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Fodboldfolket har noget at glæde sig til
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Mårslet Skole, TMG-Nyt, Lokalcenter-Nyt og Egns-arkiv Orientering,
Nyhedsbrev fra Testrup Højskole.

Af Hans Petersen
tidl. chefredaktør hos Aarhus Stiftstidende
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Mail: MaarsletFU@gmail.com

Og der bliver noget at glæde sig til.
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Laila Tolstrup Rich
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Cecilie Schmidt Dam
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indlaeg@maarslet-bladet.dk
Deadline er den 10. i måneden
for stof til efterfølgende nummer.
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indsendt stof.
Annoncer:
Ivan Dybvad
Nymarks Alle 20
8320 Mårslet
Mail: annoncer@maarslet-bladet.dk
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Bladet omdeles af TMG Håndbold
og Fodbold. Uden for byskiltet af
TMG Cykelmotion.
Udebliver bladet kontaktes:
Ivan Dybvad, tlf. 2047 5889,
Mail: annoncer@maarslet-bladet.dk
Forside-foto: Unna Breum
Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s
Bjødstrupvej 2-4, 8270 Højbjerg
Tlf. 8627 5499, werk@werk.dk,
www.werk.dk
Mårslet Bladets tekster må gengives med angivelse af kilde.

Den har været længe undervejs, men nu handler det kun om få måneder, før fodboldspillerne i TMG kan tage en ny bane af kunstgræs i brug. Hele fundamentet er skabt,
bunden er lagt, og hegnet er sat op.

Kunstgræs har skabt helt nye muligheder for fodbolden. Og når spillerne i Superligaen
altid giver Silkeborgs og Nordsjællands baner af plastic dumpekarakter, er det ikke fordi
de er dårlige, men fordi en velplejet bane af naturgræs er mere lækker at spille på.
Det er bare ikke alternativet for den store mængde af fodboldspillere i de danske klubber - heller ikke i TMG. Her ved man aldrig, om banen er ujævn, eller om græsset er
højt. Kunstgræs er altid det samme, bortset fra at boldens fart ændres af, om banen er
våd i forhold til, hvis den er tør.
Men der er ingen ujævnheder, og bolden gør det, man beder den om. Det er den store
forskel, og det er selvsagt ikke kun en glæde at spille kampe på sådan et underlag, men
også at træne der. Og for trænerne en mulighed for at stille ekstra krav om præcision.
Der gælder ingen undskyldninger om, at bolden ramte en knold på vejen.
Ydermere betyder kunstgræsset, at fodbold kan spilles hele året, og det skal man
udnytte, men også indstille sig på. Og så kan det gøre græsbanerne bedre, For på dage,
hvor regnen styrter ned, og græsbanerne bliver smadret på en en halv times brug,
rykker man selvfølgelig ind på kunstgræsset og sparer naturgræsset.
Det er et kæmpe arbejde at få en bane af kunstgræs stablet på benene. Ganske vist
giver Aarhus Kommune et tilskud på 3,1 millioner kroner. Men der skal skaffes yderligere et par millioner, og derudover ligger et stort arbejde med at få banen passet ind
på stedet og indhentet tilladelser til det ene og det andet. Regnvandet, der løber fra
banen, må for eksempel ikke svine i afløb, og granulaten, der regulerer stød og boldens
opspring, skal holdes inde på banen.
Medlemmerne har meget at takke folkene bag banen for.

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 medlemmer: maarsletfu@gmail.com
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Mårslet Bladets hverdag
Kære læser og interessenter
Det første eksemplar af Mårslet Bladet af i alt 10 udgivelser i
løbet af 2022 har du måske netop hentet i din postkasse. Det
samme som omkring 2.500 andre husstande gør.
Os som drifter bladet er rent faktisk ret stolte over, at det hver
måned er muligt at fremstille et – syntes vi selv – læseværdigt
blad. Det er vores opfattelse det bliver læst, hvilket vi får bekræftet, hvis distributionen glemmer en eller få postkasser. Når
det sker, bliver det naturligvis efterleveret.
Nøglen til et godt blad, ligger ubetinget hos dem som leverer
indlæggene, hvor de gennemgående er Mårslet Kirke, TMG,
Fællesrådet, Mårslet Egnsarkiv, Mårslet Skole, Centerrådet og
Testrup Højskole. Mange tak for det og jeg håber I også i år vil
være flittige leverandører, for at holde lokalområdet opdateret
om, hvad og hvilke aktiviteter der foregår netop hos jer.
Andre – såvel foreninger som private – er naturligvis også meget
velkomne til at bidrage med indlæg, specielt vores store og vidt
forgrenet foreningsliv.
Også mange tak til Cecilie Smidt Dam for opsøgende indlæg og
nu må du nyde din orlov. Jeg glæder mig til det fremadrettede
samarbejde, når du igen kan få det indpasset i din hverdag.
Som noget nyt har vi aftalt med Hans Petersen – mangeårig nøglemedarbejder hos Aarhus Stiftstidende, bl.a. som chefredaktør
– at Hans i en periode vil skrive bladets leder. Selvom Hans for
nylig lod sig pensionere, har han jo ikke lagt fyldepennen på hylden. Hans har fodbold i blodet, så hvad vil være mere naturligt,
at den første leder handler om Mårslets nye kunstgræsbane.
Hans, tak for det – jeg glæder mig til samarbejdet.

”bladskrædder” siden april 2021. Laila har allerede sat sit præg
på bladets layout og det vil løbende blive tilpasset, idet Laila
har frie hænder til opsætning og layout. Laila, mange tak for
indsatsen.
Bladet vil også i 2022 blive fremstillet og trykt hos WERKs Grafiske Hus a/s. Allan, tak for samarbejdet.
Vi kan fremstille nok så godt et blad, hvis sidste led i fødekæden
– distributionen – ikke fungerer. I slutningen af 2017 besluttede
PostNord sig for, at det at omdele lokalblade fremadrettet ikke
ville være en del af deres forretningskoncept og ellers til en pris
der for os gjorde dem uinteressante. Heldigvis fik vi i begyndelsen af 2018 en aftale med TMG Fodbold og TMG Håndbold om,
at de omdeler i Mårslet by. Poul Erik Jensen omdelte i Mårslet
opland. Sidstnævnte aftale er overgået til TMG Cykelmotion
i foråret 2021. Også i 2022 foretager de tre TMG-afdelinger
omdelingen af bladet. Det ville ikke kunne lade sig gøre uden
engagerede medlemmer og forældre. Mange tak til jer alle og de
godt kr. 70.000 der årligt tilflyder de tre afdelinger, er særdeles
velfortjent.
Sidst – men ikke mindst – en kæmpestor tak til vore mange
annoncører, som sammen med storbrugernes bidrag udgør det
økonomiske fundament for bladets udgivelse. Som kasserer er
jeg naturligvis taknemlig og jeg vil meget gerne opfordre jer
– kære læsere – om at benytte bladets annoncører som leverandører af specifikke varer og tjenesteydelser. Endnu engang
mange tak til bladets annoncører.
Afslutningsvis vil jeg som bladets kasserer gerne opfordre vores
trofaste læserkreds om at blive en del af Mårslet Bladets vennekreds. Hvordan du gør – se andet sted her i bladet.

Uagtet i hvilken mængde indlæg der modtages, skal det jo
sammensættes, så der fremkommer et godt og læseværdigt
blad. For opsætning og layout har Laila Tolstrup Rich været

Ivan Dybvad
Mårslet bladets kasserer

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

www.træoghæk.dk
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TMG
RIGTIGE MÆND EFTERLYSES
Den 28. februar skulle helst blive en festdag i TMG Gymnastiks historie.
Denne dag afholdes der generalforsamling – hvis alt går vel coronamæssigt set –
og den nuværende bestyrelse, der består
af 7 unge og aktive kvinder forventer at
blive udfordret – og delvist udskiftet - af
engagerede og initiativrige mænd (og
kvinder) blandt foreningens medlemmer
eller andre aktive folk.
Baggrunden for ovenstående overskrift er
den, at nogle af de nuværende bestyrelsesmedlemmer føler, at det er på tide, at
der træder nye kræfter til. Det er ingen
hemmelighed, at de seneste års corona
restriktioner har tæret på kræfterne og
udfordret kraftigt.
TMGs gymnastikforening har over
500 medlemmer og en sund økonomi,
men den nuværende bestyrelse savner
medlemmer, der vil kunne hjælpe med
at inspirere med deres viden om markedsføring, økonomi, gymnastikfaglige

opgaver eller ledelse, samt ikke mindst
tilrettelæggelse af praktiske opgaver,
således at den gode daglige stemning
altid er til stede både under træning og
ved stævner.
Er man ny i byen giver medlemskab af
foreningen og tilknytning til bestyrelsen
rigtigt gode muligheder for hurtigt at få
et godt netværk.
Er man ”gammel” i byen får man som
aktivt medlem mange glæder og stor
fornøjelse ved at være med til at sikre
gode udfoldelsesmuligheder for alle, der
har lyst til at lave gymnastik og dermed
at holde sig i bevægelse både fysisk og
psykisk.
Alle i den nuværende bestyrelse siger, at
”det er både sjovt, udfordrende, givende
at være en del af arbejdet i bestyrelsen”
Det er et fælles ansvar at finde gode
bestyrelsesmedlemmer, der på frivillig
basis vil være med til at sikre at TMG
Gymnastik fortsat kan udvikle sig og være

attraktiv for børn, unge, voksne og ældre
i Mårslet.
De tilbageværende kvinder i bestyrelsen
glæder sig til at kunne byde rigtige mænd
og kvinder velkommen i deres kreds den
28.02
Denne opfordring er skrevet af Ole Laursen, 2370 7773, lovland@1773.dk
på vegne den nuværende bestyrelse i
TMG Gymnastik.
Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet,
er du meget velkommen til at kontakte
nuværende medlem af bestyrelsen i TMG
Gymnastik; Jane Midtgaard Madsen,
jane@tmggymnastik.com eller tlf. 6133
6608.
GENERALFORSAMLING I TMG GYMNASTIK
TID: 28.02.22 KL.18.30 TIL SPISNING OG
HYGGE.
STED: I SAL B, MÅRSLET MULTIHAL.
TILMELDING TIL: JANE@TMGGYMNASTIK.
COM

TMG - Generalforsamlinger 2022:
Der indkaldes hermed til generalforsamlinger i TMG:

Afdeling

TMG Hovedafdeling
TMG Badminton
TMG Basketball
TMG Cykelmotion
TMG Dart
TMG Floorball
TMG Fodbold
TMG Gymnastik
TMG Håndbold
TMG Motion
TMG Petanque
TMG Tennis
TMG Volleyball

Dato

22. marts 2022
22. februar 2022
24. februar 2022
21. februar 2022
3. februar 2022 *)
28. februar 2022
28. februar 2022
28. februar 2022
23. februar 2022
22. februar 2022
2. februar 2022 *)
23. februar 2022
24. februar 2022

Klokkeslæt
19:30
20:00
20:00
19:30
17:30
18:00
19:00
18:30
20:00
19:30
17:00
19:00
19:00

Multihallen, Sal A
Multihallen, Mødelokalet
Multihallen, Sal A
Multihallen, Sal B
Dartsalonen (ved siden af Egnsarkivet)
Skolens Kantine
Multihallen, Sal A
Multihallen, Sal B
Multihallen, Sal A
Skolens Kantine
Skolen, Mødelokale 3
Skolen, Mødelokale 3
Baneleddet 2

Dagsorden i henhold til TMG’s vedtægter.
*) Der indkaldes også på Facebook på Mårslet og Omegns opslagstavle.
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TMG

Spil volleyball i Mårslet
TMG Volley spiller hver torsdag i Mårslet Hallen kl. 20.30 – 22.00
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TMG
Mindful krop i flow
TMG Gymnastik udvider med et nyt hold: Mindful krop i flow. Vi udvider
kropsbevidstheden med yogastræk, frigørende øvelser for leddene, styrke,
stabilitet og afspænding.
Du tilpasser selv øvelserne efter din egen krops formåen, så holdet er
åbent for alle. Måske kommer du fra en arbejdsdag foran computeren eller
du vil bare gøre noget godt for krop og sind.
Instruktør er Lars V. Andersen. Fysioterapeut med praksis i 30 år.
Tid: Forløbet kører 10 mandage kl.16.30-17.30 i perioden 28.02.2216.05.22 (minus uge 15+16).
Sted: Sal B, Mårslet Multihal
Tilmelding: Hold øje med Facebook gruppen TMG Gymnastik og hjemmesiden TMG Gymnastik for link og tilmelding.
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem i TMG Gymnastik, Jane Midtgaard Madsen, jane@tmggymnastik.com

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
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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

Mårslet flagallé – der skal nye kræfter til
Det første flag blev hejst ud for borgerhuset i april 1986. (kilde: Mårslet Egnsarkiv)
Nu er situationen den, at Mårslet Fællesråd søger én eller flere familier, evt. en forening, der vil påtage sig opgaven med at opsætte og nedtage flagalleen på de officielle
flagdage og ved evt. ekstrabestillinger.
Flagstænger og flag bliver opbevaret på en trailer, der er itv. er huset i en garage på
Hørretvej.
Det skal påregnes at man selv skal stille med en bil med anhængertræk til transporten
rundt i byen.
Betalingen er pr. flagdag kr. 740. Antallet af flagdage i tiden 1.4. til 1.10. er - alt efter
hvordan helligdagene falder - mellem 21 og 25 dage.
Axel Thomsen og Erhard Nielsen, der har varetaget opgaven i en årrække oplyser, at
tidsforbruget pr flagdag er ca. én time til opsætning og én time til nedtagning når der
er to personer på opgaven. De er klar til at hjælpe de nye i gang, hvis der er behov for
det.
Interesserede bedes henvende sig til Poul H Poulsen, tlf. 28116536, mail poulhakonpoulsen@gmail.com eller til Lars P. Nielsen, mail lpn@privat.dk

Et
lille mysterie
Hej

Lige før jul fik vi en sjov og sød hilsen i
vores postkasse.
En lille gruppe piger(?) “red” rundt på
hver sin kæphest (?) - og vi fik denne
hilsen i vores postkasse:

Mårslet Bladets Vennekreds
Jeg vil gerne opfordre hver enkelt husstand om at blive en del af bladets vennekreds, og dermed være en del af bladets økonomiske fundament.
Det gøres ved at indbetale f.eks. kr. 100,00 til bladets bankkonto via netbank:
Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
eller via
MobilePay 2047 5889 (Ivan Dybvad).
Så vil jeg løbende overføre modtagne beløb til bladets konto.
Ligeledes er byens mange foreninger også meget velkommen til at indsende et
bidrag.
Ivan Dybvad
Mårslet Bladets kasserer

Hvilken historie mon gemmer sig bag
denne søde julehilsen??
Lars Vestergaard
Damgårdstoften 32

ÅBENT
ALLE
DAGE

8-21

Mårslet Byvej 28 • Mårslet
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Købmand
Lars Christensen
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VENNEFORENINGEN

januar 2022

Kære venner.
Venneforeningen afholder generalforsamling i Caféen på Kildevang
(med forbehold for nedlukning igen)
onsdag den 23.02.22 kl. 15.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Forslag om ophør af foreningen
5. Eventuelt

Samtidig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
samme dag kl. 16.00
da vedtægterne kræver, at ændringer/ophør skal vedtages på 2
på hinanden følgende generalforsamlinger.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Venneforeningen

STØT MÅRSLET BLADET

MÅRSLET VANDVÆRK
Der afholdes generalforsamling i
Mårslet Borgerhus d. 29. marts kl. 19.00.
Dagsorden følger vedtægterne.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Februar 2022

Det gøres ved at indbetale f.eks. kr.
100,00 til bladets bankkonto via netbank:
Reg. nr. 5072 Konto nr. 1091531
eller via
MobilePay 2047 5889 (Ivan Dybvad).
TAK FOR STØTTEN
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet

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

SKJULTE RØRSKADER:

Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”

For at opdage evt. skjulte rørskader i
tide, husk da at aflæse vandmåleren
regelmæssigt og kontrollere at punktet
l/h på vandmåleren viser 0, når der
ikke er forbrug.
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren.

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

EFTERLYSNING
Vi mangler stadig en ny kasserer til Fonden Mårslet Multihals bestyrelse.
Hvis det kunne være noget for dig eller én, du kender, så hører vi rigtig gerne fra dig.
Vi har i forvejen en dygtig bogholder, der står for al vores bogføring, driftsregnskaber og løbende likviditetsoversigter.
Som kasserer vil din hovedopgave derfor primært være udarbejdelse af fondens årsregnskab, hvilket kræver, at du har et grundlæggende kendskab til regnskab.
Du vil få en grundig indføring i opgaverne, og du behøver som udgangspunkt ikke at deltage fysisk i alle bestyrelsesmøderne, men du
må selvfølgelig gerne.
Du kommer ind i en erfaren og fasttømret bestyrelse med fem andre bestyrelsesmedlemmer, der hver især har forskellige ansvarsområder.
Har du spørgsmål til rollen som kasserer, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Kristjan Friis på formand@
maarsletmultihal.dk eller på tlf. 41 94 92 34.
Vi glæder os til at høre fra dig.
/Multihallens bestyrelse
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Offentlige foredrag i Mårslet MultiHal
Live-stream fra Aarhus Universitet. Alle dage fra kl.19.00.
ti 08-02-2022 Fremtidens Natur
Ved professor i økologi Jens-Christian Svenning, Institut for Biologi, Aarhus Universitet.
Jorden er en levende planet fyldt med mange forskellige livsformer. Men Jordens store
befolkning presser nu naturen. Hør hvordan mennesket påvirker Jordens biodiversitet og om
konsekvenserne for fremtidens levende natur. Hvilke løsninger skal vi satse på?
ti 22-02-2022 Den sovende hjerne
Ved lektor i neurofysiolog Birgitte Rahbek Kornum, Institut for Lægemiddeldesign og
Farmakologi, Københavns Universitet.
Hvad sker der i hjernen når vi sover, og hvorfor er søvn nødvendig for helbredet? Med afsæt
i den nyeste forskning dykker vi ned i søvnens mysterium – herunder de gavnlige effekter af
de fire søvnfaser og hvilke søvnråd der faktisk er værd at lytte til.
ti 01-03-2022 Klimaforandringerne
Ved professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen, Niels Bohr Institutet, Københavns
Universitet.
Hvilke konsekvenser får den globale opvarmning? Hvordan afbøder vi dem? Hvordan
tilpasser vi os? Hør svarene fra én af forfatterne af FN’s klimarapporter, som også vil
forklare vigtige atmosfæreprocesser og dele af videnskaben bag rapporternes resultater.
ti 15-03-2022 Ekstrem fordøjelse
Ved professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut for Biologi, Aarhus Universitet.
Slanger trives, modsat os mennesker, med at æde enorme måltider efter lang tids faste.
Hør om hvordan forskere med udgangspunkt i slangers ekstreme fordøjelsessystem prøver
at blive klogere på hvordan dyr og mennesker overlever langvarig faste.
ti 29-03-2022 Flagermus
Ved professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Biologi, Aarhus
Universitet.
Selvom der er mere end 1.400 flagermusarter og de udgør en femtedel af alle pattedyrarter,
er der meget vi ikke ved om hvad de foretager sig i mørket. Men nu har forskere sat små
computere på flagermus og fået ny viden om deres adfærd og jagt med ekkoer.
ti 26-04-2022 Ig Nobel Prize: first laugh, then think
By Marc Abrahams and three price winners.
The Ig Nobel Prize is awarded for “peculiar research” that at first makes us laugh and then
think deeply. Attend this lecture for a humour-filled dive into the prize-winning research. Meet
Marc Abrahams and some of the recent prize winners.
Bemærk: dette foredrag er en særlig genre: en cocktail af videnskab og humor. Nogle finder
det lidt ’for mærkeligt’ andre synes det er morsomt og interessant.
Foredragsholderne taler engelsk.
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Så meget vokser friværdien i Aarhus
Den store interesse for at købe ejerbolig har fået boligpriserne til at stige det
seneste år. Boligkøbere skal derfor betale
mere for at komme ind på boligmarkedet, men de kan hurtigt få oparbejdet en
friværdi. Det viser beregninger lavet af
boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra
Nordea Kredit.
I Aarhus koster et gennemsnitligt hus
på 140 kvadratmeter 3.920.000 kroner.
Finansieres det med et fastforrentet
realkreditlån med 10 års afdragsfrihed på
80 procent af købesummen og et 10-årigt
banklån på 15 procent, er der efter 5, 10
og 20 år afdraget henholdsvis 269.000,
608.000 og 2.144.000 kroner.

kroner. Hvis gælden afvikles over 30 år,
så vil man efter 5 år have tilbagebetalt
455.000 kroner. I løbet af 10 år vil der
være afdraget 946.000 kroner, mens der
efter 20 år vil være afdraget 2.045.000
kroner.
”Boligkøberne formår hurtigt at få
nedbragt en stor del af gælden og kan
løbende glæde sig over, at deres friværdi
og dermed opsparing vokser. Tommelfingerreglen er, at det godt kan betale sig at
træde ind på boligmarkedet, hvis man har
planer om at bo i sin bolig i mindst fem
år,” siger Jesper Bjerg.

Entré på boligmarkedet

Økonomien er igen begyndt at buldre
fremad efter mere end halvandet år med
Covid19. Det har været med til at presse
ledigheden i bund, og mange boligejere
oplever en høj jobsikkerhed, hvor frygten
for at miste økonomisk fodfæste er i
bund.
Det forventes, at den lave ledighed bidrager til en blød landing efter coronakrisen,
hvor vi formentlig vil se boligpriserne
stige i et mere roligt tempo end tidligere.
Der er derfor ikke en større risiko forbundet med at købe bolig netop nu, end
normalt, påpeger Lise Nytoft Bergmann,
der er boligøkonom i Nordea Kredit:
Jesper Berg, Indehaver af danbolig Beder

”Renten er så småt begyndt at stige,
men den ligger stadig på et historisk lavt
niveau, og man kan stadig få et attraktivt
lån i bank og realkreditinstitut. Førstegangskøbere, som ofte har en mindre
opsparing, kan derfor hurtigt få oparbejdet noget friværdi,” siger Jesper Bjerg,
indehaver af danbolig Beder.

”Den høje beskæftigelse og efterspørgsel
efter arbejdskraft sikrer boligejerne et
stabilt indkomstgrundlag. Hvis vi sammenholder det med de stadig lave realkreditrenter, så er det alt andet lige både
relativt sikkert og billigt at gøre sin entré
på boligmarkedet, hvis man overvejer at
gøre alvor af ens boligdrømme.”

Friværdien vokser hurtigt

Andengangskøbere kommer ofte med en
større egenbetaling, fordi de har solgt en
tidligere bolig og har haft længere tid til
at spare op. Mange andengangskøbere
kan derfor nøjes med et realkreditlån på
op til 80 procent af boligens værdi og på
den måde undgå banklånet.
I Aarhus svarer det til et lån på 3.136.000
kroner og en egenbetaling på 784.000
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Helligtrekonger viser vej
Helligtrekongers morgen (som her i
år faldt på den 2. januar) gav jeg mig
til at læse en lille bog skrevet af forstanderen på Silkeborg Højskole,
Christian Hjortkjær. Bogens titel er
”Utilstrækkelig” og kredser om et emne, der optager mig meget: Hvorfor er
mistrivslen blandt vores unge mennesker så udbredt? Jeg troede, jeg
kendte de fleste af svarene på det,
men som læser blev jeg hurtigt klar
over, at den diagnose, jeg selv er
kommet op med, er alt for entydig og
letkøbt.
Umiddelbart forestillede jeg mig, at
de unges problem er de mange valgmuligheder og en frihed til at gå ombord i disse muligheder, der kan blive
for meget af det gode og gøre det
rigtige valg uoverskueligt. Christian
Hjortkjær twister den opfattelse ved
at sige, at man jo ikke bliver syg af at
have for meget frihed, man bliver syg
af at blive fortalt, at man har en frihed, man reelt ikke har. Han påpeger, at undersøgelser viser, at vi har
at gøre med en ungdom, som i den
grad er underlagt normer og pligter.
Ikke at de er begrænsede af forbud,
for de må meget gerne gøre oprør og
stå frem og være unikke, nej de er
begrænsede af påbud. ”Hvis bedre er
muligt, så er godt ikke godt nok”, som
en pige havde skrevet som en note til
sig selv og sat på sin computerskærm som en daglig påmindelse.
”Du kan, hvad du vil” og ”du skal gøre
lige, hvad du har lyst til”, sådan siger
vi til vores store børn, fordi sådan
skal støttende forældre sige. Men
resultatet bliver, at man hele tiden
skal mærke efter, hvorvidt man har
gejsten, og hvis man ikke lykkes med
noget, så er det fordi, man ikke ville
det nok. Man bliver et udmattet selv,
og ganske ensom på sin rejse gennem livet. -Alt er jo op til dig, og du vil
gøre det så godt som muligt.

At unge mennesker kan føle sig udmattede og ganske utilstrækkelige
ligger altså som en tendens i tiden,
de har svært ved at stå imod. Derfor
mistrives så mange, og man kan dårligt bebrejde dem det også.

Det var nogle af de ansatser, bogen
Utilstrækkelig gav mig, krydret med
egne eksempler i det ovenstående.
Og så tog jeg i kirke denne søndag.
Jeg tog til afskedsgudstjeneste for en
nær kollega det sted, hvor jeg før var
præst, og derfor kunne jeg møde op
som en almindelig kirkegænger med
den stemning i hovedet, man nu træder ind ad kirkedøren med. Denne
formiddag altså med den bekymrede
tone af, hvordan vi får vendt utilstrækkelighedsfølelsen og hjælper de
unge og os selv med at finde en bedre vej gennem livet.
I bedste mening siger man til de trætte forældre til to små blebørn: Husk
nu at nyde det! Eller ønsker kollegaen en god ferie med en ordre om at
nyde det. I en protestantisk forståelse
levede vi før i et pligtsamfund, hvor
man kunne prøve at nyde sin pligt blandt andet et pligtbesøg hos sine
bedsteforældre eller den syge nabo. I
vor tids forbrugersamfund er vægten
flyttet hen på pligten til at nyde, og
det er noget ganske andet. Man vil
som forældre helst ikke pådutte sine
børn en pligt, men man prøver i stedet indtrængende at lade dem finde
lysten i sig selv til at vælge noget,
man som forældre går ind for. Det
kunne være teenagerens besøg hos
bedsteforældrene. Et udtryk for denne
kærlige
manipulation
er
”følelsespåbud”: De unge mennesker
har pligt til at være glade og smilende, og mange forældre holder sig
ikke tilbage fra at lægge billeder op
på de sociale medier af deres unge
mennesker, som så nødigt vil være
en skuffelse for deres forældre.
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Det første, præsten læste fra alteret,
var teksten fra Jobs Bog kapitel 12:
”Men visdommen, hvor finder man
den? Hvor bor indsigten? Mennesker
kender ikke vejen til den, den findes
ikke i de levendes land…” -så fint
indledes Helligtrekongerstiden, som
netop handler om de tre vise mænds
rejse hen for at finde Guds nyfødte
søn og opdage, hvem han var. Og
siden gik præsten på prædikestolen
og prædikede over ordene: »Jeg er
verdens lys. Den, der følger mig, skal
aldrig vandre i mørket, men have livets lys.«
Det kan man sige, at det er der vel
også en slags påbud i: Hvis du ønsker at vandre i lyset frem for mørket,
skal du følge Jesus. Det er dog hverken moral eller noget følelsesmæssigt påduttende.
Fortsættes på næste side
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man lykkes med at elske, så er man
selv et elsket Guds barn. Her kan alle
være med.

For Helligtrekongersøndag handler
om de vise mænds rejse hen for at
finde Guds nyfødte søn og opdage,
hvem han var. Stjernen ledte dem
frem. Visdommen skal mennesket
ikke udmatte sig selv med at finde
alle mulige utænkelige steder. Den er
hos Gud, ifølge Jobs Bog fra Det
Gamle Testamente. Og ved Det Nye
Testamentes begyndelse forstår vi, at
denne visdom bliver givet os som en
fortælling. En fortælling om at den
almægtige Gud er kommet til syne for
os i et lille afmægtigt barn. Han gav
afkald på sin magt, og de vise mænd

Kirketiderne

knælede ned for dette skrøbelige væsen, for her er visdommen. Da Jesus
voksede op, skærpede han de 10
bud ved ikke alene at sige, at man
ikke må slå ihjel, nej man må ikke
engang blive vred. Det er jo ikke muligt, det ved enhver, og især vidste
Guds søn det. Hvorfor sagde han så
det og andet lignende, som nogen
har misforstået som moralisme? -Det
sagde han for ikke at udmatte os med
et ideal om, at vi skal være perfekte.
Kristendommen forlanger en høj moral: ”Du skal elske”. Men dette ”skal”
står ikke alene. For uanset hvordan

Når vi i dag stræber efter at kunne
optimere os selv og kommer så galt
afsted, fordi vi aldrig når i mål, for
godt er ikke godt nok, så se til de vise
mænd. De er et billede på, at mennesket leder efter visdommen, og for de
vise mænd var den under stjernen,
der lyste for alle på himlen, for at alle
skulle kunne finde det, de fandt: Barnet i krybben, Guds søn.

Venlig hilsen
Sognepræst Signe Høg

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og Sognehus
Februar

Februar
Søndag d. 6. februar kl. 10.00
Sidste søndag efter helligtrekonger
Præst: Signe Høg

Tirsdag d. 1. februar
kl. 14.00
Dåbskludestrikkecafé i sognehuset.

Onsdag d. 23. februar
kl. 9.30 - 12.00
Frokostpausen i sognehuset.

Tirsdag d. 8. februar
kl. 14.00 - 16.00
Hyggeklubben i sognehuset.
Musikalsk underholdning.

Onsdag d. 23. februar
kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset.

Onsdag d. 9. februar
kl. 9.30 - 12.00
Frokostpausen i sognehuset.

Søndag d. 13. februar kl. 10.00
Søndag septuagesima
Præst: Trine Nissen

Onsdag d. 9. februar
kl. 19.00 - 21.00
Sangaften i sognehuset.

Søndag d. 20. februar kl. 10.00
Søndag seksagesima
Præst: Trine Nissen

Mandag d. 14. februar
kl. 9.30 - 11.00
Mandagscafé i sognehuset.

Onsdag d. 23. februar kl. 17.00
BørneBamse gudstjeneste
Præst: Signe Høg

Onsdag d. 16. februar
kl. 19.30
Indre Mission i sognehuset.
Missionær Brian Madsen, Vejle
”Du er udvalgt til at skulle have en
særlig rolle.”

Søndag d. 27. februar kl. 10.00
Fastelavns søndag
Præst: Signe Høg
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Søndag d. 27. februar
kl. 11.00
Fastelavnsfest i sognehuset.

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

Frokostpausen

BørneBamse
gudstjeneste
onsdag
23. februar
kl. 17.00

- et fællesskab for mænd
I februar mødes vi
9/2 og 23/2 kl. 9.30

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 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 8. februar kl. 14
MUSIKALSK UNDERHOLDNING

Mandag den 14. februar
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.

Stensballe Harmonikaklub vil med ca. 10 musikanter spille
ørehængere fra Giro 413 og meget andet.
Der vil også være plads fællessang.

På hjerteligt gensyn
Ingerlise Wendland
og Kirsten Cramer

Mariehønen

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

Venlig hilsen
Mårslet hyggeklub

Lærkereden

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

Børneklubberne hører under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Har du lyst at se, om det er noget for dig, er du velkommen til at møde op og
prøve det eller kontakte en af lederne.
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SANGAFTEN
Onsdag den 9. februar byder vi igen ind til en sangaften i Sognehuset kl. 19-21.
Kom og få rørt stemmebåndet i selskab med andre sangglade, når vi sammen synger nyt og gammelt fra
Højskolesangbogen, og vær med til at sætte præg på aftenen med netop dine yndlingssange.
Undervejs smører vi stemmebåndene med en kop kaffe eller te.

Nyt Menighedsråd

Erik Lund Sørensen og Helle Harmsen er udtrådt af menighedsrådet fra deres roller som
henholdsvis menighedsrådsformand og kontaktperson.
Menighedsrådet og kirkens ansatte vil gerne
sige dem en stor tak for deres engagement og
det arbejde, de hver især har lagt i Mårslet
Kirke.
Den 24. november blev det nye menighedsråd konstitueret, hvor René Lunderskov er
indtrådt som formand, Anders Kristoffersen
som næstformand og Anders Sørensen som
kontaktperson. René Lunderskov og Else
Kjemtrup er begge indtrådt i menighedsrådet
fra deres poster som suppleanter. Alle øvrige
medlemmer blev genvalgt til deres nuværende poster.
Mårslet Menighedsråd
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Kirkekaffe med ansigt
Den er indkøbt af firmaet
”Kirkekaffe” direkte hos producenterne i landsbyen El Coyolar i Nicaragua. Som en del af den samlede betaling går 14 kr/kg til en
fælles fond til brug i landsbyen. I
2020 blev disse penge brugt til et
børnebibliotek og til oprydning og
Men et mindre og konkret tiltag
er, at kaffen i Sognehuset nu er et desinficering af grøfter.
eksempel på Fairtrade. Tanken
Så nu er der endnu en god grund
er, at man, når man drikker kaffen, skal vide, hvor den kommer
til at komme og drikke en ekstra
fra. Dermed knyttes der en forbin- kop kaffe ved arrangementerne i
delse mellem producent og forSognehuset og Kirken.
bruger.
Grønt Udvalg
Mårslet Kirke arbejder på mange
måder med at opfylde behovet for
en grøn omstilling.
Kirkeministeren har godkendt en
plan herom – men den slags planer kan godt virke lidt fjerne…
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Skal I med til fastelavnsfest?
Traditionen tro fejrer vi fastelavn her i Mårslet Kirke med
fastelavnsgudstjeneste:
Søndag d. 27. februar kl. 10.00.

Fastelavnsgudstjenesten er for hele familien - store som
små - og man er velkommen til at komme udklædt i kirke.
Minikonfirmanderne fra 3.c medvirker ved gudstjenesten.

Vi håber især at se mange udklædte børn, da vi bagefter
holder fest i Sognehuset med tøndeslagning, fastelavnsboller og hygge.
Alle er meget velkomne og arrangementet er gratis.

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.

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:
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

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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Kirkediget står nu færdigt
I efteråret 2021 påbegyndtes der en større istandsættelse af kirkediget fra hjørnet af Obstrupvej og hen til det store træ.
Nu kan det færdige arbejde ses, og vi håber, at folk vil nyde det nye kirkedige.
Billeder før, under og efter istandsættelsen kan ses herunder:

Fotos: Jørgen Lauritsen

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

Håbet er, at samtalen, hyggen og det rummelige samvær kan være med til at bane vejen for et nyt livsmod.
Nuværende gruppe startede op den 31. januar, og da
det er en lukket gruppe, er det først muligt at deltage i
næste gruppe, som starter op til august. 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 maile til Susanne Lauritsen:
2532 4657, sus@sjl.dk

Mødernes indhold er en åben og ærlig samtale, hvor
man i al fortrolighed deler sine erfaringer med hinanden.
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Gruppelederne Susanne Lauritsen, Kaj Lolholm
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Kontakt Kirken
SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
SKH@km.dk
Fridag: mandag
SOGNEPRÆST
Trine Bredahl Nissen
Tlf. 4041 6401
TBNI@km.dk
Fridag: mandag
KORDEGN
Helle Marie Nygaard
Personregistrering Syd
Mail: maarslet.sogn@km.dk
Tlf. 8733 4472
Telefontid: man- fre: 10.00-13.00
KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag
KIRKE- KULTURMEDARBEJDER
Rebecca Hilmer Haugstrup
Tlf. 4022 4076
kirkekultur@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag og fredag

Kirken er åben

ORGANIST OG KORLEDER
Kasper Fonnesbæk Andersen
organist@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag og tirsdag
KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
l.f@stofanet.dk
Fridag: mandag

Mårslet Kirke er normalt åben i dagtimerne mandag til fredag kl. 8.00 17.00. Alle er velkomne til at slappe
af fra dagens stress og nyde roen i
det smukke kirkerum.

Kirkebil

GRAVER
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården,
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
graver@maarslet-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
René Lunderskov
Tlf. 2131 4827
8105RTL@km.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 23. februar
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

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp 2022
Søndag d. 13. marts
Hvis du har lyst til at være med som indsamler og på
den måde gøre en forskel for mennesker i nød, er du
meget velkommen til at henvende dig til vores præst
Signe Høg på mailadressen: skh@km.dk
-Mere information følger i næste Mårslet Blad
og på kirkens hjemmeside.
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Tranbjerg Bibliotek
Pausehjørnet

Onsdag den 2. februar, onsdag den 9. februar, onsdag den 16.
februar og onsdag den 23. februar kl. 14-16
Arrangementet er gratis

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.

Strikkecafé

Torsdag den 3. februar fra kl. 17.00
Arrangementet er gratis

Kom til den månedlige strikkecafé på Tranbjerg
Bibliotek
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.

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.

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.

Ingen tilmelding, bare mød op.

Ingen tilmelding, bare mød op.

Minifredag

Fredag den 4. februar og fredag den 25. februar kl. 15-16
Arrangementet er gratis

Kom til en hyggelig eftermiddag på biblioteket for
de små!
Vi laver krea, hvor alle kan være med. Eller måske vil vi hellere
høre musik og lege, så gør vi det. Eller måske vi hellere vil se
en lille film, så gør vi det!
Aktiviteten er for børn i alderen 2-5 år.

Bamsefødselsdag

Onsdag den 16. februar kl. 14-15.30
Arrangementet er gratis

Vi fejrer bamserne

Har din bamse fødselsdag? Så kom til bamsefødselsdagsfest på biblioteket.
Vi hygger og leger med bamserne og synger selvfølgelig
fødselsdagssang.
Der vil også være lidt lækkert at spise og drikke.
Så husk din bamse.

Ingen tilmelding, bare mød op.

For børn i alderen ca. 3-5 år
Tilmelding er nødvendig og skal ske via aakb.dk/tranbjerg. Kun børn skal have billet.

Weekend-krea: Fastelavnsris

Lørdag den 19. februar og søndag den 20. februar i hele
bibliotekets ubetjente åbningstid, kl. 07-20.30
Arrangementet er gratis

Kom og lav et fastelavnsris

Kom til en hyggelig krea-weekend på biblioteket, hvor I
denne weekend kan lave et fastelavnsris.
Brug materialerne, vi har sat frem, eller gå på opdagelse i
vores krea-skuffer.
Tranbjerg Bibliotek er på Facebook
Her kan I følge med i hverdagen på
biblioteket
Bare søg på ’Tranbjerg Bibliotek’, og
anmod om at blive medlem.

Ingen tilmelding, bare mød op.
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Læs højt – Læs sammen
Fredag den 4. februar, fredag den 11. februar, fredag den 18.
februar og fredag den 25. februar kl. 10-11.30
Arrangementet er gratis

folkeskolen, kan du være med. Børnene får ofte meget ud af at
lytte til højtlæsningen og snakken, selvom de måske ikke har et
sprog endnu.

Læsegruppe for småbørnsforældre

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.

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!

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.

Læseforeningen og Tranbjerg Bibliotek inviterer småbørnsforældre med i en læsegruppe, hvor vi primært læser fortællinger
for voksne, men hvor der også kan inddrages historier for
børnene.
Læsegruppen er baseret på højtlæsning, og det betyder, at der
aldrig er forberedelse hjemmefra - bare kom, som du er!

Vi mødes om fredagen kl. 10-11.30 på Tranbjerg Bibliotek,
men man må gerne være med, selvom man ikke kan komme
hver gang. Hold dig opdateret på hjemmesiden aakb.dk/tranbjerg for eventuelle ændringer.
Kontakt Sarah fra biblioteket på 41873113 eller lsad@aarhus.
dk, hvis du har spørgsmål eller gerne vil melde dig til.

I læsegruppen deler vi vores umiddelbare tanker og undren,
når vi læser en historie sammen for første gang. Uanset om
du læser en masse i din fritid eller ikke har rørt en bog siden

Klæd dig ud i pap

Torsdag den 10. februar kl. 15-17, torsdag den 17. februar kl. 1115, torsdag den 24. februar kl. 15-17
Arrangementet er gratis

Lav din egen udklædning!

Bliv klar til fastelavn med en hjemmelavet udklædning. Vi laver
sværd, skjolde, sjove hatte, tryllestave og meget mere.
Ingen tilmelding, bare mød op.

Guidet fælleslæsning

Torsdag den 24. februar kl. 10-11.30
Arrangementet er gratis

Vi vil sidde tilbagetrukket ude i biblioteket og læse, og der
vil være kaffe og småkager til læsningen.

Har du lyst til at prøve at være en del af en læsegruppe,
hvor vi deler vores umiddelbare undren eller begejstring,
når vi læser en novelle og et digt sammen for første gang?

I læsegruppen er der plads til det hele – tanker, følelser og
erfaringer, som vi deler i samtaler om skønlitteratur.

Så kom og deltag i guidet fælleslæsning, hvor biblioteksformidler Emilie vil guide læsegruppen gennem højtlæsning og
samtale.

Du kan deltage, hvad enten du er belæst eller ny i litteraturens verden, og det kræver ingen forberedelse at deltage.
Det er Emilie, der udvælger og læser en novelle og et digt
højt og skaber rum for fælles samtale.

Vi mødes den sidste torsdag i hver måned fra og med
januar til og med juni. Du kan deltage en enkelt gang eller
alle gangene - det er helt op til dig, hvor ofte du har lyst til
at deltage.

Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til Emilie på
embol@aarhus.dk. Skriv ”guidet fælleslæsning” og dato i
emnefeltet og dit navn i selve mailen.
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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 1. februar

kl.19-21

Onsdag

den 9. februar

kl. 16-17.30

Tirsdag

den 15. februar

kl. 19-21

Onsdag

den 23. februar

kl. 16-17.30

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

Hold øje med hjemmesiden for evt. ændringer.

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

www.maarsletarkiv.dk - søg i arkivets samlinger herfra via arkiv.dk
Facebook: Find os og følg os på siden Mårslet — Lokalhistorie

Lokale artikler i årbøger 2021
Vær en del af foreningen!
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

Østjysk Hjemstavnsforening har i
årbogen 2021 tyve artikler, bl.a.
af vores lokale forfattere Jørgen
Kraglund om Tingskoven og Carl
Gerhard Crone om Langbergslægten. Vi kommer omkring
Silkeborg, Skanderborg, Odderegnen og ikke mindst egnen her
syd for Aarhus, fx historien om
skudsmålsbogen i Torrild der
trækker tråde til en familie i Mårslet. Et medlemskab koster 130
kr. hvor årbogen er inkluderet.
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Historisk Samfund for Århus
Stift har i årbogen 2021 ti artikler, bl.a. en om Moesgårds teglværk af Jens B. Skriver. En anden interessant artikel af Rosanna Farbøl er Bomber og
beskyttelsesrum - hvis krigen
var kommet til Aarhus. Lars
Morell, Lars Nikolajsen og Leif
Dehnits er også blandst forfatterne. Et medlemskab koster
195 kr. hvor bogen er inkluderet.
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Poul Enevoldsen, 40409249 eller
poul.oxvig@gmail.com
Kommende arrangementer
for medlemmerne
Generalforsamling og foredrag 14. marts
Derudover planlægger vi flere vandreture i løbet af året, da udendørs arrangementer forhåbentlig er mere sikkert at
afholde i disse tider.
Nærmere herom i næste Mårslet Blad.

En lokalhistorisk artikel fra 1959
Fortsat fra MårsletBladet december
2021/januar 2022.
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”.
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: Fire små huse, hvor
lyset aldrig går ud
Uha, sagde damen
Fiskerhuset – alle, der har været
ved Moesgård Strand, kender det –
beboes af fisker Søren Vestergaard
og hans kone Frederikke. Søren er
søn af Jørgen Vestergaard (se tidligere uddrag), og de har boet der
lige siden, den gamle flyttede.
Godsejerinde Bothilde Dahl, der
døde for nogle år siden, bestemte,
at der altid skulle bo en fisker i huset, så længe hun havde noget at
skulle have sagt, og ingen var nærmere til det end Søren.
Fiskerhuset er et yndet motiv for
landskabsmalere. Det findes på
hundredvis af lærreder i omtrent
ligeså mange forskellige udgaver,
og på dem alle læner stigen sig op
ad gavlen til lugen. Det gør den også i virkeligheden. Det hører med.
Søren og Frederikke kan ikke lide
tanken om at skulle flytte. For nogle
år siden kom der en fin dame. Frederikke var alene hjemme, og damen begyndte at tale om, at Fiskerhuset egentlig kunne være rart at
have som sommerhus. Frederikke
sagde ikke noget, men tog spanden
og gik ud til brønden for at hente

Frederikke Vestergaard i Fiskerhuset 1959. Foto i Demokraten.

vand.
- Har De ikke vand inde? Spurgte
damen.
- Nej, sagde Frederikke.
Så opdagede damen, at der ikke
førte ledninger hen til huset.
- Har De heller ikke elektricitet?
- Nej, sagde Frederikke.
- Hvad med toiletforhold?
- Ja, det er her ude bagved, sagde
Frederikke.
- Uha, sagde den fine dame, så vil
jeg sandelig ikke bo her.
- Det ka’ De heller ikke komme til,
så længe vi bor her, sagde Frederikke – og vi flytter ikke.
De hårde storme
- Sommeren er vidunderlig ved
stranden. Åmundingen skiller huset
fra badestranden, og skoven beskytter mod vestenvinden. Men om
vinteren er det ikke altid let. Østenstormen kan ved højvande sende
kaskader af skum ind over den stråtækte idyl, så vandet driver af muren. Døren ud mod havet er ved
vintertide spærret af med et ekstra
lag brædder, for den kan ikke bruges alligevel, og helt tæt er den ik-
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ke. Hvert eneste forår må Søren i
gang med at reparere ude og inde.
- Sådan et hus kan overhovedet
ikke tåle, at der ikke bor nogen i det,
siger Frederikke. Der skal fyres hele
vinteren, ellers falder det sammen.
Derfor duer det ikke til nogen, der
kun vil have det som sommerhus.
- Salget af Moesgård?
- Der er vel ingen, der ved noget
rigtigt. Jeg har indtrykket af, at de er
imod hinanden alle sammen. Og så
længe de ikke kan blive enige, får vi
vel lov at bo her. Vi vil være kede af
at flytte, det kan De stole på.
(Artiklen fortsætter herefter med de næste huse, Bødkerhuset og Samshuset).
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SOMMERKURSER PÅ TESTRUP HØJSKOLE
Hvad skal du lave i sommerferien? Vi åbner for tilmeldingerne til kurserne i sommeren 2022 i dag, så tjek skolens hjemmeside, hvor
du kan læse om de enkelte kurser og tilmelde dig.

SØREN KIERKEGAARD I TYSKLAND

Vi tilbringer en uge med Danmarks store tænker – Søren Kierkegaard.
Denne gang skal det handle om Kierkegaards forhold til Tyskland og Tysklands syn på Kierkegaard.
Vi har inviteret en række af landets skarpeste Kierkegaard-eksperter, som vil føre os vidt omkring i filosoffens litterære, filosofiske og teologiske forbindelse med Tyskland og armlægninger
med landets store tænkere.
Kurset er fra 26. juni-02. juli 2022.

DANS! - NATUR
På sommerens dansekursus skal vi hylde kroppen og naturen.
Vi skal ned og bide i græsset, mærke luften i håret og solen
på huden.
Alt imens vi danser argentinsk tango, gaga, experimental hiphop, thai chi, stedsspecifik dans, vestafrikansk trommedans,
living yolates, afrobeat og lydkor.
Dertil kommer foredrag, turdag med dans i naturen, danseforestilling, koncert og dansefest.
Kurset er fra 17.-23. juli 2022.

TAG OG LÆS! - BEGÆR

Begær findes i alle afskygninger og associeres ofte med magt,
sex, rigdom og berømmelse. Men det kan også og lige så godt
være et begær efter retfærdighed, forandringer og bevægelse. I vores del af verden har Metoo sat store forandringer i
gang, og debatten om sex og moral gynger derudaf. Samtidig
er der stor interesse for Sapfos erotiske kærlighedsdigte fra
antikken og for Højsangen, som bliver genopført og gendigtet
flittigt. Hvordan hænger alt det sammen, og hvilket sprog
taler Eros i kunsten i dag? På Tag og læs! vil vi hylde den liderlige litteratur og undersøge, hvilke former erotikken antager
før og nu. Fokus er også og som altid den nordiske litteratur
i samarbejde med Nordisk Råds Litteraturpris-sekretariat.
Navne og program opdateres løbende frem til februar, hvor
de nominerede til Nordisk Råds Litteraturpris offentliggøres.
Kurset er fra 24.-30. juli 2022.

AUGUKU

Auguku er en uges intens højskole for alle, hvor vi både prøver
kræfter med et af Testrup Højskoles linjefag (filosofi, kunst, teater, skriv musik) og opfinder helt nye fag. Kurset har tradition
for at tiltrække tidligere elever, der, sammen med nye ansigter,
skaber den stærke faglighed og fede stemning, Testrup er kendt
for.
Kurset er fra den 30. juli-05. august 2022.
Billetsalget til Auguku åbner tirsdag den 31. maj 2022 klokken
17.00 på testrupelev.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 marts 2022
Deadline for indlæg er den
10. februar 2022
Skal der være fest
- så hold den i
Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside
www.borgerhus.dk

STØT MÅRSLET BLADET
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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Annoncer

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

……
Indlæg

Har du indlæg til bladet, så
send det til:
indlaeg@maarslet-bladet.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

Tlf. 24 24 72 54 kontakt@simonlindgreen.dk
www.simonlindgreen.dk
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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 marts
Deadline for indlæg er den 10. februar 2022
30
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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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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

