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Plejehjemmet Kildevang
er et Eden registreret plejehjem, hvor vi stræber efter at skabe et hjem, hvor trivsel i
gensidig omsorg for hinanden er med til at udvikle en meningsfuld og levende hverdag.
Her lever, beboere og medarbejder livet sammen. Man holder pause sammen, spiser
sammen og fælles beslutninger træffes på husmøder. Vi er spontane og lever livet i
nuet. Vi har dyr og vi er meget opmærksom på at duften af mad i huset er vigtig.
Hverdagen med Covid 19 har været en speciel tid for alle, med mange restriktioner og,
hvor mange har måtte lige afsavn. Det har været en svær og meget anderledes tid, som
ingen havde forudset.
Det har været en tid, hvor alle de ansattes, hverdag forandrede sig. Der var mange nye
restriktioner og krav og mange ting, ændre sig fra dag til dag. Det gjaldt bla. om at være
omstillings parat, arrangeret, fleksibel og kreativ tænkende.
Det var en tid, hvor lokalsamfundet rykkede sammen. Vi er stadig den dag i dag meget
taknemlig for den opmærksom, der er blevet skænket os her på Kildevang, både fra
private og erhvervsdrivende i byen. Det har betydet utrolig meget for os
.
Nu er hverdagen ved at vende tilbage. Vi er glade for, at vi igen kan åbne op for aktiviteter, det er til stor glæde at f.eks. dagplejen, præsten, vores sang læke og musiker igen
kommer i huset.
Vi har også det sidste år, måtte sige farvel til nogle af vores frivillige. Skulle der være
nogle af jer, der kunne tænke sig, at være frivillig på plejehjemmet, vil vi blive rigtigt
glade. Det kunne være dejligt med en ekstra hånd til f.eks. en gåtur, kaffe hygge med
beboerne eller vande blomsterne.
Centerrådet har også gjort et fantastisk arbejde. De har været på besøg flere gange i
vores ældreboliger, som også ligger på matriklen, med gaver og hilsner. Så de ældre der
bor der, ikke følte sig alene og glemte.
Nu venter vi spændt på at kunne genåbne vores cafe i nye rammer, hvor også selvtrænerne får bedre faciliteter. Der er både blevet bygget om og til. Det bliver dejligt når der
igen kommer gang i de forskellige aktiviteter i huset, og generationer på tværs igen kan
gøre brug af cafeen, i vores nye hyggelige rammer.
Birgit Wienke
Forstander på plejehjemmet Kildevang

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 /
sekretær:

Thorkild T. Clausen

Nymarks Allé 42

tlf. 50 98 69 88

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:

Troels Laursen

Hørretvej 12

tlf. 86 29 05 00

Mail til alle alle medlemmer: maarsletfu@gmail.com
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Nyt fra Fællesrådet
Aarhus kommune ønsker at bygge i byens grønne kiler !
På Borgermødet den 17. August
i Multihallen gennemgik Aarhus
Kommune to temaplaner online.
Arealer til alle boligtyper og Et
grønnere Aarhus med mere blåt.
Der var forslag til byudvikling, og
hvad man kunne forvente i forhold
til de grønne kiler i Mårslet.
Ugen efter vedtog byrådet at sende planerne i høring.
Efterfølgende har det vist sig
i høringsmaterialet, at der er
ændret på planerne i forhold til
de grønne kiler, hvor kommunen

nu ønsker mulighed for at tilføje
boligbebyggelser.
Materiale fremlagt på borgermødet
På borgermødet fremkom følgende tegning, der viste: ”hvad
forvaltningen ligger til grund for
vurderinger af nye potentielle boligområder.”
Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” og bindinger i forhold til valg
af arealer i Mårslet; Bevaringsværdigt landskab, samt sårbare
grundvandsområder og boringer”

”

Der er ændret
i temaplanerne
efter
Borgermødet den
17. august

Fortsættes næste side

november 2021
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Temaplan for et mere blå og grønt Aarhus viste en gennemgang af et grønnere Mårslet, bl.a. med mulighed for
potentielle fritidsområder i de grønne kiler.

Efter borgermødet
Ved udsendelse af materiale efter
byrådsmødet ugen efter, fremkommer
følgende materiale i Temaplanen for
- Et grønnere Århus med mere blåt,
side 20,
Mårslets kiler mod øst og vest.
(nr. 21-23)
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Kilde: Temaplan om - Et grønnere Aarhus med mere blåt, side 28 og 29

Fællesrådets forretningsudvalg har skrevet denne artikel for at
sikre, at lokalområdets beboere inddrages på et faktuelt korrekt
grundlag i den aktuelle høringssituation.
Der er muligt for dig at gøre din indflydelse gældende. Indsend jeres
høringssvar som borgere i Mårslet.
FORSLAG TIL TEMAPLAN OM ET GRØNNERE AARHUS MED MERE
BLÅT
Kommuneplantillæg nr. 105.
Hørringsfristen er den 1. december.
Materiale der blev fremvist på borgermødet den 17. august kan ses på
Fællesrådets hjemmeside www.maarslet.nu, og Temaplanen kan ses på
kommunens hjemmeside.
Ps: På materiale for et grønnere Århus, side 20, er der vist en markering, hvor der står: Mårslet vest med henvisning til et skema. Den korrekte kile må være Mårslet øst.
Fællesrådets forretningsudvalg

november 2021

Sådan gør du:
Gå ind på Aarhus Kommunes
Høringsportal:
deltag.aarhus.dk/hoering
Find høringen under svarfristen
1. december - Et grønnere Aarhus med mere blåt
Her finder du al relevant materiale og du har mulighed for at
tilføje dit høringssvar .
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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.

MÅRSLET FÆLLESRÅD

MÅRSLET FÆLLESRÅDS HJEMMESIDE - MAARSLET.NU
MÅRSLET FÆLLESRÅD ER PÅ FACEBOOK @maarsletfaellesraad

Valgmøde i Mårslet
Med deltagelse af Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne
Torsdag den 4. november 2021, kl. 19:00-21:30 i Mårslet Borgerhus
Kom og deltag i debatten med lokale kandidater

Socialdemokraterne
Anette Poulsen

Venstre
Hans Skou

Socialistisk Folkeparti
Jan Ravn Christense

Radikale Venstre
Kåre T. Sørensen

Lokale forhold vil have særlig vægt i debatten.
Der vil blive serveret kaﬀe, øl og vand
Arrangører: De deltagende partier
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Kristendemokraterne
Palle Rosenkilde

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
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E-mail:
vandvaerk@maarsletvand.dk
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TMG

TMG Gymnastik byder velkommen til

[STOP-OP] og hop dag
Søndag d. 21. November
Kl. 14.00 – 16.30

Tag familien under armen og
vær med til en aktiv dag, hvor
store og små kan få sig rørt til
aktiviteter i børnehøjde.

Der er mulighed for at købe
kaffe og kage mm.

Entré: 30 kr. pr. person over 2 år, betales ved indgangen.
kontant eller mobilepay
Dørene åbner kl. 13.45.
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TMG
Kom i form på nye watt-cykler
Sæt fart på forbrændingen

Sæt fart på forbrændingen og få pulsen op på
TMG Motions nye Keiser M3i Indoor Bikes.
Cyklen måler kraften i dit tråd og dermed dine
watts. Det kan bruges til at optimere din træning, og det kan også bare være sjovt at se
watt-tallene under træningen. Foruden ydelsen
i watt viser cyklen også tid, distance, kalorieforbrug og pedalomdrejninger.
I forvejen har TMG Motion 7 Keiser watt-cykler,
og med købet af 6 nye cykler kan foreningen
nu tilbyde effektiv spinning på super moderne
Indoor cykles.

For medlemmer

Medlemmer af TMG Motion kan dyrke fitness
og også deltage på Indoor Cycling hold mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag, hvor
seks friske instruktører er klar til at byde dig
velkommen.

Kom og prøv

Kontakt TMG Motion, hvis du vil prøve en tur
på de nye watt-cykler. Du skal have almindeligt sportstøj på og gerne cykelshorts samt
medbringe håndklæde, vanddunk og indendørs sko eller cykelsko.
Vi ses!

Indoor Cycling

Indoor Cycling er en sjov og inspirerende mo-

tionsform Indoor for dig som vil forbedre din
udholdenhed og øge din forbrænding. Det gode
ved indoor cycling er at alle, næsten uanset
niveau, kan få stort udbytte af en time, hvis
instruktørens guides følges undervejs.
Der køres i forskellige intervaller, hvor du står,
sidder, accelererer, træder tungt og træder let.
Du kører til musik, hvor beatet i musikken sammen med instruktøren er den store motivator i
forhold til at yde optimalt igennem hele timen.

Indoor Cycling er en sjov og inspirerende motionsform, hvor
du får sved på panden

Jørgen Beck er en af instruktørerne i de nye Kaiser
watt-cykler

november 2021
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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

Se mere på tmgsport.dk
og på facebook @tmgsportdk
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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.
I Mårslet vil jeg kæmpe for disse 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.

STOP PRIVATISERING AF VEJENE

Grundejere skal ikke stå med en stor ekstra regning for vedligehold af deres vej.

november 2021
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Mårslet Bladet udkommer næste gang
til december

ÅBENT
ALLE
DAGE

8-21

Mårslet Byvej 28 • Mårslet
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Købmand
Lars Christensen

november 2021

Deadline for indlæg
er den
10. november 2021

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
november 2021
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Stillingsopslag
Forpagter til café i Mårslet MultiHal
Forpagterens primære opgave er at skabe liv i MultiHallen og tilbyde forplejning til TMG’s medlemmer samt Mårslet MultiHals brugere
og gæster i forbindelse med aktiviteter og arrangementer på faciliteten.
Dette skal overordnet ske ved at drive en café og i den forbindelse yde en god service over for TMG’s medlemmer og MultiHallens
brugere og gæster. Forpagteren kan benytte de nyanlagte køkkenfaciliteter i tilslutning til skolens kantine, og der kan eventuelt oprettes
et kioskområde i MultiHallens fællesrum.
Der skal ikke betales forpagtningsafgift af lokalerne, da de stilles til rådighed af Mårslet Multihal.
Forpagteren forventes at drive caféen på en respektabel måde, og forpagteren er ansvarlig for ansættelse af personale til at bemande
café og kiosk. Forpagteren har eneret på at sælge mad- og drikkevarer i MultiHallen, hvor leverancer af råvarer fra lokale leverandører
foretrækkes.
Derudover skal der være en åbenhed over for andre lokale forretningsdrivende, hvor sporadisk samarbejde kan opstå og dyrkes. Der
skal dog være mulighed for, at brugere af Mårslet MultiHal kan indtage egne mad- og drikkevarer i lokalerne, men dette må ikke ske
med henblik på videresalg.
Forpagteren skal bidrage til:
•
At brugere/gæster af Mårslet MultiHal kan købe mad- og drikkevarer i forbindelse med idræt eller anden aktivitet.
•
At skabe et hyggeligt og festligt miljø omkring caféen og en eventuel kiosk.
•
At brugere/gæster opfordres til at blive før/under/efter idræt for at købe af forpagterens udbud af mad- og drikkevarer.
•
At skabe mere liv, hvor bespisning kan være omdrejningspunktet.
•
At tiltrække flere borgere i Mårslet til at benytte Mårslet MultiHal.
•
At stå for kiosk/café-salg ved stævner og arrangementer.
•
At bruge lokale aktører som leverandører og skabe et godt samarbejde med dem.
•
At fremme det gode samarbejde med Mårslet Skole – herunder samarbejde om leverancer mv.
Forpagteren tegner en to-årig kontrakt med Fonden Mårslet MultiHal. De nærmeste kontaktpersoner er fondsbestyrelsen eller en person udpeget af fondsbestyrelsen.
Forpagteren forventes:
•
At være kendt med lokalområdet
•
At være interesseret i at skabe liv i Mårslet MultiHal
•
At have lyst til at kommunikere, hvad der sker i og omkring caféen/kiosken lokalt.
•
At sikre, at lokalerne fremstår pæne og ryddelige i og efter den daglige åbningstid (så den daglige rengøring kan foretages)
•
At opfylde de til enhver tid gældende krav fra Fødevarestyrelsen
•
At have/indhente de fornødne myndighedstilladelser i forbindelse med salg af mad og drikkevarer
•
At drive caféen og kiosken under eget cvr nr. og er dermed selv ansvarlig for økonomi og regnskab i forbindelse med drift af café
og kiosk.
Lokaler:
Mårslet MultiHal låner lokalerne af Aarhus Kommune, Børn & Unge forvaltningen. Kantineområdet (cafélokalet) bliver brugt af Mårslet
Skole i dagtimerne, og den daglige rengøring (mandag-fredag) varetages af Mårslet Skole. Det potentielle nye kioskområde i fællesrummet ejes af Mårslet MultiHal, som også er ansvarlig for den daglige rengøring (mandag-fredag + søndag).
For yderligere praktiske informationer eller spørgsmål:
Send mail til info@maarsletmultihal.dk eller ring til bestyrelsesformand Kristjan Friis, mobil 41 94 92 34
Hvis ovenstående har interesse, så send din ansøgning til info@maarsletmultihal.dk. Deadline for ansøgning er fredag den 15.11.2021.
Der afholdes forventeligt samtaler med ansøgere i starten af december måned mhp. at lande en aftale med opstart af café senest den
01.02.2022.

/Bestyrelsen for Fonden Mårslet MultiHal
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Vilhelmsborg i efterårsfarver
Foto: Emma Søe

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

november 2021
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Tranbjerg Bibliotek
Juleværksted

Strikkecafé

Lørdag d. 27. november kl. 10-14
I forbindelse med julemarkedet på Naturcentret inviterer biblioteket til julekreaværksted
.
Vi laver sjovt og skævt julepynt af genbrugsmaterialer, små julegaver og hjemmelavet gavepapir af
gamle aviser.
Der vil i løbet af november komme en indsamling af
materialer.

Torsdag d. 4. november og 2. december kl. 1720:30
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.

Pausehjørnet

Hver onsdag fra og med d. 17. november til og med
d. 15. december kl. 14-16
Går du i 5. klasse, og kunne du bruge en hyggelig
pause efter skole? Så kom forbi Pausehjørnet på
Tranbjerg Bibliotek. Her kan du læse spændende, nye
bøger udvalgt særligt til dig, der går i 5. klasse, eller du
kan lave krea med dine venner ved krea-bordet.
Pausehjørnet finder du i biblioteket hver onsdag, og
du bestemmer selv, om du er der tyve minutter eller to
timer. Du behøver ikke komme hver onsdag, men det
er hyggeligt, hvis du gør!

Deadline for indlæg til næste nummer af Mårslet Bladet er den 10. november
Nekrolog

Kurt Petersen
Kurt var min ven.
En regnfuld dag sidst i september, forlod han os.
Kurt var det meste af sin voksne liv, fotograf på Berlingske Tidende, og
kunne, når han var i hopla, berette om Simon Spies og Imperial Hotel
, og hvad der foregik der, - og om færgen Skageraks forlis i 1966, hvor
han hang uden på en helikopter for at tage billeder til Berlingeren.
Han var også stolt af sine akvareller, som han solgte mange af til sine
medpartienter på Saksild omsorgscenter.
Men også frimærker og poolbillard gik han op i de sidste mange år.
Ære være hans minde.
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STEM PERSONLIGT
TIL BYRÅDSVALGET 16. NOVEMBER

SYGEPLEJERSKEN
ANETTE POULSEN

– velfærd

SKOLELÆREREN

STEEN BORDING ANDERSEN

– boliger til alle indkomster

POLITIBETJENTEN
MICHAEL KROGH HANSEN

– tryghed

annonce_soc_2021_190_260.indd 1
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STEM EN
SYGEPLEJERSKE
I REGIONSRÅDET
MINE MÆRKESAGER ER:
 SUNDHEDSPERSONALETS
TRIVSEL
 PSYKIATRI TÆTTERE PÅ
BORGERNE
 ET FÆLLES JOURNALSYSTEM
HVOR ALLE OPLYSNINGER
FØLGER BORGERNE

DIN LOKALE KANDIDAT TIL REGIONSRÅDET

CHRISTINA

KIRKEGAARD
18
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KIRKESIDERNE

MED NYT FRA MÅRSLET KIRKE OG SOGN

Fejring af en fødselar
Fjodor Dostojevskij 1821-1881
D. 11. november er det nøjagtigt 200
år siden, at en stor forfatter blev født.
Det bliver fejret rundt i verden, og
tager man til København, kan man i
denne tid opleve særligt mange udstillinger og teaterstykker, der fokuserer på Fjodor Dostojevskijs spændende liv og hans store og interessante
værker. Vi er mange, der føler os meget berigede af at kende hans tanker
gennem mangfoldige skrifter, særligt
de store romaner: Brødrene Karamasov, Forbrydelse og straf og Idioten.
Derfor skal vi naturligvis også markere 200-året for hans fødsel her i Mårslet. Det bliver med et foredrag af
redaktør og forfatter Jakob Brønnum,
der udover at fortælle om Dostojevskijs liv og værker, særligt vil fremhæve Dostojevskijs beskrivelser af
faderopgøret, både i den familiære
relation og i det russiske samfund,
hvor autoriteten zaren, ligesom alle
andre autoriteter, måtte stå for skud i
Dostojevskijs revolutionære samtid.
Fjodor Dostojevskij voksede op under
tarvelige kår i en tjenestebolig på et
fattighospital lidt uden for Moskva.
Hans far var læge her, og uden for
hospitalet var der et opsamlingssted
for enkelt-rejser til Sibirien. I kontrast
til de miserable omgivelser forsøgte
forældrene af alle kræfter at indgyde
storhed og perspektiv på tilværelsen
ved at holde særligt de to ældste
sønner, Mikhail og Fjodor til bøgerne
med streng og kærlig disciplin, og så
blev der fortalt russiske folkeeventyr
og læst højt af Bibelen. Allerede da
Dostojevskij var helt ung, var han
ganske fortrolig med hele Bibelens
univers af fortællinger. Moderen var
syg og krævede pleje, og faderen
satte alt ind på de to ældstes uddannelse. De skulle gå på militærakademiet i Sankt Petersborg og uddanne
sig til ingeniører.
De kom hurtigt ind i kredse af unge
intellektuelle, der diskuterede de spirende revolutionære idéer, og i øvrigt
diskuterede man tidens store digteres
værker. Fjodor læste alt, hvad han
kunne komme i nærheden af. Han

var betaget af Gogol, Shakespeare,
Homer, Hugo og Balzac mfl. Han var
en drømmer og røg hurtigt med i det,
der skulle vise sig at være et dårligt
selskab. Han var så optaget af at
skabe bedre vilkår for fattige mennesker, og han troede i begyndelsen, at

med ligvognene kørt frem, blev de
benådede i sidste øjeblik af zaren.
Imens nogle af de andre fanger mistede forstanden, tolkede Dostojevskij det som en guddommelig indgriben, som forpligtede ham på et nyt
liv.

det var det, de unge revolutionære
kæmpede for; at højne synet på de
stakkels mennesker, der levede i dyb
fattigdom uden meget håb, med mindre man omstyrtede de strukturer,
der undertrykte dem. Dostojevskij
kom hæderkronet ind i varmen, da
han skrev sin debutroman Stakkels
mennesker. Men han røg dog hurtigt
ud igen, fordi hans forfatterskab ikke
kunne underlægges den nye nyttetænkning: Det, der ikke direkte havde
en værdi, der kunne gøre revolutionen mere effektiv og skabe omsætning for samfundet, ville man ikke
vide af. Kunst og religion var overflødigt, mente de førende revolutionære,
og særligt da det gik op for Dostojevskij, at en konsekvens af deres idéer,
betyder, at mennesket selv vil blive
gud, blev han forfærdet. Men det var
ikke sådan at komme ud af de intellektuelle kredse igen og deres tankegods, og Dostojevskij blev i 1949 arresteret og indstillet til en dødsdom.
Da han en decemberdag stod på skafottet sammen med sine medfanger

Denne begivenhed og hans efterfølgende 8 år i Sibirien fik afgørende
betydning for både ham og hele hans
forfatterskab. Dostojevskij er en forfatter, hvis biografi det ikke giver mening at se bort fra, når man vil forstå
dybden i hans værker. Ikke bare skildres hans oplevelse af at stå på skafottet og i sidste øjeblik blive benådet
af zaren i bogen Idioten, hans indsigt
i forbryderes liv fra hans ophold i fangelejren i Sibirien, kan man læse om i
Optegnelser fra de dødes hus, og vil
man have et indblik i en spillernaturs
ulykkelige mønstre, er det selvbiografisk beskrevet i Spilleren.
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Ingen af personerne i Dostojevskijs til
tider enorme persongalleri er unuancerede. De er komplekse mennesketyper, uanset om de fremstår selvopofrende hjertensgode eller udspekuleret ondskabsfulde, så planter Dostojevskij noget af sin egen livsefaring eller tankesæt i de forskellige
personer.

Kirketiderne

Udfordringen ved at læse Dostojevskij er først og fremmest, at det er
svært at holde styr på navnene. De er
russiske, selvfølgelig, og alle har tre
navne og dertil et diminuitiv af deres
fornavn. ”Aleksej” bliver til ”Aljosja” og
”Dimitri” til ”Mitja”, så et godt råd kan
være, at man skriver det op, så man
kommer godt i gang med den enkelte
roman. Jeg lover, at det er det hele
værd! Flere af værkerne er psykologiske thrillere, så man kan læse dem
for spændingens skyld, eller interesserer man sig for idéhistorie, er der et
spor af tanker, der peger ind i samtidens optagethed af fx Napoleon, af
spørgsmålet om der findes et undtagelsesmenneske, af autoritetsoprør
osv. Dostojevskij udvikler en stor psykologisk indsigt. Allerede i hans 2.
værk Dobbeltgængeren, udfolder han
sine beskrivelser således, at senere
tiders psykiatere har sagt, at hans
beskrivelser holder hele vejen igennem. Dostojevskij bliver især læst,
fordi han er så stærk en menneskekender og har et menneskesyn, der
vil fremme agtelsen for mennesket.

Det stammer fra hans kristne livsforståelse, og uden at forstå Dostojevskij gennem den prisme bliver hans
forfatterskab knap så rigt.
Vi håber, at mange har lyst til at komme og fejre forfatteren ved foredraget
i Mårslet Sognehus d. 16. november
kl. 19.00, uanset om I læser Dostojevskij af den ene eller den anden
grund eller måske aldrig er kommet
rigtigt i gang med hans bøger. Det
skal nok blive interessant.

Venlig hilsen
Sognepræst Signe Høg

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og Sognehus
November

November
Søndag d. 7. november kl. 16.00
Allehelgensgudstjeneste
Præst: Signe Høg
Søndag d. 14. november kl. 10.00
24. s. e. trinitatis
Præst: Trine Nissen
Onsdag d. 17. november kl. 17.00
BørneBamse gudstjeneste
Præst: Signe Høg
Søndag d. 21. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Præst: Signe Høg
Torsdag d. 25. november kl. 17.00
Skumringsgudstjeneste
Præst: Trine Nissen

Onsdag d. 3. november
kl. 10.00 - 12.30
Frokostpausen i sognehuset.

Onsdag d. 17. november
kl. 10.00 - 12.30
Frokostpausen i sognehuset.

Mandag d. 8. november
kl. 9.30 - 11.00
Mandagscafé i sognehuset.

Onsdag d. 17. november
kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset.

Tirsdag d. 9. november
kl. 14.00 - 16.00
Hyggeklubben i sognehuset.
”Originalerne i mit liv”.

Onsdag d. 24. november
kl. 19.30
Indre Mission i sognehuset.
Adventsfest.

Torsdag d. 11. november
kl. 19.00 - 20.15
Indre Mission i sognehuset.
Pastor emer. Jørgen Bækgaard
Thomsen, Beder.

Lørdag d. 27. november
Kl. 16.00
Juletræstænding og salmesang
i kirken.

Tirsdag d. 16. november
kl. 19.00
Foredragsaften i sognehuset.
Dostojevskij 200 år,
Jakob Brønnum.

Søndag d. 28. november kl. 10.00
1. søndag i advent
Præst: Trine Nissen
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Hver uge:
Børneklubber:
Man. kl. 16.15-17.30 i sognehuset.

Frokostpausen

BørneBamse
gudstjeneste
onsdag
17. november
kl. 17.00

- et fællesskab for mænd
I november mødes vi
3/11 og 17/11 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

Tirsdag den 9. november kl. 14
ORIGINALERNE I MIT LIV

Mandag den 8. november
kl. 9.30 – 11.00 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.
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

Karsten Hansen, kendt fra TV2-østjylland, giver os en rejse
i ord gennem en bondesøns opvækst med fokus på alle
dem ingen havde brug for. Mennesker som fortjener, at deres historie bliver fortalt smukt – og med et glimt i øjet. Det
er fortællerens egen historie med humor og gribende øjeblikke, men samtidig er det manges historie, for vi var mange, som voksede op i det landbrugsland,
som så drastisk skiftede karakter, da hesten
forsvandt, og gårdene blev større og større.
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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Kom til 200års fødselsdag
tirsdag den 16. november kl. 19.00
Dostojevskij fylder 200 år i november i år. Det
markerer vi med en foredragsaften i Sognehuset,
hvor cand.theol Jakob Brønnum vil øse af sin
store viden om den russiske mesterfortæller.
Dostojevskijs romaner står stadig som nogle af de
bedst fortalte og mest dybsindige, vi overhovedet
har. Hovedværkerne Forbrydelse og Straf, Onde Ånder, Idioten og Brødrene Karamasov er dybt forankret i et evangelisk menneskesyn, hvor den svageste
og mest trængende er den mest betydningsfulde og
hvor den, der svigter sit ansvar overfor sin næste,
bogstaveligt talt er med til at få verdensordenen til at
bryde sammen. Desuden er bøgerne spændende
som kriminalromaner, og tre af de store romaner har
da også både forbrydelse og opklaringsfase, som en
krimi skal have.
Foredraget indeholder både udlægninger af de store
temaer og forslag til læsestrategi for at gribe om de

mange hundrede sider store romaner.
Dostojevskij er ingen moderne forfatter, men alligevel
registrerer han nogle af det moderne menneskes
mest påtrængende typer: Nettrolden (i romanen Kældermennesket), ludomanen (romanen Spilleren) og
det politiske menneske, der søger magt (Onde ånder).
Cand.theol. Jakob Brønnum har skrevet ca. 40 bøger, herunder en del digte og romaner, og er redaktør
for Præsteforeningens Blad og litteraturredaktør for
netmagasinet POV International. Han har holdt foredrag om Dostojevskij i 25 år og bruger ofte eksempler fra hans bøger i sine værker, senest bl.a. bogen
Gensyn med den store fortælling (Eksistensen 2019).
Entré: 50 kr. Der vil være mulighed for at købe lidt
sødt og et glas vin.

Skumringsgudstjeneste
Torsdag den 25. november kl. 17.00
Torsdag den 25. november 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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Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 7. november kl. 16.00 fejrer vi Allehelgen i Mårslet Kirke.

Allehelgensgudstjenesten har en særlig karakter. Det er en god tradition i Mårslet Sogn, at vi læser
navnene op på alle dem, vi har mistet her i det forgangne år
(vi har selvfølgelig indhentet tilladelser hertil fra nærmeste pårørende).
Enhver, der er kommet i kirke denne dag, vil naturligt tænke på dem, man savner.
Selvom man kommer med hver sine tab, plejer det at gøre godt at være sammen i det samme kirkerum,
hvor vi vil lytte til Bibelens stærke og trøstende ord og til salmernes stemningsfulde toner.
Til gudstjenesten vil der være ekstra musikledsagelse,
og efterfølgende serveres der varm suppe i våbenhuset.
Vi inviterer særligt de pårørende til dem, der er blevet begravet eller bisat fra Mårslet Kirke i årets løb.
Andre er dog naturligvis også velkomne.

Juletræstænding og salmesang i kirken
Lørdag den 27. november kl. 16.
Kom og vær med til at tænde juletræet og synge juletiden ind i Mårslet Kirke.
Vi tænder juletræet på pladsen foran kirken, så det kan lyse op i skumringen.
Bagefter går vi ind i kirken og synger julesalmer, som I selv er med til at vælge.
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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
l.f@stofanet.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 17. november
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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Fra Bering-Bedervejen til Giber Ringvej
Tekst og foto af Per Henrik Hansen,
Mårslet Avis

Den nye vej fra Bering til Beder
har officielt skiftet navn til Giber
Ringvej.
Den nye vej fra Beder til Bering hedder ikke længere Bering-Bedervejen.
Nu skal vi vænne os til i stedet at
sige Giber Ringvej. Den nye vej fik sit
officielle navn ved et arrangement på
byggepladsen i Tranbjerg i lørdags.
Ifølge en pressemeddelelse fra
teknik- og miljørådmand Bünyamin
Simsek (V) hænger det nye navn
sammen med at en del af vejen følger
Giber Å, og at den å altid har haft stor

betydning for mennesker i området.
I forbindelse med vejbyggeriet er
der fundet bopladser fra stenalderen
op til middelalderen langs åen, og i
1800-tallet fik herregården Moesgård
leveret fisk fra åen.

Binder fortid og nutid sammen

– Giber Ringvej binder på fornem vis
fortid og nutid sammen på fineste
vis. Lokalbefolkningen har i mange
århundreder været afhængige af
åens liv, og nu lægger åen navn til

en essentiel del af den aarhusianske
infrastruktur, siger Bünyamin Simsek.
Ifølge rådmanden skrider arbejdet
med vejen planmæssigt fremad.

Navn til faunapassage

Foruden vejen blev en stor faunabro
til kronhjorte, dådyr og andre dyr i
området navngivet. Den blev døbt
Niels Brøchners Bro. Niels Brøchner
var medlem af Aarhus Byråd fra 1998
til 2011, og var fortaler for den kommende Giber Ringvej.

Fakta om Giber Ringvej
•

Vejen forventes at stå færdig
med årsskiftet 2022/2023

•

Der er indtil nu lagt 4,8 km
asfalt

•

Der er bygget 15 af 16 broe

•

Der er blevet flyttet 500.000 m3
jord

Rådmand Bünyamin Simsek (V) holdt tale da den nye vej fik sit officielle
navn

Fotos taget ved Nymarksvej af Margrethe Nielsen
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Besøg Mårslet Egnsarkiv
I åbningstiden på Mårslet Egnsarkiv vil
du møde frivillige arkivmedarbejdere og
bestyrelsesmedlemmer fra Lokalhistorisk Forening.

Åbningstider i Mårslet Egnsarkiv i november
Tirsdag

den 2. november

kl.19-21

Onsdag

den 10. november

kl. 16-17.30

Lørdag

den 13. november

kl. 11-13 Arkivernes Dag

Tirsdag

den 16. november

kl. 19-21

Onsdag

den 24. november

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

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

ARKIVERNES DAG
Lørdag den 13.11. kl. 11-13
Mårslet Egnsarkiv holder åbent hus i anledning af Arkivernes Dag,
hvor vi viser film og billedserier.
I anledning af Mårslet Vandværks 100-års jubilæum vil vandværkets gamle protokoller ligge fremme, ligesom det bliver muligt at få
andet originalmateriale fra vores område mellem hænderne.
Kom og oplev historiens vingesus på dit lokale arkiv. Arkivmedarbejderne er klar til at tage imod, svare på spørgsmål og vise arkivalier, udklip og billeder fra samlingen frem til alle interesserede.

Ny bestyrelse er valgt på generalforsamlingen 14. september 2021 og konstituerende bestyrelsesmøde 27. september
2021
Kurt Friis, formand
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen,
næstformand
Carl Gerhard de Lichtenberg Crone,
sekretær
Poul Oxvig Enevoldsen, kasserer
Ingerlise Wendland
Leif Svensson
Leo Jelling
Suppleanter
Anders Errboe og Jørgen Kraglund
Revisorer
Tage Andersen og Hans Vedholm
Revisorsuppleant: Ivan Dybvad

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
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Lokalhistorisk Forening
Mød os til julestuen
i Borgerhuset den 27. — 28. november 2021

Hæftet indeholder seks lokalhistoriske artikler og fortællinger fra Mårslet sogn. Skrevet af Hans Møller
m.fl. Redaktionen i Lokalhistorisk
Forening har vi i hver artikel tilføjet
illustrationer og billedtekster. Illustrationerne kommer primært fra
Mårslet Egnsarkiv.
Artiklerne kan læses uafhængigt af
hinanden og i tilfældig rækkefølge.
De spænder fra 1500-tallets kirkenedbrydelser over Gyldenkronernes
malerier til skovriderdatterens sygdomsforløb samt Odderbanen og
andre trafikforbindelser i Mårslet.
Hæftet koster 30 kr.

En spændende beretning om, hvad kirkebogen gemmer. Tekster fra Mårslets
gamle kirkebog er gjort læselig for os,
og det er ikke altid munter læsning, vi
udsættes for. Men til gengæld ganske
interessant.
Uddrag: Men i året imellem, i 1659 bliver
der begravet 102 mennesker, og de er
sandsynligvis døde af sult og sygdomme hidført af krigen. Vi ved, at plettyfus
hærgede. Kirkebogen siger ikke noget
om dødsårsager undtagen i ét tilfælde.
Den 4. juni begraves
”Hans Jørgensøn, som faldt ned af et
træ og døde.” Det kan næppe skyldes
krigen.
Dog står der også under 9. juli:
”to af de fordrefne folckis børn som døde i Testrup”
Flygtningestrømme er ikke et nyt begreb.

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 19281949
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.
Bogen koster 200 kr. i boghandlen,
men vi har fået mulighed for at sælge
bogen til 150 kr.

Hæftet koster 30 kr.
Køb bøger og
hæfter til gaver
og
vinterlæsning på Egnsarkivet eller i
Borgerhusets
hyggelige julestue i weekenden den 27. - 28.11. hvor
Lokalhistorisk Forening igen har fået en
stand og står klar til en lokalhistorisk
snak.
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CLEMENT KJERSGAARD: KAN DEMOKRATIET TABE?

Clement Kjersgaard
(f.1975) er student fra
Hong Kong, uddannet
fra Universitetet i Oxford,
modtager af bl.a. Publicistprisen, grundlægger
af magasinerne RÆSON
og ÆRA samt manden
bag Danmarks Vidensfestival. Siden 2004 har
han været tv-vært for DR
på et hav af programmer.

Clement Kjersgaard gæster Testrup Højskole onsdag 17. november. De sidste
10-15 år med Trump, flygtningekriser, udviklingen i Mellemøsten og Østeuropa
og nederlaget i Afghanistan har lært os, at demokrati og menneskerettigheder
bestemt ikke kan tages for givet. Clement Kjersgaard vil i sit foredrag blandt
andet stille det foruroligende spørgsmål: Kan demokratiet tabe? Arrangementet
er åbent for alle.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Arrangementet begynder kl. 19.30 og slutter kl. 22.00.

Foredrag ved Trine Rytter
Andersen: Billeder til fremtiden
03.11.21

Foredrag ved Clement
Kjersgaard: Kan demokratiet tabe?
17.11.21

Entré (inkl. kaffebord): 100 kr. / 50 kr.**
** For medlemmer af Testrup Højskoles Elevforening og Skolekreds
Årskontingentet som medlem af Skolekredsen er 150 kr. – og 50 kr. for hvert
ekstra medlem af den samme husstand.
COVID-19 info:
Ikke-færdigvaccinerede gæster bedes medbringe en frisk PCR-test, der fremvises ved ankomst til skolen. Man anses som færdigvaccineret 14 dage efter sin
anden vaccination.
Sted: Testrup Højskole, Testrupvej 110, 8320 Mårslet

Sangaften ved Forstander
Simon Axø
24.11.21

KLOSTER

Ingrid Nymo, lærer på skrivelinjen,
er aktuel med sin første roman Kloster, der udkommer 22. oktober.
Romanen handler blandt andet om
sorg, mode, nonner, kærlighed og
ambivalent religiøsitet.
Omslaget er lavet af Clara Birgersson, og den smukke collage (i Coco
Chanels signaturfarver) er af Warshafsky/Kordovsky.
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Tag og skriv!
09.-15.01.2022
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VARMRØGET LAKS MED KNOLDSELLERICREME

DET SKAL DU BRUGE
• 2 stykker varmrøget laks
• ½ dl olivenolie
• ½ stk. knoldselleri
• 1 økologisk citron, både saft og fintrevet skal
• 50 g saltet smør
• 0,5 dl fløde
• 2 stængler citrontimian, vasket og ikke ribbet
• ¼ agurk
• ½ bakke spirer, gerne rødbede- eller hvidløgspirer
• 2 tsk. hele røde peberkorn
• Salt
DET SKAL DU GØRE
Creme
• Skræl og skær knoldselleri i grove tern.
• Kog ternene møre i en gryde med saltet vand og
• citrontimian.
• Når de er møre, hældes alt kogevandet fra, og
• citrontimianstænglerne kasseres.
• Saft og skal fra en citron tilsættes sammen med
• smør og fløde, og alt blendes sammen, indtil
• konsistensen er meget cremet.
• Smag til med salt og sæt cremen koldt indtil
anretning.

Laks
• Tag halvdelen af det ene stykke laks og bræk det i
• mindre stykker.
• Varm olien op i panden ved middel varme og
• rist laksestykkerne heri, indtil de er sprøde og let
• gyldne.
• Lad stykkerne køle af.
• De resterende stykker laks brækkes i lidt større
• stykker.
Tilbehør
• Agurken skæres i små stykker eller udstikkes som
• små kugler med et parisiennejern.
• Spirerne skylles grundigt i koldt vand og dryppes
• godt af.
• De røde peberkorn hakkes eller males i en morter
• til groft støv.
Samling af forretten
• Bred knoldsellericremen ud på et fad.
• Fordel de to slags laks oven på.
• Læg agurk ind imellem laksen og fordel spirerne
• oven på.
• Drys med støvet fra de røde peberkorn og server
• forretten med det samme
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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

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.

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.

SE MERE PÅ - WWW.YOUGROW.DK og WWW.BLOOMYOGA.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 december
Deadline for indlæg er den
10. november 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

november 2021
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Skal der være fest
- så hold den i
Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside
www.borgerhus.dk

Blomster - Brugskunst
Bestil blomster ved din lokale blomsterhandler
Vi er trådt ud af kædesamarbejde for at få bedre tid til at servicere vores lokale kunder, så fremadrettet opfordrer vi til at bestille på telefon eller e-mail og meget snart igen på hjemmesiden vidunderknolden.dk

Vidunderknolden
Center Syd
Kirketorvet 6b st24
8310 Tranbjerg
butik@vidunderknolden
*
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Telefon 86 290411

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

november 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 december
Deadline for indlæg er den 10. november 2021
november 2021
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BINDERIAFTEN 2021
D. 11. november kl. 17.00-19.30
Damgårds Allé 5, 8330 Beder
Endelig inviterer JU’s blomsterbindere til binderiaften igen.
Du kan glæde dig til en aften fuld af inspiration og gode handler.
Vores kursister har nemlig åbnet små temabutikker med masser af lækre
blomsterkreationer, som du har mulighed for at købe. Kom og oplev de fine
butikker fra kl. 17.00. Vi åbner for salget fra kl. 17.30.
Alt vil være nedsat med -50%
Læs mere på ju.dk

Skal din fremtid
være grøn?
Er du interesseret i
en grøn erhvervsuddannelse, EUX
eller måske en grøn 10. klasse?

Aben Skole

Så besøg os i Beder eller på Bredballegård ved
Mårslet til Åben Skole lørdag d. 27. november.

D. 27. november kl.10-14
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