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Det grønne og blå Mårslet (Aarhus) er blevet offentliggjort af Aarhus kommune. Forslaget blev gennemgået på borgermødet den 17. august 2021 af Aarhus kommune, før
byrådet havde vedtaget at sende det i høring.
Temaplanen er et tillæg til kommuneplanen og udpeger de konkrete områder af kommunen, som skal prioriteres til grønne og blå områder.
Landskabet omkring Mårslet har mange særlig bevaringsværdige landskaber og karaktertræk, som mange i Mårslet har nydt i generationer. Herregårdslandskabet, bevaringsværdige diger, byens grønne kiler med Giber å er blot nogle af de dele der med til at
skabe et naturlandskab.
En afslappende stund, er det et forslag at gennemse temaplanerne om et grønnere
område med mere biodiversitet og fritidsaktiviteter.
Skal det blive muligt at denne plan kan blive til virkelighed skal Mårslet trække i arbejdstøjet! Planen er nu i Høring og alle kan deltage med deres høringssvar.
Århus by har Marselisborg skovene som deres rekreative område. Sådan har det ikke
altid været. Arealerne blev for ca. 120 år siden overtaget af Aarhus kommune. På det
tidspunkt var de indhegnet og brugt til landbrugs- og skovbrug. Det grønne og blå har
potentiale til at blive Mårslets Marselisborg skove, hvis byen vil.
I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne
skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og grønt Danmarkskort. Hvis det grønne Danmarks kort - som det grønne og blå også tager udgangspunktet i - vil det give bedre mulighed for sammenhængende natur, hvis byen vil.
Skal Mårslet have flere nære rekreative områder, så deltag med dit høringssvar til Aarhus kommune. Skal det blive Mårslets grønne testamente?
Grib chancen

Finn Larsen, medlem af Mårslet Fællesråds forretningsudvalg

Det grønne og blå Mårslet
I skrivende stund har Teknisk Udvalg godkendt temaplanen, men byrådets godkendelse mangler, før det kan sendes i høring.
Se mere på dette link på Aarhus kommunes hjemmeside:
http://www.aarhus.dk/nyt/teknik-og-miljoe/2021/august-2021/raadmand-aarhus-skal-have-flere-groenne-aandehuller/
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Stort og småt fra Fællesrådet
Høringssvar til offentlig høring af Temaplan
“Arealer til alle boligtyper”
(tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2017)
Hermed følger Mårslet Fællesråds høringssvar til den i temaplanen foreslåede udstykning nord for Mårslet.
Med afsæt i Helhedsplanen for 8320 fremhæves følgende opmærksomhedspunkter,
som Aarhus Kommune bedes forholde sig
til, såfremt kommunen vælger at gå videre
med den foreslåede udstykning af arealerne nummereret 320120BO og 320121BO
– og disse opmærksomhedspunkter vil for
så vidt også gælde enhver senere udstykning i postnummer 8320.

Trafikale forhold

Med afsæt i lokalt fremsatte synspunkter
vedrørende Jelshøjvejs meget begrænsede kapacitet, allerede erkendte flaskehalsproblemer omkring Mårslet skole, endnu
ikke etablerede adgange til omfartsvejen
(Bering-Beder vejen) samt manglende
kapacitet på Testrupvej, Tandervej samt
Obstrupvej til at håndtere yderligere trafikal belastning, anfører Mårslet Fællesråd,
at Aarhus Kommune i forbindelse med
større udstykninger skal planlægge for
den samlede infrastruktur i lokalområdet,
så trafikale forhold i Mårslet ikke forværres.

Til infrastruktur hører naturligvis også tilstrækkelige stiforbindelser og krydsningsmuligheder på Letbanen, hvilket mange
gange er fremsat som ønske.

Mårslet skole

Det er i Helhedsplanen for 8320 ønsket,
at Mårslet skole fortsat er lokalområdets
eneste kommunale skole, idet den anses
som væsentlig for den lokale tilknytning
og identitet.
Det ønskes derfor at udbygningstakten i
nye udstykninger skal tilrettelægges og
om nødvendigt begrænses, så Mårslet
Skole ikke skal deles og ej heller skal
lokalt bosiddende skolebørn sendes til
andre skoledistrikter.

Der er lokalt blevet fremsat flere forslag
om blandede boligformer eller alternativer
til de traditionelle villakvarterer, så man i
princippet kan bo hele sit liv i lokalområdet.
Med andre ord ønsker Mårslet Fællesråd

Hej Mårslet Fællesråd,

Det er en generel kommentar og holdning
til udvidelsesplanerne i Aarhus Kommune,
og det er også en kommentar til den lokale
proces, dialog og arbejde med helhedsplan, som har foregået de seneste år.
Jeg har - som jeg tror I ved - kun lovord at
sige om det store arbejde I i FU udfører og
faciliterer i Mårslet.
Min kommentar i høringssvaret drejer sig
om, at jeg synes at arbejdet med Helhedsplanen utilsigtet har medført et ubalanceret fokus på den nordlige bydel, hvor det
virker som om både kommune og Mårslet-borgere efterhånden er begyndt at se
en nordlig vej og dertilhørende bebyggelse
som noget allerede godkendt og accepteret, som en ‘new normal’.

Fællesrådet oplever interesse for anvendelse af bæredygtige materialer samt
etablering af naturløsninger i forbindelse
med udstykninger i lokalområdet.
Med venlig hilsen
Mårslet Fællesråd

Boliger og omgivelser

Åbent brev til Mårslet Fællesråd

Jeg har i forbindelse med Aarhus Kommunes høringsproces ‘Arealer til alle boliger’
indsendt et høringssvar.

at der i byudviklingen sikres mulighed for
at ældre, fraskilte og unge, der i dag kan
mangle mulighed for at bosætte sig lokalt,
fremover vil kunne finde egnede boliger
svarende til disse gruppers behov og
formåen.

Det er jeg ked af, og jeg synes, at de kort
der lå på bordene på seneste høringsmøde, og som derfor helt naturlig bliver
det folk forholder sig til, og hvorpå der
var indtegnet en nordlig ringvej, var både
overraskende og frusterende.
I de høringssvar man nu kan læse fra
andre Mårslet-borgere forholder man sig
jo netop nu til en ny nordlig ringvej, som
om det er en del af de kommunale planer,
hvilket det jo ikke er.
Jeg uddyber meget gerne høringssvaret
ved at deltage i et af Jeres FU-møder eller
på anden vis.
Linket til selve hørings-indlægget er:
https://deltag.aarhus.dk/node/320/ticket/5886
Mange tak.

Carsten Bedsted Pedersen
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MÅRSLET FÆLLESRÅD
Mårslet Fællesråd er et fællesråd for
hele postnummeret 8320, der arbejder
for at sikre kvalitet i områdets udvikling.
Til det formål arbejdes der ud fra en
lokalt vedtaget og forankret helhedsplan
for 8320.
Fællesrådet arbejder for åben inddragelse af områdets borgere i lokale
aktiviteter og udviklingsprocesser, hvad
enten det er fællesrådets egne aktiviteter eller Aarhus Kommunes processer.
Dette omfatter bl.a. at Fællesrådet
koordinerer medlemsgruppernes eller
borgernes forslag til gennemførelse af
aktiviteter af interesse for lokalområdet,
bistår med problemløsning, afholder
borgermøder og forhandler med offentlige myndigheder.
Ved interessekonflikter handler fællesrådet ud fra et helhedssyn til lokaleområdet.
Fællesrådet respekterer enhver medlemsgruppes ønske om egen forhandlingsret.
Fællesrådet informerer medlemmerne
og beboerne i lokaltområdet om initiativer og aktiviteter.
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TMG
Aktiv Mandag
- et tilbud om socialt samvær og fysisk aktivitet i dagtimerne
Vi åbner dørene for endnu en omgang Aktiv Mandag, så kom og prøv om det er noget for dig.
Opstarts dato: 20/9 2021
Afslutnings dato: 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.
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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
Hovedbestyrelse
Forretningsudvalg
Formand
Anders Braagaard
50 88 76 73
Næstformand
Jesper Munk
23 46 69 45
Kasserer
Gerda Svendsen
40 31 13 79
FU-medlem
Claus Jacobsen
41 72 73 19
Afdelingsrepræsentanter
Badminton
Jesper Munk
23 46 69 45
Basketball
Jesper Sander
20 64 02 88
Cykelmotion
Hans Jørgen Jørgensen
20 84 30 72
Dart
Kasper Harboe
25 45 69 03
Floorball
Henrik B. Schau
51 30 88 96
Fodbold
Helle Foged
20 47 27 20
Gymnastik
Majken Buur
25 32 42 12
Håndbold
Henrik B. Jensen
40 15 78 67
Motion
Erhardt Nielsen
29 22 77 20
Pétanque
Kirsten Sørensen
27 59 23 51
Tennis
Henrik Breyen
Volleyball
Claus Jacobsen
41 72 73 19
Foreningsudvikler
Foreningsudvikler Pernille Bechsgaard Fast
51 22 85 41

tmg.andersbraagaard@gmail.com
jespermunk.dk@gmail.com
svendsengerda@gmail.com
krusejacobsen@gmail.com
jespermunk.dk@gmail.com
jespersanderdk@gmail.com
jorgensenhansjorgen0@gmail.com
kasperharboe@gmail.com
hbs@nykredit.dk
hellefoged77@gmail.com
majkenbuur@gmail.com
formand@tmg-haandbold.dk
erhardt.nielsen@outlook.com
kirstenvilly@gmail.com
formand@tmg-tennis.dk
krusejacobsen@gmail.com
pernille.bechsgaard@dgi.dk

Fire kreative kvinder
Her i Mårslet er vi en lille blomsterklub, som nu har eksisteret i over 35 år.
En gang om måneden, mødes vi på skift hos hinanden.
Får lidt at spise og et glas rødvin.
Derefter laves dekorationer, buketter, juledekorationer og
så videre. Vi er to uddannede blomsterdekoratører og to
som bare er supergode. Desuden er vi hver især kreative
med bl.a maleri, støbning i beton, syning, strik, pileflet og
meget andet.
Den 2. og 3. oktober laver vi udstilling og salg af vores
kreativiteter. Der vil være blomsterdekorationer, malerier,
beton ting, pileflet, skindtasker, strik og meget andet.

Kik forbi den kreative garage
på Præstegårdsvej 57, Mårslet.
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Der vil være kaffe på kanden.

Med venlig hilsen

Åben lørdag den 2. og søndag den 3. oktober
kl. 10.00 – 16.00

Lene Riis, Else Jensen, Henriette Geer og Anette Enevoldsen

oktober 2021

STEM
PERSONLIGT

GERT
BJERREGAARD
DIN STEMME FOR ET BEDRE MÅRSLET
Kommunalvalget nærmer sig, og med dit kryds kan jeg gøre en forskel for
Mårslet. En stemme på mig er en stemme på en selvstændig erhvervsdrivende og trofast Venstre-mand med 20 års erfaring i Aarhus Byråd.
Men det er også en stemme på ildsjæl, der brænder for foreningslivet og
kæmper for at sikre god service og infrastruktur - også uden for Ringgaden.

MINE LOKALE MÆRKESAGER
BYUDVIKLING MED MAKSIMAL BORGERINDDRAGELSE

Byudvikling i tæt samarbejde med borgerne - et skridt ad gangen.

STØRRE FOKUS PÅ INFRASTRUKTUR, STIER OG CYKELSTIER

Skab sammenhængende infrastruktur og en grøn forbindelse til Aarhus.

FORSAT FOKUS PÅ IDRÆTS- OG FORENINGSLIVET

Idræts- og foreningslivet i Mårslet skal have de bedste vilkår og rammer.

oktober 2021
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Stem en sygeplejerske med stor ledererfaring inden
for sundheds- og ældreområdet ind i Byrådet.
Kommunalvalget den 16. november 2021

lg
Genvæ
ANETTE
POULSEN
SOCIALDEMOKRATERNE

Din lokale kandidat i Solbjerg - Mårslet
Mærkesager:
Prioritering af velfærdsområderne
¾ En værdig ældrepleje
¾ Prioritering af social- og handicapområdet
¾ Styrkelse af indsatsen for udsatte børn og unge
Mere fokus på oplandet:
¾ Infrastruktur og byudvikling
¾ Kultur og fritidstilbud

Stem personligt på
ANETTE POULSEN
Nr. 3 på liste A
8
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Faglærer fra JU Århus
modtager Dronningens Fortjenstmedalje
Af Maria Møller Hedrup

Faglærer Agner Thomsen fra JU Århus (Jordbrugets UddannelsesCenter Århus) har modtaget Hendes Majestæt Dronningens Fortjenstmedalje i sølv for 40 års tro tjeneste.
D. 1. juli kunne Agner Thomsen skrive på sit CV, at han har været
ansat på samme skole i ikke mindre end 40 år som landbrugsfaglærer. Det blev fejret fredag d. 27. august på skolens landbrugs-

afdeling med en intern højtidelighed, hvor også den nærmeste
familie deltog. Skolens direktør, Peter L. Moesgaard, holdt en tale
for ham, hvor han sluttede af med en stor overraskelse. Skolen
havde nemlig indstillet Agner til Dronningens Fortjenstmedalje,
og Agner var indtil da uvidende om, at han rent faktisk havde fået
den tildelt.
Peter L. Moesgaard uddyber begrundelsen for indstillingen:
”Med sin rolige og venlige facon har Agner fra første dag været
vellidt af eleverne. Det samme gælder som medarbejder og kollega. Han er desuden meget stabil og dygtig til sit fag. At arbejde
med unge mennesker er noget af en udfordring i sig selv, da ungdomskulturen har forandret sig en hel del, siden Agner startede
tilbage i 1981. Han har altid formået at følge med udviklingen og
været forandringsparat og klar til at sætte sig ind i nye ting. Det
gælder både inden for det landbrugstekniske område, som er
hans speciale, det IT-tekniske, men i høj grad også inden for det
pædagogiske og didaktiske område.”
Direktøren er stolt over, at skolen har en del medarbejdere, som
har fejret 25-års jubilæum og mere til. Men et 40-års jubilæum
hører alligevel til sjældenhederne.
I løbet af efteråret skal Agner Thomsen i audiens hos Hendes
Majestæt Dronningen.

Foto:
Agner får overrakt medajlen
Agner Thomsen (til højre) og direktør, Peter L. Moesgaard (til venstre)

Send aktuelle indlæg til Mårslet Bladet:

indlaeg@maarslet-bladet.dk

Forside-foto

Det nummers forsidefoto er taget af
Noah Fuglsang Agerbo. Noah er 12 år
- og muligvis bladets yngste fotograf
til dato

☺

Noah har også indsendt dette foto af
humle fundet tæt ved Giber å.

ÅBENT
ALLE
DAGE

8-21

Mårslet Byvej 28 • Mårslet

Købmand
Lars Christensen
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Offentlige foredrag i Mårslet MultiHal
Live-stream fra Aarhus Universitet. Alle dage fra kl.19.00.
ti 05-10-2021 Big Bang og det usynlige univers
Professor i astronomi Steen Hannestad, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus
Universitet.
Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi ved faktisk ikke hvad det
er. Uden det mørke stof ville vi, og livet, imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste
forskning i kosmologi sløret for hvad det usynlige univers egentligt består af?
ti 12-10-2021 Yngre med årene
Professor Bente Klarlund Pedersen, Københavns Universitet, overlæge på
Rigshospitalet og leder af Center for Aktiv Sundhed.
Forskning viser at ikke bare din livsstil, men også livsindstilling, er med til, i et vist
omfang, at bestemme om du vil dø som en rask 90-årig eller som en syg 80-årig. Du
kan forsinke aldringen af dine celler og dermed af din krop.
ti 26-10-2021 Pandemier i de sidste 200 år
Professor i folkesundhed Lone Simonsen, Institut for Naturvidenskab og Miljø,
Roskilde Universitet
Hvad kan vi lære af at kigge tilbage i historien på de store epidemier og pandemier –
fx pesten, spansk syge, kopper, kolera og mæslinger? Nye matematiske modeller
giver os indsigt i hvordan fremtidige epidemier udvikler sig – herunder covid-19pandemien.
ti 09-11-2021 Den inderste kerne
Forfatter Lotte Kaa Andersen og professor i geofysik David Lundbek Egholm, Aarhus
Universitet
Hør om den danske seismolog Inge Lehmanns liv og forskningskarriere. Herunder
hvordan hun vha. seismiske trykbølgers hastighedsfordeling blev verdensberømt ved
at opdage at Jorden har en indre kerne og at Jordens indre dermed er tredelt og ikke
todelt.
ti 23-11-2021 Vores cellers saltbalance
Lektor i molekylærbiologi Hanne Poulsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik –
Neurobiologi, Aarhus Universitet
Vores celler er helt afhængige af salt. I cellernes membraner sidder en lillebitte
nanomaskine – kaldet natrium-kalium-pumpen – som omhyggeligt sorterer forskellige
saltioner. De seneste års forskning har vist at fejl i pumpen medfører sjældne
sygdomme.
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KÆRE MÅRSLET-BORGERE

GEN

VÆL
G

JEG VIL FORTSAT ARBEJDE FOR ...
1) Kommunen er til for borgerens skyld og vi skal altid sætte borgeren
i centrum.
2) Jeg vil sikre et fortsat fokus på oplandet og sikre at vi altid arbejder
med det helt naturlige fokus at vi er mange der bor, arbejder og
lever udenfor Ringgaden.
3) En god og værdig ældrepleje med den ældre borger i centrum og
hvor de pårørende er helt naturlige samarbejdspartnere.
4) Et skarpt fokus på at vi skal have en kommune i balance – det betyder
at vi skal sikre at både opland og midtby hænger sammen og sikres
udviklingsmuligheder. Det gælder bl.a. idræts- og foreningsfaciliteter,
kollektiv trafikbetjening, cykelstier og sikker skolevej.
5) Aarhus Kommune skal understøtte et stærkt og engageret foreningsog idrætsliv – foreningslivet og foreningsdemokratiet er fundamentet
for det danske samfund, det danske demokrati og vores fælles
velfærd.
6) Jeg vil værne om det frie valg og det er et frit valg der skal gælde
for alle – ung såvel som gammel.

HANS SKOU

MED DIN STEMME DEN 16. NOVEMBER 2021 VIL JEG GLÆDE
MIG TIL AT KUNNE FORTSÆTTE ARBEJDET I AARHUS BYRÅD

Vi søger en ny kasserer
til Fonden Mårslet Multihals bestyrelse
Hvis det kunne være noget for dig eller én, du kender, så hører vi rigtig gerne fra dig.
Vi har i forvejen en dygtig bogholder, der står for al vores bogføring, driftsregnskaber og løbende
likviditetsoversigter.
Som kasserer vil din hovedopgave derfor primært være udarbejdelse af fondens årsregnskab,
hvilket kræver, at du har et grundlæggende kendskab til regnskab.
Du vil få en grundig indføring i opgaverne, og du behøver som udgangspunkt ikke at deltage fysisk i alle bestyrelsesmøderne, men du må selvfølgelig gerne.
Du kommer ind i en erfaren og fasttømret bestyrelse med fem andre bestyrelsesmedlemmer, der
hver især har forskellige ansvarsområder.
Har du spørgsmål til rollen som kasserer, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Kristjan Friis på formand@maarsletmultihal.dk eller på tlf. 41 94 92 34.
Vi glæder os til at høre fra dig.
/Multihallens bestyrelse
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet

Alle henvendelser til Vandværket tlf.
86298688
Automatisk aflæsning af årsforbrug
sker d. 31. dec. og 30. juni.
Opgørelserne udsendes herefter og
seneste betalingsdato er 10. februar
og 10. august

SKJULTE RØRSKADER:

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

19. - 24. APRIL 2022

YOGA RETREAT
BOIS D´AMONT
FRANKRIG
5 DAGES FORKÆLELSE AF KROP OG SIND
YOGA OG MINDFULNESS SVØBT I PROVENCALSK NATUR OG KULTUR

Yougrow & Bloomyoga
- udbyder nu Yoga & mindfulness på et 5-dages Retreat på det
smukke Bois D´Amont i Cabris, Provence.

www.bois-damont.com
Bois D´Amont ligger skønt tilbagetrukket fra den lille hyggelige by Cabris med
smuk udsigt over Middelhavet. Vi benytter den skønne natur omkring os, bjergene og udsigten over Middelhavet til udendørs yoga, meditation, gåture og
cykling i bjergene. Vi har også indendørs lokationer, hvis vejret kræver det.
Der er fuld forplejning med lækker økologisk og varieret kost, tilberedt af lokal
fransk kok. Programmet byder også på fransk kultur i verdensklasse. Fredag er
der fælles middag på lokal, fransk Michelin restaurant og der arrangeres valgfri
tur til parfumernes ”hovedstad”. Grasse, blot 8 km fra Bois D`Amont.
SE MERE PÅ - WWW.YOUGROW.DK og WWW.BLOOMYOGA.DK
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Mette Holm - 54 år
Internationalt certificeret
yogalærer, Mindfulnesslærer samt fusionsgymnastikinstruktør. Eget yogastudie ved Mårslet med 20 års
undervisningserfaring.
Mette Toft - 43 år
Internationalt certificeret yogalærer, børneyoga- og børnemindfulnesslærer samt faceyogainstruktør. Eget yogastudie i Hammel
med 15 års undervisningserfaring.

KIRKESIDERNE

MED NYT FRA MÅRSLET KIRKE OG SOGN

Præsternes taler til konfirmanderne 2021
Signe Høgs tale til konfirmanderne
i 8.a.
(Evangelium Mark 7,31-37)
Kære konfirmander, og kære gæster.
Lige i dag er alt godt, for nu er dagen
kommet, som I har ventet på i flere
omgange. I var allerede begyndt at
glæde jer inden, I første gang trådte
ind i sognehuset med mundbind på
og mødte to skøre voksne, der kunne
præsentere sig som hende, der skulle
konfirmere jer og hende, der skulle
have jer til konfirmationsforberedelsen, imens jeres egen præst havde
studieorlov i tre måneder. Alt imens vi
fortalte jer, at I ikke måtte sidde så
tæt, som I ellers gør ovre i skolen, for
i kirken gjaldt andre restriktioner.
De praktiske begrænsninger kan vi
være nødt til at efterleve, men noget
andet er de mentale begrænsninger,
vi møder, når mennesker er ubetænksomme eller ligefrem onde. I
foråret blev der i X-Factor sat meget
fokus på, hvor hårdt det er for ikke
mindst unge mennesker at blive udskammet på de sociale medier. Man
tænker, hvem finder dog på at skrive
så ubarmhjertigt til helt unge piger og
drenge, der har modet til at stille sig
frem og gøre sig sårbare for hele Familien Danmark? Jo, det var alle mulige helt almindelige mennesker, der
var gamle nok til at kunne være deres
forældre eller bedsteforældre, der
skrev så grimt. Nogen af dem blev
konfronteret med deres sprog af journalister, og de indrømmede, at de
skammede sig meget, og jo slet ikke
mente det, og én sagde: ”Jeg er da
for gammel til sådan noget dumt
pjat”. Et par måneder senere var en
familie med tunesisk baggrund på
picnic på Amager, hvor de oplevede
en mand svine familien til, selvom der
også var børn til stede. Familien delte
videoen på de sociale medier. Og det
var forfærdeligt at se og høre. Journalister fandt frem til manden, der
havde været så grov. Han blev meget
flov og angrede det, han havde gjort,
og undskyldte mange gange over for
familien.
De sociale medier kan bære både

godt og skidt frem, og vi har journalister til at lave det grove arbejde med
at konfrontere mennesker med, at ord
og handlinger har betydning for andre.
For længe siden var det Jesus, der
konfronterede mennesker med deres
gerninger. Men altid uden at dømme,
altid ved at give mennesker en chance til. Han er optaget af, at mennesker skal have mod til at være sammen med andre mennesker, han tror
på menneskets evne til at bruge ord
og tale til gavn for andre. Derfor helbreder han en både døv og stum
mand, som vi hørte det lige før.
Vi fik lige lovligt mange detaljer med,
både fordi Markus vil vise os, at Jesus gik meget langt omkring for at

tale med så mange forskellige folk
som muligt, og så fik vi nogle detaljer
om spyt og berøring.
Er der noget, vi har vænnet os af
med i denne tid, så er det at komme
tæt på andre menneskers spyt, ja i
det hele taget at røre ved hinanden.
Men Jesus ved godt, hvor vigtig berøringen er, så han holder sig ikke tilbage. Og så sker der det, at manden
kan tale og høre. Ja, det er fantastisk,
men han og de andre må vente lidt
med at sige det videre, for folk er
endnu ikke klar til at høre om det. De
vil ikke kunne forstå det.
Men nu har vi hørt om det, og det kan
vel egentlig stadigvæk være svært at
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forstå, at der er en Gud i himlen, som
vi beder til, og at han samtidigt viser
sig i menneskeskikkelse og rører fysisk ved menneskene. Jeg kunne tale
længe om, hvor genialt, fantastisk og
afgørende det er for os.
-Selvom det er noget, der er sket for
længe siden. For de menneskelige
behov er de samme. Vi har brug for
at kunne være med, at få en chance
til, at nogen har lyst til at røre ved os
og vise, at de ikke er ligeglade med
os.
I har under nedlukningen vist, at I
ikke er ligeglade. I har skrevet breve
til beboerne på plejehjemmet Kildevang, og de blev meget glade for at
få sådanne fine hilsner. I har prøvet
at sætte jer i andres sted, prøvet at

forestille jer, hvordan det mon er at
være kommet på plejehjem og blive
isoleret fra familien.
I er kommet med opmuntringer som,
at der altid er lys for enden af tunnelen, også selvom den er meget lang.
Andre skriver også noget om at mærke lyset, og at håbe, opmuntringer
om fred og til ikke at være bange. Et
brev var pyntet med forårsblomster
og andre på anden måde. Og alt i alt
viser I med jeres fortællinger og oplevelser med corona, at både ung og
gammel har en del tilfælles.
Fortsættes på næste side
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I har meget at byde på. Det så jeg i
brevene, og jeg har set det, når I har
besvaret opgaver om, hvordan man
skal bære sig ad, hvis man vil følge
ordene i Sindsrobønnen:
Gud, giv mig
sindsro til at acceptere de ting, jeg
ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting jeg kan,
og visdom til at se forskellen.

I har skullet tænke over, hvordan skal
vi forholde os til det, vi ikke kan ændre på, og blandt det vi kan ændre,
hvad ville I så ønske, I var bedre til at
gøre noget ved. Der svarede mange
af jer, at I ville ønske, I ikke var så
afhængige af jeres skærme. Når jeg
siger det her, så er det ikke fordi, nogen skal bruge det mod jer. For der
er jo ingen af os, der rigtigt kan styre
det, og at I siger det højt, udtrykker jo
både det, at I gerne vil nærværet og
fællesskabet, og at vi mennesker ikke
altid kan finde ud af at gøre det, vi
godt ved er bedst for os og for de
andre.
Vi har brug for, at nogen korrigerer
os, altså gør os opmærksom på det,
vi gør, og de konsekvenser det har,
fordi vi ikke altid kan se, hvad vi selv
burde have set:
Lyt til de stærke og gode konfirmationsord, konfirmanderne har valgt.
Her er virkeligt noget gods at leve på.
Noget der kan give både styrke og
trøst, eller vidne om et kærligt og tillidsfuldt menneskesyn. -En slags ordets kompas. Og man behøver ikke
kun at holde sig til sit eget konfirmationsord, mange af ordene kan man
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tage til sig.
Vi har brug for gode ord, og så har vi
brug for nogen at tale med. I har brug
for voksne, der gider at lytte, lige når I
er klar. Og der vil jeg så tage jeres
voksne i forsvar: For det er ikke altid
lige til at fornemme eller være klar,
når I har lyst til det. For andre gange
signalerer I måske, at det sidste I gider, det er at høre på, hvad forældre
nu har af holdninger til det, I gør.
I dag er jeg sikker på, at I er omgivet
af kærlighed og nostalgi med søde
sjove fortællinger fra I var små. Der
bliver tidspunkter i dag, hvor I må
lytte, imens de voksne taler. For de
har brug for at vise jer, hvad I betyder. Det er nemlig ikke alle dage, vi
får sagt det til hinanden.
Når blot én sårende kommentar kan
vælte et menneske lidt omkuld, skal I
sørge for at tune ind på de gode ord
og lade dem fylde i jer. I skal være
bevidste om at samle på de gode ord
i dag. Gem dem som dyrebare skatte.
Tro på, at det ikke kun er ord men
kommer et dybere sted fra af kærlighed til jer. Så I har det med jer resten
af livet, for i dag skal I huske, at det i
kirken er blevet sagt til jer, at I altid er
Guds elskede børn.
Det blev sagt første gang til jeres
dåb. Fra midten af 1500-tallet og godt
200 år frem, skete der det ved en
dåb, at præsten skulle ånde HÅ ud i
hovedet på det lille barn og sige de
mærkelige ord ”Effata!” for symbolsk
at åbne barnets ører, næse og mund.
Fordi dåben vil minde om dengang i
Paradiset, hvor alt var godt og Gud
blæste livsånde ind i Adams næsebor. Jeg blæser ikke HÅ ind i jer i
dag, I har allerede den gode ånd i jer
fra jeres dåb. I dag fejrer vi jeres dåb
og det gode fundament af ånd og
åbenhed, der er lagt i jer. Vi fejrer, at
I med jeres konfirmation nu tilkendegiver, at det skal have betydning for
jer. Må I altid tro på, at livet er fyldt
med mening, håbe på at der venter
jer noget godt og vide at Guds kærlighed gælder jer.
Sognepræst Signe Høg

Trine Nissens tale til
konfirmanderne i 8.b og 8.c.
(Evangelium Mark 10,13-16)
Kære konfirmander.
I dag på jeres konfirmationsdag, som
også er afslutningen på den gode tid,
vi har haft i hinandens selskab, er der
så mange ord, jeg gerne vil give jer
med på vejen – men I skal jo altså
også ud og fejres af jeres familier, så
jeg må begrænse mig og nøjes med
to ting, som ligger mig på sinde at få
sagt – nemlig:
Der er altid håb! Og: Det er ok at fejle!

At der altid er håb, kan vi godt have
brug for at minde hinanden om. Siden
vi mødtes for allerførste gang en septemberdag, hvor vi skulle på PovertyWalk i Aarhus, har vi været igennem et på mange måder underligt år
med Corona: I efteråret måtte vi pludselig ikke længere mødes fysisk, og
konfirmationsforberedelsen
skulle
foregå med opgaver og besvarelser,
der blev sendt frem og tilbage i et
virvar på mail og sms. Jeg må sige,
at I har gjort det godt. Selvom kristendommen og alle dens store spørgsmål på mange måder var noget nyt
for jer at tage livtag med, så er I gået
til opgaverne med krum hals. Jeg
ved, at det har været en udfordring
for nogle af jer. Ligesom det også har
for mig. For tiden med Corona har
stjålet meget af vores opmærksomhed og har givet grund til mange bekymringer: Kunne I mon blive konfirmeret som planlagt i foråret? - lød
det mange gange fra jer. Og hvor
gerne jeg end ville, turde jeg ikke love
noget som helst. Og så var det, at en
konfirmand fra et af mine to hold udbrød: ”Det er bedst ikke at håbe på
noget, for så bliver man ikke så skuffet.”
Det er bedst ikke at håbe på noget,
for så bliver man ikke så skuffet. Det
udsagn gjorde dybt indtryk på mig, for
når man som I er 13-14 år gamle,
skal man have lov at håbe stort og til
at glæde sig ægte og åbent til livet og
de mange muligheder, der ligger og
venter.

Fortsættes på næste side
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Derfor skal I have en regnbue med
fra kirken i dag. Regnbuen er nemlig
et af de stærkeste symboler på håb,
vi overhovedet har. I husker nok,
hvordan børn I Italien sidste år, hvor
alting så sort ud, begyndte at pynte
vinduerne med regnbuer og med ordene ”det bliver godt igen.” Idéen
bredte sig til mange andre lande –
også til Danmark, hvor regnbuer piblede frem overalt i form af tegninger,
perler og modellervoks. Eller farvet
med kridt på vejen til opmuntring og
glæde for mennesker, der kom forbi,
og for at holde os fast på netop håbet.

der som et løfte. Et løfte der gentages – eller konfirmeres – med den
velsignelse, I modtager i dag.
Regnbuen, som I får med herfra i
dag, er ikke bare et farvestrålende
symbol på håbet – den er også, sådan helt lavpraktisk, et viskelæder.
Det er ellers efterhånden sjældent, vi
bruger et viskelæder nu om dage. Da
jeg – og sikkert også jeres forældre
og bedsteforældre – var børn, havde
skoleblyanterne altid et viskelæder i
toppen. Nu skriver vi oftest på computere, der har en slettetast. Men
begge dele siger i grunden noget lidt
banalt og samtidig meget vigtigt om

Regnbuen som symbol på håb kender vi her i kirken også fra fortællingen i Det gamle Testamente om Noa
og den store vandflod, hvor Gud sætter sin lysende bue på himlen som
tegn på det løfte, at han aldrig mere
vil lade verden gå under i vand.
Ja, håb er i det hele taget et af de
helt vigtige ord, når vi har med kristendommen at gøre. Så vigtigt endda, at man for mange hundrede år
siden har bygget regnbuen og håbet
ind i kirken ved at forme buen her –
korbuen - som hvælver sig over døbefonten.

os mennesker: vi laver fejl. I det store
og det små går det galt for os. Sådan
er det. Det er menneskeligt at fejle,
siger vi – samtidig med at mange af
os så gerne vil vise vores perfekte liv
udadtil. Det gælder både, når man
går i 8. klasse, og når man er voksen.
På instagram, Facebook og Snapchat, og hvor vi ellers færdes, bilder
vi hinanden ind, at vi er uden fejl.
Med billeder af solnedgange, tallerkner med perfekte anretninger, fantastiske ferier og sjove aftener med
vennerne.
Men når vi kun viser hinanden alt det,
der lykkes for os: altså når håret sidder godt, når neglelakken ikke skaller, og når vi indkasserede et 12tal for
den seneste aflevering, så gør vi livet
fladt. For måske rummer det, der ikke
bliver vist, også nogle vigtige erfaringer? Og ville vi i grunden ikke blot
være halve mennesker, hvis vi ikke
også havde den del med?

Og så er vi tilbage, hvor det hele begyndte. Tilbage ved grunden til, at vi
overhovedet er her i dag: for Guds
historie med hver enkelt af jer tog
netop sin begyndelse, da håbet blev
sat som fortegn for jeres liv ved en
døbefont. Måske var det her i Mårslet
Kirke. Måske i en anden kirke. Det er
ikke så afgørende. Det vigtige er derimod de ord fra Gud, der fulgte med:
Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende, lød det over jeres hove-

altid det gode, som vi gerne vil. Nogle
gange kommer vores ord eller handlinger til at gøre mere skade end
gavn – for os selv eller for andre.
Også I, kære konfirmander, kan ikke
undgå at komme til at fejle i det, der
nu er jeres liv. Små fejl og større fejl.
Fejl, der hurtigt kan glemmes igen.
Og fejl af den slags, der for altid efterlader sig et lille mærke hos os.
Det er vigtigt at understrege, at jeg
bestemt ikke siger alt det her, for at I
skal miste modet, gå hjem og pakke
jer langt væk under dynen. Tværtimod: det er ment som en opmuntring!
Selvfølgelig ikke en opmuntring til
bevidst at gå ud og jokke i spinaten.
Men en opmuntring til at turde tro på
og have tillid til, at når I kommer til at
fejle, så er I langt fra de første: vi andre kender det godt – det er nemlig
også det, vi kalder erfaring, og som
hører med til at være ung og blive
voksen. Og i dag får I altså et viskelæder formet som en regnbue med
jer hjem som en påmindelse om den
vigtige pointe i kristendommen, at vi
bare er mennesker. Mennesker, der
ikke kan undgå at fejle. Men det er ok
– for sådan er Guds kærlighed: Gud,
der selv blev menneske, kender alle
bumpene. Han ved, hvor let man kan
snuble og falde. Og selv når vi kommer til ham med hænderne fulde af
fejltagelser, så vil vi ikke møde fordømmelse, men tilgivelse. At det ér
sådan, det er det håb, I hver især fik,
da I blev døbt. Her fik I at vide, nøjagtig som i dag, at I skal leve livet – og
ikke gemme jer væk. I skal leve livet
fuldt ud og samtidig vide, at jeres liv
er omsluttet af Guds uendelige kærlighed.
Så kære konfirmander: Må I finde
modet til på én gang at turde fejle og
håbe stort – modet til at være lige
præcis de fine mennesker, I hver
især er.
Tillykke med jeres konfirmation.
Sognepræst Trine Nissen

Jo, det hører med til et fuldt menneskeliv, at vi indimellem fejler, for vi
gør, som Paulus siger et sted, ikke
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Kirketiderne

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og Sognehus
Oktober

Onsdag d. 6. oktober
kl. 10.00 - 12.30
Frokostpausen i sognehuset

Oktober
Søndag d. 3. oktober kl. 10.00
Høstgudstjeneste
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 10. oktober kl. 10.00
19. s. e. trinitatis
Præst: Gunnar Kasper Hansen
Torsdag d. 14. oktober kl. 17.00
Skumringsgudstjeneste
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 17. oktober kl. 10.00
20. s. e. trinitatis
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 24. oktober kl. 10.00
21. s. e. trinitatis
Præst: Trine Nissen

Onsdag d. 27. oktober kl. 17.00
BørneBamse gudstjeneste
Præst: Signe Høg
Søndag d. 31. oktober kl. 10.00
22. s. e. trinitatis
Præst: Signe Høg

Onsdag d. 6. oktober
kl. 19.30
Menighedsmøde i sognehuset
Torsdag d. 7. oktober
kl. 10.15
Hyggeklubben på udflugt

Onsdag d. 20. oktober
kl. 10.00 - 12.30
Frokostpausen i sognehuset
Onsdag d. 27. oktober
kl. 19.30
Indre Mission i sognehuset.
Missionær Egild Kildeholm Jensen,
Rønde.
Hver uge:
Børneklubber:
Man. kl. 16.15-17.30 i sognehuset

Mandag d. 11. oktober
kl. 9.30 - 11.30
Mandagscafé i sognehuset
Onsdag d. 13. oktober
kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset

Høstgudstjeneste
Søndag den 3. oktober kl. 10.00
Den første søndag i oktober, markerer vi 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 at se jer til en festlig dag.
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Frokostpausen

BørneBamse
gudstjeneste
onsdag
d. 27. oktober
kl. 17.00

- et fællesskab for mænd
I oktober mødes vi
6/10 og 20/10 kl. 10.00

Børne-bamsegudstjenester i Mårslet
Kirke foregår sådan:
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

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 siger
Med venlig hilsen
goddag til alle bamserne.
Så fortæller præsten, hvad det handSognepræst, Signe K. Høg
ler 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

Hyggeklubben

Vi byder alle hjerteligt velkommen

Udflugt torsdag den 7. oktober

Mandag den 11. oktober
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.

Mårslet Hyggeklub afholder uforpligtende sammenkomster i Sognehuset med mange interessante og spændende arrangementer.
I oktober er vi på udflugt til Bindeballe
Købmandsgård, men ellers mødes vi
den 2. tirsdag i måneden fra kl. 14.00
-16.00.

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.

oktober 2021

19

Babysalmesang
Babysalmesang foregår onsdage fra
10.00-10.30 med kaffe bagefter.
Næste hold har opstart 27. oktober
Er du på barsel med dit barn på 2-10 måneder, så
har du mulighed for at være med til babysalmesang. Vi synger, leger, spiller på små instrumenter,
puster sæbebobler, oplever kirkerummet og lytter til
smukke klange.

Invitation til
menighedsmøde

Når vi er færdige er der kaffe, te og tid til at hyggesnakke for de, som har tid og lyst til det.

Onsdag den 6. oktober
kl. 19.30 i sognehuset

Man behøver ingen forkundskaber for at være med
- Alle er velkomne.

Mårslet Menighedsråd inviterer til menighedsmøde i Mårslet sognehus. Her er alle velkomne til at høre om planerne for kommende år,
og for hvad vi har nået i det forløbne år.
Det har været et anderledes år med begrænsninger, der gjorde, at vi måtte finde nye stier at
betræde og nye måder at være til stede på
som kirke.

Et forløb strækker sig over 8 gange og det koster
200 kr. at deltage. Der er plads til max 12 på holdet.
Tilmeld dig hos vores organist Kasper på:
organist@maarslet-kirke.dk

Der vil også blive en kort gennemgang af
regnskab 2020 og budget for 2022.
Vi vil fortælle om sommerens dåb i Stavkirken,
om tiltag for at Mårslet Kirke kan være en grøn
kirke, ligesom der er tid til at komme med forslag om nye tiltag i kirke og på kirkegården.
Med venlig hilsen
Mårslet Menighedsråd

Skumringsgudstjeneste
Torsdag den 14. oktober kl. 17.00
Torsdag den 14. oktober tænder vi lys i efterårsmørket og inviterer indenfor kl. 17.00 til en stemningsfuld
stund med ord og toner og rum til bare at være og lade skuldrene sænke sig efter dagens opgaver.
Alle er hjerteligt velkomne!
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Kirkediget
Vores kirkedige er blevet slidt.
Mange års regn og rusk har dannet huller i det øverste lag. Eksperter har, sammen med menighedsrådet og provstiet, de senere år fulgt udviklingen meget nøje. Og nu er tiden så kommet til,
at det skal istandsættes inden, der sker sammenstyrtninger.
I september, oktober og november måned vil I derfor kunne se
store maskiner arbejde med at løfte stenene ned og senere bygge dem op igen.
Arbejdet udføres af firmaet BUUS A/S, som vil have maskiner og
et par mand på pladsen i etableringsperioden.
Der arbejdes oppe fra, hvor de berørte gravsteder skånes mest
muligt og uden berøring af gravstenene.
Der vil være en del genetableringsarbejde både på gravstederne
og hos naboen neden for diget.
Der vil blive arbejdet med diget fra hjørnet af Obstrupvej og hen
til det store træ.
Vi glæder os meget til at få et nyt sikkert kirkedige i løbet af efteråret.
Mårslet Menighedsråd

Mårslet Kirke på loppemarked

Bindeballe Købmandsgård
Torsdag den 7. oktober 2021

Mårslet kirke havde en stand på loppemarkedet i Mårslet
den 21. august.

-

Ellen Albæk og Susanne Lauritsen stod for salg af diverse
effekter, som ikke bruges mere.
Der blev solgt for 452 kr., pengene går til Folkekirkens
Nødhjælp.

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

Foto: Jørgen Lauritsen © 2021

Susanne Lauritsen
Ellen Albæk
Mårslet Menighedsråd
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Kontakt Kirken

Kirken er åben

ORGANIST OG KORLEDER
Kasper Fonnesbæk Andersen
organist@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag/tirsdag

SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
skh@km.dk
Fridag: mandag

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

SOGNEPRÆST
Trine Bredahl Nissen
tlf. 4041 6401
TBNI@km.dk
Fridag: mandag

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

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

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.

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.

Menighedsrådsmøde
Dato for næste menighedsrådsmøde:
Onsdag den 13. oktober
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

Sorg– og livsmodsgruppe
Her i Mårslet har vi oprettet en sorg- og livsmodsgrupNuværende gruppe startede op den 23. august, og da
pe, der henvender sig til sørgende, der mangler nogle at det er en lukket gruppe, er det først muligt at deltage i
dele deres sorg med.
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:

Mødernes indhold er en åben og ærlig samtale, hvor
man i al fortrolighed deler sine erfaringer med hinanden.

Susanne Lauritsen,
Tlf.: 25324657,
Mail: susanne.lauritsen@gmail.com

Håbet er, at samtalen, hyggen og det rummelige samvær kan være med til at bane vejen for et nyt livsmod.

Med venlig hilsen
Gruppelederne Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm.
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Vaccination på Kildevang
Selvom vore lokaler endnu ikke er færdigrenoverede, bliver der alligvel også i
år influenzavaccination på Kildevang.
Dette foregår i Sundhedsklinikken
(findes lige indenfor hoveddøren og så lidt til venstre).
Husk sundhedskortet.

Onsdag den 6. oktober fra kl. 8.30 - 13.00
Med venlig hilsen
Centerrådet
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 åbent
for alle
I åbningstiden på Mårslet Egnsarkiv vil
du møde frivillige arkivmedarbejdere og
bestyrelsesmedlemmer fra Lokalhistorisk Forening.

Åbningstider i Mårslet Egnsarkiv i oktober
Tirsdag

den 5. oktober

kl.19-21

Onsdag

den 13. oktober

kl. 16-17.30

Tirsdag

den 19. oktober

kl. 19-21

Onsdag

den 27. oktober

kl. 16-17.30

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.
Mårslet Egnsarkiv er i kælderen
på Mårslet Skole.
Indgang: Nedad trappen fra P-plads på
Obstrupvej 9.

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

Kontaktoplysninger
Arkivleder
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
40349838
maarsletarkiv@gmail.com

Facebook: Find os og følg os på siden Mårslet — Lokalhistorie

Motionsdag

Det har i mange år været en tradition, at alle Mårslet Skoles elever deltager i Skolernes Motionsdag
fredag i uge 41 lige før efterårsferien.
På Mårslet Egnsarkiv har vi en lille billedserie fra
motionsdagen i 1996. Et udsnit ses her og resten
kan ses på arkiv.dk under F60 eller søg på motionsdag.
Hvis du har billeder liggende fra andre år eller diplomer og lignende vil Mårslet Egnsarkiv gerne modtage og bevare dem for eftertiden.
Vi modtager også gerne dokumentation fra dette
års motionsdag!
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Gartneriet i Hørretløkken
På det område, der ligger ud for hjørnet mellem Jelshøjvej og Hørretløkken, og hvor nu talrige parcelhuse er
skudt op, var der for ikke så mange
år tilbage et gartneri. Og indehaveren
af gartneriet var gartner Erling Pedersen og hans hustru Karen Kleis Pedersen. De boede selv i det lille stråtækte hus, der lå på den dengang lille
sti, der nu er udvidet til vejen ved
navn Hørretløkken. Huset er siden
bygget om af en ny ejer, og et lille
hus kan man vel ikke længere kalde
det. Jorden havde de købt i 1946 og
næsten samtidigt og efter deres bryllup den 2. februar 1947 flyttede de
ind i det stråtækte hus.

Luftfoto 1954, Krak.dk. Ejendommen
ses midt i billedet.

Erling havde været i gartnerlære i
Hørning, hvor Karen, som datter af
den der boende cykelhandler Folmer
Kleis, havde sit barndomshjem. Så i
Hørning traf de hinanden. Siden blev
Erling soldat i København, og Karen
fik en plads som pige i huset hos en
familie i Hellerup. Året var 1944, og
Danmark var besat af tyskerne.
Da opholdet i København sluttede,
vendte de begge tilbage til Jylland.
Erling havde mod på en gartnertilværelse, og deri var de to enige. Det er
klart, at som soldat og pige i huset er
det ikke de store penge, man tjener.
Og penge skulle der til, hvis de skulle
købe et stykke jord, hvor de kunne
oprette et gartneri. Erlings far var
købmand i Trepkasgade i Aarhus, og

heldigvis kunne han træde til med et
beløb, så de kunne købe et stykke
jord. I første omgang begyndte Karen
og Erling Pedersen med huset og de
3½ tønder land, der lå ud for huset.
Huset havde for øvrigt været beboelse for tømrermester Viggo Andersen
og hustruen Dagny, det par, der er
forældre til Arne Andersen, der ligeledes blev tømrermester i Mårslet.
Ved siden af huset var der en hestestald, og som hjælper havde Erling
en lille islænder, kaldet Juliane, til at
hjælpe sig med pløjningen. Nu er det
ret begrænset hvad der kan avles på
3½ tønder land, når en familie skal

Luftfoto 2018, Krak.dk. Omtalte ejendomme ses midt i billedet, men nu er
der bygget boliger på gartneri-jorden.

leve af produktionen, men det blev da
til både jordbær, stikkelsbær og noget
frugt, fra frugttræer, der senere blev
fældet. Og det var da også begrænset, hvad man sendte ind på gartnerauktionen i Aarhus. Men det kunne

Karen og Erling Pedersens første bolig:
Hørretløkken 50 - tidligere med adressen Hørretvej 67.

da lade sig gøre at leve af det, også
da børnene kom til, først Ole, så Per
og til sidst Inge. Børnene kender vi i
dag som voksne, nemlig Ole Kleis,
Per Kleis og Inge Hansen.
Efterhånden som produktionen øgedes, var det vognmanden fra Beder,
der tog sig af transporten til auktionen, og til sidst blev det da også muligt at transportere i egen bil. Men da
var de 3½ tønder land også blevet til
ca. 5 tønder land, idet også jordstykket, den såkaldte trekant ud til Jelshøjvej blev tilkøbt. Gartneriet voksede, og flere drivhuse kom til. I 1965
var et nyt hus blevet bygget og det
gamle stråtækte og gæstfrie hus,
hvor der altid var hyggeligt i de små
stuer, blev nu skiftet ud med nyt rødstenshus længere oppe ad Jelshøjvej
- nr. 118.
I nyt rødstenshus
Ved siden af huset lå pakkeriet, hvor
dagens produktion af grøntsager og
blomster blev gjort klar til afsendelse

Jelshøjvej 118. Google Street View fra 2021.
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ning med Aarhus Kommune.
Da Karen Pedersen efter sin mands
død ikke længere driver gartneri, har
hun solgt størstedelen af jorden fra,
ca. 25.000 m2 , hvilket har gjort det
muligt at opføre et stort antal parcelhuse på en væsentlig del af området.

Der plukkes jordbær. Forrest Karen Kleis Pedersen og bag hende lillesøsteren Birte
Kleis, senere Birte Crone. Ca. 1961-62.

til Gartnernes Salgsauktion GASA.
Adskillige unge mennesker i Mårslet
har tjent en ekstra skilling ved at
hjælpe til, blandt disse Robert
Stensgaard, der senere flyttede til
Storhøj, Leo Jelling, der senere kom
til Testrup og min egen hustru, der
dengang hed Birte Kleis. Leo Jelling
fortæller, at Erling altid var i godt
humør og altid var klar med en frisk
bemærkning. Leo Jelling var også
med i marken for at hjælpe Erling,
der undertiden kunne have problemer med ryggen, så det var Leo, der
måtte bøje sig ned, når der var behov for det. Men det var ikke arbejde

alt sammen, for når dagens arbejde
var gjort, og vejret var til det, tog
man i bilen, der en overgang blev
kaldt Salatfadet, til Fløjstrup Strand
og badede, har Leo Jelling fortalt.
Børnene voksede godt i vejret og fik
uddannelse, og et for et flyttede de
hjemmefra. Ole Kleis rejste nu ikke
så langt væk, for han har i flere år
virket som bygningskonstruktør og
tømrermester i Mårslet og omegn,
foruden at han var bygningsinspektør ved de større boligselskaber i
Aarhus. Men Karen og Erling forsatte med at arbejde på gartneriet nu
fra den nye adresse, hvorfra de følgende billeder er hentet.
I løbet af 1990’erne blev Erling syg
og måtte indlægges ad flere gange.
Han kom sig godt efter en hjerteoperation, men en tiltagende kræft bevirkede, at svagheden tog til, og i
2001 døde Erling. Karen blev boende i huset, men trods et stadig sundt
liv blev det for meget også at arbejde med gartneriet. Men hus og have
blev fortsat holdt i perfekt stand.
Haven blev gravet og andet tungt
arbejde udført. Om det så var rensning af tagrenderne, klarede Karen
også det.

Erling Pedersen foran det nye hus med
sønnerne Ole og Per, datteren Inge
samt lille fætter Michael Crone i ”bil”.
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Karen Pedersen har spillet badminton i flere år efter at være fyldt 90.
Og når ikke lige hus og have skal
ordnes, holder hun af at være sammen med sin familie, der blandt andet omfatter børn, børnebørn og
oldebørn.

Karen har gennem hele tilværelsen i
Mårslet været meget aktiv. Således
har hun spillet håndbold og badminton samt aktivt deltaget i opførelsen
af flere dilettantforestillinger. Hun
var også byrådsmedlem helt op til
Mårslet Kommunes sammenlæg-

oktober 2021

Karen Kleis Pedersen

Men alting får en ende
Når man når en alder på 98 år, er
det vel ret almindeligt, at trætheden
melder sig. Og selv om man stadig
mentalt er i form, må man indse, at
der kommer en slutning.
Karen var efterhånden ikke ked af at
skulle tage afsked med livet, men
havde blot det ønske, at det skulle
foregå stille og umærkeligt. Og det
ønske fik hun opfyldt. Efter et kort
ophold på Skejby Sygehus og en
enkelt dag på Kildevang sov hun
stille og roligt ind den 3. juli 2021.
Karen Kleis Pedersen blev bisat fra
Mårslet Kirke den 9. juli 2021.
Af Carl Gerhard Crone

Tranbjerg Bibliotek
Vandring

Strikkecafé

Onsdag d. 27. oktober kl. 10-13

Torsdag d. 7. oktober og torsdag d. 4. november
kl. 17-20:30
Er du vild med at strikke eller hækle, eller vil du gerne lære det? Så kom og vær med til den månedlige
strikke- og hækleaften på Tranbjerg Bibliotek. Her
mødes vi om at udveksle tips og tricks og hjælper
hinanden med at komme videre i vores forskellige
projekter. Der er også plads til snak og at nyde en
kop te eller kaffe sammen.

Kom med på en efterårsvandretur på 5-6 km i Børupskoven og videre mod Slet. Vi håber, at der stadig er smukke
efterårsfarver i landskabet, når Brita guider os på opdagelse i naturen. Vi starter vandreturen i Børupskoven og
går videre ad en rute mod Slet, så vi i alt går ca. 5-6 km.
Hvis der er stemning for det, kan vi fortsætte turen på
den anden side af Grønløkke alle og se shelterpladsen
ved søen. Husk godt fodtøj, da terrænet indimellem er
ujævnt. Vi mødes på parkeringspladsen ved transformatorstationen.
Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding på
www.aakb.dk

Guidet Fælleslæsning

Onsdag d. 27. oktober kl. 10:30-12
Har du lyst til at prøve at være en del af en læsegruppe, hvor vi deler vores umiddelbare undren eller begejstring,
når vi læser en novelle og et digt sammen for første gang? Så kom og deltag i guidet fælleslæsning, hvor biblioteksformidler Emilie vil guide læsegruppen gennem højtlæsning og samtale. Vi mødes den sidste onsdag i hver måned,
og du kan deltage en enkelt gang eller alle gangene - det er helt op til dig, hvor ofte du har lyst til at deltage. Vi vil
sidde tilbagetrukket ude i biblioteket og læse, og der vil være kaffe og småkager til læsningen. I læsegruppen er
der plads til det hele – tanker, følelser og erfaringer, som vi deler i samtaler om skønlitteratur. Du kan deltage, hvad
enten du er belæst eller ny i litteraturens verden, og det kræver ingen forberedelse at deltage. Det er Emilie, der
udvælger og læser en novelle og et digt højt og skaber rum for fælles samtale.
Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til Emilie på embol@aarhus.dk. Skriv ”guidet fælleslæsning” og dato i emnefeltet og dit navn i selve mailen.
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TESTRUP UPDATE
Sommeren lang har højskolen summet af liv. I år var det med to nye satsninger:
Lærermødet, som er en uge, hvor man sætter skolen til debat uden for klasselokalet, og det nye Tag og læs!, som er et litterært nordisk sommertræf i samarbejde med Nordisk Råds Litteraturpris. Sommeren kulminerede med Auguku
og elevmødet, der har tradition for at tiltrække tidligere elever. De havde savnet
skolen, som har været lukket for dem siden 2019 – og vi har også savnet dem!
Nu har vi fulde huse med 134 nye efterårselever, og vi er kommet godt fra start
og nyder blandt andet at regler og restriktioner er ved at være fortid. Vi kan
også, efter en lang pause, indbyde til åbne arrangementer igen! Oplev Anders
Vestergaard Solo, Zeuthen Trio, forfatteraften, Trine Rytter Andersen, foredrag
med Clement Kjersgaard og sangaften med forstander Simon Axø. Læs mere
om arrangementerne her: https://testrup.dk/arrangementer/

Forfatteraften
13.10.21

Foredrag ved Trine Rytter
Andersen: Billeder til fremtiden
03.11.21

FORFATTERAFTEN

Onsdag 13. oktober kan du møde tre forfattere, der er aktuelle med bøger i
år.
Caspar Eric debuterede i 2014 med
7/11, og 4. november udsender han
sin sjette bog Vi kan gøre meget
(Gyldendal).
Ingrid Nymo har siden 2011 bidraget
til litterære tidsskrifter og antologier og debuterer 22. oktober med
romanen Kloster på forlaget Kronstork, og Christian Dorph er aktuel
med digtbogen Jeg slog min far ihjel
(Gyldendal 2021).
De tre forfattere underviser alle på
Testrup Højskoles skrivelinje.
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Foredrag ved Clement
Kjersgaard: Kan demokratiet
tabe?
17.11.21

Sangaften ved Forstander
Simon Axø
24.11.21
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KRYDRET ISKAFFE
Køkkenet har lavet en opskrift på krydret iskaffe, der kan nydes i de sidste varme solstråler, inden efteråret for alvor sætter ind

DET SKAL DU BRUGE
• 2,5 dl stærk kaffe
• 1 dl sukker
• 1 stk. stjerneanis*
• 3 kardemommekapsler*
• ½ stang kanel*
• 5 dl græsmælk eller sødmælk
• 2 håndfulde knuste isterninger

* *Brug hele krydderier, ikke stødte.

SÅDAN GØR DU
• Kom sukker på en pande med høje kanter og tænd for middel varme.
• Når sukkeret begynder at smelte, røres der langsomt med en flad paletkniv, så det ikke brænder på. Det gør ikke noget,
at sukkeret klumper sig sammen. Fortsæt blot roligt med at røre i det indtil alt er smeltet.
• Hæld kaffe og krydderier på. Sukkeret vil reagere på væsken og stivne som gylden karamel, men ganske hurtigt smelter det sammen med kaffen.
• Lad kaffen varme op til kogepunktet, men uden at lade det koge helt.
• Tag panden fra varmen og lad kaffen køle helt af med krydderierne i. Dette kan gøres flere dage i forvejen.
• Når kaffeblandingen er køleskabskold, sies krydderierne fra, og mælken hældes i.
• Rør rundt, hæld op i glas, tilsæt isterninger og servér øjeblikkeligt.

oktober 2021
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Vi er Mårslet’s mest
sælgende ejendomsmægler.
58
36

danbolig
Beder

Anden lokal
mægler

10

10

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

5

4

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

Alle boligtyper inkl. projektsalg solgt i Mårslet de seneste 12 måneder*

Tør du lade være
med 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. 01.09.2021
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danbolig Beder
Kirkebakken 22
8330 Beder
Tlf. 86 93 65 66
www.danbolig.dk/beder

International certificeret yogalærer
Mette Holm Høgsbro - byder velkommen til

YOGA
& MEDITATIONS-FORKÆLELSE
- i mit private yogastudie på Hørret Skovvej 27
og i Mårslet Multihal, sal B.
- Ro, fordybelse og grundig instruktion
- Genopbyggende styrke og nærende stræk
- Åndedræt i fokus og guidet afspændning

HOLDSTART 4 GANGE OM ÅRET
Januar, Marts, August og Oktober

Mit private yogastudie, Hørret Skovvej 27, Mårslet

Torsdag:
14:30-15:30 - Meditation & Yoga for mænd - én pause til dig (max 5)
16:15-17:45 - Fyraftensyoga for kvinder - Level 1-2 (max 5)
Fredag:
07:15-08:30 - Morgenyoga - Level 1-2 (max 5)
09.00-10:30 - Restorativ Yoga for kvinder (max 5)

Mårslet Multihal, sal B

Mandag:
17:15-18.30 - Yoga, Level 1-2 (max 12)
Onsdag:
19:00-20:30 - Yoga, Level 1-2 (max 12)

”Jeg hedder Mette Holm og har over 20 års erfaring som un-

derviser i yoga, mindfulness og fusionsgymnastik. Jeg praktiserer yoga og meditation
dagligt, da øvelserne styrker min krop og mit sind og gør mig klar til at give videre til dig!
Jeg er optaget af, hvordan vi som mennesker balancerer vores liv i en verden, som stiller
stadig større krav til vores evne til at præstere og levere. Vi har derfor behov for både et
stærkt fundament med sikre indre værdier, og også for at træne vores bevidsthed, en
åbenhed i sindet og en evne til at ”give slip” på gamle mønstre, der måske ikke længere
er hensigtsmæssige.
Yoga og mindfulness arbejder indefra med alle dele.
I 2017 stiftede jeg firmaet Yougrow, hvor jeg udbyder yoga og mindfulness til private og
firmaer. Jeg udbyder ugentlige hold, giver enetimer, tager ud til firmaer med meditation
& yoga samt afholder Yoga Retreats i ind- og udland.

Tilmelding: mette@yougrow.dk I LÆS MERE PÅ WWW.YOUGROW.DK
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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 november
Deadline for indlæg er den
10. oktober 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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Skal der være fest
- så hold den i
Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside
www.borgerhus.dk

www.træoghæk.dk
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KLIPPERIET
Tlf: 8629 4949
Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg

oktober 2021
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Ønsker du at annoncere i Mårslet Bladet,
så skriv til annoncer@maarslet-bladet.dk

Den lokale
talmand
www.revisor-nielsen.dk • 2082 1810 • Mårslet

oktober 2021
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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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Tid til at sælge?
Bestil en gratis og uforpligtende
salgsvurdering af din bolig

RealMatch® - bliv set i boligjunglen

Ring på tlf. 8617 5000

RealSyn® - tryghed i bolighandlen

Guldkøber® - din køber findes allerede

RealMæglerne Broholm

Harald Jensens Plads 1 / 8000 Aarhus C / Tlf. 8617 5000 / Mail: 8000@mailreal.dk

Mårslet Bladet udkommer næste gang til november
Deadline for indlæg er den 10. oktober 2021
oktober 2021
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Kom til

Åben Skole
lørdag d. 27/11
kl. 10-14
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