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LEDER
Hvordan sikrer vi den gode kommunikation?
I Mårslet Fællesråd er vi selvsagt meget optaget af kommunikation, da en
af vores fornemste opgaver er at agere bindeled, og være oplysningskanal, mellem Aarhus Kommune og borgere og øvrige aktører i 8320. Det
ligger os i denne henseende gevaldigt på sinde at have mulighed for at
udvise rettidig omhu i vores kommunikation, så alle får en mulighed for
at reagere, hvis ønsket.
Som de fleste er bekendt med, kommunikerer og faciliterer vi for nuværende på en række forskellige platforme - det være sig bl.a. maarslet.
nu samt borgermøder, når omstændighederne tillader dette. I tillæg til de
allerede eksisterende kanaler har vi besluttet at oprette en side på Facebook kaldet Mårslet Fællesråd, som vi opfordrer til at følge. Dette i sig
selv er ikke specielt banebrydende, men for os handler det om at møde
vores målgruppe, hvor den allerede befinder sig, så vi med endnu større
sandsynlighed kan få vores budskaber og information ud rettidigt. På
Facebook kommer vi bl.a. til at orientere om dialoger med Aarhus Kommune, tiltag fra Det Grønne Udvalg, Helhedsplanen etc.
Der er meget, der rører sig i 8320 for tiden. Der er planer om diverse
udstykninger – både mere og mindre konkrete planer, veje, stisystemer
etc., hvilket alt sammen giver anledning til dialog om bybevaring kontra
byudvikling. Det vigtigste i den henseende er, at alle, der har ret til at
blive hørt, bliver hørt. Således håber vi, at vi ved at kommunikere på et
medie som Facebook, kommer endnu bredere ud blandt byens beboere
og aktører.
Udover kommunikation har vi et stort fokus på borgerinddragelse. Derfor; hvis du har en god idé til, hvordan vi kommer endnu bedre ud til
målgruppen eller på anden vis skærper vores kommunikative indsatser, så
send gerne en mail på maarsletfu@gmail.com
Kenneth Mansgaard
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

Forside foto: Åen ved Elle Sti (mellem
bro og sø) af Kurt Søe

FU-Medlem:

Anette Poulsen

Nymarksallé 128

tlf. 29 20 96 34

FU-Medlem:

Pernille B. Fast

Præstegårdsvej 15

tlf. 51 22 85 41

Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s
Bjødstrupvej 2-4, 8270 Højbjerg
Tlf. 8627 5499, werk@werk.dk, www.
werk.dk

FU-Medlem:

Poul H. Poulsen

Hørretløkken 48

tlf. 28 11 65 36

FU-Medlem:

Kenneth Mansgaard

Frøkærparken 70

tlf. 61 68 69 50

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

Hørretvej 12

tlf. 86 29 05 00

Mårslet Bladets tekster må gengives
med angivelse af kilde.
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Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.com
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Stort og småt fra Fællesrådet
Nyt fra Grønt Udvalg:

5.000 m2 mere natur i Byparken
og Åparken

MÅRSLET FÆLLESRÅD

I Mårslets to store parker omlægger Aarhus Kommune dele af sine
græsarealer til vilde blomsterenge.
Dels for at skabe en bedre sammenhæng i naturen, men også for
at spare på energien til græsklipning. I efteråret udplantes bærbuske og frugttræer på udvalgte
steder i parkerne - efter aftale med
de tilstødende naboer. Alt sammen
som en del af kommunens ambition
om at øge biodiversiteten.

Byrådet ønsker også biodiversitet

Og derfor arbejder Aarhus Kommune ihærdigt på at finde klippede
græsarealer, der kan omlægges til
områder med større biodiversitet.
Faktisk helt op til 50% af alle intensivt klippede arealer.
Det er ikke så lidt. Men biodiversitet og sammenhængende natur
er en vigtig forudsætning for, at
der kan ske bestøvning af træer og
buske for at skabe fødegrundlag
til især dyrelivet - men også til dig
selv i haven.

Hvad er der sket i parkerne?

I Mårslet er dele af Byparken og
Åparkens græsarealer omdannet
til felter med vilde blomsterenge i
april måned. Og også lidt hurtigere,
end det var aftalt mellem kommunen, Fællesrådet og Grønt Udvalg,
da der først skulle ske en endelig
inddragelse af de tilstødende naboforeninger ud fra en projektskitse.

Figur 1: Omlagte arealer i Mårslet Bypark (illustration: Aarhus Kommune)

Figur 2: Omlagte arealer i Mårslet Åpark (illustration: Aarhus Kommune)

Hjemmehørende arter

Kommunen har udsået frø fra 23
hjemmehørende arter af danske
engblomster, der skaber et optimalt
fødegrundlag for de insektarter og
fugle, der er vigtige for bestøvning
af dine buske og træer. Se tabel på
næste side.

juni 2021

Hvem passer arealerne?

Kommunen holder - sammen med
sin parkentreprenør - løbende øje
med udviklingen af blomsterfelterne for at sikre sig, at de udvikler
sig hensigtsmæssigt. På forhånd
Fortsættes næste side
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Stort og småt fra Fællesrådet
kan det være svært at forudsige
dette - bl.a. pga. forskelle i jordbundsforhold, lysindfald, jordfugtighed m.m.
Hvis der fx kommer overvægt af
tidsler, brændenælder eller lign.,
foretages der en oprydning og
eventuel genudsåning af blomsterfrø, så uønsket ukrudt ikke tager
overhånd, selvom dette også styrker biodiversiteten.
Efter 3 år vil felterne formentlig
skulle renoveres og genudsås, bl.a.
også for at undgå tilvækst med
græs.

Hvad sker der på voldene?

De afgravede græstørv er udlagt
som volde, der også tilsås med
forskellige græssorter.
Voldene får lov at blive lidt ”lådne”, så de også kan udgøre gode
levesteder for insekter og andre
smådyr, der udgør en vigtig del af
biodiversiteten.
Der foretages dog beskæring sidst
på vækstsæsonen, så væksten kan
komme igen til næste sæson.

Den fortsatte proces?

I løbet af sensommeren 2021 inviterer kommunen og Grønt Udvalg
de tilstødende naboforeninger ved
de to parker til en ny fælles besigti-

Et-årige arter

To-årige arter

Fler-årige arter

Almindelig hjulkrone
Brudeslør
Hør
Judaspenge
Klinte
Knippelimurt
Kornblomst
Kornvalmue
Morgenfrue
Ridderspore
Skærmsløjfeblomst

Almindelig slangehoved
Fingerbøl
Gyldenlak

Akeleje
Almindelig røllike
Bibernelle
Fjernellike
Forglemmigej
Hvid okseøje
Hørblomst
Moskus-katost
Studenternellike

Tabel: Blomsterfrø i Engblomstblanding fra DLF Trofolium

gelse, hvor vi kan:
• Foreløbigt evaluere vildblomstarealerne
• Udpege egnede områder til nye
bærbuske og frugttræer
• Drøfte mulige justeringer af
eksisterende beplantning

Storhøj. Hørret. Højballe.
Du er som altid velkommen til at
sende forslag til Grønt Udvalg om
dette, som vil koordinere ønsker
med Mårslet Fællesråd, Aarhus
Kommune og - ikke mindst - tilstødende naboforeninger.

Har du selv forslag til andre
arealer?

Pas godt på dig selv og naturen.
Pluk gerne nogle blomster med
hjem, men husk at lade nogle stå til
dyrelivet.

Aarhus Kommune er fortsat på
udkig efter offentlige græsarealer,
der vil kunne omdannes. Og ikke
kun i Mårslet, men også i de øvrige
mindre oplandsbyer i distriktet
under Mårslet Fællesråd:
Obstrup. Testrup. Nymarken. Vilhelmsborg. Langballe. Moesgård.

Rettelse til Mårslet Bladet - Maj 2021
Grundet uklarhed om hvem der
var afsender på to artikler i sidste
udgave af Mårslet Bladet, kan vi
oplyse at

“Corona er hjerternes fest” er skrevet af Sting Ning
“Mårslet kirke er stadig vigtig for
lokalsamfundet” er skrevet af Ma-
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ria Nedergaard Kristensen.
De to skribenter er journaliststuderende på Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole, der i forbindelse med studiet besøgte Mårslet for
at skrive en historie.
Vi beklager den tvivl uklarheden
har forårsaget.
Red.
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Grønt Udvalg:Anne, Else Marie,
Emma, Lisbeth, Henrik, Jørgen og
Søren
Email: 8320-gront-udvalg@googlegroups.com

Dalsgaard i Langballe
Selvpluk af blomster, ærter,
nye kartofler i marken.
Følg lokale produkter i sæson
på Facebook og Instagram
#dalsgaardilangballe

Hold Mårslet Ren afslutning
Solen strålede og det var et fantastisk vejr Mårslet havde til indsamlingen af skidt og skrald. Det var
24. gang vi i Mårslet har samlet
affald.
Grundet Covid-19 var det et noget
andet - men sjovt og effektfuldt forløb i år.

SuperBrugsen har støttet os hvert
år og i år har Brugsen givet et
gavekort til alle, der viste et foto af
hvad de havde indsamlet.
Det har resulteret i denne collage,
som dog kun er et udsnit af det
samlede resultat.

Mårslet Stilaug takker alle - store
som små - der deltog i aktiviteten.
Jørgen Brandt Andersen
Stilauget i Mårslet

Tak til alle der hjalp - og tak til SuperBrugsen

juni 2021
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TMG
Sponsorpenge fra OK/SuperBrugsen.
Mårslet Cykel Motion har været så
heldige at få en af de 5 udloddede
sponsordele på 5.000 kr. fra OK/
SuperBrugsen.
Vi har længe ønsket os at kunne
markere cykelevents så som familiecykelløb, holdløb eller andre

arrangementer. Så vi har fået lavet
og indkøbt 2 superflotte beachflag.
Flagene sættes op, så folk i byen
og bilister er opmærksomme på, at
her sker der noget helt særligt.
Flagene blev første gang indviet
23.april til MCM’s årlige dyst

”Slaget på Peden”. Det er et klubløb, hvor mænd og kvinder kæmper for at komme først til tops på
Pederstrupbakken efter hhv. 5 eller
4 omgange.
Hans Jørgen Jørgensen

Her er billeder fra Pederstrup
Bakken

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
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Micael Østergaard
Anders Braagaard
Gerda Svendsen
Claus Jacobsen

juni 2021

TMG
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KURSER PÅ TESTRUP HØJSKOLE

Åndens liv – Søren Kierkegaard

Lærermødet 2021 – Skolens sprog

Musikkursus

Dans! – Performance

20.06.21 - 26.06.21

11.07.21 - 17.07.21

28.06.21 - 02.07.21

18.07.21 - 24.07.21

Auguku
31.07.21 - 06.08.21
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Leg for livet! – Tilbage til
naturen

04.07.21 - 10.07.21

Tag og læs! - De smukke
og de gale
25.07.21 - 31.07.21

Vildskud i vildskoven
Af Aage Jørgensen

Socialistisk Folkepartis gruppe i
Aarhus Byråd har i forbindelse
med den verserende debat om
Moesgård Vildskov fremlagt en
ny plan, der angiveligt skulle tage
højde for de indvendinger, som fra
brugerside er fremkommet i dagspressen.
I store træk går SF-planen ud på,
at vildskoven flyttes længere mod
syd og tildels ud af skoven, således
at et større landbrugsområde (som
vist i dag ejes og udlejes af kommunen) inddrages og tillægges det
indhegnede areal, således at dette
altså kommer til at bestå af både et
skovområde og et åbent græsningsområde.
Den fremlagte plan taler også om
en inddragelse af dele af Moesgaard Museums arealer og om
inddragelse af et større område
omfattende de åbne arealer vest
for Marselisborgskoven og Hørret
Skov.
En hund i et sådant keglespil er
naturligvis Oddervej. Hvordan
trafikken og bestanden af store
græssere skal adskilles melder
planen ikke noget om, men den
nuværende cykelsti-underføring
nær TAMU-centret kan måske omdannes til vildtpassage? I hvert fald
er der i planen ikke taget stilling
til, om man i realiteten sigter mod
ét område eller mod to, adskilt af
Oddervej.
Den i sandhed overraskende inddragelse af Hørret Skov i SF-planen virker ikke velovervejet.
For det første er skoven jo slet
ikke med i projektbeskrivelsen for
Moesgård Vildskov, således som

Foto: Anegen Trillingsgaard

den er vedtaget af den såkaldte
forligskreds.
For det andet er der ikke taget kontakt med områdets beboere (skovens brugere) og altså ikke gjort
forsøg på at inddrage dem, hvilket i
et valgår måske er risikabelt.
Og for det tredje henvises der til,
at skoven i forvejen har en indhegning, der om sommeren kan holde
ca. otte kvier og en mindre orkidébestand i live. Denne indhegning
kan man ganske rigtigt forestille
sig udvidet, men næppe så meget,
at det batter i vildskovsammenhæng.
Og så forestiller SF sig tilmed, at
det lettere forstørrede areal skal
servicere en flok såkaldte helårsgræssere. I øvrigt er skoven og
dens omegn habitat for enkelte
rådyr og en større bestand af kronhjorte, ved seneste sikre optælling
opgjort til o. 50 dyr, som næppe vil
bryde sig om restriktioner.
SF-planens uklarhed vedrørende

juni 2021

forskydningen af vildskoven mod
syd ud over det åbne land og den
eventuelle sammenhæng mellem
arealerne øst og vest for Oddervej
kunne bortskaffes, om planens
ophavsfolk fremlagde det kortmateriale, som må ligge til grund. En
og anden kunne måske også tænke
sig at få at vide, hvilken rolle dyrehaven og det dermed forbundne
vildsvinereservat spiller i SF-planen.
En afklaring på de anførte punkter
må nødvendigvis føre til en omskrivning af SF-planen i den form,
den nu har på byrådsgruppens
hjemmeside. En sproglig opstramning, men først og fremmest
en præcisering på de her berørte
punkter. I den nuværende slappe
form har den næppe nogen gang på
jorden, endsige på rådhuset.
(Debatindlæg i Århus Stiftstidende
30. marts 2021)
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Mårslet Juletræslaug
I november 2020 udgaven af Mårslet
Bladet skrev vi om idégrundlag og historik bag Mårslet Juletræslaug. Efterfølgende har flere vist interesse og efterspurgt info om laugets medlemmer.
Dette ønske efterkommer vi naturligvis gerne med billeder og historik:
Mårslet Juletræslaug har siden 1999
hvert år holdt traditionen i hævd ved at
rejse et juletræ på pladsen ved kirken på
Hørretvej i Mårslet.

I de senere år er træet doneret af en
lokal mårsletter, der har haft et stort

grantræ, som var blevet lidt for voldsomt
i haven.
Træet bliver så kvit og frit afhentet,
transporteret og placeret på sin plads
foran kirken af Per Andersen, Obstrup,
og tændes kl. 16 om lørdagen før 1. søndag i advent.
Julemanden kommer med slik til
børnene og der trækkes lod om en flaske Mårslet Julesnaps på de solgte støttebeviser. Arrangementet slutter i kirken,
hvor julen synges ind.
Som du måske bemærker, er vi alle

Kaj Christensen, 81 år. Oldermand/formand.
Var med til at starte Mårslet Juletræslaug i 1999.
Står for salg af støttebeviser, malerskole, indhenter
aftaler om juletræ og meget andet.

Poul Oxvig Enevoldsen, 66 år..Kasserer. Var med
til at starte Mårslet Juletræslaug i 1999 Står for
kontakt til hjælpere, indhenter aftaler om juletræ,
fremskaffer materiel, altmuligmand

Lisbeth Hyldahl Christensen, 78 år. Var med til
at starte Mårslet Juletræslaug i 1999.
Praktiske gris, altmuligdame, fremskafning af
diverse ting..

Svend Erik Jørgensen, 78 år.
Har været med i juletræslauget siden juni 2016
Funktion: Teknik og "Georg Gearløs"

Annie Brandt Nielsen, 71 år
Har været med i Juletræslauget siden august 2015
Administration af lydanlæg, referent og
meget andet.

Henning Jacobsen, 70 år
Har været med i Juletræslauget siden juni 2017
Styrer administrative opgaver, forsikringsmand
og meget andet.
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- hvem er hvem?
indtrådt i pensionisternes lystige rækker
og Juletræslauget trænger til at få tilført
”nyt blod”
Har du lyst og interesse til at deltage i
arbejdet i bestyrelsen eller som hjælper
ved vore arrangementer, er du velkommen til at besøge os i vort telt på Kræmmermarkedet lørdag den 21. august
2021 i Bomgårdshaven, til en snak om
arbejdet i Mårslet Juletræslaug.
Du kan også kontakte formanden Kaj
Christensen eller kassereren Poul Oxvig
Enevoldsen for en nærmere orientering.

Mårslet Kræmmermarked 2021
Efter et år uden aktiviteter i Juletræslauget, er vi klar igen til
Kræmmermarked i Bomgårdshaven
lørdag den 21. august 2021
fra kl. 9.00 til kl. 15.00.
Vi streger Bomgårdshaven op i 50
stande. For at passe på hinanden
vil vi lave standene med en meters
afstand og hver stand måler 3 x 3
m.

Hvis du ønsker en standeplads,
skal du blot sende 50 kr. på MobilPay 7709bc.
Der kommer et pladsnr. tilbage til
dig på SMS, så er du tilmeldt.
Der må ikke stilles op før kl. 8.00
om lørdagen.
Fra stadepladserne er det ikke tilladt at sælge drikke og fødevarer.
Juletræslauget vil sælge kaffe/
the, rundstykker, juice, øl/vand,
grillpølser samt popcorn i teltet i
lighed med tidligere år.

Angående Juletræslauget arrangement onsdag den 18. Aug. TYVSTARTEN, som er et cykelløb for
personer over 60 år, vil vi også
gennemfører i lighed med tidligere
år.
Dog er ovenstående kun muligt,
hvis situationen tillader det (corona). Men i skrivende stund er der
kun lyse udsigter.
Venlig hilsen
Mårslet Juletræslaug.

Indsamling til flagallé er slut
Kære Mårsletborgere
Tak for den store støtte til flagalléens forskønnelse.
Litteraturklubben blev sidste
bidragsyder med penge til et flag.
Der er i alt indsamlet tæt på kr.
30.00,-. Det er godt gået Mårslet.
Pengene vil blive brugt til at købe
15 nye flagstænger, som vi har fået
forhandlet ned i en god pris.
Jeg har søgt Danmarks Samfundet
om flag til forskønnelse af flagalléen og skæbnen vil, at formanden
for Danmarks Samfundet i Aarhus
er Byrådsmedlem Hans Skou, der
kender en del til vores flagallè, idet
hans svigermor Olga Nielsen bor
på Hørretvej . Hans og hans kone
Mette har igennem mange år sørget
for at flagalléen kommer op på
Olga Nielsens fødselsdag og dem
har der været mange af, Olga har
rundet de 90 år,
Man kan ikke komme i betragtning til en flaggave fra Danmarks
Samfundet, hvis man ikke yder en
indsats for foreningens salg af flag.
Det har jeg sagt ja til, så I kan

regne med at jeg vil prøve at sælge
nogle flag til jer på Valdemarsdag
den 15. juni
Hans Skou har støttet vore ansøgning og Danmarks Samfundet har
netop meddelt mig, at de vil bidrage med 30 nye flag til vores flagallé i år og de regner med at komme
med de sidste 30 flag til næste år.
Herligt, herligt vi får jo næsten en
ny flagallé.
Per Enevoldsen

ÅBENT
ALLE
DAGE

8-21

Mårslet Byvej 28 • Mårslet
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Købmand
Lars Christensen
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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:
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kirkesiderne

med nyt fra mårslet kirke og sogn

Vi skal gå sammen
noget sammen, som han ikke er en del
af. At det kunne hænge sammen med
måden, han bruger andre som middel
til at fremme sit eget projekt, virker
han fuldstændig blind for. Han lever
ud fra det mantra, at hvis du sætter
andre først, sætter du dig selv tilbage.
Som fx da han sådan lidt tilfældigt har
sex med den søgende sjæl fra
Cityforeningen – ikke fordi han synes
om hende, men fordi hun kan levere en
liste med kontakter, der vil være
nyttige at have i byen. I det hele taget
er Andreas Mertz på flere måder en
slags offer for tilfældighederne. Da
hans selvhjælpsbog ved en fejl
udkommer med forkert navn på
forsiden, lader han sig overtale til at
tage navneforandring og betragter det
som et powermove og et udtryk for
disruption. Det er lettere (for
forlæggeren) end at kalde bøgerne
tilbage. Ikke en gang navnet betyder
altså noget. Der er ikke meget, der
stikker særligt dybt – heller ikke
fortiden, der kan fortælles om, så den
passer ind i forretningsstrategien.
Andreas Mertz mangler fundament i
tilværelsen. Han bor i et tårn af papir
og lader sig blæse rundt som avner for
vinden. Han er kommet hjem til
Silkeborg, hvor han har sine rødder,
men han er totalt rodløs. Særligt
original er han heller ikke. Det meste
af hans program er kopieret fra den
noget tvivlsomme terapeut, han selv
med en mission og følger et
professionelt men også privat: Han
får vejledning hos. Han er temmelig
selvbestaltet kald: som en anden
tillader aldrig sig selv ro, hverken
middelmådig. Nøjagtig det, han ikke
messias vil han ruske op i bysbørnene kropsligt eller mentalt. Hele tiden skal vil være. Derfor er han et dybt
og frelse dem fra middelmådigheden. der præsteres mere og bedre. Han
fortvivlet menneske. Og i den
Først og fremmest må der ske noget
sliber konstant sig selv til. Men til
forbindelse er det i øvrigt en lille
med byens maskot, odderen Theis:
trods for det tjekkede ydre med de
genistreg ved serien, at det når navnet
Silkeborg skal have mere bid. Byen
pletfri hvide sneakers, det velfriserede Andreas Mertz siges hurtigt lyder som
skal være lige så dynamisk og ”farlig” hår og tænder fri for birkes og til trods ”Andreas Smertz”; altså en mand med
som nabobyen Herning, der har ulven for det tilsyneladende velsmurte liv i
ondt i livet - Andreas betyder mand på
Lupus som maskot. Andreas Mertz vil lejligheden med Hästens-seng og
græsk, og Smertz betyder smerte på
med andre ord lære silkeborgenserne – spinningcykel i mahogni, fornemmer
tysk.
og særligt barndomsvennen Ralf
man hurtigt, at byens hjemvendte søn
Aulum, der er fint nok tilfreds med
er temmelig fortabt. Udover vennen
tilværelsen - at gå selv.
Ralf er der ingen at tale med over
aftensmaden i samtalekøkkenet. Og
Fortsættes på næste side
Så Andreas Mertz prædiker fremgang Andreas føler ofte, at de andre har
”Jeg fødes alene. Jeg dør alene. Jeg er
alene. Jeg kan gå selv!” Sådan lyder en
af øvelserne i life coachen Andreas
Mertz´ værktøjskasse i den sorte satire
tv-serie ”Guru”, der kan ses på
www.dr.dk. Efter en periode i hovedstaden vender Andreas hjem til Jylland
og Silkeborg, hvor han er vokset op.
Her bosætter han sig i byens nye
vartegn, Papirtårnet – et velvalgt sted,
for Andreas Mertz stræber kontinuerligt efter perfektion og efter at være på
toppen af verden. Han vender hjem

og potentiale. For ham er ”fint nok”
ikke et mål for noget. Som han spørger
vennen Ralf efter en af deres
cykelture: ”Han havde et fint nok liv.
Kunne du godt tænke dig, at det skulle
stå på din gravsten?” Nej, Andreas
stræber højere. Han betragter livet som
en form for vækstkurve, hvor det
gælder om, at i dag skal være bedre
end i går, og at jeg skal blive stadig
lykkeligere, jo længere jeg lever. Den
lommefilosofi praktiserer Andreas ikke
kun på mountainbiken eller rent

juni 2021

13

Tingene sættes på spidsen i ”Guru”,
der skildrer, hvad der sker, når livsoptimering føres helt ud i det absurde.
Men musikeren og satirikeren Simon
Kvamm, der er idemand bag serien og
selv spiller rollen som Andreas Mertz,

Kirketiderne

sætter med ”Guru” fingeren på en tendens i tiden: nemlig den, at vi i stadig
højere grad går til vores liv, som var
det en sportspræstation. I årevis har vi
fået tudet ørerne fulde med, at alt er
muligt. Man kan, hvad man vil. Man er
sin egen lykkes smed, og konsekvensen er, at snubler man i tilværelsen, så
har man kun sig selv og sin egen utilstrækkelighed at bebrejde.
Tiden med Corona har dog vist os noget andet: det er blevet tydeligt, at det
ikke er alt i tilværelsen, vi mennesker
behersker. Vi har befundet os om ikke
i samme båd, så i alt fald i det samme
uvejr – påvirket af og under magten fra
ydre vilkår, som vi ikke kan gøre meget ved. Det kan der være noget befriende ved at opdage. Vi er kun mennesker, ikke guder. Vi skal ikke bære os
selv oppe. Måske er tiden moden til et
opgør med tanken om den evige optimering og trimning af vores individuelle livsprojekter: Mens verden gradvist bliver sig selv og åbner igen, kan
vi måske prøve at minde hinanden om
og holde fast ved, at vi ikke kun er vores egen lykkes smed – men også hinandens. At vi med Paulus´ ord skal

Søndag d. 20. juni kl. 10.00
3. s. e. trinitatis
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 27. juni kl. 10.00
4. s. e. trinitatis
Præst: Signe Høg

Juli
Juni
Søndag d. 6. juni kl. 10.00
1. s. e. trinitatis
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 13. juni kl. 10.00
2. s. e. trinitatis
Præst: Signe Høg

Onsdag d. 16. juni kl. 17.00
BørneBamse gudstjeneste
Præst: Signe Høg

14

Søndag d. 4. juli kl. 10.30
5. s. e. trinitatis
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 11. juli kl. 9.30
6. s. e. trinitatis
Præst: Signe Høg
Søndag d. 18. juli kl. 10.30
7. s. e. trinitatis
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 25. juli kl. 10.30
8. s. e. trinitatis
Præst: Trine Nissen
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være medarbejdere på hinandens glæde. Fordi meningen med livet eller det,
der giver retning, også er medmennesket. Og at nok fødes vi alene, og nok
dør vi alene, men indimellem de to
punkter behøver vi ikke udelukkende
at gå selv – her i livet har vi heldigvis
hinanden og kan også gå sammen!

Med venlig hilsen
Sognepræst, Trine Nissen

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og
Sognehus
Juni
Onsdag d. 16. juni kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset

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

Frokostpausen
- et fællesskab for mænd

Vi holder sommerferie, men
vender tilbage på den anden side
af sommeren.
Rigtig god sommer og på gensyn!

Lapidarium

er der skabt et indbydende rum, hvor
såkaldte klosterplanter bliver placeret
mellem de bevaringsværdige
Det gamle lapidarium vest for kirken gravminder så stedet fremtræder
er blevet nyindrettet pga. nyt fokus på interessant og frodigt.
sikring af gravminder. Alle sten står
nu forsvarligt og med ønsket om at
Kirkegårdsudvalget
værne om de kulturhistoriske værdier

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
Sommeren er over os og vi holder en
pause i Hyggeklubben. Vi ses til
efteråret.
Rigtig god sommer og på gensyn!

Mandagscafé
Vi holder sommerferie
i JUNI. JULI og AUGUST måned og
forventer at kunne mødes igen
Mandag, d. 13. september
kl. 9.30 – 11.00 i
sognehuset.

- det er gratis at deltage.
Rigtig god sommer!
Ingerlise
Wendland
og
Kirsten Cramer

Der bydes på frisklavet kaffe, te og
rundstykker samt en hyggelig snak
i et uforpligtende samvær med andre
fra Mårslet sogn

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

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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BørneBamse
gudstjeneste
onsdag d. 16. juni
kl. 17.00
Vi håber at se en masse bamser, børn og voksne til en
hyggelig aften.
Med venlig hilsen
Børnene ankommer med deres bamser under armen lidt før
kl. 17.00. Vi tæller de 9 bedeslag, organisten spiller et
Sognepræst, Signe K. Høg
stykke dejligt musik på klaveret, og herefter går præsten
rundt og siger goddag til alle bamserne.
Så fortæller præsten, hvad det handler om i dag. Vi synger
første salme. Gerne med nogle fagter til, som børnene
hjælper med at finde på. Præsten samler børnene foran
alteret og fortæller en historie, ofte med hjælp fra børn og
bamser. Vi synger 1-2 vers af en salme. Vi beder Fadervor, og præsten lyser velsignelsen.
Vi synger 1-2 vers af en salme.
Børnene lægger sig ned, og organisten spiller et stykke
afslappende musik.
Børne-bamsegudstjenester i Mårslet Kirke foregår sådan:

Sorg– og livsmodsgruppe
Grundet coronaen har vi set os nødsaget til at aflyse
sorggruppen, på denne side af sommeren. I stedet for
håber vi at kunne starte op med en ny gruppe
d. 23. august 2021.

hinanden. Håbet er, at samtalen, hyggen og det rummelige samvær kan være med til at bane vejen for et nyt
livsmod.
Sorggruppen er en lukket gruppe, som starter op to
gange årligt. Næste gruppe begynder til august/
september.
For mere information se Mårslet kirkes hjemmeside og
hold øje her i Mårslet Bladet når tiden nærmer sig til
næste opstart.
Du kan også ringe eller skrive til Susanne Lauritsen for
information og tilmelding.
Tlf.: 25324657.
Mail: susanne.lauritsen@gmail.com

Mårslets sorg- og livsmodsgruppe henvender sig til
sørgende, som har brug for en åben og ærlig samtale,
hvor man i al fortrolighed deler sine erfaringer med
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Med venlig hilsen
Gruppelederne Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm.
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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
Personregistrering Syd
Tlf. 8629 3440
Telefontid:
Man, ons, fre: 09.30-13.30
Tirs: 10.00-13.30
Tors: 09.00-16.00
KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag
KIRKE-&KULTURMEDARBEJDER
Tlf. 4022 4076
kirkekultur@maarslet-kirke.dk

ORGANIST OG KORLEDER
Kasper Fonnesbæk Andersen
(Orlov)
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 dagtimerne 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. 16. juni
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!

Det nye
menighedsråd
Fra venstre øverst: Anders Chr.
Sørensen (næstformand), Poul-Erik
Christensen (Kirkeværge), Helle
Harmsen (kontaktperson), Signe Juul
Madsen, Anders Kristoffersen, Torben
Pedersen (kasserer), Signe Kølbæk
Høg (præst), Erik Lund Sørensen
(formand).

Fra venstre nederst: Kirsten Schmidt
Nielsen, Trine Bredahl Nissen (præst),
Ellen Albæk, Susanne Lauritsen
(sekretær), Anne Marie Dalsgaard
(medarbejderrepræsentant)
Foto: Jørgen Lauritsen

18

juni 2021

11 parcelhuse bliver bygget mellem Hørretvej og
Jelshøjvej
Tekst og foto:
Per Henrik Hansen
Mårslet Avis

res fra landzone til byzone. Udover de tre nuværende
huse på arealet må der udstykkes 13 parcelhusgrunde.
Af dem ligger de 11 på to matrikler der ifølge tingboGravemaskiner er i gang med de første forberedelser til gen ejes af Henrik Pihlkjær.
byggemodning af 11 parcelhusgrunde i trekanten mellem Hørretløkkevej, Hørretvej og Jelshøjvej.
Anonym køber
Men han oplyser at han har solgt begge matrikler til
Moesgaard Museum foretog prøveudgravninger for at en køber som endnu ikke vil have sit navn frem. Det
se om der skulle gemme sig nogle arkæologisk interes- er på disse matrikler at forberedelserne til byggesante sager på arealet. Ifølge lokalplanen området er der modning er sat i gang. De sidste to nye grunde som
tidligere fundet spor efter produktion af hør lige syd for lokalplanen giver mulighed for, må udstykkes fra den
de nye byggegrunde; spor som muligvis peger tilbage
matrikel hvor det markante høje træhus på Jelshøjvej
til middelalderen. Men på de nye byggegrunde blev
ligger.
der ikke fundet noget arkæologisk interessant, oplyser Indkørsel fra Hørretvej
arkæolog Mogens Høegsberg fra museet.
Hele den nye bebyggelse får fælles indkørsel fra Hørretvej.
I alt 13 byggegrunde
Lokalplanen for området blev vedtaget i november sid- Midt i bebyggelsen skal der anlægges et grønt fællesste år og indebærer at det 1,8 hektar store areal overfø- areal med regnvandsbassin.
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

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

Byvandring med Hans Møller april 1990.

Rundvisning i hovedbygningen på Vilhelmsborg i maj 2010, hvor Hans Møller fortæller om Gabriel Marselis, hvis slægt har sat sit præg på vores egn i århundreder.
Hans Møller kunne Marselis– og Gyldenkroneslægtens historie til fingerspidserne.
En vigtig historie, da herregården var omdrejningspunkt for det liv, der levedes i
sognet - både kirke, huse og gårde hørte under baroniet. Foto: Jørgen Lauritsen.
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Byvandring i Hørret august 2009.

† Hans Møller †
allerede skrevne ord ikke var tilstrækkelige, har han opsøgt egnens ældre
beboere, der er blevet interviewet og
spurgt til råds. Lokalhistorien er således både fortalt gennem skriftlige og
mundtlige kilder og er for en stor del
også slægts- og personalhistorie. Det
er ikke mindst disse unikke menneskefortællinger, der gør historien og
vor egn levende. Takket være Hans
Møller er historierne nedskrevet og
foreviget.

27. maj 1931 — 27. april 2021
Vi har fornyeligt mistet en betydningsfuld mårsletter, som var fast
skribent her i Mårslet Bladet gennem
mange år.
Lokalhistoriker Hans Møller skrev
gennem mere end 30 år Mårslets historie, hvor han kom rundt om både
høj og lav i hele sognet. Historier om
dagliglivet i brugsen, afholdshotellet
og telefoncentralen er fortalt lige så
nøjagtigt og levende som baronfamilien Gyldenkrones historie på Vilhelmsborg og kirkens 800-årige historie. Artiklerne blev udgivet af Lokalhistorisk Forening i serien Mårslet...her hvor vi bor. Hans skabte et
fundament, som vi fortsat kan støtte
os til.
Hans Møller var bestyrelsesmedlem i
Lokalhistorisk Forening fra starten i
1984 indtil 2007, hvor han blev udnævnt til æresmedlem af foreningen.
Både i de mange gennemarbejdede
artikler og til velforberedte foredragsaftener og byvandringer har Hans
Møller formidlet Mårslets lokalhistorie for rigtig mange mennesker. Hans
var fast rundviser både i kirken og på
Vilhelmsborg. I en årrække tog han
med konfirmanderne til Aarhus og
fortalte om Domkirken og Vor Frue
Kirke og højskoleeleverne i Testrup
fik en introduktion til området på tur
til bl.a. Jelshøj.
Han har gjort den lokale historie levende og tilgængelig ved at omsætte
en mængde af Egnsarkivets arkivalier
til læseværdige artikler. Hans Møller
gik på skattejagt i Mårslet Egnsarkiv
og fandt dokumenter, protokoller,
breve og nedskrevne erindringer samt
anden supplerende litteratur. Når de

Hans Rimmen Møller
Født den 27. maj 1931 på Fødselsanstalten i Aarhus. Ved dåben den 11.
oktober samme år fik han navnet
Hans efter oldefaderen, der var fisker
og husmand ved Hirtshals. Rimmen
stammer fra samme oldefar, hvis lille
hus var bygget på en ”rimme” – en
klitrække langs et vandløb vinkelret
på kysten. Hans morfar fik tilnavnet
Rimmen, som dattersønnen Hans fik
som mellemnavn.
Han voksede op i Aarhus hos forældrene samt tre ældre og to yngre søskende.
Hans første rigtige arbejde fik han
allerede i mellemskoletiden, hvor han
fik et tilbud om en læreplads i et jernfirma, et arbejdsområde, der fulgte
ham parallelt med boglig uddannelse
og spejderliv – han var gennem en
årrække fører i FDF. I 1955 begyndte
han hos firmaet Bundgaard/Højbjerg
Maskinfabrik, hvor han blev indkøbschef i 1961, et arbejde der bl.a. medførte mange udlandsrejser. Hans Møller arbejdede hos Bundgård i 42 år og
blev undervejs bestyrelsesmedlem i
firmaet. Ansættelsen ophørte i 1999.
Hans blev gift med Nina den 3. december 1955, og flyttede ind i en 3.
sals lejlighed på Ringkøbingvej 28,
hvor de boede de næste ti år. Nina
blev ansat som sygeplejeassistent på
Amtssygehuset. I 1957 fik de datteren
Mette og i 1962 datteren Marianne og
i 1971 datteren Malene.
Med familieforøgelsen blev lejligheden efterhånden lidt for trang, og familien flyttede til Mårslet, hvor de
byggede et HAMA typehus på Langballevej 21.
I 1967 blev Hans Møller involveret i
etableringen af byens første børnehave - Red Barnets Børnehave i Borre-
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vænget – der blev indviet i 1970. På
baggrund af nogle skuffelser omkring
børnehaveprojektet, afholdt Hans sig
fra deltagelse i byens foreningsliv
gennem nogen tid. Men i 1984 blev
han involveret i starten på Lokalhistorisk Forening og kom med i bestyrelsen.
Hans interesserede sig dog ikke meget for foreningslivet som sådan, men
lokalhistorien fængede. Han opdagede hurtigt, at der lå en rig historie
gemt i egnsarkivet og i folks erindringer: ”Men der er jo først noget ved
historien, når den er skrevet ned og
gjort tilgængelig”.
Denne interesse har resulteret i en
bog om Vilhelmsborg, ca. 30 hæfter
med lokalhistoriske emner samt et
væld af artikler. Desuden har Hans
afholdt rundvisninger for interesserede til de historiske steder i egnen.
Ud over det lokalhistoriske arbejde,
udlandsrejser, kurser og familieliv
blev Hans Møller i 1990 opfordret af
Testrup Højskoles Elevforening til at
gå ind i Testrup Højskoles bestyrelse
på den post, der hedder ”en lokalt
bosiddende person med interesse for
højskolen”.
Hans Møller modtog allerede Mårslet
Aktiv-Prisen i 1984 for arbejdet med
lokalhistorien.
Ovenstående er et kort resumé af
Hans Møllers selvbiografiske hæfte ”I
min levetid”.

Æret være Hans Møllers minde.
Mårslet Egnsarkiv
og Mårslet Sogns
Lokalhistoriske Forening
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Mettes hjerte banker for Mårslet
Af Frida Kok

Mette Hjermind Dencker er
født og opvokset i Mårslet, hvor
hendes mor stadig bor i barndomshjemmet. Opvæksten har
næret Mettes kærlighed til de
små bysamfund.
De kan noget helt særligt. Landsbysamfundene, de mindre byer,
landdistrikterne. Det er Mette
Hjermind Dencker ikke et øjeblik
i tvivl om. Hun sidder ved bordet i
sine forældres hus i Mårslet. Omgivelserne er vante, ruterne rundt i
byen så velkendte, at hun kan finde
rundt med bind for øjnene. Det er i
Mårslet, at hun er vokset op. Med
dagplejemoren i baghaven og naboer, der går op i hinandens ve og
vel. Det er i Mårslet, at Mette blev
introduceret til de kvaliteter, som
landdistrikter og mindre bysamfund gemmer på.

En kerne af minder

Mettes mor Birgit har også sat sig
ved bordet. De to hunde Gerda
og Bongo valser rundt om i håbet
om at blive kløet bag ørene. Birgit
købte huset med Niels-Jørn, Mettes
far, i 1974, og hun har ingen planer
om at flytte.
”Jeg er heldig, at min mor har valgt
at blive boende i mit barndomshjem. Det er skønt at kunne komme tilbage til alle minderne, ” siger
Mette.
Væggene i huset er udsmykket
med billeder af Mette og hendes
søster, Rikke, børnebørnene, og i
favnen på Mettes ældste søn, Nico,
det første oldebarn Freja. Værelserne fortæller historier om de liv,
der er levet på kvadratmeterne. Et
af dem er Mettes gamle værelse.
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Foto: Frida Kok

Selv om meget er blevet skiftet ud,
hænger der stadig en falmet Metallica-plakat på væggen, og over
vinduet er hylden, hvorpå hendes
mange bordtennispokaler havde
hjemme.
”Ja, jeg havde en masse pokaler og
medaljer, men de er blevet smidt
ud, ” siger Mette og kigger sigende
på sin mor, der ikke er helt enig i
den udlægning.
”Mette, det passer jo ikke. Jeg
spurgte, om du ville have dem,
fordi de fyldte for meget her, og
det ville du ikke. ”

i loftet. Så længe de havde vundet
noget større som DM, EM, VM
eller OL.
En af de faste kunder var nu afdøde
Prins Henrik, fortæller Mette. En
gang havde han spurgt, om han
ikke også måtte tilføje sit navn til
autograf-loftet, men der han havde
fået et nej fra Mettes far. Loftet var
kun for medaljevindere.
Det holdt han fast i, indtil Prins
Henrik en dag endelig kunne præsentere en vindertitel i regatta. Så
fik han også lov til at sætte sit præg
på loftet i Mårslet.

En af pokalerne lever dog stadig
i bedste velgående hos Nico. Hun
var gravid med ham, da hun vandt
sit sidste landsmesterskab, så sejren var en fælles indsats.

Mødet i kirken

Ved siden af Mettes gamle værelse
er hendes fars massagerum. Han
var sportsmassør for topatleter
og professionelle sportsudøvere
helt op til sin død i 2015, og hver
kunde kvitterede med en autograf

Selv om Niels-Jørn ikke var religiøs og ikke satte sin fod i Mårslet
Kirke ud over til kirkelige højtider
i familien, havde han en stående
aftale med præsten om, at det skulle han nok gøre, når han engang
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Mettes far var velkendt i Mårslet.
Han havde humor og karisma, som
han sørgede for at bringe videre til
sine døtre.

skulle herfra – så længe det så var
hende, der stod for bisættelsen.
Aftalen gik i opfyldelse til Mettes
fars bisættelse i 2015. Det var med
til at cementere kirken som samlingspunkt for familien Hjermind.
Det er i Mårslet Kirke, at Mette er
døbt, konfirmeret og gift. Det var
her, hun sang i kirkekoret og fandt
sin tro. Og når hun en dag skal herfra, bliver det også i Mårslet Kirke.
Også hendes børn er døbt og valgte
alle tre at blive konfirmeret i kirken, selv om de boede i Hvidovre.
Også kirkegården ude foran er en
fast del af besøget, når Mette er
i Mårslet. Det er her, hendes far
ligger.
”Vi besluttede, at han skulle ligge
her, fordi hans gode venner ligger
lige der ved siden af, ” siger hun
og børster lidt blade væk fra gravstedet.
Et øjeblik står hun og kigger, et
lille smil i mundvigen. Så vender
hun sig om mod gravstedet overfor
og fjerner også de blade, der har
samlet sig der. Gravstedet tilhører
hendes vens mor, og de har en aftale om at se til hinandens forældre,
når de er på besøg.
Naboskabet stopper ikke, bare fordi man flytter væk fra Mårslet.

Samarbejdets kunst

Netop naboskabet er noget af det,
Mette fremhæver, når hun taler om
landdistrikternes kvaliteter.
”Man kærer sig om hinanden på
en anden måde her, end man gør i
byen, ” siger Mette.
”Her er man nødt til at omgås
hinanden. I byen kan du vælge og
fravælge omgangskredse, men det
kan du ikke på samme måde her,
fordi forældrene og naboerne taler

sammen. Det lærer folk at samarbejde, og det lærer dem at tilpasse
sig, for der er ingen vej udenom. ”
Da hendes forældre flyttede til
Mårslet, nød de godt af de ældre
naboer, der gerne hjalp til med diverse byggeprojekter. Gør-det-selv
blev til gør-det-sammen. I dag er
rollerne byttet rundt. Det er Mettes mor, der kan give en hånd til
naboerne. Hun kører dem til læge
og køber ind for dem.
Mette husker også den daglige tur
til børnehaven. Hun fulgtes altid
med børnene fra vejen, og flokken
havde en voksen med til at sikre, at
det forløb, som det skulle. Tjansen
gik på tur blandt vejens forældre.
Børnenes tur til børnehaven var et
projekt, de arbejdede sammen om.
”Vi ser mange ildsjæle og mange
frivillige projekter i de mindre
samfund. Jeg tror, det er fordi, man
ser det mere som sit eget. Det er
ens by, og det styrker fællesskabet,
” siger Mette.

”Skolen betyder meget for byen.
Uden den var den gået i stå, og det
er det, vi ser ske i andre mindre
bysamfund, hvor skolerne lukkes,
” siger hun.
Glæden for de åbne marker
Selv har Mette valgt at flytte til
Syddjurs, hvor der er lidt længere
mellem husene, og naturen er lidt
tættere på. Hun har brug for den
frihed, de åbne marker tillader, og
det frirum fra hverdagen, som gåturene i skoven giver hende. Det er
godt nok ikke Mårslet, men det har
alle de hjertevarme kvaliteter fra et
landdistrikt, som hun kunne ønske
sig. Naboskabet. Sammenholdet.
Det lokale engagement.
Selv om Mette ikke selv har valgt
at flytte til Mårslet, vil hun altid
have en særlig tilknytning til byen.
Det vil altid være her, hun har sine
rødder, sine forældre og sin barndom.
Mårslet vil altid være hendes hjem.

Også i Mårslet er frivillige kræfter
på spil. Byen har i mange år haft
en årlig revy, som Niels-Jørn var
med til at skrive for, og én gang
om måneden udkommer Mårslet
Bladet, som opdaterer indbyggerne
om, hvad der foregår i kirken såvel
som på den lokale skole.

Åbne skoler, åbne samfund

Et par veje fra børnehaven, der
ifølge Mette ligner sig selv, ligger
Mårslet Skole. Hovedbygningerne
er de samme, som hun blev undervist i, men meget er nyt.
Skolen har fået vokseværk, og det
ser ikke ud til, at elevtallet vil holde op med at stige lige foreløbig.
Byens indbyggertal er steget med
et par tusind, siden Mette var barn.
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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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Mårslet på nettet

www.maarslet.nu
Mårslet Fællesråd
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KLIPPERIET
Tlf: 8629 4949
Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg
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Den lokale
talmand
www.revisor-nielsen.dk • 2082 1810 • Mårslet
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Ønsker du at annoncere i Mårslet Bladet,
så skriv til annoncer@maarslet-bladet.dk
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Med en markedsandel på 55%*
er vi Mårslet’s mest sælgende
ejendomsmægler.
55%
21%
12%
danbolig
Beder

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

3%

1%

1%

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

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?
Kontakt danbolig Beder på tlf. 86 93 65 66
og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk
*Kilde: boligsiden.dk pr. 30.03.2021
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danbolig Beder
Kirkebakken 22
8330 Beder
Tlf. 86 93 65 66
www.danbolig.dk/beder
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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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Vi har en fysisk butik i Beder, Tværskiftet 4,
som har åben mandag til fredag imellem 8 og
16, dog 15 om fredagen. Der er også mulighed
for at leje maskiner via firmaet.
Service kan bestilles på 70101005 eller http://
www.ahs.dk

Martin Simonsen, Tværskiftet 4, 8330 Beder

www.træoghæk.dk
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Tilmeldingsfrist

D. 1. JUNI
Få pladser
tilbage!

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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