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LEDER
Hvad er et Fællesråd?
Mårslet Fællesråd er en sammenslutning af foreninger i hele postnummer
8320. Ifølge vedtægterne er det Fællesrådets formål at være et inspirerende
og kreativt forum, der skal fastholde, fremme og koordinere lokalområdets
interesser. Fællesrådets Forretningsudvalg varetager i det daglige denne
kerneopgave, der ofte består i at bygge bro mellem lokalområdet og Aarhus
Kommune. Helhedsplanen er netop en af de måder Fællesrådet arbejder på at
fastholde, fremme og koordinere lokalområdets interesser, og sikre at disse
bringes i spil i samarbejdet med både myndigheder og andre parter i lokalområdets udvikling.
Det er til enhver tid Forretningsudvalgets hensigt at skabe gode åbne processer, hvor alle interesserede får de bedste muligheder for at blive informeret
og hørt. Derfor afholder Fællesrådet borgermøder og tilskynder såvel Aarhus
Kommune som andre parter til at gennemføre gode inddragelsesprocesser for
alle berørte. Derudover søger Forretningsudvalget at informere løbende i både
Mårslet Bladet og på hjemmesiden Maarslet.nu - og tilbyder alle interesserede
mulighed for foretræde på Forretningsudvalgets møder.
Tilbagemeldinger fra både nye og mere etablerede bysbørn og beboere peger
dog på, at man med fordel kan oplyse endnu mere om Fællesrådets formål
og aktiviteter. Det nye Forretningsudvalg har derfor gjort det til en af sine
første opgaver at opstille en ny kommunikationsstrategi, der øger den løbende
information.
Foreløbig vil vi opfordre til, at man besøger maarslet.nu og orienterer sig i
Fællesrådets årshjul, hvor alle faste møder og dermed muligheder for foretræde kan findes sammen med de foreløbige dagsordner. Følg linket og se under
punktet ”dokumentation”: https://www.maarslet.nu/om-maarslet-faellesraad/
Vi håber det snart igen vil være muligt at invitere alle i lokalområdet til åbne
borgermøder!
Anders Kjær
Forretningsudvalget

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
Mårslet Bladet i februar.

Teknik og Miljøs projektgruppe har
svaret den 26. jan. 2021
på Fællesrådets henvendelse af
8.12.2020, som blev gengivet i Mårslet Bladet i januar.
Tak for jeres mail og brev af
8.12.2020 med bemærkninger og
spørgsmål til plansagen for Eskegårdsvej 8.

Fællesrådet ønsker blandt andet svar
på: Om forslaget til ny bebyggelse
ved Eskegården med ny adgangsvej
fra Bedervej via ”Den Glemte Vej” vil
medføre en begrænsning af naturen/
det grønne forløb fra Giber Å til Mårslet bypark, og om forslaget overholder Kommuneplan 2017.
Kommuneplan 2017 rummer de
overordnede mål og retningslinjer for
byudviklingen og rammer for lokalplaner, men det er lokalplanen, der
konkretiserer og fastlægger bindende
bestemmelser for et områdes anvendelse mv. I afklaringsfasen for udvikling af området ved Eskegården har
vi i Teknik og Miljøs projektgruppe
afvejet de forskellige hensyn og bindinger i området, og vi har nu et løsningsforslag, der giver mulighed for at
realisere kommuneplanens mulighed
for byudvikling og samtidig balancerer hensynet mellem benyttelse og
beskyttelse. Næste skridt er, at sagen

skal løftes til igangsætning på rådmandsmøde til beslutning om der skal
udarbejdes et lokalplanforslag på det
foreslåede grundlag. Hvis lokalplanen bliver igangsat vil den skitserede
løsning blive kvalificeret yderligere i
næste fase, hvor der bl.a. skal arbejdes
videre med udformning af adgangsvejen, det grønne område omkring vejen
og naturstien øst for åen.

En ny boligvej igennem det rekreative
område vil indebære en reduktion af
det eksisterende grønne område, da
en del af tracéet ”Den Glemte Vej” vil
blive inddraget til vej. Området har
en rekreativ værdi og grøn karakter
med græsarealer, krat og træer, men
der er ingen beskyttet natur på arealet.
Kommuneplan 2017 udlægger området til rekreative formål, og det er som
bekendt samtidig, siden 1973, tinglyst
som vejudlæg til en omfartsvej. Ændringen vil blive håndteret i overensstemmelse med kommuneplanens
retningslinjer, da der bliver stillet
krav om opkvalificering af det grønne
område omkring vejen.
Lokalplanen og en frivillig udbygningsaftale med bygherre vil sikre en
samlet løsning for opgradering af området med stiforbindelser, bevaring af
mest mulig eksisterende beplantning,
ny beplantning og en løsning for regnvandshåndtering/klimatilpasning. Her
ses på muligheden for at fritlægge det
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MÅRSLET
rørlagte
vandløbFÆLLESRÅD
fra Bedervej op til
Giber Å, hvilket samtidig vil bidrage
med synligt vand som et nyt rekreativt
element. Teknik og Miljø har også fokus på at sikre, at lokalplanlægningen
giver noget tilbage til byen. Fællesrådet ønsker at få reserveret areal til en
cykelsti i ’Den Glemte Vej’ i forbindelse med lokalplanen, så Mårslets
visionsplan for naturcykelstier og en
forbindelse til letbanen kan realiseres
på længere sigt. Med lokalplanen kan
vi sikre sammenhængende stiforbindelser igennem lokalplanområdet, og
den nye boligvej vil blive udlagt med
fortov, belysning og hastighedsdæmpning til 30 km/t, så den fint vil kunne
benyttes af cyklister.

Hvis der bliver truffet beslutning
om at igangsætte lokalplanen på det
nuværende grundlag, følger der en
demokratisk proces, hvor alle borgere har mulighed for at komme med
høringssvar og bemærkninger, når
byrådet har vedtaget et planforslag til
offentliggørelse. Alle høringssvar vil
indgå i den politiske behandling af
lokalplanen.
Finn Larsen
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TMG
Foråret kalder - min krop vil i gang med stavgang.
Vil du med?
tag, men stemningen rundt om hvisker
sagte til mig - FORÅR.

Troldhaslen drysser sit fine støv,
erantis, vintergæk og krokus nejer i
vinden. Det er tiden lige før foråret for
alvor bryde frem med liv og duft og
fuglekvidder. Jeg får sådan en længsel i kroppen, en længsel og lyst til
at være ude, nyde solen, mærke den
kølige brise mod min kind og gå mig
en tur.
Kalender skriver marts, fra sin lave
position på himlen har solen smilet
til os adskillige gange allere-de og
fuglenes sang høres stille om morgenen når jeg vågner med mit vindue på
klem. Det er stadig køligt derude og
vinterfrosten har ikke helt sluppet sit

Stavgang eller Nordic Walking - det er
sagen!
I ved godt - det er os tosser, der med
stave i hånden er ude at gå, men har
glemt skiene :o).
Jeg vil gerne slå fast at stavgang også
kaldet Nordic Walking er en sund og
givende træningsform når man ikke

vil løbe og synes at gå en tur ikke
giver nok motion eller kondi. Med de
rigtige stave i den rette længe skal den
grundlæggende teknik læres, så man
kan få det bedste udbytte af træning.
Hele kroppen kommer i gang. Armene
er aktive, aflaster benene og musklerne bliver stærkere. Vi kan gå hurtigere, pulsen kommer op og effekten
øges ved aktivt afsæt i både arme og
ben. Der er fokus på kropsholdningen, smidighed og bevægelighed, vi
forbedrer vores kropsbevidsthed og
får en god balancen. Nakke og skuldre
aflastet, trænes og gøres smidige. Da
træningsturene selvsagt foregår ude
i skøn natur, får vi som bonus “luft
under vingerne” og stresser af.
What’s not to like?
(fortsættes næste side)

Forretningsudvalg:
40 25 27 11
micael.ost@gmail.com
tmg.andersbraagaard@gmail.com
50 88 76 73
40 31 13 79
svendsengerda@gmail.com
krusejacobsen@gmail.com
41 72 73 19
Afdelingsrepræsentanter:
Afdelingsrepræsentanter
Badminton
Jesper Munk
23 46 69 45
jespermunk.dk@gmail.com
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

Formand
Næstformand
Kasserer
FU-medlem

Micael Østergaard
Anders Braagaard
Gerda Svendsen
Claus Jacobsen

Næste Mårsletblad udkommer til majDeadline for tekster og annoncer er 10. april 2020
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TMG
Kalender skriver marts, fra sin lave
position på himlen har solen smilet
til os adskillige gange allere-de og
fuglenes sang høres stille om morgenen når jeg vågner med mit vindue på
klem. Det er stadig køligt derude og
vinterfrosten har ikke helt sluppet sit
tag, men stemningen rundt om hvisker
sagte til mig - FORÅR.
Troldhaslen drysser sit fine støv,
erantis, vintergæk og krokus nejer i
vinden. Det er tiden lige før foråret
for alvor bryde frem med liv og duft
og fuglekvidder. Jeg får sådan en
længsel i kroppen, en længsel og lyst
til at være ude, nyde solen, mærke
den kølige brise mod min kind og gå
mig en tur.
Stavgang eller Nordic Walking - det
er sagen!
I ved godt - det er os tosser, der med
stave i hånden er ude at gå, men har
glemt skiene :o).
Jeg vil gerne slå fast at stavgang også
kaldet Nordic Walking er en sund og
givende træningsform når man ikke
vil løbe og synes at gå en tur ikke
giver nok motion eller kondi. Med de
rigtige stave i den rette længe skal den
grundlæggende teknik læres, så man
kan få det bedste udbytte af træning.
Hele kroppen kommer i gang. Armene
er aktive, aflaster benene og musklerne bliver stærkere. Vi kan gå hurtigere, pulsen kommer op og effekten
øges ved aktivt afsæt i både arme og
ben. Der er fokus på kropsholdningen, smidighed og bevægelighed, vi
forbedrer vores kropsbevidsthed og
får en god balancen. Nakke og skuldre
aflastet, trænes og gøres smidige. Da
træningsturene selvsagt foregår ude
i skøn natur, får vi som bonus “luft
under vingerne” og stresser af.
What’s not to like?
(fortsættes næste side)

(fortsat fra forrige side)
For år tilbage blev jeg stavgangsinstruktør mest med den begrundelse at
jeg gerne ville i gang med udendørs
træning. Jeg har aldrig brudt mig om
at løbe, Nordic Walking var på vej
frem som idræts-form og den hoppede
jeg med på.
I nogen år underviste jeg i TMG og
mange var “med på moden” tilbage i
2005-09. Gode og sjove stunder med
en del deltagere.
At træne i grupper gør det sjovt at
gå stavgang. Efter 4-6 læringslektioner tilrettelagde mine med-træneren
gode ture i skoven, der førte os op
og ned ad bakke, pulsen kom op og
hyggesnakken for-stummede for en
stund. Vi lærte at løbe med stave, tage
lange skridt og lave galophop, vi lege
un-dervejs og fik os et god latter. En
fantastisk sidegevinst.
Desværre løb det hele ud i sandet, jeg
fik travl med mit job som dagplejer og
opbakning blandt del-tagere dalede.
Grundet smerter i fødderne har jeg de
senere år haft svært ved at gå og ofte
følte jeg mig som kon-gens efterfølger når min mand og jeg på gåben
besøgte venner eller færdes i skoven
en lørdag for-middag. Der gik lidt tid
inden jeg kom i tanke om mine stave
som jeg tidligere har været så glade
for. Jeg ledte efter dem mange steder
inden jeg kom i tanke om at jeg nok
havde kylet dem på gen-brugspladsen
for længe siden.
Jeg investerede i nye, og mit valg
faldt denne gang på teleskopstave så
de kan indstilles i forskellig længde
og er nemmere at have med, også i en
kuffert når vi er på rejse.
Jeg må sige glæden var stor da jeg
første gang fik stavene i hånden igen
og kunne gå i rask tempo. Stavene
blev min støtte så jeg kunne følge
med i min mands raske tempo. Men
den der gnist og næ-sten glemte følel-

se af hvad de også kan gøre for min
krop; motion, kondi, muskeltræning
og fælles-skab med andre, krøb frem
i mig.
Så med forårets snarlige komme vil
jeg igang igen - for mig selv, med en
veninde eller med min na-bo. Ud i naturen, dyrke den motion jeg holder af
og kan holde til. Styrke min krop og
få hjertet til at banke. Komme i form
og fornemme den glæde jeg altid har
følt med stavene i hånden. Og skiene
- dem lader vi bliver hvor de hører til
- på skibakkerne.
Stavgang er noget mange flere burde
få glæde af. Ung og gammel, mand og
kvinde - nu skal vi i gang. Måske du
har lyst til at prøve stavgang i TMG
regi hvor jeg vil være instruktør. Vi
går 4 gange helt gratis, for at finde ud
af om stavgang er en ny idrætsform vi
skal åbne.
Dato: mandag d.12.4. d.19.4. d.26.4
og d.3.5.
Tidspunkt: kl. 10.15 til 11.30
Mødested: Fodboldbanerne bag MultiHallen.
Praktik: tag gode gåsko på og stave
med. Hvis ikke du har stave så kan du
låne af os.
Vi planlægger at putte stavgang ind
under træningstilbuddet Aktiv Mandag, så stavgængerne også får mærket
fællesskabet ved at sam-les bagefter
til kaffe og brød, men er lydhør for
hvad dem der mø-der op tænker.
Vi håber og så mange som muligt.
For ekstra information kan foreningsudvikler for TMG: Pernille
Bechsgaard Fast kontaktes på email:
pernille.bechsgaard@dgi.dk
Bente Serup
Instruktør hos TMG Sport.

Mårslet fællesråd ny hjemmeside WWW.MAARSLET.NU
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Elle Sø 2.0 - til gavn og glæde for alle
Har du også lagt mærke til disse to
ting?
•
Heftig aktivitet med entrepre
nørmaskiner ved Elle Sø
•
Den kloak-agtige lugt i området er aftaget
Aarhus Vand er i fuld gang med at
ombygge den ellers ret nye spildevandspumpestation ved Elle Sø, der
blev etableret ifm. den nylige nedlæggelse af Mårslet Rensningsanlæg. Og
hvor store dele af Mårslets midte var
gravet op for at klimasikre midtbyen
samt adskille spildevand fra regnvand.
Knap var pumpestationen taget i brug,
da det viste sig, at der især i natte- og
morgentimerne ofte spredte sig en
tung dyne af kloaklugt i området omkring Elle Sø, Trampestien og Giber
Å.
Ikke kun til midlertidig gene for det
kraftigt stigende antal besøgende i den
østlige grønne kile mod Vilhelmsborg,
men især også til varig gene for de
tilstødende boligområder.
Krads biogas
Den nye pumpestation modtager
frempumpet spildevand fra Beder,
Malling og Mårslet, inden det pumpes
videre ind mod Viby Renseanlæg. I
de ’stille timer’ om natten står kloakindholdet og udvikler overtryk af
’biogas’, som anlæggets luftfilter og
ventilationsanlæg ikke kan håndtere.
Det undslipper til omgivelserne.
Deraf luften.
Desuden - skulle det vise sig i slutningen af 2020 - havde det aggressive
spildevand og biogas allerede forårsaget skader på betonen på det ellers
nye pumpebassin.

udblæsning gennem træflis.
Selve pumpebassinet skal også repareres, og får monteret en kraftig plastmembran, der kan beskytte betonvæggene mod det aggressive spildevand.
Arbejdet forventes færdigt i sommeren 2021.
Nyt rekreativt opholdsområde
Når nu maskinerne alligevel skulle i
gang, tog Grønt Udvalg under Mårslet
Fællesråd kontakt til Aarhus Vand for
at samarbejde om at implementere
Helhedsplanens delprojekt om at gøre
Elle Sø til et rekreativt område.
Udvalget har - i dialog med tilstødende naboer - derfor sammen med Aarhus Vand og entreprenøren udviklet
et nyt terrændesign for området, hvor
der er lagt vægt på følgende:
•
Overskydende jord bruges til
at etablere nogle små forhøjninger,
der afspejler det bølgende landskab i
omgivelserne
•
Børns motorik skal kunne
udfordres i området (skrænter,
bakker, frigravede kampesten)
•
Der skal også være adgangs
mulighed for barnevogne,
kørestolsbrugere
•
Området skal fungere som
mellemstation mellem Mår
slet og Vilhelmsborg
•
Naturkvaliteterne i området
skal styrkes og fremhæves.
Du kan se indretningsplanen på dette
kort:

Nye biofiltre og pumpeforing
Aarhus Vand er derfor nu ved at
installere et stort biologisk luftfilter
med strandskaller og træflis, der skal
neutralisere især svovlbrinterne fra
anlægget. På strandskallerne kan
mikroorganismer leve af næringsstofferne i luften, ligesom de neutraliserer
surhedsgraden i luftens fugtighed,
som får en endelig rensning inden
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Naturen i området
Grønt Udvalg samarbejder bl.a. med
Danmarks Naturfredningsforening,
som også har kortlagt potentialet for
naturforbedringer i og omkring Elle
Sø - særligt ift. områdets placering
i den østlige kile samt nærheden til
Giber Å (Naturkanon).
Vi arbejder derfor videre med Aarhus
Vand for at se på, hvordan fx følgende
tiltag vil kunne implementeres:
•
Stenbede på brinker til truede
paddearter
•
Fremvækst af træer på sydvendt brink mod Giber Å
•
Selektiv rydning af buskads
på søens brinker
•
Kvashegn mod mark til mindre dyr
•
Træer med nødder osv. til
områdets råvildt
Hvem sender vand til Elle Sø?
Elle Sø er et regnvandsbassin, som
modtager overfladevand fra en lang
række veje og offentlige boligkvarterer i Mårslet.
Vandet ledes til Elle Sø via regnvandssystemet, som samler vand op
fra disse hårde overflader:
•
Tagflader på bygninger
•
Regnvandsriste på vejarealer.
Med den ”nye” separatkloakering i
Mårslet bliver væsker i regnvandssystemet ikke længere renset på renseanlæg, før det ledes ud i Giber Å. Til
(fortsættes næste side)

(fortsat fra forrige side)
gengæld undgår vi også i højere grad,
at urenset spildevand ledes direkte ud
i Giberen.
Pas derfor godt på, hvad der kommer
igennem dette sårbare system, da det i

højere grad end tidligere påvirker livet
i vores omgivende vandmiljø, som er
unikke for Mårslet. Der er stigende
fokus på dette hos myndighederne,
som vi nok også kommer til at mærke
mere til som borgere i Mårslet.

På gensyn ved Elle Sø i foråret,
Grønt Udvalg (Anne, Else Marie,
Emma, Lisbeth, Henrik,
Jørgen og Søren)

Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
nu også redaktør i Østjysk Hjemstavnsforening

De af jer, der allerede er medlemmer
af Østjysk Hjemstavnsforening, véd,
at det er en forening, der beskæftiger
sig med historie og læseværdige historiske hændelser i det østjyske område.
Foreningen udsender således sidst på
året en årbog til medlemmerne, og
heri kan læses et rigt udvalg af disse
historier. Denne årbog er et smukt
værk, for hvilket prisen er inkluderet
i medlemskabet af foreningen. Bogen
er rigt illustreret og forsynet med
historier og beretninger fra livet i det
østjyske område, og på den måde
minder det lidt om vores egen lokalhistoriske forening, der jo også beskæftiger sig med historier og hændelser,

men fra vort eget sogn.
Af årbogens indhold er der altid noget, der er værd at læse. Og i fremtiden bliver indholdet ikke mindre
læseværdigt, idet årbogen fremover
redigeres af vor egen Anne Marie
Dalsgaard Mikkelsen. Og Anne Marie
kender vi jo, dels som graver og den
ansvarlige for vedligehold af vores
smukke kirkegård, og dels som leder
af Mårslet Egnsarkiv.
Da der er et vist slægtskab mellem de
to foreninger, kunne man tænke sig, at
medlemmer af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening også kunne have

interesse i at være medlem af Østjysk Hjemstavnsforening. Et sådant
medlemskab kan erhverves for kr. 130
om året, og medlemskabet omfatter
foruden årbogen også indbydelser
til udflugter med mere til seværdige
lokaliteter i det østjyske område. På
hjemmesiden www.ostjysk-hjemstavn.
dk kan man læse mere om foreningens
aktiviteter.
Og hvis nogle iblandt jer sidder inde
med historier fra det østjyske, så tøv
ikke med at kontakte foreningen eller
Anne Marie.
Carl Gerhard L. Crone,
Marklodden 8.

Ved du hvad din
bolig er værd?

RealMæglerne
Broholm

Bestil en gratis salgsvurdering
... og få 10.000 kr. i rabat på salæret

BROHOLM BOLIG & ERHVERV er ny partner i
RealMæglerne A/S.
RealMæglerne er en stærk landsdækkende
ejendomsmæglerkæde med mere end 115
selvstændige ejendomsmæglere og flere
fordele for dig som kunde.
Vi tilbyder bl.a. Guldkøber, RealSyn og RealMatch. Herudover samarbejder vi med Jyske
Bank.
Læs mere på www.realmaeglerne.dk

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

Kasper Jensen

Ejendomsmægler, MDE

Mette Boilesen
Sagskoordinator

Mårslet fællesråd ny hjemmeside WWW.MAARSLET.NU

april 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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Bemærkninger til Sven E. Bruuns indlæg
i Mårsletbladet, februar 2021.02.21

Efter at have læst Hr. Bruuns indlæg
føler jeg behov for at kommentere på
dele af indholdet: Hr. Bruun omtaler den lokale modstand der været,
og stadig er, mod planen om massiv
bebyggelse på Eskegårdsgrunden.
Tydeligvis er Hr. Bruun for denne
bebyggelse, og det er han naturligvis
i sin gode ret til at være. Jeg mener
dog, at der er en del af hans argumentation, der ikke holder til et faktatjek:
Hr. Bruun hævder, at Fællesrådet ”opfinder uforståelige begreber” som at:
”den faldefærdige/misligholdte bindingsværks-bygning er bevaringsværdig”. Ved opslag på Slots- og Kulturstyrelsens fortegnelse over Fredede
& Bevaringsværdige Bygninger, kan
man se, at Eskegården står opført som
bevaringsværdig. Så dét er altså ikke
noget, som Fællesrådet har opfundet.
Ifølge Hr. Bruun har Fællesrådet også
”kastet liv” over nogle hegn og diger.
Af materiale fra Aarhus Kommunes afklaringsfase vedr. Eskegården
(nr.19-021471), fremgår det, at det er
Den Gamle By der, i den forbindelse,
har gjort Aarhus Kommune opmærksom på bl.a. hegn og diger, der kan
have kulturhistorisk værdi. Den Gl.
By udtrykker samtidig betænkelighed
ved en dispensation fra åbeskyttelseslinjen og en inddragelse af det rekreative område til anlæggelse af en vej.
Så dét kan vi heller ikke give Fællesrådet ”æren” for.
Af samme materiale fremgår det i
øvrigt, at Team Grønne Områder
(Aarhus Kommune), i forbindelse
med planen om vejanlæg i den grønne
kile, bl.a. udtrykker at ”det vil være
meget synd at føre en vej igennem, da
det ikke kan undgå at ødelægge den
rekreative værdi”.
Hr. Bruun bemærker om å-beskyttelseslinjen følgende:
”Å-beskyttelseslinjen kræver man
helt ude af proportioner, overholdt

med 150 meter”. Hvad der er ”ude af
proportioner” er vel i denne sag, en
ret subjektiv vurdering. Og ja, kommunen kan, i byzoner, formindske
byggeafstanden til offentlige vandløb,
men der er vel ikke noget galt i, at
de borgere, der ikke ønsker at der
dispenseres fra kravet om 150 meter,
forsøger at påvirke beslutningsprocessen? Også selvom disse borgere skulle
være uenige med Hr. Bruun. Og ja,
der er tidligere bygget huse i området,
som ligger ret tæt på åen (jeg bor selv
i ét af dem). Men at man har tilsidesat
hensyn til naturen i fortiden, betyder
vel ikke nødvendigvis, at man skal
gøre det igen?
At ”Den glemte vej” en gang for længe siden er blevet tinglyst til vejanlæg, ændrer ikke på, at nogle af Mårslets beboere ønsker, at dette grønne,
rekreative område ikke skal bruges
som tilkørselsvej til en evt. bebyggelse på Eskegårdsgrunden. Og denne
modstand er fuldstændig legitim. At
en omfartsvej så ville have været en
endnu større ulempe, har efter min
mening ikke nogen med sagen at gøre.
Hr. Bruun nævner at ”tilflytning
gavner forholdene for alle i området”.
Her er jeg undtagelsesvis enig med
ham – men kun til en vis grænse. Hvis
man er så ivrig efter at tiltrække nye
beboere, at man ødelægger dét, der er
tilbage at det oprindelige landsbymiljø, så mener jeg, at man på sigt har
”gjort en dårlig handel”. Ser man på
befolkningsudviklingen de sidste 10
år (2010-2020), så har Mårslet haft en
tilvækst på 14,98%, Aarhus Kommune som helhed 14,13% og hele landet
5,14% (oplysninger fra Danmarks
Statistik). Så vi behøver ikke at frygte
at Mårslet bliver affolket – selvom Hr.
Bruun har valgt at forlade byen.
Hr. Bruun har nogle bemærkninger
til begrebet ”Helhedsplan” og dennes
tilblivelse. Han mener, at den burde
hedde ”lokalsamfundsbeskrivelse”.
Det har han naturligvis ret til at mene
– men nu hedder den altså ”Helheds-
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plan”, og består af ”En lokalsamfundsbeskrivelse” og et ”Et uddybende afsnit”, hvilket tydeligt fremgår
af ”Helhedsplan for 8320 udarbejdet
februar 2017”.
Hr. Bruuns vurdering af selve helhedsplanens tilblivelsesproces er,
at den var præget af manipulation,
fællesrådsmedlemmers manglende
habilitet og personlige særinteresser –
hvilket dog er noget af en påstand, og
den må Hr. Bruun selv stå på mål for.
Resultatet blev, at Hr. Bruun ”eftertænksomt trak” sig ud af processen.
Om dét var et tab for Mårslets fremtidige udvikling, er jeg ikke i stand
til at vurdere – men hvis man vælger
ikke at deltage i processen, så mister
man indflydelse. Men naturligvis har
man stadig retten til efterfølgende at
være i opposition til resultatet.
Det var lidt om en del af det faktuelle
indhold i Hr. Bruuns indlæg. Derudover hæfter jeg mig ved, at nogle af
Fællesrådets argumenter betegnes
som ”uvederhæftige”. Fair nok, at Hr.
Bruun ikke er enig med Fællesrådet,
men at stemple rådets argumenter som
”uvederhæftige”, er efter min mening
både upassende og grænsende til det
arrogante. Der tales om en ”bedrevidende og surhedsskabende attitude”.
- Den tanke, at man helt enkelt (og
legitimt) kan være grundlæggende
uenig med Hr. Bruun, er tilsyneladende ikke faldet ham ind.

Når der er planer om udvidelser/ændringer i vores lokalmiljø, vil der helt
naturligt være mange meninger og
ønsker, både for og imod disse planer.
At disse meninger og ønsker kommer
frem anser jeg for at være en fordel
i den proces, der går forud for en
endelig beslutning. Vi behøver ikke
at være enige, men det ville klæde
processen, hvis vi kan holde os til
fakta og samtidig bevare en respektfuld tone.
Jan Refsing
Mårslet
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”Månedens hund i Mårslet”

Med stor interesse læste jeg indlægget
om Noah og hans dejlige hund ”Balou” der var næsten 14 år gammel.
Altså hvad der svarer til 91 menneskeår. Imponerende.
Vores Chica er i dag 13 år, og fylder
14 år i oktober 2021.
Så de to hunde er jo næsten jævnaldrende. Vi kan se de samme træk
på vores Cairn som der nævnes med
Balou - menneskets bedste ven. Chica
sover en del, spiser godt - det er jo
dagens højdepunkt at få mad serveret,
og bagefter er det så luftetur, men
hun ”tonser” ikke så hurtigt af sted
som tidligere, når lufte-turene står for
døren - ganske som Balou - Måske
??. Men ellers er hun sund og rask,
af en hund at være på den alder - dog
fik hun betændelse i sin livmoder og
måtte opereres i 2020 - det var en
større ting. Når vi så kommer hjem
efter endnu en halv times luftetur i
byparken her i Mårslet, , så soves der
umiddelbart videre.

På lufteturen, går det i adstadigt
tempo, hvor der skal snuses til alt - i
laaang tid. Det er heller ikke sikkert,
at hun gider hilse på andre hunde, som
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vi møder på vores tur (selvom hun
har set dem flere gange på vores tur i
Mårslet Bypark) - en kort hilsen bliver
det måske til et par af de andre vovser
- ingen vild leg, som da hun var ung
og adræt.
Chica, en Cairn Terrier, blev født i
Nordjylland den 02. 0ktober 2007
og den lille uldtot blev hjembragt til
Aarhus i december måned 2007.
Den person der solgte hundene var
en ung pige, der på vores spørgsmål
kunne fortælle, at deres 3 tæver havde
været alene hjemme i perioder med
en han-hund (”Hm”), der havde frit
spil, mens der kun var tæver hjemme.
Derfor var der 3 tæver, der lå på hver
deres kuld hvalpe i hver deres hundekurv. Vi fik valgt vores hvalp, der
ifølge ejeren oplyste, at vores hund fik
grøn neglelak på neglene. Om det er
sandt, ved vi ikke, men alle 18 hvalpe
blev solgt på rekord-tid.
I de snart 14 år har vi haft stor glæde af Chica. Helt fra starten, hvor
hun gemte sig under det nyindkøbte
juletræ, der var placeret i haven. Vi
havde sat trådhegn op langs hækken,
så hun ikke kunne stikke af fra havens
indelukke, men havde glemt, hvor
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lille en sådan hvalp var. Trådhegnet
havde for store huller, og Chica fandt
snart ud af, at det kunne være dejligt
at udforske hvad der var udenfor hegnet. Det gamle hegn blev byttet med
et nyt, hvor hullerne i hegnet ikke var
så store. Nu var der styr på Chica.
Om natten skulle Chica jo lære at
komme ud i haven og besørge, men
det var ikke altid at hun tissede, og fik
derfor ikke højlydt ros. Lykkedes det
at få hende til at lave en lille tår, blev
hun rost i højlydte vendinger. Vi håber
ikke at naboerne blev vækket.
Da vi stod op, kunne vi se, at der var
sluppet en lille tår i nattens løb - ikke i
haven på græsplænen, men på gulvtæppet i soveværelset, hvor hun sov.
Sådan var det jo at have en lille hvalp.
Al begyndelse er svær - selv for en
lille hund.
Der gik dog ikke lang tid, før Chica
var blevet nogenlunde renlig, for min
hustru og jeg havde på skift brugt
noget af vores opsparede feriedage,
så Chica kunne komme ud i haven og
”nifle” og besørge, når det nu en gang
passede hende.
Anette og John Schlæger
Mårslet
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Egnsarkivets åbningstider i april
I skrivende stund er Mårslet Egnsarkiv lukket pga. corona-situationen, så
vi kan ikke skrive åbningstider for april.
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

Dengang vi kunne feste
Mon vi snart kan holde sådan en teltfest igen, hvor der ingen forsamlingsrestriktioner er?

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

Aarhus Amtstidende, april 1949:

Kontingent:
Husstandsmedlemskab kr. 150,Personligt medlemsskab kr. 75,-

Sølvbryllupsfest

Gdr. Alfred Svendsen og hustru, Dalsgaard, Langballe, var på deres sølvbryllupsdag genstand for stor opmærksomhed, og de modtog en mængde smukke
gaver, telegrammer og blomster.
I det gæstfri hjem samledes godt 150 personer.
Ved middagen blev der talt af provst
Rugholm, Maarslet, lærer Helms, Langballe, sølvbrudgommens broder, lærer
Søren Svendsen, tækkemand H.P. Hansen, Fulden, mælkehandler H. Brandt,
Maarslet, Kaptajn Mogensen, Langballe,
fhv. handelsmand Magnus Andersen,
m.fl.

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: 40 40 92 49
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TAK FOR HJÆLPEN MÅRSLET
Donation fra Lions Beder-Malling-Mårslet

kr. 10.000,- Til Lysanlæg på TMG
kunstgræsbane
I februar måned, har Lions klubbens
frivillige medlemmer, husstands
omdelt en seddel i vores lokalområder, med opfordring til at købe vores
Lions LykkeSkrab, som er en plade
med 24 skrabefelter, der i den rigtige
kombination kan udløse præmie på
gavekort fra kr. 50,- til kr. 2.500,sponsoreret af lokale forretninger. Rigtig mange Mårslet borgere fulgte
opfordringen, ligeledes borgere i
Beder og Malling. - Da alt overskud

fra salget af Lions LykkeSkrab går
100% til velgørende formål, primært i
vores lokalområder, besluttede Lions
klubben på vores sidste klubmøde, at
donerer kr. 10.000,- til Lysanlægget
på den nye kunstgræsbane, som TMG
havde søgt Lions om støtte til.
Lions Beder-Malling-Mårslet er en
klub med 20 frivillige medlemmer, vi
har vores klublokale i Malling, hvor
vi holder gode sociale møder, hver
den 1.tirsdag i måneden. - Vi laver
hver år (når ikke der er pandemi) flere
forskellige aktiviteter f.eks. Tombola /

Mårslet fællesråd ny hjemmeside
WWW.MAARSLET.NU
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Lotteri / Skrabespil / Bingo / Kræmmermarked, og alt overskud fra disse
aktiviteter går 100% til gode velgørende formål, primært i lokalområderne. Alle vores administrations omkostninger, bliver betalt af medlemmernes
klubkontingent. – Er der interesse for
at høre mere om Lions klubben, kan
man i Mårslet kontakte Søren Wigmar
Pedersen på mail:
Wigmar2@gmail.com
Følg os på FaceBook (6) Lions
Club Beder-Malling | Facebook og
www.beder-malling.lions.dk
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kirkesiderne

med nyt fra mårslet kirke og sogn

Alle dage ligner ikke hinanden
At få hele budskabet med
Da jeg ventede vores første barn,
opfordrede min mor mig til at tage
af sted i kirke alle påskens 5 helligdage, fordi det ville være min sidste
påske, hvor jeg uden at skuffe
nogen, kunne tage af sted og fejre
påsken på bedste vis: ved at lytte til
og mærke de forskellige dages
karakter uden at mine små børn
ville aflede min opmærksomhed.
Det fandt jeg senere ud af, var en
ganske fornuftig prioritering og en
fin form for selv-forkælelse.

anstrengelser. Prædikenerne blev
måske slet ikke så gode, som jeg
drømte om, at de skulle være, når
nu både budskabet og menigheden
fortjente det. Det skete også en
gang, at der kun kom fire kirkegængere til gudstjenesten 2. påskedag
kl 9.00, og jeg kunne ikke forstå, at
kirken ikke kunne konkurrere med
det gode havevejr blot en time:
Evangeliet den dag er en af de
bedste fortællinger, jeg ved, om de
to modløse disciple, der efter Jesu
død vandrede mod landsbyen

og håb i, at det er en sand livseliksir
at høre den. Det kan en snaps til
påskebordet hjemme eller ude ikke
komme på højde med, selvom det
også er velgørende.

Det skete engang, det sker nu
Påsken i familiens skød får en
særlig karakter, når højtidens
fortælling og budskab er nærværende. Det begynder med
Palmesøndag, hvor Jesus iscenesætter dramaet ved at ride ind i
Jerusalem, og spiller på profetierne
om Messias, men viser sig i stedet
som Guds søn at give afkald på al
magt. Skærtorsdag sættes forventningerne igen til, at det jødiske
påskemåltid skal fejres efter den
bestemte skabelon, hvor en søn skal
spørge sin far, hvorfor denne aften
er forskellig fra alle andre aftener,
og hermed gives stikordet til
faderen, der fortæller om, hvordan
Moses ledte folket ud fra Egypten,
og hvad de i al hast måtte spise på
denne aften: Usyret brød og lam.
Jøderne markerer ikke alene historien, når faderen fortæller dette.
Foto: Museo de Belenes i Alicante; Signes foto af deres påsketableauer
Næste generation identificerer sig
med udfrielsen fra Egypten: I
Præsten og påsken
Emmaus, og imens de prøver at
påsken bliver jøderne en del af
Senere fik jeg igen rig mulighed for vende og dreje det, der var sket for Guds udvalgte folk.
at få alle påskedagene ind under
at få hold på tankerne, slår Jesus
Jesus og hans disciple er jøder, og
huden, små børn eller ej, i mit
følge med dem, men de genkender derfor har de også en særlig
embede som præst. Da jeg var
ham ikke. Først da de samme aften forventning til påskemåltidet. Men
præst på landet, havde jeg af og til spiser sammen, og Jesus bryder
til alles overraskelse, fortolker
en påske, hvor jeg skulle skrive 5
brødet, får de et flash back til Skær- Jesus, hvad påske er, så budskabet
prædikener og forberede særlige
torsdag aften og de mange andre
rettes til alle folk til alle tider: Jesus
påskegudstjenester derudover.
aftener, hvor Jesus har spist
er det slagtede lam, ofret én gang
Overalt på mit kontor lå i ugerne op sammen med dem. De genkender
for alle. Moses og hans folk slagtetil avisudklip og opslåede bøger, og altså den opstandne på den, han var de et lam for at smøre blodet på
jeg har altid nydt det med at fordy- før, og det de havde sammen
dørstolperne, så dødsenglen ville gå
be mig i påskens drama. Men jeg
engang. Det giver trøst på flere plan forbi deres døre, da denne 10. plage
har ikke været meget værd for min og vores øjeblikke med hinanden
ramte Egypten.
familie og var bagefter temmelig
får evighedskarakter og samhørigflad. Det var ikke engang sikkert, at hed opstår på tværs af døden. Den
resultatet stod mål med mine
tekst er der så meget kærlighed, liv
Fortsættes på næste side
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være et udmærket spejl at sætte op
og udforske sig selv i. Men det helt
store overrumplende er jo påskedags triumf og livsglæde. Det er
underligt og underfuldt. Vi behøver
ikke at forstå det, men vi skal høre
det. Det er kulminationen på
dramaet, som kan transformere os,
når alle dage har det med at glide
sammen og ud i et. Det er jo ikke
nok at leve og samle sig skatte
sammen. Vi skal jo også vide, hvorfor vi lever, og hvad vi lever af, når
det kommer til stykket.

Foto: Museo de Belenes i Alicante; Signes foto af deres påsketableauer

Derfor hedder påsken på hebraisk
”pesach” (på engelsk: ”passover”),
som betyder at gå forbi. Men i
kristendommen opfatter man ikke
påsken som ”dødens forbigang”,
døden bliver helt konkret lagt i
graven; den gennemleves af Gud
selv ved hans søn. –Jesus får et stik
i siden af en soldat, da han hænger
på korset: Man skal være sikker på,
at han er død, der sættes vagter ved
graven og rulles en stor sten for. Nu
har man Guds søn, han er død og
under kontrol. Men påskedag er

Kirketiderne

April
Torsdag d. 1. april kl. 10.00
Skærtorsdag
Præst: Trine Nissen
Fredag d. 2. april kl. 10.00
Langfredag
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 4. april kl. 10.00
Påskedag
Præst: Signe Høg

14

beretningen om, at den levede kærlighed, man prøvede at få bugt med
og også slog ihjel, den kunne ikke
forblive død. ”Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden”, synger vi i salmen ”Hil dig!
Frelser og forsoner”. Ja, de herlige
påskesalmer er et helt kapitel for
sig, når det kommer til at få påsken
ind under huden.

Påsken mangler bestemt heller ikke
eksempler på menneskers svigt,
forræderi og fejhed. Og det kan jo

Glædelig påske!
Venlig hilsen
Signe Høg
Gratis lille bog uddeles til voksne
fra Palmesøndag til 2. påskedag:
Bogen ligger i kirken, hvor man er
velkommen til at tage et enkelt
eksemplar til sin husstand. Bogen
er skrevet af biskoppen i Århus,
Henrik Wigh-Poulsen. I ”Påsken –
refleksioner over påskens fortællinger” får man en overskuelig
fremstilling af påskens forskellige
dage og en anledning til at tænke
over, hvad det betyder dengang og
nu.

Mandag d. 5. april kl. 10.00
2. påskedag
Præst: Signe Høg

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og
Sognehus

Søndag d. 11 april kl. 10.00
1. s. e. påske
Præst: Kasper Hansen

April

Søndag d. 18. april kl. 10.00
2. s. e. påske
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 25. april kl. 10.00
3. s. e. påske
Præst: Signe Høg

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

Onsdag d. 14. april kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset
Onsdag d. 14. april kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset

Fredag d. 30 april kl. 10.00
Bededag
Præst: Trine Nissen

Onsdag d. 28. april kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset

Søndag d. 2. maj kl. 10.00
4. s. e. påske
Præst: Trine Nissen

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

Gudstjenesterne på Kildevang

Næste gang
Onsdag den 14. og 28. april
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. Senere i bladet, kan I læse om hvordan vi i stedet bevarer
kontakten, når konfirmander bringer håb til
beboerne.

- et fællesskab for mænd

På glædeligt gensyn!
Sognepræsterne Trine Nissen og Signe Høg

Hyggeklubben

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

- Er aflyst i april.
Hold øje med kirkens hjemmeside og facebookside
for mere information om hvornår vi starter op igen.

Vi har planlagt turen til Tirpitz 6. maj, men i skrivende stund ved vi ikke, om
den kan gennemføres.
Vi skriver noget i maj, men ellers hold øje med kirkens hjemmeside.

Mandagscafé
Mandag d. 12. april
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.

april 2021
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Dåb
kirken 2. pinsedag for at blive døbt.
Men måske ønsker I noget helt
andet? En mere intim dåb, som
afvikles hurtigt og nemt, men som
alligevel understreger, at vi med
dåben indtræder i et større fællesskab også med dem, der var her forud for os? Da vil vi gerne pege på
et helt nyt initiativ, der kun bliver
muligt i denne periode med genåbningen her i sommerhalvåret:

Dåb i Stavkirken.
Præster fra Aarhus Søndre provsti
vil stille sig til rådighed for planlagte dåb på udvalgte torsdage fra
20. maj til 20. september. Konceptet er tænkt således, at man kan få
dåb kl 15.00, 15.30, 16.00 eller
16.30. Hver dåbshandling må max
tage 20 min. Der er kun de siddeStavkirken ved Mosegaard museum. Foto: Signe Høg
pladser, som i forvejen forefindes
I Mårslet sogn blev der i 2020 født dåb, som er tænkt som en mulighed langs siderne i Stavkirken.
60 børn, men kun 30 af dem er ble- for alle, også personer, der har ud- Bagefter kan man have bestilt mad
vet døbt. Vi håber meget, at der for skudt en dåb i måske 50 år. Det lig- via museet eller blot fortsætte
ger i konceptet DropIn dåb, at man enkeltheden ved at holde picnic i de
langt de fleste forældres vedkommende er tale om, at dåben blot er møder op uden forudgående aftale skønne omgivelser omkring
museet.
udskudt, indtil vi igen kan invitere med legitimation og bliver så ved
gæster og fejre en så glædelig begi- hjælp af tilstedeværende kordegn
venhed, at der er kommet et nyt fa- registreret og døbt af en af de præ- Det er kun DropIn dåb, der ikke
kræver, at man har aftalt dåbshandmiliemedlem, og at det skal fejres ster, der er i kirken den dag. I det
med en dåb, hvor det lille barn skal sydlige Århus kan man blive døbt lingen på forhånd. Kontakt venligst
høre, at det er Guds elskede barn.
fredag den 12. november i Ravns- kordegnekontoret, Registrering Syd
Vi har fået mange henvendelser om bjergkirken kl. 16.00 – 18.00, eller på dette nummer: tlf: 86281188.
ønsker for dåb, og I skal vide, at vi også kan man tage til Møllevangser klar, når I er det. Man har hele
tiden kunnet få sit barn døbt i
kirken, det har alene været et
spørgsmål om, at omstændighederne for at fejre det, ikke har været så
optimale.
For at give de bedste muligheder til
jer, der har måttet udskyde en dåb,
vil vi fra kirkens side fortsat tilbyde
to månedlige lørdage, hvor man kan
få sit barn døbt. Det kan også lade
sig gøre søndage før og efter gudstjenesten kl 10.00, og inden længe
vil også mindre dåbsfølger kunne få
plads i gudstjenesten, forhåbentligt.
Vi vil også gerne pege på DropIn
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Konfirmationsdatoer
Vi har i Mårslet Kirke tradition for at melde konfirmationsdatoer ud to år
ud i fremtiden. Vi offentliggør dem første gang fra prædikestolen til
gudstjenesten Påskedag. Derefter lægger vi dem på hjemmesiden og sætter
dem i Mårsletbladet.
Hvis du har regnet et system ud for, hvornår du tror, vi har konfirmation
længere ud i fremtiden, sker en evt. reservering af et spisested på eget
ansvar. Vi står kun til regnskab for datoer oplyst 2 år frem i tiden.
Vi kunne aldrig drømme om at flytte en konkret udmeldt dato. Øh medmindre man kunne forestille sig en pandemi. Så derfor er det af nød sket både i
2020 og 2021. Men så er der tale om force majeure. Nuværende 5. klassers
elever kan altså få oplyst datoen for konfirmationer fra d. 4/4 i år.

Håb fra en generation til en anden
I begyndelsen af marts tog præsterne på Kildevang for at aflevere en
hilsen fra årets konfirmander til
beboerne, der i så lang tid har
siddet isoleret. Konfirmanderne har
skrevet forårsbreve, som en slags
nytårshilsen oven på et helt år med
Corona. De har skullet beskrive,
hvordan året har været for dem,
hvilke vigtige begivenheder der har
været i deres liv og i verden i

øvrigt. Samtidigt har de også skulle
bringe håb til deres ældre medborgere, både for det nære, for
Danmark og for hele verden. Det
var en stor glæde at kunne overbringe den store stak breve med de
unge menneskers meget personlige
beretninger fra en tid, hvor
skolegang gennem skærmen har
været dagligdag og savnet efter
både kammerater og bedsteforældre

har fyldt. Brevene vidner om, at
alle savner nogen eller noget uanset hvilken generation vi
tilhører.
Heldigvis er der også lyspunkter og
begivenheder at se frem til, og
brevene er kreativt pyntet med
tegninger, billeder, klistermærker,
blomster og bibelvers til
opmuntring og håb for læseren.

Leder af Kildevang, Birgit, og en beboer, Karen, tager imod. Fotos: Signe Høg

april 2021
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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

25-års jubilæum
Vores kirkesanger, Lisbeth Frandsen, har den 1. april sunget for os i
Mårslet Kirke i 25 år. Det er en stor fornøjelse af lytte til hendes
smukke stemme, når hun synger vores
dejlige salmer.
I de 25 år har vi også nydt megen glæde
af Lisbeths store engagement og medvirken i vores mange forskellige gøremål.
Her tænker vi især på baby-salme sang
og hendes fortolkning af Kai Normann
Andersen tekster.
Desværre kan vi ikke indbyde mange
mennesker til festlig markering af dagen
med det nuværende forsamlingsforbud,
men der kan sagtens modtages hilsner
den dag, hvor vi fejrer hende. Dagen vil
fremgå af vores hjemmeside.
Menighedsrådet ønsker Lisbeth et kæmpestort tillykke og vi glæder
og til de næste mange år med den skønneste salmesang.
Med venlig hilsen Menighedsrådet

april 2021

Med venlig hilsen
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

Få et godt ord med
på vejen

Mange mennesker har et særligt
forhold til deres konfirmationsord.
Der findes så meget gods i Bibelen,
der er så mange gode ord. Hver
tirsdag kan man gå ind på Facebook
og høre præsten Signe reflektere over,
hvad hun synes, ordene kan sige os.
Ordene er valgt ud fra de forslag,
præsterne giver konfirmanderne at
vælge imellem. Men måske har livet
med tiden fået en dimension for dig,
der er lidt ældre, så ordene giver en
særlig mening og føles gode at tage
med sig, ikke mindst efter nu en lang
mørk vinter.
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SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
skh@km.dk
Fridag: mandag

Kontakt Kirken

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

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

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 d. 14. april
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,
men pga. restriktionerne foregår de pt.
virtuelt.

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

Påskens gudstjenester og arrangementer
Som vi skrev i sidste uge, er coronaen en
udfordring i forhold til planlægningen. Derfor kan
vi desværre hellere ikke, på nuværende tidspunkt,
reklamere for alle vores påsketiltag. For vi skal
selvfølgelig fejre påsken, og vi har flere ting i
støbeskeen.
Derfor opfordrer vi til, at I holder øje med vores
hjemmeside, Facebook og plakatstandere ved
kirkegården.
Så går I ikke glip af kirkens påskeaktiviteter.
Håber I vil følge med og har lyst til at
deltage.
Med venlig hilsen
Mårslet Kirke
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Baronens brandsprøjte
På Moesgaard Museum holder man
øje med auktionskatalogerne, for engang imellem kommer der effekter og
malerier på auktion, som kan være af
interesse – ikke mindst, hvis de har
haft med Moesgaards tid som herregård at gøre.
I december 2020 blev man gjort opmærksom på en ældre og sjælden
dansk herregårdsbrandsprøjte af delvis bemalet smedejern og egetræ – og
som bar Gyldenkronernes våbenskjold. Det viste sig at den havde stået på Moesgaard og kunne ses på
gamle fotografier.

Brandsprøjten som har tilhørt baron Christian Gyldenkrone. Det er hans spejlmonogram, som ses på siden af brandsprøjten med bogstaverne C og G, der slynger sig
rundt. Foto: Bruun-Rasmussen.
Gyldenkronernes våbenskjold på brandsprøjten fra år 1700.
Foto: Bruun-Rasmussen.

Moesgaards sidste godsejer, Thorkil
Dahl (1887-1964) i den lange kældergang i 1960. Brandsprøjten skimtes under
trappen. Foto: Moesgaard Museum.
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Både Moesgaard og Vilhelmsborg
har været i baronslægten Gyldenkrones besiddelse igennem århundreder.
Vilhelmsborg var et baroni, og her
boede baronen indtil 1779, hvor Chr.
Fr. Gyldenkrone (1741-88) lod den
nuværende hovedbygning på Moesgaard bygge. Den gamle hovedbygning på Vilhelmsborg blev nedrevet
og nogle byggematerialer blev genanvendt på Moesgaard. En del inventar
er naturligvis også blevet flyttet med
til den nye præsentable bolig mod
øst. Heriblandt brandsprøjten som
bærer årstallet 1700. På det tidspunkt
var Christian Gyldenkrone (16761746) baron og bosat på Vilhelmsborg. Det er også hans spejlmonogram, som ses på brandsprøjten med
bogstaverne C og G, der slynger sig
rundt.
Gyldenkrone-slægten ejede Moesgaard indtil 1822 hvor staten købte
Moesgaard på tvangsauktion. I 1838
overtog Thorkild Dahl herregården.

april 2021

Det ikoniske billede fra 1916 af Hanne
Levin Hansen fotograferet i den lange
kældergang under hovedfløjen som er
gengivet i flere bøger udgivet af Moesgaard Museum. Mange erindrer billedet
pga. pigen, men færre har lagt mærke til,
hvad der står under trappen: Brandsprøjten. Foto: Moesgaard Museum.

MÅRSLET-bladet April 2021

3
Den næste baron Ove Gyldenkrone
måtte derfor indskrænke sig på selve
Vilhelmsborg, som var baroniets hovedsæde, men hvor den nuværende
hovedbygning først blev opført 1843.
Alt inventar kom dog ikke med tilbage til Vilhelmsborg, og den gamle
brandsprøjte er altså blevet stående på
Moesgaard.

Brand for 100 år siden
Måske har sprøjten været i brug ved
branden på Moesgård for 100 år siden.
Hovedparten af Moesgaards avlsbygninger brændte natten til onsdag den 7. september 1921. Laden, hestestalden og kostalden syd for indkørslen brændte.
Foto fra Mårslet Frimærke- og Møntklub.

Det senest kendte billede er fra auktionen på Moesgaard 1960, hvor
brandsprøjten er kørt ud i gården. Her
er den blevet solgt for formentligt et
mindre beløb til familien LercheLerchenborg, Lerchenborg Slot på
Sjælland, hvor den har stået indtil for
nylig. Langt tilbage i ejerrækken på
Lerchenborg står opført Gabriel Marselis, den hollandske storkøbmand,
som er stamfader til slægten Gyldenkrone, så et lille sammentræf er der i
brandsprøjtens ejerrække. Familien
på Lerchenborg ønskede imidlertid
nu at sælge den gamle brandsprøjte.
Den kommer derfor frem i dagens lys
ved Bruun Rasmussens auktion i december 2020. Moesgaard Museum
bød på den, men blev overbudt og
brandsprøjten blev solgt til anden
side for 46.000 kr. plus salær.
Heldigvis har vi nu nogle fine billeder af dette adelige køretøj og har fået
stykket historien sammen ved hjælp
af billedmaterialet.
Thorkil Dahl ved brandsprøjten foran det telt i gårdspladsen på Moesgaard, hvor indboauktionen fandt sted 1960. Foto: Moesgaard Museum.
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Mårslet fællesråd ny hjemmeside
WWW.MAARSLET.NU
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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

NYHED NYHED
Vi flytter og åbner KLIPPERIET
Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi har været rigtig glade for at være i
Mårslet. Men vi har fået en fantastisk mulighed for at få nogle
super lækre lokaler i Tranbjerg. Så derfor åbner vi KLIPPERIET d. 6/4-21 på
Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg (ved siden af Djurslands bank).
Vi håber på at se rigtig mange af vores kunder i vores nye salon.
Mvh Dorthe og Karina

KLIPPERIET
Tranbjerg Hovedgade 3
8310 Tranbjerg

Tlf: 8629 4949

Ved siden af Djurslands bank. Bus 4A og 17 køre lige til døren. 300 m til Letbanen.

40 |

Send et indlæg til Mårsletbladet
april 2021
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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

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

26

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

april 2021

Tlf. 24 24 72 54 kontakt@simonlindgreen.dk
Www.simonlindgreen.dk

april 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

ÅBENT
ALLE
DAGE

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

8-21

Mårslet Byvej 28 • Mårslet

Købmand
Lars Christensen

april 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

8-21

Mårslet Byvej 28 • Mårslet
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Købmand
Lars Christensen

april 2021

Mårslet fællesråd ny hjemmeside
WWW.MAARSLET.NU

www.træoghæk.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

april 2021
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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/
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