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LEDER
Salgschefen ville have været
lærer - og blev det til sidst
Tekst og foto: Hans Petersen
Redaktør, Aarhus Stiftstidende
Finn Smerup, ivrig sportsmand
og organisator i Mårslet, er død,
79 år.
Han blev for nogle år siden svækket efter en bristet hovedpulsåre,
og da hans kone Ulla døde i 2016, flyttede han fra deres hus i Hørretløkken i Mårslet til plejehjemmet Kildevang samme sted.
Finn Smerup ville have været skolelærer, men endte i en helt anden
boldgade for dog til sidst at få ønsket om lærergerningen opfyldt, og det
var han glad for. Da han holdt op efter mange år som salgs- og distriktschef i bil- og oliebranchen, blev han vikar på Mårslet skole i mere end 10
år.
Det var et godt match. Han elskede at være sammen med børnene, og
de elskede at være sammen med ham. Han kunne lide, når han mødte
dem på gaden eller i Brugsen, og de sagde "hej" og fik en snak.
Han syntes også, det var dejligt at arbejde i oliebranchen. Men den direkte afregning fra børn, der ikke lægger fingre imellem, når de udtrykker
deres mening, begejstring eller glæde, var uimodståelig for ham, der var
et socialt menneske og altid havde mange jern i ilden.
Sporten
Sporten tog en stor del af hans fritid, både som fodboldspiller i AGF og
som leder på forskellige områder, blandt andet som hovedformand i tre
perioder i den lokale idrætsklub, Testrup-Mårslet Gymnastikforening,
TMG, hvor han var æresmedlem.
Han har spillet på divisionsholdet i håndbold i Aarhus Fremad og siddet
i Idrætssamvirket. Han har været formand for Mårslet Fællesråd, og i
den forbindelse var han med til at sætte det store projekt Fra væreby til
Leveby i søen.
I AGF skabte han sammen med den for længst afdøde landsholdsspiller
Hans Christian Nielsen den såkaldte Dalgas-klub. I den mødtes deltagerne hvert år med et interessant indlæg af en kendt person som udgangspunkt og hygge bagefter.
Finn Smerup blev kåret til Årets Mårslet-borger i år 2000.
Han glædede sig over sine to børn, Morten og Mettes, i alt fem børn.
Datteren bor stadig i Mårslet, sønnen i København.
Finn Smerup var århusianer, født i Aalborggade og vokset op på Frederiksbjerg. Han var merkonom i markedsføring og arbejdede hos SMC,
Mobil Oil, Texaco og den franske oliekoncern Elf.
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Stort og småt fra Fællesrådet
Mårslet Fællesråd er kommet
på Facebook
Som en del af en ny kommunikationsstrategi er Mårslet Fællesråd kommet på Facebook. Dette sker for at informere, så mange borgere i og
omkring Mårslet som muligt
.

☺

MÅRSLET FÆLLESRÅD

For at læse mere om Mårslet Fællesråd og Mårslet, kan du finde info på
hjemmesiden www.maarslet.nu

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:

Pernille B. Fast

Præstegårdsvej 15

tlf. 51 22 85 41

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

Mail til alle alle medlemmer: maarsletfu@gmail.com

Mårslet Bladet ønsker alle en rigtig god sommer!
Denne udgave af Mårslet Bladet dækker juli og august måned. Ønsker du at bringe et indlæg i næste nummer, der udkommer til september, bedes du sende det til indlaeg@maarslet-bladet.dk.
Du er ligeledes velkommen til at medsende fotos til indlægget.
Ønsker du at annoncere i Mårslet Bladet, skal annoncen indsendes til annoncer@maarslet-bladet.dk.
Deadline for såvel indlæg som annoncer til næste udgave af bladet er den 10. august 2021.

Indlæg og annoncer til Mårslet Bladet
Indlæg sendes til indlaeg@maarslet-bladet.dk
Annoncer sendes til annoncer@maarslet-bladet.dk
Deadline for næste nummer er
den 10. august 2021
Bladet udkommer til september.
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TMG

TMG
Åben
sommertræning
for alle
i uge 27

Hold øje med
FB-siden TMGSport
eller tmgsport.dk
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TMG
TMG Åben Sommertræning i uge 27 og 26
Vi gentager sidste års TMG Åben Sommertræning i uge 27 og udvider med uge 26, så her har du muligheden
for at prøve, mikse, og matche et hav af forskellige TMG hold.
I TMG Åben Sommertræning er de fleste hold helt gratis.
Tilmelding via FB begivenheder
Pris: Gratis, enkelte hold mod betaling.
Sted: Står i programskema og på FB begivenhed.
Med venlig hilsen
TMG Sport
Se programmet her

👇

PROGRAM UGE 26
mandag d.
28/6
kl. 19.30-21

Idræt/Hold
Floorball: Åben kvindetræning, gratis
Fodbold: Åben træning for Old Girls, gratis
Floorball: Åben træning for børn, gratis

tirsdag d.
29/6
kl. 19.3020.30

Træning og trangia: mod betaling

Lørdag d.
3/7

Kl. 11-12
KL. 10-13

Aldersgruppe Sted
over 18 år
Multihallen
over 30 år
Fodboldbanen
Børn 7-10 år MultiHallen
Familier med
børn 4-9 år
Multihallens terrasse

PROGRAM UGE 27

Minispringbadutter: gratis

mandag d.
5/7
kl. 8-16
Kl. 10-12
Kl. 16.3017.30

Bedste tummel og hygge: gratis
Gymnastik: Åben Sommerfitness for M/K,
gratis

kl. 17.1518.15

Idræt/Hold
Badmintonskole, mod betaling
Aktiv mandag: gratis

tirsdag d.
6/7
kl. 8-16

onsdag d.
7/7
kl. 8-16

Kl. 14.3016
kl. 17.1518.15
Kl. 1617.30

Badminton: Åben hal, gratis
Petanque: Åben træning med børnebørn,
gratis
Tennis: Åben børnetræning, gratis
Tennis: Åben voksentræning, gratis
Bodycombat: gratis
Floorball: Åben herretræning, gratis
Dart: Åben træning, gratis
Volleyball og spikeball: Åben træning for
M/K, gratis

torsdag d.
8/7
kl. 8-16

kl. 19.3020.30

kl. 14-15
kl. 16-17
kl. 17-18
kl. 17-18
Kl. 18-20
Kl. 20.3022
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fredag d.
9/7
Aldersgruppe Sted
kl. 8-16
7-15 år
Hallen
60+ år
MultiHallen + Sal B
Årgang 2016

Gymnastiksalen

60+ og 4-10år MultiHallen
over 18 år

Skolegården

4-60 år
Voksne og
børn over 11
år
7-15 år
over 16 år
Over 18 år

Hallen

over 18 år
Over 15 år

Multihallen
Dart klublokaler

over 16 år

Hallen

Petanquely bag
Multihallen
Tennisanlægget
Tennisanlægget
Sal B
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TMG
Aktiv Mandag
Aktiv Mandag er et tilbud om socialt samvær og fysisk aktivitet i dagtimerne
Vi åbner dørene for en åben træning i TMG Åben Sommertræning i uge 27 d. 5/7 kl. 10-12. Her kan du komme og prøve hvad Aktiv Mandag er. Ellers træner vi normalt hver mandag og sæsonen starter igen efter sommerferien.
Aktiv Mandag åben træning
Tid: Mandag den 5. juli, kl. 10-12
Sted: Mårslet Multihal
Tilmelding og info: FB begivenhed på TMG Sport
Pris:Gratis
Program:
• Let opvarmning
• Aktiviteter: Badminton, bedstevolley, curling,cirkeltræning, floorball, gåfodbold, pickleball, ringo og skumtennis, pilates.
• Afsluttes med brød, kaffe og masser af snak og grin.
Har du lyst til at være med, så har vi også plads til dig.
Vi glæder os til at se dig!
For yderligere info kontakt: Pernille Bechsgaard Fast, pernille.bechsgaard@dgi.dk eller 5122 8541.
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TMG

TMG Sport åbner for et nyt træningstilbud med Bedste Tummel, Krea og Hygge. Nu kan I få en kvalitetstime
som bedsteforælder og børnebørn, hvor vi åbner hallen og ruller mange forskellige aktiviteter og lege ud.
Samtidig kan man i fællesrummet lave kreative ting og nyde en kop kaffe, vand eller noget frugt. Kom og vær
med i dette unikke fællesskab, hvor det kan være dine børnebørn I tager med eller en senior ven af huset.

☺

Her kan I sammen tumle, hygge og være kreativ med os. Ganske enkelt: Få kvalitetstid sammen og lade mor
og far blive hjemme .
Vi åbner dette hold efter sommerferien med et interval på 14 dage, hver torsdag kl. 14.30-16.00 i lige uger
med opstart d. 9/9 og slut d. 7/4 , men vi tyvstarter og laver en åben træning i TMG Åben Sommer Træning i
uge 27. Derfor kan du komme og prøve holdet her:
Tid: Torsdag den 8. juli, kl. 14.30-16.00
Sted: Mårslet Multihal
Tilmelding og info: FB begivenhed på TMG Sport
Pris:Gratis
Alderesgruppe: senior: ca. 60+
Aldersgruppe: børn: 4-10 år
Program:
• Let opvarmning
• Aktiviteter: Badminton med variationer, Boldbad leg, sjipning, new age curling, pickelball med variationer,
floorball, frisbee til måls, ærtepose skydning til måls, hulaop lege .
Sideløbende kan man fordybe sig i kreativitet i fællesrummet. Vi har MultiHallen en time fra kl. 14.30-15.30,
men har man ikke nået og være kreativ i fællesrummet, så kan man nå det fra kl. 15.30-16.00.
Vi håber at se Jer på dette unikke hold

☺

For yderligere info kontakt: Pernille Bechsgaard Fast, pernille.bechsgaard@dgi.dk eller 5122 8541
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TMG

TRÆNING
OG
TRANGIA
FOR
FAMILIER
Dato: D. 3. Juli
Tidspunkt: kl. 10-13.00
Sted: Ved MultiHallen
Målgruppe: Familier med
børn i alderen 4-9 år
Pris: 100 kr per familie
For mere info og
tilmelding: se FB siden
TMG Sport.

Kom og vær med til en unik
sammensætning af familie træning i det
fri og madlavning på trangia.
Spørgsmål kontakt: Pernille Becsgaard Fast på mobil: 51228541
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TMG
TMG gymnastik tilbyder igen i år dans via Planum

Sæsonen starter den 7.september 2021

Inden sæsonstart er der mulighed for at deltage ved Planums´ Åbent hus arrangement i Multihallen sal b
tirsdagen den 31.august 2021.
Kik på opslaget og se hvornår lige netop dit hold er på programmet.
Derefter vil der kun være dans for tilmeldte.
Du kan sikre dig en plads på holdet ved allerede at tilmelde dig i august
- hvilket annonceres via de sociale medier.
Kontaktperson fra bestyrelsen TMG gymnastik: Louise Nørgaard Kølbæk
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TMG
TMG Gå og Løb
Mårslet Løbeskole bliver til noget nyt, mere og bedre: Et aktivt fællesskab kaldet
TMG Gå og Løb.
Vi lokker med:
• Plads til alle der gerne vil røre sig, sammen med andre
• Gåture i og omkring Mårslet
• Løbeture i passende tempo og distance for alle
• Socialt samvær
• Uforpligtende deltagelse – ingen tilmelding, ingen kontingent
• Fællestræning op til og følgeskab til arrangerede løb
• Løbearrangementer med nabobyernes løbeklubber
• Til tider udfordrende og anderledes løbetræning
• Træning tirsdage og torsdage kl. 17.00 fra stationen
• Facebookgruppe hvor vi informerer og laver aftaler
• Plads til sjove og spændende tiltag
For at markere opstarten af TMG Gå og Løb, arrangeres fælles gå- og løbeture, lørdag den 21.
august 2021, hvor vi mødes i Bomgårdshaven kl. 13.45.
Der er ingen tilmelding, mød blot op og tag gerne naboerne, fodboldholdet eller bridgemakkeren
med.
Vi forventer et stort gåhold og 4 løbehold i forskellige tempi.
Efter gåturen/løbeturen kan dem, der har lyst, nyde en grillpølse/øl/vand, som bestilles og betales
inden afgang hos Juletræslauget.
Arrangementet er for alle, uanset om man er interesseret i at deltage i efterfølgende tirsdags- og torsdagstræninger.
Der kommer flere informationer i Facebookgruppen ”TMG Gå og Løb”, Facebookgruppen ”Mårslet og
omegns opslagstavle” og på www.Mårslet.nu.
Har du spørgsmål eller gode idéer, er du velkommen til at kontakte en af initiativtagerne.
Vi ser frem til stor opbakning, idet vi tror, der er basis for et nyt aktivt fællesskab.
På gensyn den 21. august i Bomgårdshaven eller på Facebook.
Karen (2483 1012), Jens (2123 1388), Lars (3063 7165) og Henrik (2060 5269)
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TMG
Forretningsudvalg:
Formand
Micael Østergaard
40 25 27 11
micael.ost@gmail.com
tmg.andersbraagaard@gmail.com
Næstformand
Anders Braagaard
50 88 76 73
Kasserer
Gerda Svendsen
40 31 13 79
svendsengerda@gmail.com
krusejacobsen@gmail.com
FU-medlem
Claus Jacobsen
41 72 73 19
Afdelingsrepræsentanter:
Afdelingsrepræsentanter
jespermunk.dk@gmail.com
Badminton
Jesper Munk
23 46 69 45
jespersanderdk@gmail.com
Basketball
Jesper Sander
20 64 02 88
jorgensenhansjorgen0@gmail.com
Cykelmotion
Hans Jørgen Jørgensen
20 84 30 72
soerenhoulberg@gmail.com
Dart
Søren Houlberg
51 88 31 22
hbs@nykredit.dk
Floorball
Henrik B. Schau
51 30 88 96
hellefoged77@gmail.com
Fodbold
Helle Foged
20 47 27 20
jane@tmggymnastik.com
Gymnastik
Jane Midtgaard Madsen
61 33 66 08
formand@tmg-haandbold.dk
Håndbold
Henrik B. Jensen
40 15 78 67
and.sondrup@gmail.com
Motion
Andreas Sondrup
91 31 44 02
kirstenvilly@gmail.com
Pétanque
Kirsten Sørensen
27 59 23 51
formand@tmg-tennis.dk
Tennis
Henrik Breyen
Volleyball
Claus Jacobsen
41 72 73 19
krusejacobsen@gmail.com
Foreningsudvikler:
Foreningsudvikler Pernille Bechsgaard Fast
51 22 85 41
pernille.bechsgaard@dgi.dk

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

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
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vandmåleren.
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”
Hjemmeside:
www.maarsletvand.dk
E-mail:
vandvaerk@maarsletvand.dk
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KURSER PÅ TESTRUP HØJSKOLE

Åndens liv – Søren Kierkegaard

Lærermødet 2021 – Skolens sprog

Leg for livet! – Tilbage til
naturen

Musikkursus

Dans! – Performance

Tag og læs! - De smukke
og de gale

20.06.21 - 26.06.21

11.07.21 - 17.07.21

28.06.21 - 02.07.21

18.07.21 - 24.07.21

04.07.21 - 10.07.21

25.07.21 - 31.07.21

Følg med på
testrup.dk
Auguku

Billeder til fremtiden
31.07.21 - 06.08.21
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Lærermødet 2021 - Skolens sprog
Testrup Højskole afholder for
første gang Lærermødet 2021 –
Skolens sprog.
Seminaret er for alle, der brænder for at blive klogere på skolens udfordringer og opgaver.
Mød blandt andre Lene Tanggaard, Knud Romer, Keld Skovmand, Lakshmi Sigurdsson, Leo
Komischke-Konnerup, Carolina
Magdalena Maier, Hans-Jørgen
Schanz og mange flere.
Det er fra 28. juni til 2. juli 2021,
og der er stadig enkelte ledige
pladser.

Friskolerne og Danmarks Lærerforening giver medlemstil-

skud. Kontakt højskolen for
nærmere information.

Æstetik og sansning i naturen
I valgfaget friluftsliv har forårsholdet eksperimenteret med
sanselige og æstetiske naturoplevelser i form af kunstneriske
projekter, hvor eleverne skaber
små værker, som tager udgangspunkt i naturens udtryk og
de indtryk, den gør på os.
Sidst blev det til disse udtryksfulde leransigter, som eleverne
hver især udformede på et
udvalgt træ i skoven.

Se flere lermasker på www.testrup.dk under Valgfag - Friluftsliv
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Ansigterne sidder der stadig
og lyser op mellem træerne til
glæde for eleverne og skovens
andre gæster.

13

Rabarbertærte med mandelfyld, rabarber
curd og friske violer
Køkkenet på højskolen har som
afslutningsdessert på forårsholdets kulturdage bagt en lækker tærte med både rabarber i
fyldet og på toppen.
Rabarbercurd er en nordisk
pendant til den klassiske engelske lemoncurd og kan også
spises ovenpå ristet brød.
God fornøjelse.
DET SKAL DU BRUGE

•

Tærtebund
• 75 g koldt, saltet smør
• 150 g hvedemel
• 50 g flormelis
• ½ æg

Rabarbercurd
• Kom rabarber, sukker og citronsaft i en gryde og
bring det i kog. Når rabarberne koger, tages gryden fra varmen og et låg lægges på.
• Efter 15 minutter blendes rabarberne, og væden
sigtes fra.
• Kom pureen tilbage i gryden og tilsæt ægget.
Under stadig omrøring varmes massen op til 83
grader.
• Tag gryden af varmen, rør smørret i og smag til.
• Lad curden køle helt af i køleskabet.

Mandelfyld
• 100 g mandelmel
• 100 g blødt smør
• 100 g sukker
• 1 æg
• 60 g rabarber, skåret i tynde skiver
Rabarbercurd
• 100 g vinrabarber, skåret i tynde skiver
• 100 g rørsukker
• Saft fra ½ citron
• 1 æg
• 30 g smør
Pynt: friske spiselige blomster
SÅDAN SKAL DU GØRE
Mørdej
• Skær smørret i små tern og smuldr det sammen
med mel og flormelis, indtil det ligner revet ost.
• Tilsæt ægget og ælt hurtigt sammen.
• Rul dejen ud og beklæd en smurt tærteform med
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dejen. Dejen trykkes godt fast op ad kanterne.
Sæt tærtefadet på køl, imens rabarbercurden
laves

Mandelfyld
• Kom mandelmel, sukker, smør og æg i en skål og
pisk det godt sammen, indtil det er let og luftigt.
• Hak rabarberstykkerne fint og bland dem i massen.
• Tag tærteformen ud af køleskabet og fordel mandel-rabarberfyldet ud over bunden.
• Tænd ovnen på 175 grader og bag tærten i cirka
35 minutter, indtil overfladen er jævnt gylden.
• Lad tærten køle helt af, før rabarbercurden og
friske violer eller andre spiselige blomster bredes
ud over kagen og serveres umiddelbart herefter.
Rabarbercurd og tærtedej kan laves dagen i forvejen,
hvis du gerne vil være på forkant.

juli-august 2021

Mårslet Seniorbilliard
Mårslet Seniorbillard har igen været så heldige, at REMA 1000 i Mårslet har villet sponsorere gaver til vores
sommerturnering. Vi siger tusind tak til købmand Lars Christensen for sponsoratet.
Skulle du være interesseret i at spille billard så henvend dig til foreningens formand Karljohan Svensson på
mail: svensson23@gmail.com
Venlig hilsen
Mårslet Seniorbillard

Dalsgaard i Langballe
Selvpluk af blomster, ærter og nye
kartofler i marken.

ÅBENT
ALLE
DAGE

8-21

Mårslet Byvej 28 • Mårslet

Købmand
Lars Christensen

Kom og se udvalget i vejboden af
lokale produkter og følg sæsonen
på Facebook og Instagram
#dalsgaardilangballe
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Information fra Juletræslauget 2021
Forberedelser til Byfesten

I Mårslet Juletræslaug er vi i fuld
gang, med at forberede vores del
af byfesten 2021, som for en stor
del, bliver mere besværlig end de
tidligere, og det er naturligvis på
grund af Coronaen, - som vi håber
er mere på retur, end her i den
skrivende stund.

Juletræslaugets del af Mårslet
Byfest er som bekendt lørdagens
store Kræmmermarked om lørdagen den 21. august, hvortil man
stadig kan bestille/købe en bod på
Mobilepay 7709 bc for 50 kr.

Tyvstarten

for byens pensionister over 60
år, med pølser, øl, kaffe og sponserpræmier på deltagernummeret.
Her ved Tyvstarten er der ingen
betaling, ren fornøjelse. Vi ses til
august.
Med venlig hilsen
Juletræslauget

Om onsdagen 18. august kl.14.00
afholder vi Tyvstarten, en cykeltur

Mårslet Kræmmermarked 2021
Kræmmermarkedet løber af stablen i Bomgårdshaven

lørdag den 21. august 2021
fra kl. 9.00 til kl. 15.00.

Stadepladser

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 stadeplads,
skal du blot sende 50 kr. på MobilePay 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.

Hvis du ønsker en stadeplads,
skal du sende 50 kr. på
MobilePay 7709bc.
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kirkesiderne

med nyt fra mårslet kirke og sogn

Johannes Møllehave in memoriam
Gud er kærlighed
-Sådan står der på præsten og forfatteren Johannes Møllehaves gravsten.
Han døde d. 10. maj i år og blev 84 år.
Han har selv sagt, at hvis det ikke var
fordi, der allerede stod sådan på stenen, kunne der også have stået: ”Det
ender godt”. Liv er udsat død, filosoferer han et sted, og i de år, han til sin
egen overraskelse fik lov at leve i, fik
han produceret et overvældende antal
bøger, artikler, holdt foredrag og i det
hele taget belyst kristendommen for
høj og lav ind i mangt en sammenhæng, på sin altid humoristiske og
energiske facon.
Hans tilgang til litteratur var ikke videnskabelig analytisk, den var ligefrem, livsnær og livsklog. Han var med
til at åbne litterære værker for mange
af os og finde spor af en kristen tydning i stort og småt, fordi han anså den
kristne tydning af Gud og mennesket
som uomgængelig.
Han brugte ofte selv at falde grinende i
søvn, men humoren blev også en måde
at hjælpe alvoren på vej. Blandt mange
af hans værker, vil jeg her udfolde den
mere alvorlige side, som for mig selv
åbnede en verden ind til Dostojevskijs
forfatterskab og ad den vej også overbeviste mig om, at jeg måtte i gang
med at læse teologi.
Kærlighed og dæmoni
Johannes Møllehave var fra 1966-1969
præst i statsfængslet Vridsløselille.
Arbejdet blandt de værste forbrydere
gav den unge præst en dyb indsigt i
menneskesindet, som prægede ham
herefter. Det var en tilfældighed, der
gjorde, at han fik sit virke her. En tilfældighed ligeså tilfældig måske som
mødet med den morder, der stillede
ham spørgsmålet, hvordan det kan være, at kærligheden kan slå over i sin
modsætning og blive til had og destruktion og fortsat bilde sig ind, at den
er kærlighed? Sagt med andre ord:
”Hvorfor fejludvikler kærligheden
sig”, som blev undertitlen på Møllehaves bog: ”Kærlighed og dæmoni”. I

bogen indleder han en beskrivelse af et til at måbe over, hvor altopslugende
dybt forelsket par, som han huskede
kærligheden kan være, var den samme,
fra dengang, han var gymnasieelev.
som 20 år senere spurgte mig, hvorfor
kærligheden kan blive livsødelæggende.” 30 år senere forsøger Møllehave
så at give manden et svar i bogen
”Kærlighed og dæmoni”, som er tilegnet denne hustrumorder.

Han og andre skolekammerater kunne
ikke undgå at lægge mærke til dem. De
var så synlige i gadebilledet, at selv
gymnasieelever råbte ”Ismand” efter
parret: -De var så opslugte af hinanden, at de simpelthen bare måtte kysse
og kramme hinanden på åben gade,
uanset i hvilke omgivelser de var. Aldrig havde man set så forelsket et par.
År senere lagde Johannes igen mærke
til dette par, da de tilfældigvis fik bopæl i nærheden af hinanden. De lod
fortsat til at være upåvirkede af omgivelserne, når de lod sig mærke med
deres optagethed af hinanden. Men nu
var det med udtalt brug af skældsord,
de påkaldte sig opmærksomhed. Nogle
år gik, og en dag sidder fængselspræsten over for den engang så forelskede
mand i cellen. Det er ikke almindeligt,
at en morder har et billede af sit offer i
glas og ramme for at ære hende og stadigvæk af kærlighed må se på hende
mange gange dagligt. Men sådan var
det for denne mand, der i øvrigt var
veluddannet og læste mange bøger
under sin afsoning. Møllehave skriver:
”Den mand som i min gymnasietid ved
et tilfælde var den første, som fik mig
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Dostojevskij og Kierkegaard indkredser svaret
Et egentligt svar på morderens spørgsmål finder man ikke i bogen. I stedet
fører Møllehave læseren omkring kærlighed og dæmoni i både Dostojevskijs
og Kierkegaards forfatterskaber, hos
Dostojevskij udtrykt gennem romanpersonernes mange facetter og indbyrdes spil, særligt i ”Brødrene Karamasov”, hos Kierkegaard i hans filosofiske værker, særligt i ”Kærlighedens
gerninger”. Kierkegaard var præget af
sit brud med sin forlovede, Regine Olsen. Hun truede med at tage livet af sig
og om evig ulyksalighed, om han gjorde alvor af sit brud med hende. Men
han gjorde det forbi til trods for sine
bekymringer over, om hun ville gøre
alvor af sine trusler. Efter et ophold i
udlandet møder han hende igen hjemme på gaden, med armen under en anden mand: Hun er videre, og den kærlighed, der var så stærk mellem dem,
forekom med ét blot at være indbildning. Man kender det ved skilsmisser i
øvrigt: Et ægtepar, der går fra hinanden efter mange års ægteskab, forklarer om årsagen til deres brud: Det var i
grunden aldrig rigtigt lykkeligt. I det
mindste vil den ene part, der ønskede
skilsmissen, have drejet kærlighedsfortællingen den vej, og tilbage kan tilmed stå børn, der må se deres barndomsfortælling skrevet om. Var kærligheden da indbildning, spørger man.
Fortsættes på næste side
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kan forandres i sig selv og fra sig selv:
”Had er en kærlighed, som er blevet til
sit modsatte, en kærlighed, som er gået
til grunde. Nede i grunden brænder
bestandigt kærligheden, men flammen
er hadets. ” Så kærligheden kan forandres og være lige så bindende i sin
hadske form som i sin binding af kærlighed.
Kærligheden kan ophøre med tilbagevirkende kraft. Den var måske blot
selvkærlighed eller forkærlighed, og
må så, når den ikke længere er, forklare sig selv, at den heller aldrig var der.
I disse dæmoniske tanker, spores en
angst for det gode.
For at holde det sande fra det falske,
for at holde fast i, at kærligheden findes, og i sin grund aldrig kan blive til
dæmoni, må man være bevidst om den
Den sande kærlighed
kærlighed, der personificeres i Kristus:
Kærligheden er aldrig indbildning.
Han søgte ikke sit eget, men fandt de
Den er en realitet, og at den overhove- andre; hans kærlighed tror alt, håber alt
det findes, er en forudsætning for, at vi og udholder alt.
søger den. Men vi kan vildledes af
Det siger Møllehave en hel del om i sit
dens erstatninger, særligt når vi søger forfatterskab, også gennem andre
efter den. I ”Kærlighedens gerninger” stemmer som Kierkegaard og Dostosiger Kierkegaard om den umiddelbare jevskijs forfatterskaber. Og da det til
kærlighed, at den ikke er sand, for den november er 200 -året for Dostojev-

Kirketiderne

Juli
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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August
Søndag d. 1. august: Ingen
Der henvises til Tiset kl. 10.30
ved Jette Christiansen

skijs fødsel, så kommer vi til at høre
meget mere om ham her. Måske læst
gennem også Møllehaves briller. For
det er nu altid en god makker at have
ved sin side, når det store skal gøres
nærværende, og det der er for småt til
at få øje på, fortjener at blive draget
frem i lyset. Det var nogle af Johannes
Møllehaves helt særlige kvaliteter.

Med venlig hilsen
Sognepræst, Signe Høg

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og
Sognehus
August

Søndag d. 8. august kl. 09.30
10. s. e. trinitatis
Præst: Jette Christiansen

Onsdag d. 18. august kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset

Søndag d. 15. august kl. 10.00
11. s. e. trinitatis
Præst: Signe Høg

Onsdag d. 25. august kl. 10.00
Frokostpausen i sognehuset

Søndag d. 22. august kl. 9.30 og
11.00
Konfirmationer
Præst: Signe Høg

Lørdag d. 28. august kl. 9.30 og
11.00
Konfirmationer
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 29. august kl. 9.30 og
11.00
Konfirmationer
Præst: Trine Nissen

Bemærk ændrede gudstjenestetidspunkter visse søndage.
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Hver uge:
Børneklubber: Mandage
kl. 16.15-17.30. i sognehuset
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Frokostpausen

Sorg– og livsmodsgruppe

- et fællesskab for mænd

Vi holder sommerferie, men vender
tilbage
onsdag d. 25. august kl. 10.00.

Vi lægger ud med rundstykker og
kaffe. Bagefter er der underholdning
og frokost. Tilmelding er ikke
nødvendig, men modtages gerne.
Velkommen!
Følg med på:
www.maarslet-kirke.dk/aktiviteter/
aktiviteter-for-voksne/frokostpausen
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
september. Hold øje med Mårslet
Bladet for mere information.
Rigtig god sommer og på gensyn!

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.

Susanne Lauritsen for information
og tilmelding.

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 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.

Med venlig hilsen
Gruppelederne Susanne Lauritsen
og Kaj Lolholm.

Tlf.: 25324657.
Mail:
susanne.lauritsen@gmail.com

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

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.
Der bydes på frisklavet kaffe, te og
rundstykker samt en hyggelig snak

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 følger skolens ferie og har opstart d. 9. august.
Vi mødes i sognehuset mandag kl. 16.15-17.30.
Vil du vide mere, så kontakt:
Jette Kristoffersen, 6084 5520
Susanne Lunderskov, 6086 2617

i et uforpligtende samvær med andre
fra Mårslet sogn
- det er gratis at deltage.
Rigtig god sommer!
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 følger skolens ferie og har opstart d. 9. august.
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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Konfirmander i Mårslet 2021
Konfirmation 7.a
kl. 9.30 den 22. august 2021 ved Signe Høg

Konfirmation 7.b
kl. 11.00 den 28. august 2021 ved Trine Nissen

Tobias Jensen
Oscar Dahl Gürsoy
Anna Petrat-Melin
Mille Busk Mortensen
Lærke Kirk Hasselstrøm
Ida Støttrup Rimmen
Kamille Elgaard Madsen
Madeleine Malou Gravenhorst Sosa
Oscar Thordahl Kronborg
Alma Marie Carlsen

Carla de Fine Engedal
Emil Tyrrestrup
Emilie Louise Wraae Knudsen
Julie Elvekjær Foged
Magnus Dolmer Skovbo
Malte Holler
Marie la Cour
Nora Benner Zacho
Silje Uttrup Madsen
Sofus Emil Axelsen
Villads Randrup

Konfirmation 7.a
kl. 11.00 den 22. august 2021 ved Signe Høg
Alex Ræbild Komba Kjemtrup
Signe Elisabeth Ringkjøbing Eriksen
Elias Rydahl Overgaard
Simon Norring Erichsen
Anna Damgaard Jakobsen
Alma Mille Søndergaard Kalmeyer
Elias Clasén Poulsen
Kamille Fisker Kæraa
Laura Ankerhus Willumsen
Anna Skaaning Tosti
Carl Melbye Kjeldmand
Amalie Braagaard Dyhr

Konfirmation 7.c
kl. 9.30 den 29. august 2021 ved Trine Nissen
Alexander Kjærgaard
Anna Kruse Jacobsen
Daniel Thomhav Gustafsen
Ella Kjer Christensen
Frederikke Wøldike Planck Mikkelsen
Kristoffer Hagen Kudahl
Mikkel Geil Sørensen
Sebastian Skytt Storkholm
Signe Fønns Nedergaard
Silke Nørlem Rimann Bonde
Thea Petrat-Melin

Konfirmation 7.b
kl. 9.30 den 28. august 2021 ved Trine Nissen

Konfirmation 7.c
kl. 11.00 den 29. august 2021 ved Trine Nissen

Alexander Christian Bergstedt Vodsgaard
Emil Boeriis Kragskov
Freja Kaas Striib
Gustav Hagenau
Hannah Maria Liv Bechmann
Iben Loldrup Dejgaard
Louie Sivebæk Skou
Magnus Kjærgaard Knudsen
Malou Ratjen
Malou Tommasino Christensen
Oliver Artmann Pallesen
Sara Thisted
Victoria Vang Skovfoged

Albert Skov Rasmussen
Anna Juel Willemann
Benjamin Møldrup
Bertil Sonne Andersen
Christian Sjørup Bodholt
Ida Rau Ibsen
Mathilde Merete Jespersen
Miriam Korgaard Præstegaard
Sofia Jasmin Rylev
Ursula Kirkegaard Petersen
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Indskrivning til konfirmation i 2022
I løbet af efteråret begynder de nye konfirmandhold ved Mårslet Kirke.
Man behøver ikke at være døbt for at deltage –
men man skal være tilmeldt for at gå til præst og
blive konfirmeret.
Tilmelding foregår digitalt (med NemId) og sker
senest ved vores indskrivningsaftener, der foregår i
Mårslet Kirke med deltagelse af både konfirmand
og forældre:
De, der går i 7.a og skal konfirmeres den 8. maj
inviteres til indskrivning ved Signe Høg den 1.
september kl. 18.30

Inden indskrivningsaftenen må I forældre til en
kommende konfirmand meget gerne tilmelde jeres
barn via Folkekirken.dk:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/
konfirmation/konfirmandtilmelding
Man kan dog også få hjælp til tilmelding på indskrivningsaftenen, hvis man medbringer sit NemId.
I er til enhver tid velkomne til at henvende jer til
en af os præster, hvis I har spørgsmål til tilmelding
eller har brug for at tale med os om, hvorvidt konfirmation er det rigtige for jer eller ej.
Vi glæder os til at hilse på de kommende konfirmander!

De, der går i 7.b og skal konfirmeres den 13. maj
inviteres til indskrivning ved Trine Nissen den 2.
september kl. 18.30

Venlige hilsner
Signe Høg og Trine Nissen

De, der går i 7.c og skal konfirmeres den 15. maj
inviteres til indskrivning ved Signe Høg den 1.
september kl. 20.00

Minikonfirmander
Næste hold begynder i efteråret
”Har du egentlig et arbejde?”, det er
blot et af mange finurlige spørgsmål,
børn har stillet én af vores præster. Til
minikonfirmand elsker vi, at der undres
over livet i kirken. Minikonfirmand
handler nemlig om at lære kirken at
kende og indeholder besøg i kirken,
bibelfortællinger, sang, aktiviteter, undervisning i kirkens højtider, en gudstjeneste mm. Efter sommerferien bliver
elever i 3. klasse inviteret til et forløb,
som afvikles i efteråret. Hold derfor øje
med skolens intranet, hvor tilmeldingen til minikonfirmand lægges ud. Et
forløb består af fem gange og ligger
tirsdag eftermiddag efter skoletid.
Mange hilsner
Kirke– og kulturmedarbejder
Rebecca Hilmer Haugstrup

Ny medarbejder i Mårslet Kirke
Jeg hedder Rebecca, og jeg er
ny kirke- og kulturmedarbejder
her i Mårslet Kirke.
Det betyder, at jeg blandt andet
skal stå for minikonfirmandholdene, hjælpe til ved kirkespil og andre arrangementer og
lave en masse forskelligt kommunikations- og kontorarbejde
– eksempelvis opsætningen af
disse kirkesider i Mårsletbladet.
Jeg blev færdiguddannet i
Æstetik og Kultur ved Aarhus
Universitet sidste år, og jeg har
tidligere arbejdet med rigtig
meget forskelligt – både i ITbranchen, med undervisning på
museer og med kulturarrangementer i Aarhus.
Nu bor jeg i Tilst sammen med
min mand, hvor jeg elsker at
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bruge min fritid på at spille
musik, tegne, male og strikke.
Jeg har altid gang i et kreativt
projekt, og det ser jeg frem til
at kunne bidrage med i min nye
stilling.
Jeg glæder mig at blive en del
af livet i Mårslet Kirke.

Mange hilsner
Rebecca Hilmer Haugstrup
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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
Mail: maarslet.sogn@km.dk
Tlf. 8629 3440
Telefontid:
Man- fre: 10.00-13.00
KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag
KIRKE- &KULTURMEDARBEJDER
Rebecca Hilmer Haugstrup
Tlf. 4022 4076
kirkekultur@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag og fredag

Kirken er åben

ORGANIST OG KORLEDER
Kasper Fonnesbæk Andersen
(Orlov)
Fridag: mandag/tirsdag

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

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

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

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. 18. august
kl. 19.00-22.00

KIRKEVÆRGE
Poul-Erik Christensen
Tlf. 4027 3111
info@murerfirmaet-maarslet.dk
KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk

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

Farvel til en kollega
En stor tak til Anika Mette Villadsen, som i perioden fra 1. januar til
31. maj 2021 har været ansat som
vikar i kirkekulturmedarbejderstillingen ved Mårslet Kirke.
I en tid hvor mange arrangementer
desværre måtte aflyses, og vi har
skullet være ekstra omstillingsparate og finde nye veje for kirken at
gå, har vi sat stor pris på Anikas
rolige væsen og gode overblik.
Hun har taget fat på opgaverne
med både gå-på-mod og stor opfindsomhed, og i samarbejde med
præster og aktivitetsudvalg har hun
prøvet kræfter med aktiviteter for
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både store og små på de sociale
medier.
Mårslet Kirkes menighedsråd, præster og ansatte siger Anika stor tak
for indsatsen, ønsker hende alt godt
for fremtiden og glæder os over, at
vi indimellem stadig får lov at møde hende i rollen som kirketjenervikar ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
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Lidt nyt fra Centerrådet på Kildevang
Vores Café har i flere omgange været lukket ned af Coronaepidemien til stor gene for de daglige brugere.
Desværre har vi så efterfølgende måttet trække på beboernes tålmodighed endnu en tid, da kommunen har
igangsat en gennemgribende om/tilbygning af Lokalcentret.
Vi glæder os naturligvis til nye omgivelser og vi gør, alt hvad vi kan, for at ”afkorte” ventetiden for beboerne i
ældreboligerne ( De gule Huse.) De har faktisk været afskåret fra at spise sammen et års tid.
Vi har overrasket dem et par gange med små gaver ved entrédørene. For nylig lejede vi Borgerhuset til et
arrangement med klovnerier og spisning.
Flere tiltag er på vej.
Vi glæder os til, at den nye Café bliver åbnet, måske til november, til gavn for alle borgere i Mårslet.
Med venlig hilsen
Centerrådet på Kildevang

Frivillige kræfter søges til genbrugsbutik
Vores hyggelige genbrugsbutik Genbrugsen Kildevang søger nye frivillige kræfter til at hjælpe med at drive
butikken.
Vi søger 6-8 frivillige m/k over 18 år, der kan arbejde fast eller som afløser 2 timer hver anden uge
(torsdage i lige uger) til følgende opgaver:
•
•
•
•
•
•

Indrette og dekorere butikken
Prissætte og opsætte varer
Sortere tøj
Ekspedere kunder
Ajourføring af hjemmesiden
Rengøring og vedligeholdelse af lokaler

Arbejdet er ulønnet. Al overskuddet går til de ældre borgere i Mårslet.
Genbrugsen Kildevang holder åbent torsdage i lige uger i tidsrummet kl. 15-17.
Hos os er der altid varm kaffe på kanden og en hyggelig atmosfære. Så kom og vær en del af et dejligt
fællesskab.
Hvis det lyder som noget for dig, kan du kontakte Bent Mønsted på tlf. 23307928 og høre nærmere.

Vi glæder os til at høre fra dig!

De bedste hilsner,
Genbrugsen Kildevang

24

juli-august 2021

MÅRSLET-bladet juli-august 2021

1

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Til august forventer vi igen almindelige
åbningstider i Egnsarkivet i forhold til de
retningslinjer, der er gældende mht. at undgå smitte med coronavirus.
Tirsdag den 3. august kl. 19-21
Onsdag den 11. august kl. 16-17.30
Tirsdag den 17. august kl. 19-21
Onsdag den 25. august kl. 16-17-30

Bestyrelsen planlægger generalforsamling afholdt i september 2021.

Det er de forventede åbningstider i august, men vi vil anbefale, at
man får en aftale om besøg pr. telefon, inden man besøger arkivet.

Der vil forhåbentlig også blive plads
til andre arrangementer i år.

Du er altid velkommen til at kontakte Egnsarkivet på mail og telefon,
se nedenfor. Ønsker du at besøge Egnsarkivet eller aflevere noget i
sommerferien, så kontakt os, så vi kan aftale nærmere. Besøg os også

Der plejer at være stor interesse og
tilslutning til vores arrangementer og
det glæder vi os til at genoptage.

Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838
Mail: maarsletarkiv@gmail.com
www.maarsletarkiv.dk - søg i arkivets samlinger herfra!
Facebook: Mårslet – Lokalhistorie - Giv os et like!

Se mere i næste udgave af Mårslet
Bladet.

online på hjemmeside og Facebook. Samt arkiv.dk

Bomgaarden midt i Mårslet
Forrest ses landbrugsejendommen
Bomgaarden (nedrevet 1974).
Foran stuehuset er Bomgaardshaven
som vi i dag forbinder med Mårslet
Byfest og den grønne kile.

Til venstre i billedet nær kirken er
villaen Valborg Vrå.
Bag Bomgaarden ligger fra venstre
Hørretvej 9-11-13-17. Jernbanen ses
mellem præstegårdsjorden.

juli-august 2021

Gavlen, der ses på huset helt til højre,
kendes i dag som Borgerhuset, men
var før kommunekontor i Mårslet.
Foto: Fyns Luftfoto, Det Kongelige
Bibliotek, 1950.
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Fællesrådet vil se på kasserede forslag til udstykninger
Af Per Henrik Hansen,
Mårslet Avisen

I stedet for blot at sige
ja eller nej til rådmand
Bünyamin Simseks forslag om udstykning ved
Tranbjerggård vil Fællesrådet give alle projektmagere mulighed for at
præsentere deres forslag
til nye udstykninger i
Mårslet; også dem som
Simsek i første omgang
har sagt nej til.
Fællesrådets forretningsudvalg
(FU) har bedt Aarhus Kommune
om at være vært for et møde hvor
alle interesserede lodsejere og
projektmagere på lige fod kan
præsentere deres forslag.
Ved sidste revision af kommuneplanen var der sådan et møde
hvor alle med forslag til byudvikling lagde deres forslag frem for
embedsværket på rådhuset, og vi
fra fællesrådet deltog og lyttede
med. Det vil vi gerne have igen,
for det sikrer en åben og lige
behandling af alle forslag, siger
Anders Kjær.
FU vil arbejde for at lokalområdets
interesser og fællesrådets helhedsplan for Mårslet bliver ud-

gangspunkt for vurderingen af de
forskellige forslag til nye udstykninger, oplyser Anders Kjær.
Helhedsplanen kan ses på fællesrådets hjemmeside maarslet.nu.

Forslaget om udstykning
ved Tranbjerggård

Rådmand Simsek og hans embedsmænd i Teknik og Miljø
vurderer at 23 hektar nord for
Tranbjerggårdsvej og Hørretløkkevej er egnet til parcelhuse og/eller
tæt lav bebyggelse med i alt 220
boliger.

De seks ønsker som fik
afslag

De seks områder i 8320-området
som ejerne ønsker udstykket, men
hvor embedsmænd og rådmand
har vendt tommelfingeren ned, er:
3,8 hektar ved Testrupvej,
mellem Giber Å og Bering-Bedervejen. Her ville firmaet Bruunsbo
og Boligkontoret Århus opføre
en blandet almennyttig og privat
bebyggelse. Afslaget er begrundet med at arealet ligger indenfor
åbeskyttelseslinjen og i et bevaringsværdigt landskab samt
naturforhold.
14 hektar nord for Langballevej,
ved Møbelgården og en naboejendom. Ansøgningen kom fra firmaerne Bruunsbo og Trim Development. Afslaget er begrundet med

at der er tale om et bevaringsværdigt landskab med geologisk
interesse.
17 hektar øst for Eskegården,
fordelt på to delarealer. Det
ene mellem Langballevænget
og Letbanen, det andet mellem
Letbanen og Giber Å. Ansøgning
fra Eskegården ApS. Afslaget er
begrundet med at landskabet er
bevaringsværdigt, at arealerne er
delvist inden for åbeskyttelseslinjen samt naturforhold
15 hektar øst for Nymarksvej og
syd for Bedervej. Ansøgning fra
Brdr. Thybo Ejendomsudvikling.
Afslag er begrundet med at der
sårbart grundvand i området, god
landskabskarakter, og en del er
inden for åbeskyttelseslinjen.
6 hektar ved ejendommen
Hørretvej 150, lige over for Storhøj-bebyggelsen. Ansøgning fra
Tage og Tingstrup Holding ApS.
Afslag er begrundet med at landskabet er bevaringsværdigt med
geologisk interesse, og arealet er
inden for skovbyggelinjen.
7 hektar på det nordvestlige
hjørne af T-krydset Hørretvej-Oddervej. Ansøgning fra
Thomas Kjær Nielsen. Afslag
begrundet med at landskabet er
bevaringsværdigt med geologisk
interesse, og der er sårbart grundvand.

Bünyamin Simseks (V) forslag
drejer sig om området inden
for de røde streger, nord og
øst fpr Tranbjerggård.

Artiklen kan læses i sin fulde
længde på www.maarsletavis.dk.
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Mårslet i billeder
Mårslet Bladet modtager en lang række fotos fra byens borgere - og tusind tak for det. Fortsæt endelig. Måske
bliver netop DIT foto til en forside på et kommende Mårslet Blad (gerne højformat).
Fotos kan indsendes til indlaeg@maarslet-bladet.dk
Her præsenteres et udsnit af de fotos vi allerede har modtaget. Billederne er taget af Margrethe Nielsen og
Jesper Andersen.

Af Margrethe Nielsen: Den store
sten i rundkørslen.

Af Margrethe Nielsen: Den store
sten i Byparken.

Af Margrethe Nielsen: Giberågruppens spejderhus

Send dine billeder til indlaeg@maarslet-bladet.dk
Af Jesper Andersen: Bøgen er sprunget ud i Vilhelmsborg Skov

Af Jesper Andersen: Bøgen er
sprunget ud i Vilhelmsborg Skov

Af Jesper Andersen: Bøgen er
sprunget ud
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Af Jesper Andersen: Vintergæk på
Åbrinken
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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

Vi har en fysisk butik i Beder, Tværskiftet 4,
som har åben mandag til fredag imellem 8 og
16, dog 15 om fredagen. Der er også mulighed
for at leje maskiner via firmaet.
Service kan bestilles på 70101005 eller http://
www.ahs.dk

Martin Simonsen, Tværskiftet 4, 8330 Beder
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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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annoncer@maarslet-bladet.dk

Se tidligere udgaver af
Mårslet Bladet
www.maarslet-bladet.dk
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Ved du hvad din
bolig er værd?
Bestil en gratis salgsvurdering
- Vi tilbyder ”solgt eller gratis”

RealMæglerne Broholm
Harald Jensens Plads 1 / 8000 Aarhus C / Tlf. 8617 5000 / www.realmaeglerne.dk/750

Mårslet Bladet udkommer næste gang til september
Deadline for indlæg er den 10. august 2021

www.træoghæk.dk
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UNDGÅ
FORLÆNGET
LIGGETID.
SPIL BOLDEN TIL AARHUS MÆGLERNE.
Du kan trygt spille dit boligsalg over til Aarhus Mæglerne. Vi er stolte sponsorer af
lokalsporten, så foreningslivet fortsat kan blomstre og samles om holdsport og idræt.
Det er vores måde at give tilbage til de lokalsamfund, vi arbejder og bor i.

Vi støtter lokalsporten i Mårslet
Læs mere på: aarhusmæglerne.dk/em-feber

aarhusmæglerne.dk
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tlf: 70 70 79 61
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