
fællesrådets formand Anders Kjær
holdt taler, De Blå Spejdere lavede bål
og varmt vand til kaffe og te, og Lars
Peter Nielsen fortalte og havde en
masse udstyr med, så vi kunne opleve
livet i Elle Sø

Foto: Jørgen Brandt Andersen
Stien langs søen, under jernbane- broen og videre om til ”Borgmesterstien”
holder vi også. Stilaugets medlemmer
har også gang i diverse haveredskaber, når vi planter, vander og gør rent
om de 25 forskellige planter, der gror
op ad ståltrådshegnet. Da hegnet ikke
måtte fjernes, fik vi Kommunen til at
sponsere planterne, Vildvin, Kaprifolie, Alm. Gedeblad og Klematis.
Bord- bænke-sættet har Brugsen
sponseret.
Hold-Mårslet-Ren
Dagen har i 22 år i træk været arrangeret af folk fra den nu hedengangne
Miljøgruppe med Else Marie Hulem-
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ose i spidsen. Stilauget har i de senere
år overtaget tjansen og inviterer alle
Mårslettere til at deltage i dagen.

Foto: Jørgen Brandt Andersen
På gode dage har vi været omkring
50 personer, og i starten indsamlede
vi så meget affald, at vi havde brug
for 4 – 5 trailere. I Mårslet er vi helt
klart blevet meget mere ansvarlige og
”taber” ikke bare vores affald.
Men jeg glæder mig også over, at jeg
ser folk samle affald op fra gader og
vejkanter og putte i en affaldssæk.
Her vil jeg nævne Else Kiilerich, som
meget ofte går eller cykler rundt med
en affaldssæk og fjerner det, som ikke
bør ligge i naturen. I alle årene har
Superbrugsen sponseret vores udgifter
til dagen. Det er et meget hyggeligt
og socialt arrangement, der varer fra
kl. 10.00 til 12.00. I år bliver HoldRen-Dagen søndag den 18. april kl.
10.00.
Er der nogen af jer, der ønsker at høre
mere, har gode ideer eller gerne vil
have en tilknytning til Stilauget, så
kontakt meget gerne
Jørgen Brandt Andersen
2979 0264.
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kirkesiderne

med nyt fra mårslet kirke og sogn

Hvad laver en organist?
blev lukket op igen i maj, kom jeg i
træning igen - især i dåbssalmerne, da
rigtige mange udskudte dåb nu skulle
afvikles. I løbet af sommeren spillede
jeg til morgensang planlagt af Kirsten,
og så fik jeg endelig lov til at starte kor
op, som dog desværre måtte aflyse den
planlagte julekoncert i december, da
landet igen lukkede ned.

Mit navn er Kasper, og jeg er organist i
Mårslet Kirke. Jeg er uddannet fra
musikvidenskab på Aarhus Universitet
og har spillet klaver, fra jeg var barn.
Jeg har i mange år sunget både i
rytmisk og klassisk kor (Vocal Line og
Akademisk kor Aarhus), ligesom jeg
har sunget i Skt. Lukas Kirkes kantori.
I min fritid spiller jeg i Luftens Helte et Disney-tribute band, jeg foruden at
være pianist og forsanger i, også er
kapelmester og medstifter af. Ved
siden af min stilling i Mårslet Kirke er
jeg korleder for korene Aarhus
Ældrekor og Siim City Singers i Ry.
For ca. halvandet år siden søgte jeg
nye udfordringer og syntes, det kunne
være sjovt og udfordrende at lære at
spille orgel. Jeg begyndte derfor på
kirkemusikskolen, hvor jeg lige nu er i
gang med overbygningen i orgel og
korledelse. Foruden undervisning i
orgel får jeg her også undervisning i
blandt andet liturgik, salmekundskab,
satslære/musikteori, klaver og sang.
Da jeg syntes, jeg var ved at føle mig
nogenlunde fortrolig med orgelet som
instrument (bl.a. brug af pedaler og
salmespil), søgte jeg stillingen som

Mine arbejdsopgaver
Som organist er min primære opgave
at ledsage salmesangen under
gudstjenesterne på bedste vis. Udover
salmespillet er det også vigtigt at finde
musik, som egner sig til den enkelte
søndag eller kirkelige handling - fx
vielse, dåb, bisættelse, børnegudstjeneste - og det kommer oftest til udtryk
ved præ- og postludiet. Her kan man
sætte stemningen både ved valg af
musik, men også i valg af registreringer/indstillinger på orgelet, så man får
organist i Mårslet Kirke og var så
den bedst egnede klang og volumen til
heldig at få tilbudt stillingen.
den kirkelige handling og antallet af
mennesker i kirken. Det er også vigtigt
at være opmærksom og fleksibel i sit
Ny organist under nedlukning
Kort efter min ansættelse i januar 2020 spil som organist (fx under nadver
eller efterspil til salmer), sådan at der
blev landet dog ramt af corona og
ikke opstår en stor pause, eller præsten
lukkede ned. Jeg var lige ved at
skal vente i lang tid. Altså skal
komme ind i en god rytme med at
spille til gudstjenester, dåb og bisættel- gudstjenesten helst forløbe så
“flydende” som muligt.
ser, men nu måtte jeg altså, ligesom
resten af landet, væbne mig med
tålmodighed. Heldigvis kunne jeg af
Udover at ledsage de kirkelige
og til tage ind i kirken og øve på det
handlinger med musik er det også min
dejligt klingende orgel, men rutinen i opgave at stå for at planlægge
at spille til gudstjenester måtte altså stå koncerter og musikalske arrangementer
på pause. Det samme gjaldt det
i kirken (her har coronaen igen spændt
ungdomskor, jeg skulle have startet op ben, og den eneste planlagte koncert i
fra påske - det måtte vente til efter
2020 blev desværre aflyst). Derudover
sommer.
deltager jeg naturligvis i medarbejdermøder. Det er rigtig dejligt at mødes
Der var dog nogle forskellige initiati- med mine kollegaer og følge med i,
hvad der ellers sker i kirken, når det
ver, som blev prøvet af under
ikke er dem alle, jeg altid møder til
nedlukningen. Blandt andet var jeg
daglig.
sammen med vores kirkesanger,
Lisbeth, og daværende kirke- og
kulturmedarbejder, Kirsten, med til at
synge uden for Lokalcenter Kildevang
i påsken - et arrangement, som mange
Fortsættes på næste side
af beboerne var glade for. Da kirken
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koncerter er blevet aflyst, og jeg
har spillet til konfirmationer i
efteråret!
En god ting ved denne nedlukning
har dog været, at jeg har kunnet
tage mig godt af Arnold, som jeg
blev far til i oktober. Det har været
en fantastisk omvæltning at blive
far, og jobbet som organist har
givet mig en stor fleksibilitet. Det
har fx betydet, at jeg har kunnet
øve, når det passede ind i familiens
dagsprogram, ligesom jeg (i et vist
omfang) også kan øve meget derhjemme. Jeg er spændt på, hvad
fremtiden vil bringe for mig i
Mårslet Kirke og ser meget frem til
at opleve kirkeåret fra organistbænken under mere normale
omstændigheder.
Et år efter
Jeg har nu været ansat i kirken i et års
tid, og jeg føler mig klart mere erfaren
og tryg ved både de kirkelige
handlinger, men naturligvis også i
samarbejdet med mine søde og
dygtige kollegaer. På samme måde
nyder jeg nu at have fået mange gode

Kirketiderne

bekendtskaber blandt menigheden,
som altid er flinke til at hilse efter
gudstjenesterne. Det er dog nok det
underligste år at have været ansat som
ny organist - nærmest ingenting har
været, som det plejer. Jeg har hverken
spillet til jul eller påske - kirkens to
vigtigste højtider, kor- og øvrige

Med venlig hilsen
Kasper Fonnesbæk Andersen

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og Sognehus
Marts

April

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

Mandag d. 12. april kl. 9.30
Mandagscafé i sognehuset

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

Tirsdag d. 13. april kl. 14.00
Hyggeklubben i sognehuset

Søndag d. 7. marts kl. 10.00
3. s. i fasten
Præst: Signe Høg

Søndag d. 14. marts ⚫
Folkekirkens nødhjælps
digitale Sogneindsamling

Onsdag d. 14. april kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset

Søndag d. 14. marts kl. 10.00
Midfaste
Præst: Trine Nissen

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

Marts

Søndag d. 21. marts kl. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
Præst: Signe Høg
Søndag d. 28. marts kl. 10.00
Palmesøndag
Præst: Signe Høg
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Onsdag d. 17. marts kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset

Hver uge:
Børneklubber: Man. kl. 16.15-17.30.
i sognehuset
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Onsdag d. 14. april kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset
Onsdag d. 28. april kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset

⚫Se omtale i kirkesiderne
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Frokostpausen

Gudstjenesterne på Kildevang

Næste gang
Onsdag den 3. og 17. marts
kl. 10.00-12.30
i Mårslet Sognehus.

Det er på grund af de gældende restriktioner desværre ikke muligt at
afholde gudstjenester på Kildevang i denne tid. Vi vender stærkt tilbage
med gudstjeneste den første fredag i måneden, så snart det igen er
muligt.

- et fællesskab for mænd

På glædeligt gensyn!
Sognepræsterne Trine Nissen og Signe Høg

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

Hyggeklubben
- Er aflyst i marts.

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

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

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

Mariehønen

Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. kl.
sammen 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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Her finder du kirken
Det er en foranderlig
tid, vi lever i. Vi har
hårdt brug for hinanden,
og mange har brug for
at vide, at vores egen
kirke er der for os. Det
er den også! Men på en
anden måde end før. Vi
kan ikke annoncere alle
vore aktiviteter,
ligesom vi plejer her i
Mårsletbladet, for
Corona-virus regner
ikke med det, vi forstår
ved deadlines.
Nye restriktioner kan
træde i kraft eller
ophæves med få dages
varsel, og det kan et stilfuldt trykt blad som Mårsletbladet
ikke følge med til.
Med andre ord er vi som kirke nødt til at flytte annonceringen af vores aktiviteter online for en periode. Vi tænker så
kreativt, som vi kan, og tiden tillader os. Vi er glade for, at
så mange har taget så godt imod vores nye aktiviteter, hvor
vi har formidlet kristendom, tro og håb for børn og deres
familier i form af bl.a. skattejagter og billedvisning på
kirkens gavl, imens vi også har prøvet os frem med tilbud
af den mere eftertænksomme art til de voksne, i form af
sjælesorg i kirken og bibelord på Facebook.

Vi er her stadigvæk. Vi holder gudstjenester og bisættelser
og begravelser. Men de færreste vælger at lade deres børn
blive døbt lige nu, eller at blive viet; det udskydes til
senere, hvor man kan få flere gæster med til den store dag.
Vi præster vil meget gerne hjælpe jer med afklaring af,
hvordan en så vigtig markering af at have fået et barn, kan
gøres med dåben.
Begge vi præster har underligt nok oplevet, at det ikke
lader sig gøre at skrive prædikener før end lørdag. For den
virkelighed, vi skal forkynde evangeliet ind i, rykker sig
umiddelbart mentalt meget fra en tirsdag til sidst på ugen.
Vi formes af møder og svære livssituationer i løbet af ugen,
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der også gør noget ved os. Ikke at man måske direkte kan
høre det i prædikenen, som jo i øvrigt skal være meget kort
for tiden, men det påvirker den måde, vi forstår ordene på,
og hvad vi vægter ved dem.
Vi savner fællesskaberne af den mere uformelle karakter,
minikonfirmanderne og konfirmandernes gode energi.
Konfirmanderne undervises online, hvilket jo slet ikke
giver den samme oplevelse af fællesskab og gode samtaler,
som ellers er essentielt for konfirmationsforberedelsen.

Men vi er i kontakt og får ikke alt for travlt med at
indhente den nødvendige viden forud for deres konfirmation, når vi endelig kan mødes igen. Konfirmationsdatoerne
har vi været nødt til at rykke, så familierne ikke skal
risikere at have planlagt festen forgæves, når der med al
sandsynlighed stadigvæk er begrænsninger for, hvor mange
vi må forsamles.
Se de ændrede datoer for konfirmationen 2021 på kirkens
hjemmeside.
Vi præster har i en periode stået til rådighed for samtaler i
Mårslet Kirke på et bestemt tidsrum, hvor man bare kunne
komme uden forudgående aftale. Vi står
stadigvæk til rådighed
for samtaler i kirken eller
i telefonen eller evt. via
en gåtur, man skal bare
lige kontakte os først.
Ellers opfordrer vi jer til
at følge med på Kirkens
Facebookside og hjemmeside, hvor der vil være
lidt aktivitet.
Venlig hilsen
Sognepræsterne
Trine Nissen
og
Signe Høg
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Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 2021
Digital indsamling til verdens fattigste den 14. marts

I Mårslet passer vi på hinanden, og vi vil også gerne være
med til at tage hånd om nogle af verdens fattigste!
Derfor laver vi ikke dør til dør - indsamling i år, men
opfordrer i stedet til at foretage digital indbetaling på
mobilnr. 11 44 00 og i beskedfeltet skrives 8105.
Ved at skrive 8105 i beskedfeltet sikrer vi, at indbetalingen
registreres på Mårslet Sogn.
I ugen op til indsamlingen bliver der omdelt en folder med
yderligere oplysninger.
Har du lyst til at vide mere eller har en god idé til at
optimere indsamlingen, så tøv ikke med at kontakte
undertegnede.
På vegne af Mårslet Kirke og Menighedsråd,
Knud Lunderskov
Tlf. 4011 0175
E- mail: k.lunderskov@gmail.com

Nyt fra kirkegården
Nye kirkegårdstakster for
folkekirkens kirkegårde i Aarhus 2021
Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune har
med virkning pr. 2021 genberegnet kirkegårdstaksterne
gældende for folkekirkens kirkegårde.
Kirkegårdstakster skal følge de statslige regler for
beregning af gebyrer, og skal genberegnes mindst hvert 4.
år. Taksterne skal også være ensartede for alle folkekirkens
kirkegårde i Aarhus.
Taksterne er omkostningsberegnet på baggrund af
undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og
materialeforbruget på udvalgte kirkegårde i provstierne og
svarer til den pris der faktisk er forbundet med ydelserne på
kirkegårdene.
Kontakt kirkegårdskontoret for yderligere
oplysninger om priser
og ydelser på
kirkegården.
Takstbladet 2021 findes
på hjemmesiden
maarslet-kirke.dk
under Kirkegården

Udsmykning på alteret
Mårslet Kirke er nyrenoveret, og det flotte resultat
har givet kunstudvalget
mod på at fortsætte
forskønnelsen i kirken.
Vores næste mål er at
forskønne udsmykningen
på alteret. Det er en proces,
som vil tage et stykke tid,
hvor vi vil eksperimentere
med forskellige udtryk på
alteret. F.eks. har vi siden
genindvielse undladt at
bruge alterdugen.
De forskellige udtryk, som
vi afprøver, skal styrke os i vores beslutning, når vi i
løbet af 2021 vil arbejde med ny kunst på alteret med
professionelle kunstnere.
Vores syvarmede lysestage, som er fra begyndelse af
1900-tallet, vil indgå i vores næste udsmykningsforsøg. Den stod oprindelig på alteret, men da jernkorset
kom til, blev den syvarmede lysestage placeret på en
granitsøjle ved opgangen til prædikestolen.
Eventuelle kommentarer på vores udsmykningsforsøg
kan sendes til kirketjeneren.

Mårslet Menighedsråd

marts 2021

23

MÅRSLET-bladet marts 2021

Ny Sorg– og livsmodsgruppe
På grund af coronaen har vi været nødt til at
udskyde opstarten af sorggruppen. Derfor er der
stadig mulighed for at tilmelde sig og blive en del af
gruppen. Hvornår vi præcis starter op igen, kan vi
desværre ikke sige, men lige så snart vi igen må
samles, vil det blive meldt ud på kirkens Facebook
og hjemmeside – maarslet-kirke.dk.
Gruppen mødes i Mårslet Sognehus kl. 16.00. 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”.

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

I gruppen er der tavshedspligt, men deltagerne lærer

Med venlig hilsen
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

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 Fonnesbæk Andersen
kasper.fonnesbaek@gmail.com

Vi glæder os til at se dig!
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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-kirke.dk
Fridag: mandag
KIRKE-&KULTURMEDARBEJDER
Anika Mette Villadsen
Tlf. 4022 4076
kirkekultur@maarslet-kirke.dk

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

Kirken er åben

Mårslet Kirke er normalt åben i dagstimerne mandag til fredag kl. 8.00 17.00. Alle er velkomne til at slappe
af fra dagens stress og nyde roen i det
smukke 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 17. marts
kl. 19.00-22.00

KIRKEVÆRGE
Poul-Erik Christensen
Tlf. 4027 3111
info@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!

Podcast fra folkekirken
Mangler du noget at lytte til?
På folkekirken.dk kan du finde en række podcast serier.
Tag med til en sjælesorgssamtale, drik ”næstekaffe” med en kendis, følg den
svære samtale om sorg, eller få en anden vinkel på corona pandemien.
Du finder de forskellige podcasts på
folkekirken.dk/aktuelt/podcast eller på din
foretrukne podcastapp.
De er selvfølgelig gratis.
God fornøjelse!
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet
Alle henvendelser til: Vandværket
tlf. 86298688
Automatisk aflæsning af årsforbrug
sker d. 31. dec. og 30. juni
Opgørelserne udsendes herefter og
seneste betalingsdato er 10. februar

og 10. august
SKJULTE RØRSKADER:
For at opdage evt. skjulte rørskader
i tide, husk da at aflæse vandmåleren regelmæssigt
og kontrollere at punktet l/h på
vandmåleren viser 0, når der ikke
er forbrug.

Afprøv også de to ventiler ved
vandmåleren.
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”
Hjemmeside:
www.maarsletvand.dk
E-mail:
vandvaerk@maarsletvand.dk

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
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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
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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
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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 Mårslet blad udkommer til april Deadline for tekster og annoncer er 10. marts 2021
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Den lokale
talmand
www.revisor-nielsen.dk • 2082 1810 • Mårslet
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Købmandsudskiftning i REMA 1000 Mårslet
I september sidste år blev der skiftet
ud på købmandsposten i REMA 1000
i Mårslet. Lars Christensen overtog
posten efter købmand Jens Sørensen,
som nu er købmand i REMA 1000 i
Aarhus V.
Som debutant i den blå REMA 1000
uniform tiltrådte Lars Christensen
som ny købmand i REMA 1000 i
Mårslet i september sidste år. Lars
Christensen overtog posten som
købmand i butikken efter den erfarne
købmand Jens Sørensen, som har stået
i spidsen for den veletablerede butik
fra 2017 til 2020.
Selvom Lars Christensen er ny i
REMA 1000, medbringer han en god
portion erfaring fra sine mange år i
detailhandel, idet han blandt andet har
været uddeler i SuperBrugsen, selvstændig med Marselis Vine, salgschef
i Megavin i Kvickly Odder og senest
direktør for Beachfood & Coffee.

ÅBENT
ALLE
DAGE

Lars Christensen har nu knap seks
måneders erfaring som REMA 1000
købmand i Mårslet og han glæder sig
over den gode modtagelse, han har
fået i byen:

For Lars Christensen er det vigtigt, at
REMA 1000 Mårslet er en god butik
at handle i, og det er noget, han har
fokuseret på siden overtagelsen af
butikken:

”Jeg er utrolig glad for den modtagelse, jeg har fået af kunder, medarbejdere i butikken og lokalsamfundet
i det hele taget – jeg er faldet rigtig
godt til og har fået en god start på mit
købmandsliv. Det har fra første dag
været vigtigt for mig at skabe gode
relationer i byen og især at komme
tæt på kunderne igen efter at have
været uden direkte kundekontakt i en
årrække,” siger Lars Christensen og
fortsætter:
”Til trods for coronasituationen, som
jo har fyldt en hel del, så har det været
en meget positiv oplevelse for mig at
blive købmand i REMA 1000 i Mårslet, og jeg glæder mig til at arbejde
videre og skabe endnu mere lokal
købmandsfornemmelse her i byen,”
siger han.

”Jeg overtog en rigtig flot butik efter
Jens, og det har været meget vigtigt
for mig at videreføre blandt andet
det gode arbejde med fokus på friske
varer og en masse økologi til skarpe
priser. Og derudover er det meget
vigtigt for mig at det er rart at handle i
vores butik, og derfor er høj kundeservice og god stemning i butikken højt
på prioriteringslisten for mig,” siger
Lars Christensen.
Privat bor Lars Christensen i Norsminde sammen med sin hustru Maria
og parrets to børn.
Butikkens åbningstider er 08.00-21.00
alle ugens dage.
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Købmand
Lars Christensen

Næste Mårslet blad udkommer til april Deadline for tekster og annoncer er 10. marts 2021
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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
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Købmand
Lars Christensen
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Mårslet-bladet mangler friske nye kræfter til lay-out:

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

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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