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Lederen
Livet skal leves forlæns og forstås baglæns,
sagde Kirkegaard
Det citat har jeg reflekteret lidt over i forhold til den situation, vi er i nu. For mig
giver det mening at kigge på det sidste stykke tid og se hvad det har gjort ved
os og hvad vi kan lære af det.
Vi kan alle mærke forskellen på det aktive liv med mange sociale aktiviteter, vi
havde, og et liv med nedlukning, isolation og restriktioner. Nu hvor vi efter lang
tid kan begynde at være sammen igen, forstår vi betydningen af det at være
sammen med andre. Og vi mærker også effekten af den lange isolation, fordi
det ikke er bare lige at hoppe tilbage, hvor vi kom fra.
Det kan faktisk være en udfordring at skulle være sammen med andre mennesker igen. Jeg mærkede det, da jeg for første gang meget længe var på min
arbejdsplads. Det krævede meget energi at skulle forholde mig til alle mine
kollegaer igen, selv om jeg har savnet dem.
Idræt og fællesskab var for mange af os en stor del af vores sociale liv. Der er
blevet gået og løbet rigtig mange kilometer her i Mårslet de sidste 18 måneder,
så formen er blevet holdt vedlige. Motionen har vi ikke afholdt os fra, men hvad
med fællesskabet og samværet?
Efter Corona nedlukningerne har mange et stort behov for at komme ud og
være sammen med andre mennesker og der er sport en god aktivitet at mødes
om.
Her kommer TMG ind i billedet, for her kan vi mødes med et fælles fokus og et
“styret” samvær. Langsomt kan vi åbne os op mod omverdenen igen. Om det
er boldspil, gymnastik eller et af de andre tilbud, vi har i TMG, er der et fællesskab, hvor vi kan grine af og med hinanden og af os selv, vi kan udvikle os og
få motion samtidig. Det giver mening og glæde.
Tilmelding til efterårets aktiviteter er lige om hjørnet for alle afdelinger og der er
mange muligheder for at være med.
På vores hjemmeside www.tmgsport.dk, kan du finde de tilbud, vi har for idræt,
samvær og fællesskab. Vi glæder os til at se jer.
Anders Braagaard, Næstformand TMG.

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
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Nyt fra Mårslet Skole
Af Skoleleder Inge Pedersen

Specialklasser på Mårslet
Skole

I dette skoleår har Mårslet Skole
været så heldige at få tildelt to specialklasser. Vi kalder klasserne for
Alfa-og Betaklassen, og de rummer et
skoletilbud for børn i henholdsvis 2.-3.
klasse og 4. – 5. klasse. Til næste år
får vi muligvis endnu to specialklasser.
Specialklasser er et tilbud til børn og
unge, som har behov for særlige rammer til at støtte deres læring, udvikling
og trivsel. Der er færre børn i specialklasserne end i vores andre klasser,
og der er to voksne tilknyttet klasserne gennem hele skoledagen. Børnene
kommer både fra vores egen skole og
fra skoler i nærheden. De bliver kørt til
skolen i taxa. I en specialklasse tager
man til enhver tid udgangspunkt i
elevernes forudsætninger, men følger
ellers fagrækken og de faglige mål,
som er beskrevet i folkeskoleloven.
Specialklasserne på Mårslet Skole har
til huse i det tidligere Klub M, - den
gule bygning, som ligger helt ud til
Testrupvej. Bygningen ligger centralt
på skolen og er samtidig en afgrænset enhed. Det kan vi ikke ønske os
bedre.
Vores lærere og pædagoger i specialklasserne har her ved skoleårets start
sammen med vores teknisk servicemedarbejdere haft travlt med at indrette huset til et lækkert læringsmiljø
for børnene. Det er i den grad lykkedes! De nye børn er allerede kommet
rigtig godt i gang på skolen. Nogle af

børnene er også startet i vores SFO
og i Klubben.

Skolestart uden stramme
coronaregler

D. 9. august kunne vi skyde et nyt
skoleår i gang under næsten normale
tilstande. Afstandskravene mellem
børn og personale indenfor skolens
mure er ophævet, og børnene behøver fx ikke længere lege klassevis
i zoner, de må undervises på tværs
af klasser, og morgensang og fællessamlinger kan igen blive en del af
skoledagen. Fremfor alt må vi være
på skolen fysisk – og alle sammen på
én gang.
Coronaen er dog ikke helt væk. Allerede første skoledag havde vi elever
hjemme, som enten var smittede eller
havde været ”nær kontakt”.
I år er 78 nye børn startet i tre 0.
klasser på skolen. De bor i vores 0.
klasses-hus, som ligger ud mod boldbanerne og vores nye legeplads.
Første skoledag blev børnene og
deres forældre traditionen tro budt velkommen med en flagallé af vores indskolingsbørn. Herefter fik 0. klasserne
alenetid med deres nye børnehaveklasseleder og klassepædagog, mens
deres Far og Mor kom rundt på skolen
til informationer, samtaler og kaffe.
Til sidst blev forældrene inviteret ind
i børnehaveklasserne på mindre hold
sammen med deres barn. Herefter
valgte de fleste forældre at tage deres
børn med hjem til hygge og fejring af
en vel overstået første skoledag.
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1. årgang havde i år også en lille opstart med forældrene første skoledag.
Det måtte foregå på boldbanen for at
kunne overholde Sundhedsstyrelsens
anbefalinger om afstand for gæster.
Seancen gav en fin anledning for
forældre og personale til at få hilst på
hinanden. I år gav det særligt mening,
da vi har mange nye voksne i vores
indskoling i år.

Endnu bedre udearealer

Ligesom fjernundervisning er udeundervisning og udeliv noget af det, der
er blevet sat særlig spot på, under
corona.
Vores SFO har i lang tid ønsket sig
en bålhytte tæt på indskolingen som
ramme for en masse spændende og
herligt udeliv. I sommerferien blev
bålhytten færdig og klar til at tage i
brug. Det er der mange, som glæder
sig til, og nu gælder det om at passe
godt på den.
Vores udearealer omkring skolegården skal også have et løft. Vores
elevråd på mellemtrin og udskoling er
kommet med ønsker til, hvilke legeredskaber og hænge-ud-steder, de
kan tænke sig, og på baggrund af det,
har vi fået professionelle firmaer til at
tegne og komme med tilbud. Vi har
fået nogle spændende tilbud allerede og kan næsten ikke vente med
at komme i gang. Desværre tager
byggeprocesser ofte længere tid, end
man kunne ønske sig, men forhåbentlig kan vi starte snart.
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TMG
Aktiv Mandag
- er et tilbud om socialt samvær og fysiskaktivitet i dagtimerne. Vi åbner dørene for endnu en omgang Aktiv Mandag,
så kom og prøv om det er noget for dig.
Opstart: 20/9 2021
Afslutning: 13/12 2021
Tid: mandag kl. 10-12
Sted: Mårslet Multihal
Tilmelding og info: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/
sport/tilmelding
Pris: 475 kr (medlem fra sidste år får 25% rabat grundet
corona nedlukninger)
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.

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
Håndbold
Henrik B. Jensen
40 15 78 67
formand@tmg-haandbold.dk
Motion
Andreas Sondrup
91 31 44 02
and.sondrup@gmail.com
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
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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 du er måske bonusbedste for et barn i
byen, du kan tage med. 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 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.
Opstart: 9/9 2021
Afslutning: 7/4 2022
Sted: Mårslet Multihal
Tilmelding og info: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/sport/tilmelding
Pris: 475 kr per barn.
Aldersgruppe: senior: ca. 60+, børn: 4-10 år
Program:
• Let opvarmning
• Aktiviteter: Tarzan bane, Badminton med variationer, Boldbad leg, new age curling, pickelball med variationer, floorball, boldspil i mange variationer, 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
TMG mangler frivillige trænere
Mårsletpige vandt guld og det inspirerer og forpligter
Vore topidrætsudøvere ved OL og verdensmesterskaber
fortæller gang på gang, hvor meget det frivillige arbejde i
de lokale klubber har betydet for dem alle.
Nu starter den nye sæson i TMG og bestyrelsen glæder
sig til at kunne tage mod alle børn og unge fra lokalsamfundet – MEN, desværre mangler der lige nu frivillige
trænere til de yngste, nemlig:
•

Springlopperne: (1. klasse) onsdage mangler 1 instruktør

•

Familiefræs: (2-5 år) lørdage mangler 1-2 instruktører

•

Springfabrikken: (0.klasse) lørdage mangler 3-4 instruktører og kan derfor ikke oprettes som hold p.t

Bestyrelsen for TMG håber meget, at der er forældre eller
andre engagerede, der har lyst til at træne vore yngste, så
de ikke går glip af de oplevelser og værdier, der følger af at
deltage på holdene
Hvis der er flere, der vil varetage opgaverne, ville dette
være dejligt for alle, da dette kan give hver enkelt træner
lidt luft i dagligdagen
Kontakt meget gerne Jane Midtgaard Madsen: jane@
tmggymnastik.com eller tlf. 61336608 for nærmere
oplysninger

Nye trænere behøver ikke at være uddannede, når blot
de har lysten til børnene får en god oplevelse af at gå til
Gymnastik i TMG.
Det ville være mere end ærgerligt, hvis der ikke er tilbud til
alle interesserede, og behovet er ekstra stort efter corona
nedlukningerne de sidste 2 sæsoner.
Bestyrelsen lægger stor vægt på, at vi er en breddeidrætsforening med stor opbakning fra forældre og bedsteforældre og med mulighed for vore børn og unge til at komme
videre, når de har lyst og evner hertil.
Tidligere og nuværende trænere har oplevet det som et
stort privilegie at være trænere for håbefulde børn og
unge, der som regel kom til træning med forventning og
entusiasme, men som også deltog ud fra mottoet om, at
gymnastik og idræt skal være sjovt, også når man vil forbedre sig og gerne vil vinde som hold eller individuelt.
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Det er et stort priviligie at
være træner for håbefulde
børn og unge!
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Tranbjerg Bibliotek
Workshop: Læs Højt – Læs Sammen
Onsdag d. 29. september kl. 10-12

Læseforeningen byder i samarbejde med Tranbjerg Bibliotek til
mini-workshop om at læse med børn i alderen 0–3 år. At læse
sammen er en dejlig aktivitet - og der er ingen grund til at vente
til børnene skal i børnehave eller skole! Til workshoppen skal vi
tale om læselyst, gode råd til at læse sammen og til hvad man
kan læse. Der vil være kaffe og snacks i løbet af workshoppen.
Vi håber, vi ses! Workshoppen er gratis, men kræver tilmelding
på aakb.dk/tranbjerg.

Barselshøjskole

4 fredage i efteråret 2021
Kom til Barselshøjskole på Tranbjerg Bibliotek. Her kan du tage
din baby med og være en del af et fagligt og socialt fællesskab
med højt til loftet, hvor vi bliver klogere sammen, snakker om
livets store spørgsmål og samtidig lærer nye mennesker at
kende. På barselshøjskolen får du viden om emner, der vedrører forældreskab, bl.a. fra en sundhedsfaglig og litterær vinkel.
Hver gang er der kaffe, frugt og kage, og hele forløbet koster 50
kr. pr. voksen. Babyer kommer gratis med.
Program
24. september kl. 10-12: Agnes Holst, Tranbjerg Fysioterapi: Kroppen: mors og babys
1. oktober kl. 10-12: Linda Karen Prahl J., Forfatter og formidler: Moderskabslitteratur og kreativ ilt i barselsperioden hvordan?
8. oktober kl. 10-12: Christine Bugge Nielsen, Sognepræst i Malling Kirke: Fortællinger, vi er rundet af. Hvilke fortællinger giver du dit barn med på vejen?
15. oktober kl. 10-12: Helene Rygaard Jensen og Nina Frøyk Hansen, Koordinatorer fra Folkekirkens Familiestøtte: En
hverdag på skinner i børnefamilie og parforhold
Gå ind på vores hjemmeside aakb.dk/tranbjerg for at tilmelde dig. Vi glæder os til at se dig.

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

ÅBENT
ALLE
DAGE

8-21

Mårslet Byvej 28 • Mårslet
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Købmand
Lars Christensen
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Mårslet Vandværk - 100 år i Mårsletternes eje
Af Cecilie Schmidt Dam

D 18. oktober 2021 kan Mårslet Vandværk - én af
byens ældste beboere - fejre 100 års jubilæum.

I stedet for betonbeholdere under jorden satsede man på
en moderne “mejerimodel” hvor vandet opbevares i kæmpe
rustfri ståltanke i stedet for tanke af beton.

Dette bliver markeret med en festlig åbent hus dag lørdag
d. 11. september kl 11-15, hvor alle har mulighed for at
komme ind og se, hvad der gemmer sig inde bag de røde
murstensbygninger ved tennisbanerne. Og alle er i deres
gode ret til at møde frem: Mårslet Vandværk er nemlig et
andelsvandværk og ejes af alle Mårslettere, faktisk ejer
hver eneste husstand hvad der rundt regnet svarer til en
1/2200-del.
Willy Tang,
formand for
Mårslet
Vandværks
bestyrelse
siden 1995
Et eksempel på vandværkets nye inventar - her to af værkets
trykfiltre

De to skinnende nye ståltanke står bagerst i den nybyggede
hal og fire kæmpe filtre til rensning af vandet i det store rum
før. Hele kredsløbet fra boring til forbruger er et lukket kredsløb, der sikrer at det rene vand ikke tilføres noget udefra.
Budgettet på 8 mio. holdt, men tiden skred en smule fra
projektet.

Ifølge formand for vandværkets bestyrelse gennem mere
end 25 år, Willy Tang, er der dog en del, der ikke nødvendigvis er klar over dette, eller hvor byens vand egentlig
kommer fra. Hvis der bliver lukket for vandet, erder i
hvert fald mange, der i første omgang ringer til Århus
Vand.
Men faktisk rækker vandværkets ledningsnet en arm helt
til Langballe og en anden til Hørret og Storhøj. I alt ligger
omtrent 45 km vandførende ledning under jorden og
leder vandet fra vandværket og ud til forbrugerne.

Indtil slutningen af 1990’erne lå vandværket i bygningen ved
siden af pizzariaet på adressen Tandervej 1, men blev solgt
fra da pladsen blev for trang.
Vandværket flyttede til den nuværende adresse på Gl. Bedervej 11 og kom på den måde også tættere på størstedelen
af de fire boringer, der leverer byens vand. For at følge med
byens hastige udvikling, var man også dengang nødt til at
bygge til og tilføje ekstra filtre, men med den seneste gennemmodernisering mener Willy, at vandværket er fremtidssikret - også med de planlagte udstykninger i byen in mente.

Skulle det ske, at der opstår problemer med vores eget
vandværk, er der etableret en nødforsyning fra Århus
Vand med god forsyningssikkerhed. Da der opstod
strømafbrydelse i byen onsdag d. 2.juni 2021, var der
godt nok vand, men ikke varmt vand, og det fik telefonerne til at gløde på vandværket.
For en god ordens skyld: Er der ikke varmt vand, men
dog vand, er det ikke vandværket, man skal rette henvendelse til.
En utæthed i en af de gamle betonbeholdere under
vandværket førte til, at man i 2017, efter et grundigt forarbejde af bestyrelsen, påbegyndte en total modernisering
af værket.
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Mårslet
Vandværk
på adressen
Tandervej 1.
Billedet er
taget efter
1947

Mårslet Vandværk 100 år
Mårslet Vandværk fejrer 100 års jubilæum i år og inviterer alle til åbent
hus lørdag den 11. september kl. 11:00 til 15:00, hvor det nye
vandværk vil blive vist frem.

Det vil glæde os om du vil deltage og gøre det til en festlig dag.
Vi vil være vært for en forfriskning og pølser fra grillen.
Mvh
Bestyrelsen og medarbejdere for Mårslet Vandværk

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:

Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”

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.

Hjemmeside:
www.maarsletvand.dk
E-mail:
vandvaerk@maarsletvand.dk

En ny generation på banen
I Mårslet Juletræslaug er vi ved at være gamle. Vi er næsten alle sammen over 70, og nu efter 22 år til gavn
og glæde i Mårslet, søger vi nye og yngre til Juletræslauget, for reelt er vi nu kun 5 tilbage, mod oprindeligt 7
der gennem årene har udgjort Juletræslauget.
Vi søger yngre mårslettere med det rigtige gen, for det frivillige, ulønnede arbejde i byen.
Skulle nogle være interesserede er man velkommen til at kontakte laugets Oldermand, som er:
Kaj Christensen. Hørretvej 13. Telefon 30 25 96 72.
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Giber å festival
Af Ole Jakobsen
Kultur er mangfoldig. Kulturen lider efter en lang
nedlukning og vi har nu fundet ud af hvor meget kultur
betyder for os, hver især og på forskellig måde.
I stedet for at vente på der sker noget, kan vi jo selv
tage affære og gøre noget ved det.
Det skete torsdag aften den 1. juli ved ”Broen over åen”
og åen er Giber å i Vilhelmsborg skovene tæt på Beder gl.
Landevej.
Et helt gratis og frivilligt arrangement, med 150-200 tilskuere en lun sommeraften midt i skoven, under de store
bøgetræer.
Det må siger at være succes og der var gæster fra både
Mårslet, Beder/Malling og alt der imellem. Ja, selv fra Randers og Djursland var der dukket gæster op.

Foto: Ole Jakobsen/JakobsenImages.dk

Forening

Lige nu er der lidt forsigtige tanker om at lave en forening,
som hedder ”Giber å festival”.
Grunden er, at der kommer flere og flere til koncerterne,
for hver gang vi afholder dem og her vil en forening være
en god måde at styre det i fællesskab og også en måde
der forhåbentligt kan give dem, som spiller en lille erkendtlighed for det. Bliver der fremover et lille overskud,
er tanken at overskudet skal gå til kultur arrangementer i
Mårslet og Beder/Malling området.
Sig endelig til, hvis nogen har lyst til at være med til at
lave en forening.

Foto: Ole Jakobsen/JakobsenImages.dk

Joost Schelling spillede det smukkeste musik på sin harpe,
med åens klukken som akkompagnement.
Udover Joost Schelling spillede Lisbeth Gråkjær på piano
til fællessangene.
Martin Nielsen og Torben Elmose spillede guitar og sang.
Fotograf Juri Alexandrowiz udstillede hans fantastiske
lokale motiver.
Tak til de 5 kunstnere, som skabte en helt særlig aften og
tak til alle der kom og nød musikken og billederne.
Kort sagt, fantastisk kultur i jordhøjde ved Beder og en
tradition er nu skabt.
Dette var den 4. koncert og næste koncert/udstilling
bliver torsdag den 30. juni 2022 og forberedelserne er
startet, med forhåbentlig bål i åen og andet godt.
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Foto: Ole Jakobsen/JakobsenImages.dk
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Hvorfor?

Hvorfor kommer der en helt fra Randers og arrangerer
koncerter ved Giber å?
Godt spørgsmål, men svaret er ret enkelt.
Jeg er født på Amaliegården i Beder (børnehave nu) og da
jeg var 11 år i 1969 kom G.A.L. Thorsen forbi og købte den
fædrene gård. Det var ikke populært hos mig for at sige
det mildt. Måske derfor har jeg bevaret et tæt forhold til
Beder, Malling, Mårslet og Hørret.
Hørret fordi min far kom fra en slægtsgård i Hørret, hvor
min farmor og farfar boede i det lille røde hus ved siden af.
Randers som vi flyttede til, er nu også et ret fantastisk
sted, men det er nu rart at komme ”hjem” lave lidt sjov i
skoven og hilse på gamle og nye bekendte fra området.

Hvordan startede det?

Jeg er fotograf og lavede nogen model billeder med Sarah
Skovhus og en saxofon i Giber å, en sommerdag i 2018.
Det gav lidt opmærksomhed på Facebook og vi tænkte ”vi
laver da lige en koncert” og helt ærligt mest for sjov. Vi troede kun der kom de fem vi kendte. Vi blev klogere, meget
klogere. Der kom 70 og mange med tæppe og madkurv.
Det blev en fantastisk aften.
Foto: Ole Jakobsen/JakobsenImages.dk

Ole Jakobsen med fællessang i hænderne aftaler det sidste med
Lisbeth Gråkjær og Martin Nielsen, lige inden koncerten.
Foto: Juri Alexandrowiz

Foto: Ole Jakobsen/JakobsenImages.dk

Offentlige foredrag i Mårslet MultiHal
Reserver følgende datoer til live-stream fra Aarhus Universitet. Alle dage fra kl.19.00.
ti 05-10-2021 Big Bang og det usynlige univers
ti 12-10-2021 Yngre med årene
ti 26-10-2021 Pandemier i de sidste 200 år
ti 09-11-2021 Den inderste kerne
ti 23-11-2021 Vores cellers saltbalance
Nærmere omtale i næste nummer af Mårslet Bladet.

september 2021

11

TAG OG SKRIV!
Det er nu muligt at tilmelde sig januarkurset Tag og skriv! – At skrive en ny
fremtid. Kurset er et af de ældste og
mest traditionsrige skrivekurser i Danmark – der relanceres 9.-15. januar
2022 som et litterært nytårstaffel!
Vi går ind i mørket sammen og forsøger at drømme og skrive nogle nye
verdener og virkeligheder frem – eller
hvad man måtte have lyst til at skrive
om. Som altid vil vi gøre ugen til en
fest, hvor man møder nye mennesker og gamle bekendte og kan blive
undervist af nogle af landets bedste
forfattere som Iben Mondrup, Theis
Ørntoft, Hanne Viemose, Caspar Eric,
Lone Aburas, Anders Haahr Rasmussen og Christian Dorph. Rune Lykkeberg m.fl. holder foredrag.

TRADITIONEN TRO
Der har været gang i skolen i de
sidste par uger op til forårsholdets
afslutning.
Projekter i fagene er blevet afsluttet,
og venskaber, fester og højskolestemning nydt i fulde drag.
Forårsholdet har traditionen tro ridset
de sidste navne ind i højskolens gule
mursten og står nu som minde om
endnu et skønt elevhold.

CASPAR ERIC
Niels Brandt har altid brugt poesien i
sin sangskrivning. Helt tilbage fra Det
er Knud som er død på Minds of 99’s
selvbetitlede debutalbum fra 2014.
Nu har Niels Brandt så igen vendt
sig imod digtningen og har indlæst
de første fire digtsamlinger i Michael
Strunges forfatterskab. Med i studiet
og i rollen som producer har han haft
digteren Caspar Eric, der i øjeblikket
er fast underviser på Testrup Højskole.
Foto: Oliver Knauer.

12

september 2021

MUSLINGESUPPE

På Testrup Højskole er der tradition for at servere suppe og ost til elever og kursister hver fredag, for eksempel muslingesuppe med krydderurter og Pernod. Suppen er en smagseksplosion af krydderurter, noter af lakrids og muslingernes
fyldige smag af hav. Den serveres på klassisk testrupvis med flutes og udvalgte oste.

MUSLINGESUPPE MED KRYDDERURTER
OG PERNOD

•

DET SKAL DU BRUGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 kg blåmuslinger
1 løg, pillet og hakket fint
1 gulerod, skrubbet og skåret i tynde skiver
100 g knoldselleri, skåret i 1x1 cm tern
2 stængler bladselleri, skåret i tynde skiver
½ fennikel, vasket og skåret i 1x1 cm tern
1 porre, vasket og skåret i tynde skiver – husk, at den grønne del sagtens kan bruges
3 fed hvidløg
5 dl tør hvidvin
2 dl piskefløde
Saft og skal af 1 citron
0,5 dl olivenolie
Salt og peber
5 dl (løst pakket) blandede krydderurter: dild, sødskærm,
persille, kørvel eller løvstikke
Et stænk Pernod

DET SKAL DU GØRE
Muslinger
•
Skyl muslingerne og skrub dem grundigt med en skuresvamp.

Fjern “skægget” med fingrene. Alle muslingerne skal være
lukkede på dette tidspunkt. Er der muslinger, som er let
åbne, kan du banke dem let på skallen. Hvis de lukker sig,
er de levende og kan anvendes. Alle åbne og tilskadekomne
muslinger kasseres.

Suppe
•
Steg grøntsagerne i olivenolie i en rummelig gryde ved
middel varme i 4-5 minutter, indtil de er let møre, og løgene
er transparente.
•
Hæld hvidvin i gryden, bring det op til kogepunktet under låg
og tilsæt så de rensede muslinger.
•
Læg låg på gryden igen og damp muslingerne i 4-5 minutter,
til de er åbne og tilberedte. De muslinger, der ikke har åbnet
sig under dampningen kasseres.
•
Hæld muslinger og grøntsager igennem en sigte og kom
væsken tilbage i gryden. Tilsæt fløde og lad det koge nogle
minutter, så smagen samler sig.
•
Tilsæt de finthakkede grønne krydderurter og rør rundt.
•
Smag suppen til med citronsaft, citronskal, salt og peber
og server umiddelbart herefter, så krydderurterne forbliver
smukt grønne.
•
Har du lyst til at forstærke smagen let af lakrids, kan du komme et par dråber Pernod i suppen.
Servering
•
Anret muslingerne i dybe tallerkner og hæld suppen henover.
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Boligfesten fortsætter...
Det seneste år er boligpriserne i Aarhus Kommune steget med hele
15,9%*. Find ud af hvad din bolig er værd i dag, vi ved ikke hvornår
festen slutter. Sæt din bolig til salg hos danbolig Beder – vi er den mest
sælgende mægler i Mårslet*.

Ring til os på 86 93 65 66 og få en gratis
og uforpligtende salgsvurdering.
*Kilde: boligsiden.dk 20-07-2020 til 20-07-2021
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danbolig Beder
Kirkebakken 22, 8330 Beder
Tlf. 86 93 65 66
www.danbolig.dk/beder

KIRKESIDERNE

MED NYT FRA MÅRSLET KIRKE OG SOGN

Går Fanden i kloster, når han bliver gammel?
Den gamle talemåde dækker både
over den iagttagelse, at de fleste
mennesker bliver blidere med alderen. For jo mere livserfaring man har,
jo mindre skråsikker bliver man som
regel med tiden på sine egne overbevisninger.
Så det kan være formildende ord,
man siger for at muntre hinanden op,
når man har at gøre med kontrære
typer. Religiøst betragtet synes det
også at være en sandhed, som sjældent betvivles: Man oplever efterhånden så meget, der kan være svært at
rumme, eftertænksomheden finder en
plads, og man ser, hvorfor vi har behov for at være sammen om et religiøst sprog til at tyde tilværelsen. Ordsproget med spørgsmålstegnet er

kompliceret at afdække.
Jeg skal prøve at gengive tallene og
statistikkerne i nogle hovedpointer
her. I en periode på 30 år; fra 1990 til
2020 er medlemsprocenten faldet fra
89% til 74%. Vi har derfor at gøre
med en tydelig faldende tendens. Forklaringer herpå kan være en udvikling
hen mod mere sekularisering og individualisering, men undersøgelsen her
viser, at en stor del af faldet skyldes
indvandring: I Danmark er 74% medlem af folkekirken, men når man fratager svarene fra dem, der angiver, at
de ikke er af dansk herkomst, så er
medlemsprocenten i 2020 på 85%. Til
sammenligning er medlemsprocenten
i Mårslet Sogn på 82%, uanset herkomst.

former for fællesskaber. Jeg har hørt
om en diskussion i en små-børnsfamilie, hvor manden talte noget om
at ville melde sig ud. Hertil svarede
hans hustru: ”Hvad er det, du egentlig
vil melde dig ud af?” –Er det vores
historiske arv, det at vedlige vores
gamle kirker, troen, fællesskabet, eller den indsats kirken gør for samfundets svage?!
De hyppigste grunde til
folkekirkemedlemskab:
Jeg er medlem af folkekirken, fordi
mine forældre fik mig døbt
65 %
Jeg vil gerne bevare de historiske
kirkebygninger
60 %
Jeg vil have ret til at benytte mig af
kirkens tilbud, hvis jeg ønsker det
60 %

Jeg vil støtte op om den
kristne kulturarv
58 %
Som dansk statsborger er det naturligt at være medlem af folkekirken
51 %
Kirken gør noget godt for de svage i
samfundet
48 %
også titlen på en artikel, der fulgte op
på en stor værdiundersøgelse blandt
danskerne i perioden 1981-2017, som
viste, at de yngre generationer har en
tendens til at være mere ateistiske
tidligt i livet for så senere hen i livet at
blive mere gudstroende.
Den nye undersøgelse af danskernes religiøsitet og forhold til folkekirken
I juni måned i år udkom en stor undersøgelse, der har sat sig for at indkredse danskernes forhold til tro og
folkekirken på en sådan måde, at
man fremover kan følge udviklingen
inden for dette, på en måde som prøver at forstå danskernes forhold til
religiøsitet med højde for, at det er

Fællesskabets betydning
Set med andre kristne landes briller,
er vi i Skandinavien en underlig størrelse, for mange af medlemmerne er
jo ikke kirkegængere. Dog har størstedelen af den danske befolkning
kontakt med folkekirken mindst én
gang om året (14% svarer, at de har
været til gudstjeneste mindst én gang
inden for det seneste år! 56% har ligeledes inden for det sidste år haft
kontakt med kirken i forbindelse med
dåb, konfirmation, bryllup og begravelse). Der konkluderes i undersøgelsen, at det at være medlem af folkekirken er knyttet op på en række forskellige faktorer, der har med det kollektive at gøre; når man er medlem,
er man med til at række ud til mange
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Jeg har en kristen tro
43 %
Jeg har ikke tænkt så meget over
mit medlemskab
26 %
Jeg synes ikke, at der er noget godt
alternativ til folkekirken
16 %
Jeg har bare ikke fået meldt mig ud
8%
Andet
6%

Fortsættes på næste side
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ken er, så er dette krav om autonomi
altså endnu ikke slået helt igennem
iflg. undersøgelsen.

Troens betydning
I gennemsnit gav de adspurgte 4,4
grunde til deres medlemskab. Umiddelbart vil nogen nok undre sig over,
at spørgsmålet om den kristne tro kun
findes afgørende for 43%. Men det er
egentlig overraskende højt. Dels angives troen som begrundelsen for at
være medlem, og tro er vel ikke afhængig af et medlemskab, og dels er
danskere stadigvæk ret blufærdige,
når det kommer til at tale om tro. Omvendt angiver mere end halvdelen af
medlemmerne en anden årsag til at
være medlem af folkekirken end lige
netop det med troen. Så når man
nogle gange tænker, at det er alt for
belastende for det moderne menneske hele tiden at kræve af sig selv, at
man kan stå inde for alle sine valg;
forklare og forsvare dem, før man kan
være med i et fællesskab, som fx kir-

Kirketiderne

September
Søndag d. 5. september kl. 10.00
14. s. e. trinitatis
Præst: Malene Bitsch
Søndag d. 12. september kl. 09.00
15. s. e. trinitatis
Præst: Trine Nissen
Onsdag d. 15. september kl. 17.00
BørneBamse gudstjeneste
Præst: Signe Høg
Søndag d. 19. september kl. 10.00
16. s. e. trinitatis
Præst: Trine Nissen

Den arvede tro
Hovedparten af danskerne bæres
stadigvæk til dåben af deres forældre,
som altså vælger dåben til på barnets
vegne, lige som i øvrigt så meget andet afgørende, der bliver definerende
for barnets liv. Udsagnet, at man er
medlem, fordi man blev døbt som lille,
ligger naturligvis højt. Når man spørger ind til, om religion var vigtig i barndommen eller ej, svarer 22% af folkekirkens medlemmer, at det var vigtigt,
imens der blandt dem, der har meldt
sig ud af folkekirken bliver svaret ja til,
at religion var vigtig i barndommen,
blandt kun 13%. Derfor er der en
sammenhæng mellem vigtigheden af
religion i barndommen, og om danskerne vælger at forblive medlemmer
eller ej.

Undersøgelsen er foretaget af en gruppe
forskere fra Københavns Universitet og
vidensmedarbejdere fra FUV –
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Rapporten hedder ”Religiøsitet og
forholdet til folkekirken 2020”. Hele rapporten kan læses her: https://
www.fkuv.dk/undersoegelser-og-viden/
udgivelser-og-rapporter/religiositet-ogforholdet-til-folkekirken-2020. Det omfattende materiale; de mange tal der ligger til
grund for undersøgelsen, er samlet ind
blot 14 dage inde i 1. nedlukning. Så man
kan ikke ind i svarene læse det helt anormale 1 ½ år, ikke mindst for folkekirken,
under Corona.

En social slagside?
Forestillingen om, at tro og viden er
modsætninger, gøres endnu engang
til skamme. Det er ikke bare herkomst, der er afgørende for, hvorvidt
man er medlem af folkekirken. For
undersøgelsen viser klart, at jo højere

Venlig hilsen
Signe Høg, sognepræst

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og Sognehus
September

Onsdag d. 1. september
kl. 15.00 - 16.00
Kirkegårdskaffe

Onsdag d. 15. september
kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset

Søndag d. 5. september
kl. 15.00
Koncert med HusAar i Mårslet Kirke

Tirsdag d. 21. september
kl. 19.00 - 21.00
Sangaften i sognehuset

Onsdag d. 8. september
kl. 10.00 - 12.30
Frokostpausen i sognehuset

Onsdag d. 22. september
kl. 10.00 - 12.30
Frokostpausen i sognehuset

Mandag d. 13. september
kl. 9.30 - 11.30
Mandagscafé i sognehuset

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

Tirsdag d. 14. september
kl. 14.00
Musikalsk underholdning med
Stensballe Harmonikaklub
i sognehuset

Søndag d. 26. september kl. 10.00
17. s. e. trinitatis
Præst: Signe Høg
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uddannelsesniveau, desto større
medlemskab. Det er så et wake-upcall til folkekirken: Er vi blevet for elitære, er det blevet sådan, sagt med
Grundtvigs ord, at lyset er for de lærde blot?
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Frokostpausen
- et fællesskab for mænd
I september mødes vi
8/9 og 22/9 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

BørneBamse
gudstjeneste
onsdag
d. 15. september
kl. 17.00
Børne-bamsegudstjenester i Mårslet
Kirke foregår sådan:

Vi synger 1-2 vers af en salme.
Børnene lægger sig ned, og organisten spiller et stykke afslappende musik.

Børnene ankommer med deres bamser under armen lidt før kl. 17.00. Vi
tæller de 9 bedeslag, organisten spil- Vi håber at se en masse bamser,
ler et stykke dejligt musik på klaveret, børn og voksne til en hyggelig aften.
og herefter går præsten rundt og siMed venlig hilsen
ger goddag til alle bamserne.
Sognepræst, Signe K. Høg
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.

Mandagscafé

Vi glæder os til endelig at kunne genåbne for
Mandagscafeen og byder alle hjerteligt velkommen
Mandag den 13. september
kl. 9.30 – 11.30 i sognehuset.
Der bydes på frisklavet kaffe, te
og rundstykker samt en hyggelig
snak i et uforpligtende samvær
med andre fra Mårslet sogn.
- Det er gratis at deltage.

Hyggeklubben

Tirsdag den 14. september kl. 14.00 i sognehuset

Musikalsk underholdning med
Stensballe Harmonikaklub i Sognehuset.
Ca. 10 musikanter vil spille ørehængere fra Giro 413 og
meget andet.
Der vil også være plads til fællessang.
Kaffe med hjemmebag
40,- kr. pr. person.

På hjerteligt gensyn
Ingerlise Wendland
og Kirsten Cramer

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

Venlig hilsen
Mårslet hyggeklub

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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Hvad sker der i FROKOSTPAUSEN,
og hvad er det egentlig for en størrelse?
Kort fortalt, nyder en række pensionerede herrer i Mårslet en frokost sammen hver 14. dag, dog undtaget ferier og helligdage. På medlemslisten står der i øjeblikket 44 personer. Mødeprocenten ligger som
regel omkring 70%. Det hele startede for 3 år siden, og ”klubben” er åben for alle lokale, modne mænd
over 60 år.
Vi har det sjovt og hyggeligt, og der er altid noget på programmet. Dette efterår – efter en træls corona
nedlukning – er temaet: ”Danmark i den globale verden, dialog og identitet”. Som regel er det udefrakommende foredragsholdere, der bibringer os et og andet, og efterfølgende går diskussionen livligt under frokosten. Men flere af klubbens egne medlemmer er også kommet med indlæg. Vi har jo alle en
masse erfaring på et eller flere niveauer.
I den kommende sæson skal vi bl.a. lytte til en Rådmand, der vil tale om hans dobbeltkulturelle baggrund. En tidligere eksportsælgers erfaringer. En dansk gift russisk pige fortæller om, hvorledes hun føler sig modtaget i DK. En historiker vil causere over dansk-tysk grænsedragning (1920). Og en række
flere. Vi øver os også i at synge!
Vi mødes i Sognehuset hver anden onsdag, første gang efter sommerferien er 25. august kl. 10.00. Menighedsrådet giver rundstykke og kaffe, og så er vi i gang. Det er slut kl. 12.30. Selve frokosten inkl. en
øl/vand koster 40 kroner.
De onsdage, vi ikke spiser sammen, inviteres ofte til en kort eller længere fælles vandretur i lokalområdet. På en sådan vandretur går snakken livligt, men af og til lytter vi også til lokal fortælling. Klubben er
så heldig at have flere medlemmer, som har boet her i rigtig mange år, og de har flere gode historier i
ærmet, der kan fortælle om Mårslet sogn til de rigtig mange medlemmer, der kun har boet her i en kort
periode.
Har du lyst at deltage, så er du meget velkommen til at kontakte en af nedenstående:
Knud Lunderskov
4011 0175

Anders Sørensen
2169 7147

Jørgen Brandt Andersen
2979 02644

Sorg– og livsmodsgruppe
Her i Mårslet har vi oprettet en sorg- og livsmodsgruppe, der henvender sig til sørgende, der mangler nogle
at dele deres sorg med.

Nuværende gruppe startede op den 23. august, og da
det er en lukket gruppe, er det først muligt at deltage i
næste gruppe som starter op til januar/februar 2022.
Yderligere information vil kunne ses på Mårslet Kirkes
hjemmeside samt her i Mårslet Bladet, når tiden nærmer sig.
Har du lyst til at være med, er du velkommen til at ringe eller skrive til:
Susanne Lauritsen,
Tlf.: 25324657,
Mail: susanne.lauritsen@gmail.com

Mødernes indhold er 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.
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Med venlig hilsen
Gruppelederne Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm.
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Kirkegårdskaffe
Onsdag den 1. september kl. 15-16 vil vi
byde på en kop kaffe og en honningmad.
Så er du på gåtur eller besøg på kirkegården,
er du velkommen til at kigge forbi til snak og
hygge… Det er helt uforpligtende.
Du finder os ved det nye bord-bænkesæt vest
for kirken ud mod Obstrupvej.
Det bliver også muligt, at se det nye
lapidarium og få en fortælling om et bevaringsværdigt gravminde, kirkegårdens planter eller
nye gravstedstyper, men først og fremmest er
det lille arrangement et tilbud om at mødes til
hyggeligt samvær.

Vi glæder os til at se jer.
Kirkegårdspersonalet

Tak til Anne Vejbæk
Anne Vejbæk, sognepræst i AstrupTulstrup-Hvilsted går på pension
efter 41 års virke som præst, hvoraf
de 31 år har været i embedet i sognene, der udgør en del af Solbjerg.
Især igennem de år, hvor Mårslet
endnu ikke havde 2 fuldtidspræster,
har Anne ind imellem virket i Mårslet
i ferierne. Her har hun forestået kirkelige handlinger, ligesom menigheden har kunnet nyde Annes prædikener til gudstjenesterne.
Menighedsrådet i Mårslet vil gerne
sige Anne Vejbæk mange tak for
indsatsen her, og ønske hende held
og lykke med tilværelsen i sin og
ægtefællen, Svend Andersens, residens i Spanien. Anne skal i første
omgang afvikle ferie og derefter have konfirmationer, inden hun går helt
på pension den 1. september.
Venlig hilsen
Mårslet Menighedsråd

Tur til Bindeballe Købmandsgård
Torsdag den 7. oktober 2021

Bindeballe Købmandsgård

Korning Kro

Kl. 10.15 Afgang fra Mårslet Sognehus.
Kl. 11.30 Ankomst til Korning Kro.
Her får vi en lille frokost anretning. Ex. drikkevarer.
Kl. 13.00 Afgang fra Korning Kro.
Kl. 14.00 Ankomst til Bindeballe Købmandsgård.
Her går vi rundt på egen hånd og ser købmandsbutikken og museet.
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe i Caféen.
Kaffe/the & kage.
Kl. 15.45 Afgang fra Bindeballe Købmandsgård.
Kl. 17.15 Ca. forventet hjemkomst.
Pris pr. person: 150,- kr.
Tilmelding senest 26. september til:
86 93 60 38 – else.svendsen@gmail.com
MADSEN´S TURIST ØRSTED APS.
TLF. 86488049.

september 2021
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Do you remember the 21st night of September?
Love was changin' the minds of pretenders
While chasin' the clouds away
Our hearts were ringin' in the key that our souls were singin'
As we danced in the night, remember
How the stars stole the night away, oh, yeah

Vi inviterer til sangaften i Sognehuset
tirsdag aften den 21/9 kl 19-21

Har du også
en yndlingssang om
september
måned?

Med sprudlende musikledsagelse og glohed kaffe skal vi
lade stemmerne op til at synge septembersange.
Måske kommer det ikke helt til at lyde som Earth, Wind and
Fire – men mindre kan også gøre det!
Vi indleder med sange, der præsenteres kort. Så får vi en
kop kaffe, mens vi lader op til anden halvleg.
Vil du sætte dit præg på, hvad vi skal synge – så find
højskolesangbogen eller salmebogen frem og notér
numrene på dine yndlingssange.
Aktivitetsudvalget

Høstgudstjeneste
Søndag den 3. oktober kl. 10.00
Sæt kryds i kalenderen den første søndag i oktober, hvor vi markerer årets høst med
en farverig høstgudstjeneste for hele familien.
Alle er meget velkomne til at medbringe noget hjemmedyrket eller hjemmelavet,
som kan pynte kirken og bagefter sælges i minikonfirmandernes bod.
Salget fra boden går til Folkekirkens Nødhjælp,
og det foregår i sognehuset efter gudstjenesten.
Vi håber på se jer til en festlig dag.

Husk indskrivning til konfirmation i 2022
Tilmeldingen foregår i Mårslet Kirke med 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
De, der går i 7.b og skal konfirmeres den 13. maj
inviteres til indskrivning ved Trine Nissen den 2. september kl. 18.30
De, der går i 7.c og skal konfirmeres den 15. maj
inviteres til indskrivning ved Signe Høg den 1. september kl. 20.00
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Børnekor
Elsker du at synge? Har du lyst til at være del af et
fællesskab, hvor vi synger dejlig musik, arbejder
med krop og stemme, klang, støtte, synger enstemmige og flerstemmige sange, laver koncerter og har
det rigtig hyggeligt sammen?
Ved Mårslet Kirke har vi to børnekor:
Englekoret (3 - 4. klasse).
Torsdag kl. 13.45-15.00.
Stjernekoret (5. klasse og op).
Torsdag kl. 15.15-16.30.
Koret ledes af kirkens organist Kasper, som har en
uddannelse i musikledelse, og er vant til at arbejde
med børn og stemme. Kasper har ærmerne fulde af
god musik og glæder sig til at byde nye sangglade
børn og unge velkomne!
Tilmelding og mere information:
organist@maarslet-kirke.dk

Koncert med HusAar i Mårslet Kirke
HusAar er en barbershopkvartet efter alle kunstens regler. Den aflyste koncert fra december finder nu sted i
Mårslet Kirke søndag d. 5. september kl. 15.00.
Ved denne koncert vil du kunne opleve gode gamle danske klassikere i nye klæder.
Fx “Den allersidste dans”, men også udenlandske hits af Beatles og Disney.
Indimellem sangene vil kvartettens medlemmer præsentere og fortælle.
Barbershop er en konkurrencesport og i 2019 blev HusAar kåret som den højst rangerende danske barbershopkvartet ved De Nordiske Mesterskaber i barbershop. Ambitionerne stopper dog ikke der; deres mål er
at blive verdensmestre.
Koncerten er gratis, men I bedes tilmelde jer hos kirkens organist Kasper Fonnesbæk på:
organist@maarslet-kirke.dk

september 2021
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Kontakt Kirken
SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
skh@km.dk
Fridag: mandag
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
organist@maarslet-kirke.dk
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 den 15. september
kl. 19.00-22.00

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

Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle er velkomne til møderne

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

www.maarslet-kirke.dk

Kalender, nyheder og meget mere

Mårslet Kirkes historie på hjemmesiden
Hvis I har holdt øje med kirkens Facebookside hen over sommeren, har I
muligvis opdaget vores serie af opslag omkring Mårslet Kirkes historie.
Det har vi delt både for at fortælle om alle de sjove og spændende
historier, der gemmer på sig i en kirke fra middelalderen og for at sætte
fokus på de forandringer, der er sket i kirken, efter den blev renoveret i
2019.
Renoveringen er blevet det nyeste kapitel på en lang historie med
skiftende tiders krav og stile, og et besøg i kirken kan fortælle om de
mange forandringer, den har været igennem fra middelalderen til i dag.
Eksempelvis har kalkmalerierne i en periode været dækket til, og kirken
har engang haft én indgang til kvinder og én til mænd.
Alt dette og mere til kan man nu læse om på vores hjemmeside, hvor vi
har samlet Mårslet Kirkes historie inde på:
https://www.maarslet-kirke.dk/om-kirken/maarslet-kirkes-historie
God læselyst!
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Mindeord

Lokalcenter Kildevangs mangeårige formand, Hanne Torp, er stille sovet ind.
Hanne Torp var en stor ildsjæl i sit utrættelige arbejde til gavn for beboerne. Hun mødte ind før de fleste og var som regel
den sidste, som gik hjem. Gennem årene stod hun utrætteligt i spidsen for faste aktiviteter som julemarked og udflugter,
og var samtidig altid på udkig efter nye udfordringer og frivillige kræfter. Hannes mand, Uffe, har i hele forløbet været hende en uvurderlig støtte i de mange år som formand. I samarbejdet med kommunens folk var Hanne velanset og respekteret. Hun gav udtryk for sin mening, når spareiveren blev for stor, og hun havde fingeren på pulsen i alt. Hanne Torp var
lille af størrelse, men stor af sind.
Æret være Hanne Torps minde.
Centerrådet Kildevang

Tag med PP-busser på udflugt til Mols Bjerge
Sundhed og omsorg tilbyder bustur “ud i det blå” for beboerne i ældreboligerne samt ældre mårslettere i eget hjem. Alt er gratis.
Mandag d. 6. september er der opsamling på Kildevang kl. 10.00. Frokosten fra Lokalcentret indtages ved medbragte bordbænkesæt.
Dertil kolde drikkevarer eller kaffe fra PP-busser. Forventet hjemkomst ca. 14.00.
Tilmelding til Else Svendsen, tlf. 26926701, senest 3. September. Kørestole kan medtages i begrænset antal. Grundet begrænset antal
er der “først til mølle” princip ved tilmelding.
Mvh. Centerrådet.
Ret til ændringer forbeholdes
Lokaltelefonnumre til:
Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet.
Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverdage kl. 8-15. Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J.
E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk
Lokalcenterrådets tlf.: (Onsdag 9.30-13.30) 41858670.
Lokalcenterrådets mail: brugerkildevang@msn.com
Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i ”lige uger” kl. 15.00 til 17.00.
Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K. 86290447, Villy P. 40312445 og Henry L. 41689076.
Birgit Wienke, Forstander tlf.: 29209651.
Gitte Sand, De forebyggende Hjemmebesøg, tlf.: 51180629. Ma.- tors. 8.30-9.00
Sundhedsenheden - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 16 00.
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Mårslet Egnsarkiv er igen
åbent for besøg!
I åbningstiden på Mårslet Egnsarkiv vil
du møde frivillige arkivmedarbejdere og
bestyrelsesmedlemmer fra Lokalhistorisk Forening.

Åbningstider i Mårslet Egnsarkiv i september
Tirsdag

den 7. september

kl.19-21

Onsdag

den 8. september

lukket pga. Byvandring kl. 17

Tirsdag

den 21. september

kl. 19-21

Onsdag

den 22. september

kl. 16-17.30

Mårslet Egnsarkiv er normalt åbent hver måned 1. og 3. tirsdag aften og 2. og 4. onsdag eftermiddag samt efter aftale. Hold øje med hjemmesiden for evt. ændringer.
www.maarsletarkiv.dk - søg i arkivets samlinger herfra via arkiv.dk
Facebook: Find os og følg os på siden Mårslet — Lokalhistorie

Du er altid velkommen til at kontakte
Egnsarkivet på mail og telefon, hvis du
vil spørge om noget, aftale et møde eller
har noget du vil aflevere til bevaring.
Kom også gerne og besøg byens arkiv der er kaffe på kanden.
Vi følger naturligvis sundhedsmyndighedernes retninglinjer i denne tid.
Mårslet Egnsarkiv er i kælderen
på Mårslet Skole.
Indgang: Nedad trappen fra P-plads på
Obstrupvej 9.
Kontaktoplysninger
Arkivleder
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
40349838
maarsletarkiv@gmail.com

Bogudgivelse
Vi er stolte af, at kunne præsentere denne nye lokalhistoriske bog, som Moesgaard Museum har udgivet i samarbejde
med Mårslet Egnsarkiv og Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv.
”Herregårdsgartnerens søn”
Erindringer fra Moesgaard 1928-1949
På Moesgaard var der - ligesom på
mange andre herregårde - et gartneri.
Villy Hedemann, gartnerens søn, beretter levende om livet på Moesgaard i
1930’erne og -40’erne. Om sin familie
og gartneriet, om skolegang og drengeliv og om alle de folk, der arbejdede på
Moesgaard.
Villy Hedemann fortæller om tiden, da
han var elev på Beder Gartnerskole og
gartnerimedhjælper. Endvidere om besættelsesårene, da tyske soldater var
indkvarteret på Moesgaard, om hans
passion for at køre cykelløb.
Endelig var han sidst i 1940’erne bestyrer på en gård ved Fulden, som faderen
havde købt. Erindringerne slutter, da
han bliver gift.
Baggrund: Mårslet Egnsarkiv fik en
henvendelse fra vores kollega Claus
Hedemann Jensen i Højbjerg Holme

Lokalhistoriske Arkiv, at han havde sin
storebrors erindringer fra barndom og
ungdom på Moesgaard liggende. Claus
og Villy Hedemanns forældre havde
forpagtet gartneriet på Moesgaard fra
1928-1952. Villy Hedemann(1923-2010)
skrev sine erindringer med en utrolig
detaljerigdom fra livet på Moesgaard .
Da vi i arkivet læste erindringerne, var vi
enige om at de burde udgives. Vi tog
kontakt til redaktør Jesper Laursen på
Moesgaard Museum, som også blev
meget begejstret og fandt erindringerne
relevant at udgive som en bog på Moesgaard Museums forlag. Herefter begyndte en proces med redaktionsmøder,
hvor vi bl.a. indsamlede billeder fra arkiverne samt fra familien Hedemann og
andre familier, der er nævnt i erindringerne. Således havde vi kort før jul en
flot og interessant bog klar på 170 sider
med relevante lokalhistoriske illustrationer på hvert opslag. Desværre kunne vi
ikke reklamere for bogen før nu, da både museum og arkiver var lukkede pga.
corona.
En lokalhistorisk bog med erindringer
bliver heldigvis aldrig for gammel, så vi
vil opfordre enhver til at købe bogen nu!
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Billedet viser forsiden af bogen. Villy
Hedemann - med hat - og broderen
Hans samt faderen Magnus Hedemann i baggrunden på arbejde
i Moesgaards gartneri.
Bogen koster 200 kr. i boghandlen, men
vi har fået mulighed for at sælge bogen
til 150 kr. på Mårslet Egnsarkiv samt til
generalforsamlingen i Mårslet Sogns
Lokalhistoriske Forening, hvor der også
er salg af foreningens nyere hæfter.
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Generalforsamling 2020 & 2021
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening
Tirsdag den 14. september 2021 kl. 19 i Mårslet Sognehus

Dagsorden

Statshusmandsbrugene i Mårslet fylder 100 år

1. Valg af dirigent

Foredrag efter generalforsamlingen ved Svend Aage Andersen

2. Beretning om foreningens aktiviteter
2019 og 2020

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 2019 og 2020

4. Indkomne forslag. Sendes gerne 7
dage før til formand Kurt Friis på mail:
kfmaar@gmail.com

5. Valg

Valg af bestyrelse jf. §4 På valg er:
2020: Ingerlise Wendland, Kurt Friis og
Leo Jelling
2021: Kirsten Cramer, Anne Marie Dalsgaard, Carl Gerhard Crone og Poul Enevoldsen

Valg af to bestyrelsessuppleanter
På valg er Anders Errboe og
Jørgen Kraglund.

Arkivmedarbejder Svend Aage Andersen vil tale om statshusmandsbrugene i
Mårslet i anledning af 100 års jubilæet i
år. Svend Aage vil både fortælle overordnet om alle statshusmandsbrugene
og særligt tage udgangspunkt i Nymarksvej 11, som han har et særligt
forhold til. Under foredraget bliver der
vist gode historiske billeder fra moderens private album som efterfølgende
bliver registreret på egnsarkivet.
Statshusmandsbrugene i Mårslet sogn
ligger i Nymarken og Visbjerg og er
opført på Vilhelmsborgs jorde. Ejendommene er stadig en synlig del af
historien i landskabet i dag.
År 1919 vedtog Rigsdagen jordreformen med bl.a. lensafløsningsloven, der
fastlagde, hvordan landets tilbageværende 14 baronier skulle indløses fra
båndlagt ejendom til fri ejendom. Besidderen skulle afgive 1/3 af jorden til staten. Endvidere skulle der af baroniets
vurderede værdi betales 25 % til staten
i afgift, der skulle henlægges til en særlig jordfond, hvis midler skulle kunne
anvendes som udlån til nye småbrugere.
Statens nyerhvervede jord skulle udstykkes til statshusmandsbrug, og pengene i statens jordfond skulle bruges til
udlån til statshusmændene. Man tilstræbte nu oprettelse af husmandsbrug
af en sådan størrelse, at en mand og
hans familie kunne leve deraf.

Valg af to revisorer

Baroniet Vilhelmsborg var et af de baronier, som loven omfattede. Vilhelmsborg blev indløst til fri ejendom 24. februar 1921, og af herregårdsjorden blev
der til udstykning til statshusmandsbrug
afgivet markerne ved Visbjerg nord for
Langballevej. Endvidere blev der ved
Nymarksvej afgivet marker i det der
kaldes Mårslet Nymark. Det kunne i alt
blive til 14 statshusmandsbrug
Husmanden fik skøde på jorden mod at
svare en halvårlig afgift på 2% af jordværdien - han købte altså ikke jorden,
men 'fæstede' den fra staten. Til opførelse af bygninger kunne der opnås
statslån på indtil 9/10 af omkostningerne.
De 14 statshusmandsbrug der blev
udstykket fra Vilhelmsborg i 1921 har
som mange andre ejendomme gennemlevet udviklingen i landbruget og
samfundet. Vi skal høre om livet på
husmandsbrugene og hvordan det
gamle Mårslet tog i mod de 14 nye familier. Som ved en ny parcelhusudstykning i dag var der også et sammenhold
husmændene imellem.
Vi håber at se rigtig mange til både
generalforsamlingen og en spændende
fortælling om en vigtig del af Mårslets
historie.
Skulle der mod forventning komme nye
restriktioner må vi tage vores forholdsregler, men vi håber naturligvis udviklingen fortsat går den rigtige vej og at vi
kan samles til en lokalhistorisk aften.

På valg er Tage Andersen
og Hans Vedholm

Valg af én revisorsuppleant
På valg er Ivan Dybvad

6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Når du har hørt om foreningens mange
spændende aktiviteter og dagsordenen er
godt overstået, er der gratis kaffebord
samt interessant lokalhistorisk fortælling.
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Karakteristisk illustration af et statshusmandsbrug - her Nymarksvej 27. Der var
dog forskel: Nogle havde fritliggende stuehus, mens andre bestod af to sammenbyggede længer. Mange ejendomme er bygget om og bygget til flere gange.
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Byvandring i Hørretløkken
Onsdag den 8. september kl. 17
Det er en glæde at vi endelig kan arrangere og afholde lokalhistorisk byvandring igen og vi glæder os til at se jer til
foreningens første arrangement siden
nedlukningen.
Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening
inviterer til byvandring onsdag den 8.
september 2021 kl. 17-19. Vi mødes på
p-pladsen ved Rema1000 og går en tur
rundt i området ved Mårslet Byvej, Hørretvej, Tranbjerggårdsvej, Jelshøjvej,
Hørretløkken og Hørretløkkevej.
Med 3 lokalplaner og en 4. på vej i området er der god anledning til at gå en
tur i det gamle Hørretløkken, imens
historien kan ses og fortælles gennem
eksisterende vejforløb, beplantninger
og ejendomme.
Arkivmedarbejder Svend Aage Andersen er vores turguide og kender området særdeles godt og fortæller både
fakta og anekdoter om husene, gårde-

ne og deres beboere. Det er vigtigt at
understrege, at det primært er ”det
gamle” Hørretløkken vi skal på byvandring i - ikke at forveksle med den nyere udstykning, der i dag har fået Hørretløkken som vejnavn.
Undervejs vil Lokalhistorisk Forening
traditionen tro byde på en dram fra Mårslet Brændevinslaug. Således styrket
går vi resten af turen tilbage til ppladsen, hvor det bliver muligt at slutte
af med en øl/sodavand inden mørket
falder på. Vi forventer at turen varer 2
timer. Der medbringes højttaler, så alle
kan høre, hvad der bliver fortalt samtidig med, at der kan holdes tilpas afstand.
Vi håber, at mange har lyst til at deltage
i denne tur, som kun kan gennemføres
nu, inden området ændrer sig med de
nye lokalplaner. Kom og mærk historiens vingesus i din by!

Arrangør: Mårslet Sogns Lokalhistoriske
Forening
Mødested: P-plads ved REMA1000
Varighed: Ca. 2 timer
Kontakt: Anne Marie Dalsgaard på
40349838 hvis der er spørgsmål til turen.
Tilmelding: er ikke nødvendig.
Pris: Det er gratis at deltage og alle er
velkomne, men vi opfordrer til medlemskab af Lokalhistorisk Forening.
Foreningens formål er, gennem møder,
publikationer og forskellige arrangementer
* at tilgodese og fremme den historiske
interesse hos den lokale befolkning
* at støtte Mårslet Egnsarkiv gennem
indsamling og registrering af arkivalier,
udklip, stemmeoptagelse, billeder, film
m.m. til belysning af historien i området.
* at bistå i forbindelse med Mårslet Egnsarkivs åbningstider. Foreningen tilbyder
således en række aktiviteter for medlemmerne i form af byvandringer, rundvisninger, foredrag, udstillinger samt udgivelse
af lokalhistorie.

Denne gamle ejendom ser vi ikke på
byvandringen, for den blev nedrevet
2013 og er erstattet af et nyt hus.
Adressen ændredes også fra Hørretvej til Hørretløkkevej. Denne del af
Hørretvej kaldes af en del mårslettere
for Brandtbakken efter familien Brandt
som engang boede i ejendommen.

Medlemskab koster årligt:
75 kr. for én person
150 kr. for hele husstanden.
Indmeldelse kan ske til kasserer
Poul Enevoldsen, 40409249 eller
poul.oxvig@gmail.com

Rundkørslen i det nordlige Mårslet. Luftfoto: Jørgen Lauritsen, 28. september
2008 - der er allerede sket en del i området på de 13 år, siden billedet er taget.
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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

Mårslet Bladet udkommer
næste gang til oktober
Deadline for indlæg er den
10. september 2021
Åbningstider:
Man-fre fra kl. 8.00-17.00
lørdag kl. 8.00-12.00
Åbningstiderne er altid flexible
kontakt mig på mobilen.
Jeg kører ud efter aftale,
til kunder med særlige behov.
Frisør Mette Buchhave
Langballevej 142 w8320 Mårslet wMobilnr: 27 47 25 09
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Dalsgaard i Langballe
Selvpluk af blomster, ærter og nye
kartofler i marken.

Kom og se udvalget i vejboden af
lokale produkter og følg sæsonen
på Facebook og Instagram
#dalsgaardilangballe
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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
september 2021

33

ADVOKAT
KIRSTEN TOLSTRUP

8629 5400
mail@advokatkirstentolstrup.dk
• Skøder og ejendoms- • Testamenter
• Ægtepagter
handler
• Fremtidsfuldmagter • Arv/Dødsbo
• Tinglysning
Tandervej 6a, 8320 Mårslet.

Åbningstid hverdage fra 9.00 til 16.00

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”

Jo flere salg.
Jo flere træer
planter vi.
Spørg os.

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

Sammen om et bedre klima

Mårslet Bladet udkommer næste gang til oktober

RealMæglerne

Deadline for indlæg er den 10. september 2021

www.træoghæk.dk

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

Kom og se udvalget i vejboden af
lokale produkter og følg sæsonen
på Facebook og Instagram
#dalsgaardilangballe
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Sommer i Mårslet

Foto: Tine Andresen

Foto: Tine Andresen

Foto: Tine Andresen

Solsikke-labyrinten i Langballe
Foto: Jesper Andersen

Solsikke-labyrinten i Langballe
Foto: Jesper Andersen

Blomstereng
Foto: Jesper Andersen

Grøftekant Tandervej
Foto: Flemming Petersen

Stenhumlebi Giber Å
Foto: Flemming Petersen

Ved Giber Å
Foto: Flemming Petersen

Indsend gerne
indlæg og fotos til
indlaeg@maarslet-bladet.dk

Pragtvandnymfe ved Giber Å - Foto: Flemming Petersen

36

september 2021

