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Begynder vi som idrætsforening at se den lokale skole som en samarbejdspartner, og ikke blot en klassisk skole, så har vi efter min mening fat i noget helt
unikt. Det samme gør sig gældende for daginstitutionerne, SFO og ungdomsklubben. Hvis vi indgår et samarbejde med hinanden, danner vi ambassadører
for bevægelsesglæde blandt vigtige voksne i børnenes liv, og det kan have stor
indflydelse på dem.
Det kan samtidig være med til at løfte lokalsamfundet i Mårslet, fordi vi hjælper
hinanden med at få børn ind i sunde fællesskaber, og vi undgår at blive en soveby, der ikke selv kan drive fritidsaktiviteter for børn. TMG er allerede i samarbejde med ovenstående parter, men derfor kan der jo også sagtens være andre
foreninger i Mårslet, som kan indgå disse samarbejder og hjælpe Mårslets børn
og unge til at få endnu flere fede fællesskaber i vores lokalsamfund, end der
er lige nu. Får vi også forældrene med til at støtte og engagere sig i de lokale
foreninger og sende deres børn og unge mennesker dertil, så har vi opskriften
på et stærkt fællesskab og lokalsamfund.
Sammen kan vi mere i Mårslet.
Pernille Bechsgaard Fast
Foreningsudvikler for TMG

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)

Udebliver bladet kontaktes:
Ivan Dybvad, tlf. 2047 5889,
Mail: annoncer@maarslet-bladet.dk

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

Mårslet Skole og TMG (Testrup Mårslet Gymnastikforening) har gennem det
seneste år samarbejdet tæt for at få mere bevægelse ind i skoletiden. Det har
resulteret i stor refleksion hos begge parter. Helt overordnet er målet at give
eleverne mere bevægelsesglæde, som igen giver gladere og mere læringsparate børn. Det er i sig selv en stor gevinst, men der er faktisk større perspektiver på spil for begge parter i samarbejdet.
Det er nemlig to signifikante partnere og influencere i vores lokalsamfund, som
er gået sammen: Den lokale idrætsforening og den lokale skole. Begge parter
har meget stor indflydelse på børns dannelse og menneskesyn indenfor de to
forskellige rammer. En skole danner grundstenen til børnenes uddannelse og
dannelse som mennesker, og en idrætsforening er anden ramme, hvor børn
kan øve sig i at omgås hinanden og indgå i et fællesskab, hvor godt kammeratskab, opbakning og empati er en del af pakken.

Opsætning og layout :
Laila Tolstrup Rich

Forside foto: Skovmøllen af Kurt
Søe

Sammen kan vi mere

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
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 lokalområdet om initiativer og
aktiviteter.

MÅRSLET FÆLLESRÅD

Mårslet Bladet ønsker alle

En rigtig glædelig jul
og et godt nytår!
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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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International certificeret yogalærer
Mette Holm Høgsbro - byder velkommen til

YOGA
& MEDITATIONS-FORKÆLELSE
- i mit private yogastudie på Hørret Skovvej 27, Mårslet
med små luksus hold på 5 deltagere.
- 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

Hold Januar 2022

Mandag:
15:00-16:15 - Senioryoga 60+, level 1
17:00-18:30 - Yogastyrke & smidighed, level 1-2
Torsdag:
14:30-15:45 - Senioryoga 60+, level 1
16:15-17:45 - Fyraftensyoga for kvinder, level 1-2
Fredag:
07:15-08:30 - Morgenyoga, level 1-2
09.00-10:30 - Restorativ Yoga for kvinder, level 1

”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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Kræften ramte 7.B
Det kom som et chok, da 7b fra
Mårslet Skole fik at vide, at deres
klassekammerat havde fået kræft.
Klassen og forældrene besluttede sig
for at hjælpe deres klassekammerat
og andre kræftramte ved at lave en
indsamling i deres klassekammerats
navn. Målet for indsamlingen var at
samle 10.000 kroner sammen, men
det mål blev hurtigt lavet om, efter vi
lynhurtigt var over målet. 7.b er sindssygt taknemmelige over den kæmpe
støtte, der har været omkring denne
indsamling.

Hvad har 7b gjort for at samle
penge ind ?
Der har ikke kun været donationer,
men 7b har også lavet en stor ind-
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sats. Vi har bla. samlet pantflasker,
støvsuget biler, lavet hjemmearbejde,
solgt kage, solgt popcorn og softice.
Det har været noget af det, 7.b har
lavet for at samle penge ind til Knæk
Cancer. Der er også mange opslag,
der er blevet delt på de sociale medier
om indsamlingen.
7.B har også sendt mails rundt til bla.
TV2 Østjylland, BT og lokalavisen. Vi
er kommet med i TV, flere aviser og
omtalt i flere artikler. Det har hjulpet
en del at være med i alle de programmer og artikler, og vi har fået en
masse ros for alt det, vi har gjort for
indsamlingen.

bedre fællesskab efter alle de ting,
klassen har gjort sammen og været
igennem. Alle har hjulpet til.
Knæk Cancer show den 30/10
Den 30/10 var 7.b fra Mårslet Skole i
fjernsynet, hvor beløbet blev afsløret,
og det endte med at blive 211.720
kroner.
Det har været en stor oplevelse, som
vi aldrig vil glemme.

Hvad har det gjort ved klassen ?
7.b siger, at klassen har fået et meget
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På vegne af 7.b,
Benjamin Dahl Surland,
Nicolaj Conrad, Villads Davidsen.

”U”hyggelig Halloween
på Mårslet skole

SFO’en på Mårslet Skole har netop afholdt den årlige Halloween fest for de udklædte elever fra 0.-3. klasse.
Der blev afholdt 3 fester, for 0. klasserne om eftermiddagen, for 3. klasserne og for 1. + 2. klasserne ud på
aftenen.
Der var flere ”gyselige steder”, som kunne besøges rundt
omkring på Mårslet Skole, blandt andet i skolens kældergange og i skoven omkring legepladsen.
Et festligt arrangement, hvor der bl.a. var gåder som
skulle løses før man blev sluppet ud af kælderen og andre
uhyggelige steder.
En rigtig ”gyselig dag” for alle deltagere.

December 2021 / Januar 2022

7

Kender du Centerrådet?
Alle borgere i Mårslet er velkomne til
Årsmøde den 12. januar 2022 kl. 19.00
I cafeen på Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3A, Mårslet
Vi inviterer ind til et par hyggelige timer i skønne rammer, hvor du kan blive klogere på
alle de aktiviteter, der sker i vores lokalområde, Mårslet.
Du får mulighed for at byde ind med, hvad du kunne tænke dig, der skal ske i fremtiden.
På Årsmødet skal der vælges medlemmer til Centerrådet, som sikrer
at flest mulige af ønskerne bliver ført ud i livet.
Centerrådet er et formelt valgt organ bestående af engagerede mennesker fra lokalområdet.
Centerrådet varetager borgernes interesser i samarbejde med foreninger, organisationer
og andre i lokalområdet samt med Aarhus Kommune, Distrikt Syd.
Vi byder på en let anretning.

Vi glæder os til at se dig.
På gensyn - venlig hilsen
Centerrådet ved Kildevang.
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JULETRÆSSALG

Spejderhuset
Obstrupvej 6
Lørdag 11. december
Søndag 12. december
Åbent begge dage
klokken 9 - 16

Salg vil følge de gældende

Covid-19 restriktioner

Pga. Corona tager vi kun

Følg begivenheden på Facebook:

imod betaling via Mobile Pay

https://www.facebook.com/MaarsletsGroenneSpejdere/
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Lokalt netværk for kræftramte kvinder i Aarhus syd
Hvem er vi

Netværket er dannet af kvinder, der
enten har kræft eller har været gennem et kræftforløb.
Vi manglede et lokalt mindre forum,
hvor alle er velkomne i et uforpligtende fællesskab.
Vi er ramt/har været ramt af forskellige typer kræft, og er forskellige steder i livet, og har fået diagnoser
for kort eller lang tid siden, fællesnævneren er lysten til samvær og
samtale med andre kræftramte.

Mangler du en brugt
bog i denne mørke
vinter ?

Hvad gør vi sammen

Vi mødes den første mandag i måneden fra 19-21 i Beder.
Her snakker vi om det, der lige
rører sig, det kan være sygdom og
behandling, familieforhold, arbejdsliv, fritidsinteresser eller noget helt
andet.
Det er op til de fremmødte, hvad
man har lyst til at vende de enkelte
gange.

Vi snakker ikke kun om
sygdom

Vi er langt omkring, og vi griner ret
meget.
Vi har nogle gange besøg af en foredragsholder, eller vi tager ud i byen
til et arrangement.

Måske noget for dig

Så sidder du og tænker, at netværket
måske kunne være noget for dig,
så ring og få en snak med vores
kontaktperson Rikke Krogsgaard på
4026 8853.

Gåture hver mandag

Du kan bytte en bog i
Mårslet Multihal, cafeområdet, eller tage en
bog og sende dit bidrag
til multihallens mobilpay
nr.70886.
Det hele er høflig selvbetjening.

Vi mødes ved Lokalcenter Kildevang Langballevej ( i området for parkering ),
hver mandag kl 13.30
og går tur i det skønne Mårslet og omegn. Vi går i roligt tempo og i 1 time til halvanden.
Er du tilflytter har du her en god mulighed for at lære de små
smutveje i Mårslet at kende. Vi går både på asfalt og på
trampestierne, så godt fodtøj er at foretrække.
Alle er velkomne i al slags vejr.

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

Mårslet Bladet udkommer næste gang i februar 2022
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Tranbjerg Bibliotek
Læs højt – Læs sammen

Fredag den 12. november og fredag den 26. november kl.
10-11.30
Læsegruppe for småbørnsforældre
Har du lyst til at prøve at være med i en læsegruppe for forældre med børn på 0-3 år? Her er der højt til loftet og plads
til børnene!
Læseforeningen og Tranbjerg Bibliotek inviterer småbørnsforældre med i en læsegruppe, hvor det primære fokus ligger
på fortællinger for voksne, men hvor der også kan inddrages
historier for børnene.

Juleværksted

Lørdag den 27. november kl. 10-14
Nu er det jul igen-brug!
I forbindelse med julemarkedet på Naturcenteret
inviterer biblioteket til et kreativt juleværksted.
Vi laver sjov og skæv julepynt af genbrugsmaterialer samt hjemmelavet gavepapir af gamle aviser.
Vi laver også en ’kalendergavebyttebørs’. Her kan
man indlevere små stykker legetøj og finde nyt,
brugt legetøj til f.eks. kalendergaver.

Læsegruppen er baseret på højtlæsning, og det betyder, at
der aldrig er forberedelse hjemmefra - bare kom, som du er!
I læsegruppen deler vi vores umiddelbare tanker og undren,
når vi læser en novelle og et digt sammen for første gang.
Uanset om du læser en masse i din fritid eller aldrig har
læst en bog af bare lyst, kan du være med. Børnene får ofte
meget ud af at lytte til højtlæsningen og snakken, selvom de
måske ikke har et sprog endnu.
Som forælder til små børn kan det være dejligt at have et
frirum og et mødested sammen med andre, der står i samme livssituation som en selv. Læsegruppen er et hyggeligt
mødested, hvor du kan få nye input til ’voksenhjernen’, men
hvor der er masser af plads til børnene. Der er altid snacks
og kaffe på kanden, et blødt underlag til de små og bøger at
kigge (og gnave) i.
I læsegruppen er der plads til det hele – tanker, følelser og
erfaringer, som vi deler i samtaler om skønlitteratur.
Vi mødes hver fredag kl. 10-11.30 på Tranbjerg Bibliotek.
Hold dig opdateret på hjemmesiden aakb.dk/tranbjerg for
eventuelle ændringer.
Skriv til Sarah fra biblioteket på lsad@aarhus.dk for tilmelding eller spørgsmål. Skriv ’Læsegruppe’ i emnefeltet.
Vi glæder os til at se dig!

Pausehjørnet

Onsdag den 17. november og onsdag den 24.
november kl. 14-16.
Kom med i Pausehjørnet for 5. årgang!
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, snakke med dine
venner om det, I læser, eller bare nyde en stille
stund.
Pausehjørnet finder du på biblioteket hver onsdag
kl. 14-16, og du bestemmer selv, om du er der i
tyve minutter eller to timer. Du behøver ikke komme
hver onsdag, men det er hyggeligt, hvis du gør! Der
er altid vand og snacks på Pause-vognen.
På biblioteket glæder vi os til at se dig i Pausehjørnet, og du behøver ikke melde dig til – bare mød
op.
Tranbjerg Bibliotek er på Facebook
Her kan I følge med i hverdagen på
biblioteket
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Offentlige foredrag i Mårslet MultiHal i foråret 2022
Live-stream fra Aarhus Universitet. Alle dage fra kl.19.00.
Sæt allerede nu kryds ved:
tirsdag den 08-02-2022 om natur og biodiversitet. Forelæseren er professor Jens-Christian Svenning
tirsdag den 22-02-2022 om hver der sker i hjernen når vi sover. Ved lektor Birgitte Rahbek Kornum
tirsdag den 01-03-2022 om klimaændringer. Forelæseren er professor Jens Hesselbjerg Christensen
tirsdag den 15-03-2022 om hvad vi kan lære af ekstreme dyr. Forelæseren er professor Tobias Wang
tirsdag den 29-03-2022 om flagermus. Forelæser er professor Peter Teglberg Madsen
tirsdag den 26-04-2022 om Ig Nobel Prize som er kendt under sloganet ’first laugh, then think’. Forelæserne er prisens stifter, Marc Abrahams, og tre af prisvinderne. Foredraget foregår på letforståeligt engelsk.
Nærmere omtale følger i bladets februarnummer.

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

butik@vidunderknolden.dk

Vidunderknolden
Center Syd
Kirketorvet 6b st24
8310 Tranbjerg
*

Telefon 86 290411

ÅBENT
ALLE
DAGE

www.træoghæk.dk

8-21

Mårslet Byvej 28 • Mårslet
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Købmand
Lars Christensen

December 2021 / Januar 2022

KIRKESIDERNE

MED NYT FRA MÅRSLET KIRKE OG SOGN

Hvis ikke nu – så hvornår? Hvis ikke her – så hvor?
Sølvklokker ringer, hjerter på sne.
Hvor er de drømme, vi drømte, der blev?
Denne her jul bli´r en helt ny jul,
for stjernerne de står så anderledes i år.
Hvis ikke nu - så hvornår?
Hvis ikke her - så hvor?

fet og indtræffer på ny.

I år har livet igen i høj grad – som i
2020 - været på standby, og igen har
vi oplevet, hvordan meget måtte udsættes til bedre tider. Men juleevangeliet og fortællingen om barnet i
krybben minder os om, at Gud ikke
venter på, at tidspunktet er belejligt.
Han kom til verden på trods. Ligesom
livet hver dag kommer til os på trods
og skal leves.

Sådan lyder nogle af ordene til en
sang, som sangerinden Lis Sørensen
komponerede til filmen ”Madklubben”
sidste år. Jeg hørte sangen en del
gange op mod jul – måske lidt som
en overspringshandling, mens jeg
sad og skulle skrive min prædiken til
gudstjenesterne juleaften. Det var
rigtig svært, det med prædikenskrivningen sidste år: Hvad skulle man
dog tale om denne særlige og lidt
sære juleaften?
Udfordringen var, at alt det, jeg ikke
havde lyst til at komme ind på i min
prædiken, nærmest stod i kø i tankerne: Smittetryk og indlæggelser.
Mundbind og visir. Søren Brostrøm
og pressemøder.
Det var ikke til at få ørenlyd for andre
idéer, når det nærmest væltede ud af
tv, radio, aviser og sociale medier
med alt det, jeg ikke havde lyst til at
tale om: For det skete i de dage – og
det blev efterhånden til mange – at
verden skulle skrives i testtal, smittetal og dødstal. Hver dag sine nye tal.
Og ingen kunne længere rejse frit fra
sin by eller egn, for alverden var lukket ned.
Alt det stod på nakken af hinanden
og efterlod mig ærligt talt mest af alt
med en lyst til at slippe for julebesværet og bare trykke fast forward til den
1. januar, hvor kalenderbladet skulle
vendes til et nyt og friskt år. Et år, der
da næsten kun kunne vise sig at blive
bedre….
Men så ramte de mig heldigvis, ordene fra Lis Sørensens julesang:
Hvis ikke nu - så hvornår?
Hvis ikke her - så hvor?
De meldte sig som en stille insisteren
på, at det altså var jul. Trak mig ud af
nyhedssumpen og ud på marken. Ud
hvor det hele begynder med de velkendte ord: ”Og det skete i de dage”
– den linje, der fortæller, at nu er det
nu: tiden er kommet – den tid, som
de gamle profeter talte om, er indtruf-

ubelejligt og det helt rigtige tidspunkt,
for julens fortælling minder os om, at
det vigtigste ikke kan udsættes. Ligesom den minder os om, at lyset skinner selv i det tætteste mørke.

Og det skete i de dage. Dengang da
det blev jul for allerførste gang, var
tidspunktet ikke særligt belejligt: Kejseren havde givet befaling om, at
hele hans folk skulle tælles. Også
Josef skulle tælles. Det er derfor han
drager hele den lange vej fra Nazaret
til sin fødeby Betlehem sammen med
sin højgravide kæreste, Maria. To
små mennesker, der måtte rejse mere end 100 kilometer til fods, selv om
fødslen var nær, blot for at konstatere, at der ikke var plads i herberget,
da de endelig nåede frem.
Sådan var det den allerførste jul, da
stjernen stod anderledes på himlen
og lyste over stalden, hvor Maria fødte sin søn; lyste over det sted, hvor vi
tror, at Gud selv blev menneske.
Det skete i de dage. Og det skete
igen i 2020, hvor det heller ikke var
specielt belejligt, fordi det var så
svært at samles om fejringen, når vi
ikke kunne lukke mennesker ind i
vores hjem, med mindre vi var i samme sociale boble.
Men Guds historie med os mennesker sætter sig altså igennem uanset
timingen. Den sættes i gang på trods,
når julen møder os med sin fortælling, der foregår langt fra beregninger
af folketal og smittetal. Julenat rører
jord og himmel hinanden.
Og hvis ikke nu - så hvornår? Hvis
ikke her - så hvor? Netop her og netop nu er måske på én gang både

Julens fortælling er et budskab om en
kærlighed og en glæde, der sprænger alle begrænsninger. Englen sagde det til hyrderne på marken med
disse ord: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være
for hele folket: I dag er der født jer en
frelser i Davids by; han er Kristus,
Herren.”
Alting – menneskers liv og hele verden – blev forandret den nat, da Gud
lod sig føde som den lille dreng i
krybben. For gennem ham – gennem
Kristus – lærte vi, at Gud er kærlighed. Den kærlighed, der kan bære os
på dage, hvor mørket er tæt.
Også i år har stjernerne stået så underligt. Men fortællingen om barnet i
krybben – om Gud, der blev menneske – giver os lov at håbe, at Gud
endnu en gang vil række ud og tænde sit lys i december-mørket.
For hvis ikke nu - så hvornår?
Hvis ikke her - så hvor?
Et julestjerneskud sender ønskestjerner
ud
til alle dem, der tvivler og tror.
Hvis ikke nu - så hvornår?

Med ønsket om en glædelig juletid!
Trine Bredahl Nissen
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Kirketiderne

December
Søndag d. 5. december kl. 10.00
2. søndag i advent
Præst: Trine Nissen

Søndag d. 12. december kl. 15.00
3. søndag i advent
De 9 læsninger med Lucia
Præst: Signe Høg
Søndag d. 19. december kl. 10.00
4. søndag i advent
Præst: Trine Nissen

Fredag d. 24. december kl. 10.00,
kl. 13.00, kl. 14.00, kl. 15.00
og kl. 16.00
Juleaften
kl. 10.00, 13.00 og 14.00
Præst: Signe Høg
Kl. 15.00 og 16.00
Præst: Trine Nissen

Søndag d. 9. januar kl. 11.00
1. s. efter helligtrekonger
Spejdernes nytårsoptakt
Præst: Signe Høg

Lørdag d. 25. december kl. 10.00
Juledag
Præst: Trine Nissen

Onsdag d. 19. januar kl. 17.00
BørneBamse gudstjeneste
Præst: Signe Høg

Søndag d. 26. december kl. 10.00
Anden juledag
Præst: Signe Høg

Søndag d. 23. januar kl. 10.00
3. s. efter helligtrekonger
Præst: Signe Høg

Januar
Lørdag d. 1. januar kl. 16.00
Nytårsdag
Præst: Signe Høg
Søndag d. 2. januar kl. 10.00
Helligtrekonger søndag
Præst: Trine Nissen

Søndag d. 16. januar kl. 10.00
2. s. efter helligtrekonger
Præst: Trine Nissen

Onsdag d. 26 januar kl. 17.00
Skumringsgudstjeneste
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 30. januar kl. 10.00
4. s. efter helligtrekonger
Præst: Trine Nissen

Aktivitetskalender for Kirke og Sognehus
December

Torsdag d. 9. december
kl. 9.30 - 12.00
Engletræf i kirken.

Onsdag d. 1. december
kl. 10.00 - 12.30
Frokostpausen i sognehuset.
Torsdag d. 2. december
kl. 19.00
Koncert med SØNK i kirken.
Fredag d. 3. december
kl. 9.30 - 12.00
Engletræf i kirken.
Tirsdag d. 7. december
Kl. 16.00-18.00
Voksenkoret øver i sognehuset.
Onsdag d. 8. december
kl. 10.00
Børnehavejul i kirken.

Januar

Fredag d. 10. december
Kl. 10.00
Julesang m. Bofællesskabet i kirken.

Tirsdag d. 4. januar
kl. 14.00
Dåbskludestrikkecafé i sognehuset.

Mandag d. 13. december
kl. 9.30 - 11.00
Mandagscafé i sognehuset.

Mandag d. 10. januar
kl. 9.30 - 11.00
Mandagscafé i sognehuset.

Tirsdag d. 14. december
kl. 10.10 - 10.50
Julespil for byens børnehaver
i kirken.

Tirsdag d. 11. januar
kl. 14.00 - 16.00
Hyggeklubben i sognehuset.

Tirsdag d. 14. december
kl. 15.00 - 15.40
Julespil for forældre og andre
interesserede i kirken.

Onsdag d. 12. januar
kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset.
Onsdag d. 26. januar
kl. 9.30 - 12.00
Frokostpausen i sognehuset.

Tirsdag d. 14. december
Kl. 16.00-18.00
Voksenkoret øver i sognehuset.

Onsdag d. 8. december
kl. 14.00 - 16.00
Adventsfest for seniorer
i sognehuset.
Onsdag d. 8. december
kl. 19.30 - 21.30
Indre Mission i sognehuset.
Pastor emer. Ole Steen Hansen,
Skødstrup.
”Julen set med Paulus’ øjne”.
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Tirsdag d. 21. december
Kl. 16.00-18.00
Voksenkoret øver i sognehuset.

Torsdag d. 16. december
kl. 9.00 - 9.40
Julespil for 0. klasserne, 3.c og 3.d
i kirken.
Torsdag d. 16. december
kl. 10.00 - 10.40
Julespil for 1. klasserne og
2. klasserne i kirken.

Onsdag d. 26. januar
kl. 19.30 - 21.30
Indre Mission i sognehuset.
Hver uge:
Børneklubber:
Man. kl. 16.15-17.30 i sognehuset.
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Frokostpausen

BørneBamse
gudstjeneste
onsdag
19. januar
kl. 17.00

- et fællesskab for mænd

I december og januar mødes vi
1/12 kl. 10.00 og 26/1 kl. 09.30

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

Vi byder alle hjerteligt velkommen

Mandag den 13. december og 10. januar
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

Hyggeklubben
Tirsdag den 11. januar kl. 14
PÅ REJSE I INDIEN

Vi får besøg af Margrethe Bogner og hendes mand, Birger, som vil beskrive ”deres” Indien, hvor de har rejst op til
flere gange årligt siden 2002. Indien er drømmenes og romantikkens land - et land med eventyrlig rigdom og eventyrlig fattigdom, pragt og pjalter, paladser og usle hytter, et
land med mange nationer og sprog, tusinde religioner og to
millioner guder. Margrethe og Birger vil med
egne ord og billeder sætte fokus på det Indien, de har lært at kende og fortælle om personer, de har mødt, og projekter de er med i.
Venlig hilsen, Mårslet hyggeklub

Mariehønen

Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. kl.
sammen med deres forældre.
Vi får eftermiddagsmad, synger, hører små fortællinger
fra Bibelen, leger og laver sjove aktiviteter.
Vi mødes i sognehuset mandag kl. 16.15 -17.30.
Vil du vide mere, så kontakt:
Jette Kristoffersen, 6084 5520
Susanne Lunderskov, 6086 2617

Lærkereden

Lærkereden er for alle børn fra 0. kl. til og med 3. kl.
Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og laver
mange forskellige aktiviteter.
Vi mødes i sognehuset mandag kl. 16.15 -17.30.
Vil du vide mere, så kontakt:
Mette Nørgård Pedersen, 4095 4529
Dorthe Bjerge, 3029 2663

Børneklubberne hører under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Har du lyst at se om det er noget for dig, er du velkommen til at møde op og
prøve det eller kontakte en af lederne.
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SØNK julen ind

Koncert med SØNK den 2. december kl. 19
Kunne du tænke dig en musikalsk omfavnelse i denne kolde og mørke tid?
SØNK byder på vokale julegodterier i Mårslet kirke.
Torsdag den 2. december 2021 kan du opleve den prisvindende aarhusianske vokalgruppe SØNK i Mårslet Kirke.
Koncerten byder på både julestemning, moderne a cappella-arrangementer og måske en fællessang eller to.
SØNK består af otte rutinerede sangere, der kender hinandens stemmer ud og ind, og som sammen har fundet frem til
et udtryk, der blander en nordisk lyd med r’n’b og pop.
Der er gratis adgang til koncerten.

Adventsfest for seniorer
Onsdag den 8. december kl. 14.00

Traditionen tro indbyder Menighedsrådet til adventsfest for seniorer. Vi mødes i Mårslet Kirke.
Programmet for adventsfesten:
 Gudstjeneste i Mårslet Kirke. Præst: Trine Nissen.
 Festligt og hyggeligt kaffebord i sognehuset.
 Fællessang.

Voksenkor

Vil du synge i et voksent kor?
Mårslet menighedsråd opretter et kor for
voksne som et forsøg. Ved afslutningen af året
vil vi vurdere, om der er interesse for at
fortsætte koret.
Du forventes ikke at have andre forudsætninger
end interessen for at synge sammen med andre.

 En god julehistorie.
 Udlodning af bordpynt.
Transport:
Kl. 13.30: Der kører en bus fra Kildevang til kirken.
Efter gudstjenesten kører en bus fra kirken til sognehuset, hvor adventsfesten fortsætter.
Kl. 16.15: Der kører en bus fra Sognehuset til Kildevang.

Vi mødes og øver på følgende datoer med
henblik på at synge ved en af
julens gudstjenester:

Ønsker man transport fra hjemmet, er man velkommen til at ringe til kirketjeneren på telefon: 8629 8190.
Bestillingsfrist: Tirsdag d. 7. dec. kl. 14.00

Kl. 17-19: 23/11
Kl. 16-18: 30/11, 7/12, 14/12 og 21/12

Vi ser frem til en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor alle
er hjerteligt velkomne.

Er du interesseret? Så meld dig til hos:
Anders Sørensen
anders@fyrst.dk
21697147
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Adventsfestudvalget

Engletræf
Fredag den 3. og torsdag den 9. december
kl. 9.30 i Mårslet Kirke.
Præst: Signe Høg.
Til Engletræf inviterer vi alle dagplejere og vuggestuer i Mårslet til gudstjeneste i kirken.
Dagplejebørnene indleder gudstjenesten med et fint
luciaoptog, inden vi sammen synger et par salmer
og hører præsten fortælle juleevangeliet.
Vi glæder os til at se kirken fyldt med børn.

De ni læsninger og Luciaoptog
Søndag d. 12. december kl. 15.00 vil vi holde en
stemningsfuld adventsgudstjeneste i Mårslet Kirke.
Til gudstjenesten vil der være et smukt Luciaoptog, og de ni
tekststykker som læses fra bibelen spænder fra skabelsen i
Det Gamle Testamente og frem til julen og Jesu fødsel i Det
Nye Testamente. Tekstlæsningen omkranses traditionen tro
af musik.
Præst Signe Høg vil sørge for at binde denne særlige ceremoni sammen, og forskellige stemmer i Mårslet vil bebude,
at nu er julen her lige om lidt.
Man kan henvende sig til Signe, hvis man ønsker at være
med som læser.
Alle er hjertelig velkommen.

Julespil med 3.A og 3.B
Tirsdag den 14. december kl. 15.00

Julespillet indeholder alt, hvad der skal til for at komme i
rigtig julestemning: engle, hyrder, de tre vise mænd, Maria,
Josef og det lille Jesusbarn. Om mon ikke, der også har
sneget sig et par akrobater med?

Forestillingen fortæller juleevangeliet i børnehøjde, og der
Traditionen tro samarbejder Mårslet Skole og Mårslet Kirke er åben forestilling for forældre og andre interesserede
igen i år om et stort krybbespil
tirsdag den 14. december kl. 15.00.
– i år med eleverne fra 3.A og 3.B.
Julespillet danner rammen om skolens juleafslutning for
Det er både festlige og travle dage for kirkens personale,
0.-3. klasse og byens børnehavebørn modtager også invider er rigtig glade for det engagement, som kirkens frivilli- tation til en forestilling. Oversigt over de øvrige forestillinge lægger i projektet.
ger fremgår af aktivitetskalenderen.
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Dåbskludestrikkecafé
i Mårslet Sognehus
I Mårslet sognehus mødes strikkecaféen ca. en
gang om måneden og strikker dåbsklude, som bliver foræret til de børn, der døbes i Mårslet Kirke.
I 2022 mødes vi på følgende datoer: 4. januar, 1.
februar, 1. marts og 19. april kl. 14.00
Har du lyst til at mødes til en hyggelig stund og
hjælpe os med at strikke dåbsklude, er du velkommen til at kigge forbi.
Mange hilsner
Karen Lunderskov
Strikkecaféen

Babysalmesang
Babysalmesang foregår onsdage fra
10.00-10.30 med kaffe bagefter.
Næste hold har opstart 2. februar
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.
Når vi er færdige, er der kaffe, te og tid til at hyggesnakke for de, som har tid og lyst til det.
Man behøver ingen forkundskaber for at være med alle er velkomne.
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
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Sorggruppen i Mårslet Sogn
Så er det igen muligt at deltage i en sorggruppe.
Den begynder mandag den 31. januar 2022, kl.
16.00

Det kan være svært at finde personer i ens omgangskreds, som i længden kan rumme og forstå den smerte, som sorgen over at have mistet en af sine nærmeste, indebærer.
Et andet udsagn er: ”Min omverden synes, jeg hurtigt
skal se at komme videre, men så hurtig er sorg ikke,
skal jeg hilse og sige”.
I gruppen er der tavshedspligt, men deltagerne lærer
selvfølgelig hinanden at kende. Det kan give mulighed
for at få en kontakt, som man også efter forløbets afslutning kan have glæde af.
Gruppen ledes af Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm.

Gruppen mødes i Mårslet Sognehus. Et møde varer
ca. to timer, og der afholdes møde hver anden mandag, i alt 8 gange.
”Som jeg har det lige nu, er det godt at være sammen
med andre og at blive hørt og forstået”. Det er et af de
udsagn, vi har hørt i tidligere grupper.

Spejdernes
Nytårsoptakt
Søndag den 9. januar er der gudstjeneste kl.
11.00, hvor Mårslets grønne spejdere har deres
nytårsoptakt.
Alle er som sædvanligt velkomne!

Har du brug for, eller kender en, der har brug for at
deltage i gruppen for voksne, kan henvendelse ske til
Susanne Lauritsen, tlf.nr. 2532 4657 eller mail
susanne.lauritsen@gmail.com
Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm

Skumringsgudstjeneste
Onsdag den 26. januar kl. 17.00
Onsdag den 26. januar 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.
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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

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Erik Lund Sørensen
Tlf. 2872 9395
eriklundsoerensen@mail.tele.dk

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.

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 12. januar
kl. 19.00-22.00

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

Mårslet Kirke er på Facebook
Find os, følg os og giv os gerne et like.

Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle er velkomne til møderne.

www.maarslet-kirke.dk

Kalender, nyheder og meget mere

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
2022
Sæt allerede nu kryds i kalenderen:
Søndag d. 13. marts 2022

-Mere information følger i næste Mårslet Blad
og på kirkens hjemmeside.
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Juletræstændning
Mårslet Juletræslaug er på banen igen ,efter sidste års coronanedlukning, hvor der
ikke var hverken julemand, sang eller slik til børnene.
Juletræstændningen bliver i år som det altid har været, med sang og musik, og julemand der deler slik ud til de mange børn.
Juletræstændingen plejer at være et tilløbsstykke, og på planen foran kirken tændes
årets juletræ
lørdag den 27. november, kl. 16.00.
Og vi trækker lod på støttebeviserne for 2021 om en flaske julesnaps, resultatet bliver
satpå Facebook, og kan afhentes på Hørretvej 13.

Nytårsluntning
Vi gør også opmærksomt på Nytårsluntningen,
som også er en del af Juletræslaugets koncept.
Nytårsdag
1. januar 2022 kl. 13.30
fra OK-tanken.
I samlet flok til Vilhelmsborg.

Med venlig hilsen

Mårslet Juletræslaug.
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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
Tirsdag

den 7. december

kl.19-21

Onsdag

den 8. december

kl. 16-17.30

Tirsdag

den 4. januar

kl. 19-21

Onsdag

den 12. januar

kl. 16-17.30

Tirsdag

den 18. januar

kl. 19-21

Onsdag

den 26. januar

kl. 16-17.30

Mårslet Egnsarkiv er normalt åbent hver måned 1. og 3. tirsdag aften og 2. og 4.
onsdag eftermiddag samt efter aftale.

Du er altid velkommen til at kontakte
Egnsarkivet på mail og telefon, hvis du
vil spørge om noget, aftale et møde eller
har noget, som du vil aflevere til bevaring. Kom også gerne og besøg byens
arkiv og mærk historiens vingesus.
Mårslet Egnsarkiv er i kælderen
på Mårslet Skole.
Indgang: Ned af trappen fra P-plads på
Obstrupvej 9.
Vil du være med i arkivets arbejde, så
kontakt os meget gerne. Det kan blive
en meningsfuld fritidsinteresse!
Kontaktoplysninger
Arkivleder
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
40349838 - maarsletarkiv@gmail.com

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

Gaveidé

Vær en del af foreningen!

Den nye lokalhistoriske bog, som Moesgaard Museum har udgivet i samarbejde med Mårslet Egnsarkiv og Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv.
”Herregårdsgartnerens søn”
Erindringer fra Moesgaard 1928-1949
På Moesgaard var der - ligesom på
mange andre herregårde - et gartneri.
Villy Hedemann, gartnerens søn, beretter levende om livet på Moesgaard i
1930’erne og -40’erne. Om sin familie
og gartneriet, om skolegang og drengeliv og om alle de folk, der arbejdede på
Moesgaard.
Bogen
koster 200
kr. i boghandlen,
men vi har
fået mulighed for at
sælge
bogen til
150 kr.
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Hvis du vil vide mere om den fortid, der
danner baggrund for den nutid - og ikke
mindst den fremtid, du er en del af, så
bliv medlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og støt samtidig Mårslet Egnsarkiv.
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
Bestyrelsen

Køb bøger
og hæfter til
gaver
og
vinterlæsning på Egnsarkivet eller i julestuen i
Borgerhuset i weekenden den 27. 28.11. hvor Lokalhistorisk Forening
har en stand og står klar til en lokalhistorisk snak.

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
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En lokalhistorisk juleartikel fra 1959
leumslamper og stearinlys.

På selve juleaftensdag, torsdag den
24. december 1959, bragte avisen
Demokraten på side 3 en artikel af
C. F. Garde: ”Fire små huse, hvor
lyset aldrig går ud”.

Foruden Teglhuset er der Fiskerhuset, Bødkerhuset og Samshuset.
Livet går sin gang i husene, men
der er trods alt sket en forandring.
Moesgaard er jo solgt til Aarhus
Kommune. Det vil sige ingen ved
rigtigt, om handelen er i orden. Der
tales om indlemmelse, men bliver
det til noget? Og hvad skal der så
ske med os? spørger menneskene i
de små huse. Der er kommet uro i
skoven.

De fire små huse er arbejderboliger
under herregården Moesgaard. Fra
1838 og frem til 1960 var Moesgård
med tilhørende skove, marker og
huse ejet af familien Dahl. Herefter
overgik ejerskabet til Aarhus Amt og
en række nærliggende kommuner,
som indrettede den gamle herregård til museum for arkæologi og
etnografi.
I 2014 åbnede Moesgård Museum
en ny udstillingsbygning i international klasse. Herregårdens bygninger
anvendes i dag til kontor- og undervisningslokaler for antropologi og
arkæologi ved Aarhus Universitet.
Flere af de oprindelige arbejderboliger er beboet af personer med tilknytning til Moesgaard Museum.
Her følger et uddrag af artiklen fra
julen 1959:

ske, for det er hele teksten. Man
bliver bare ved at synge det samme.
Højere takst
- Hvad siger De til indlemmelsesplanen?
- Den er da god nok. Hvis Moesgaard og mig bliver indlemmet i Aarhus, så får jeg jo folkepension efter
en højere takst, så det kan jeg da
ikke have noget imod.
- Og hvis De nu ikke får lov til at
blive boende?
- Så må man skaffe mig noget andet. Men jeg vil nu ikke på alderdomshjem, så længe jeg kan klare
mig selv. Så finder jeg hellere en
gammel hytte et eller andet sted,
hvor jeg kan gå og gøre, hvad der
passer mig.

De gamle travere
Den, der tager det roligst, er netop
den 90-årige. Han lader sig ikke
sådan hyle ud af den, som man siger. Han er nærmest lige glad.

Fire små huse, hvor lyset aldrig
går ud

- Jeg bor til leje her, og hvis jeg skal
smides ud, så må man jo skaffe mig
noget andet at bo i, siger han.

Det hedder ”Teglhuset”, selv om det
er stråtækt, for der lå engang et
teglværk nede ved stranden. Der er
to lejligheder i huset, men det er
kun den ene, der er beboet. Og
den, der bor i den, fylder 90 i dag.
Han er en af dem, der er så uheldige at have fødselsdag juleaften, og
alle de år, han har levet, er han blevet snydt for gaver, for han skulle jo
have dem alligevel. Han heder Jørgen Sørensen Vestergaard.

Jørgen Vestergaard ser for øvrigt
ikke ud til at være 90. Han er stærk
og adræt, måske ikke som en 20årig, men han bærer sin alder bedre
end de fleste. Han overkommer
ting, som mange, der er yngre end
han, ikke kunne klare. I sommer har
han bygget tre pramme, og siden
kulden satte ind, har han flettet kurve af pilekviste. Det gør han hver
vinter, og når han er færdig med
dem, forærer han dem væk.

Dette her er ikke nogen fødselsdagshistorie, og den handler lige så
meget om andre ting som om ham.
Den handler om de mennesker, der
bor i fire små huse, som alle hører
under Moesgaard. Det er huse, hvor
livet leves, som om det var 1860, vi
skulle til at gå ind i, og ikke 1960.
Herude larmer århundredet ikke. –
Skoven er uforstyrret – i hvert fald
på denne tid af året. Lyset går ikke
ud i de små huse, selv om Midtkraft
kortslutter, for det kommer fra petro-

- Jeg er lige glad med pengene,
siger han, men jeg vil selvfølgelig
gerne have en daler.

Jørgen Vestergaard har prøvet meget i sit lange liv. Som ung var han
arbejdsmand i Odder, og han var
med til at starte den første fagforening i den by. Siden blev han herregårdsbørste, dvs. karl, på Moesgaard, og nu er det 47 år siden, han
kom dertil. Han gik over til fiskeriet
og blev fisker på Moesgaard. Så
flyttede han ind i Fiskerhuset, hvor
han boede i 27 år. Og i det hus fik
han og hans kone 11 børn. Da han
lagde op, flyttede han ind i Teglhuset. Hans kone er for længst død,
og han har vænnet sig til ensomheden.
- En gang imellem rejser jeg ud og
besøger børnene rundt omkring,
men jeg kommer altid hjem igen, for
her har jeg det bedst, siger han.
(Artiklen fortsætter herefter med de tre
andre huse).
Jørgen Vestergaard døde året efter den
29. december 1960 og er begravet på
Mårslet Kirkegård. Sønnen Søren Vestergaard, der også var fisker, boede
sammen med sin kone Frederikke i Fiskerhuset.

- Man siger, De synger viser.
- Det gør jeg også. Hele dagen.
Hvis jeg ikke synger, går det hele i
stå. Det er mest de gamle travere,
jeg har på programmet. Dem kan
jeg huske udenad. Denne her:
”Gine, du dejlige mø” og ”Lad hønen gå”. Og så er der ”Grisen faldt
og brak sit lår”. Den er nem at hu-

December 2021 / Januar 2022

23

VI KAN GØRE MEGET

Tag og skriv!
09.-15.01.2022

Caspar Eric, lærer på skrivelinjen, er aktuel med digtsamlingen Vi kan gøre meget, der udkommer 1. november. Digtsamlingen er tolv digtsuiter fra og om en
verden i undtagelsestilstand. En verden, hvor det unormale pludselig er blevet
normalt. Hvor de globale kriser er rykket helt ind i parforholdet, i festerne med
venner og i nattens drømme

Åndens Liv
16. - 22-01.2022

B 16

Eleverne på skrivelinjen har udgivet deres B16 bøger, som er små udgivelser
fra hver elev – 16 sider med tekster og grafisk layout.
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DHAL PÅ GULE FLÆKÆRTER

Dhal er en nepalesisk gryderet med linser, der er genial til en kold efterårsdag. Denne version er køkkenets nordiske
udgave med flækærter, gulerødder, æbler og palmekål.
DET SKAL DU BRUGE
• 200 g gule flækærter
• 2 gulerødder, skåret i skiver (150 g renset vægt)
• 5 fed hvidløg
• ½ stk. knoldfennikel, vasket og skåret i tynde strimler
fra bund til top
• 2 store løg, pillede og skåret i grove både
• 3,5 dl appelsinjuice
• 0,5 liter grøntsagsfond
• 1 knold frisk finrevet ingefær (60 g renset vægt)
• 3 tsk. tørret gurkemeje
• 3 stk. tørrede limeblade
• 6 hele kapsler kardemomme
• 1-2 tsk. hele fennikelfrø
• ½ rød chili, finthakket
• Cirka 0,5 dl olie
• 1 tsk. sød paprika, stødt
• 2 tsk. salt
DET SKAL DU BRUGE TIL TOPPING
• 4 stængler palmekål
• 1 spsk. soja
• 1 spsk. olie
• 1 smagfuldt dansk æble
• 1 økologisk lime, revet og presset

DET SKAL DU GØRE
• Klargør grøntsagerne.
• Kom olie og salt i en gryde med tyk bund og svits løg,
gulerødder og hvidløg et par minutter ved jævn varme,
indtil løgene er let transparente.
• Tilsæt gule flækærter, appelsinjuice og grøntsagsfond
og rør godt rundt.
• Tilsæt ingefær, chili, paprika og gurkemeje og rør godt
rundt. Kom låg på gryden og bring den op til kogepunktet.
• Rist kardemommekapsler og fennikelfrø på en tør, hed
pande, indtil de svulmer op og begynder at dufte.
• Blend kapslerne og frøene manuelt i en morter. Kom
de pulveriserede krydderier i gryden, rør rundt og læg
atter låg på.
Lad gryden koge ved svag varme i 25 minutter.
DET SKAL DU GØRE VED TOPPING
• Vask og rib palmekål og hak den groft. Vend den i olie
og soya og rist den på en pande ved høj varme.
• Vask og skær æblet i tern og vend det med limeskal og
saft.
• Kom begge slags topping op i separate skåle og smag
dhalen til med salt, appelsinjuice og eventuelt en teske
sukker. Flækærterne må gerne have en anelse bid.
Tilbehør: Yoghurt, finthakket chili og groft brød.
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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

Se tidligere udgaver af
Mårslet Bladet
www.maarslet-bladet.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 februar 2022
Deadline for indlæg er den
10. januar 2022
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

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

butik@vidunderknolden.dk
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Vidunderknolden
Center Syd
Kirketorvet 6b st24
8310 Tranbjerg
*

Telefon 86 290411

www.træoghæk.dk
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KLIPPERIET
Tlf: 8629 4949
Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg
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SUPERBRUGSEN MÅRSLET
STEDET HVOR MAN HANDLER
DAGLIVARER SLAGTER VIN GRØNT
UNIK BINDERI - BRYLLUPSBINDERI
BEGRAVELSESBINDERI - BUKETTER
DEKORATIONER - FLOTTE GAVEKURVE

Åbningstider

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00

www.superbrugsenmaarslet.dk

Facebook: SuperBrugsen Mårslet

Instagram: @superbrugsenmaarslet

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

Den lokale
talmand
www.revisor-nielsen.dk • 2082 1810 • Mårslet
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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 februar
Deadline for indlæg er den 10. januar 2022
34
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ADVOKAT
KIRSTEN TOLSTRUP
8629 5400
mail@advokatkirstentolstrup.dk

• Skøder og ejendomshandler • Testamenter
• Ægtepagter
• Fremtidsfuldmagter
• Tinglysning
• Arv/Dødsbo
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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Besøg os til

Uddannelsesmesse
Torsdag d. 27/1
fra kl. 16.00-19.00

Skal din fremtid
være grøn?
Hos JU Århus uddanner vi unge, som brænder for det grønne område.
Vi sætter faglighed, verdensklasses fødevarer, dyrevelfærd, teknologi,
bæredygtighed og klima højt på dagsordenen.
Hos JU Århus kan du tage en grøn erhvervsuddannelse, en grøn EUX eller en grøn 10. klasse.
Vi tilbyder følgende erhvervsuddannelser:

– Anlægsgartner
– Gartner
– Landmand
– Jordbrugsmaskinfører
– Skov- og naturtekniker
– Dyrepasser
– Hestemanager
Bliv klogere på dit uddannelsesvalg til Uddannelsesmesse torsdag d. 27. november fra
kl. 16.00-19.00. Vi byder dig velkommen i Beder, hvor skolens studievejledere fortæller om alle
uddannelserne og står klar til svare på dine spørgsmål. Læs mere på ju.dk
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