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Sogne- og lokalblad for foreninger
tilsluttet Mårslet Fællesråd, Kirkeblad for Mårslet Sogn, skoleblad for
Mårslet Skole, TMG-Nyt, Lokalcenter-Nyt og Egns-arkiv Orientering,
Nyhedsbrev fra Testrup Højskole.
Ansvarshavende redaktør:
På vegne af FU Arkitekt Poul H. Poulsen
Mail: MaarsletFU@gmail.com

Lederen
Ingen vej udenom: Nu er den her snart
Af Hans Petersen
tidl. chefredaktør hos Aarhus Stiftstidende
Den har været 20 år undervejs, men nu er omfartsvejen mellem Beder og motorvej E45 så tæt
på, som den næsten kan være. Til nytår kan vi formentlig køre på hele strækningen fra Beder til
Torshøjvej ved Kolt-Hasselager og derfra det korte stykke til motorvejen.
Giber Å har i århundreder spillet en rolle for livet i vores område, så det er naturligt at kaldenavnet Beder-Beringvejen er blevet til det permanente Giber Ringvej.

Opsætning og layout :
Laila Tolstrup Rich

12 kilometer er stykket, og 16 broer er skabt, når vejen står klar. Målet er, at den sammen med
Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen udgør en del af en ny ringvej rundt om Aarhus.

Opsøgende indlæg:
Cecilie Schmidt Dam

I Mårslet skulle vi gerne få glæde af, at den nye ringvejs formål er at fordele trafikken bedre.
Først og fremmest får vi selv nemmere ved at komme til motorvejen til glæde for ikke mindst de
mange, som arbejder nord og syd for byen og i en vis afstand.

Indlæg sendes til:
indlaeg@maarslet-bladet.dk

Vi får mindre trafik gennem Mårslet, færre vil bruge Jelshøjvej og Ellemosevej for at komme til
motorvejen, og det bliver formentlig nemmere at komme på Oddervej for dem, som skal den vej,
fordi mange fra Odder-siden vil smutte på Giber Ringvej ved Beder. For beboere på Tisetvej bliver
den nye vej en lettelse, fordi den vej i dag tager meget trafik morgen og eftermiddag.

Deadline er den 10. i måneden
for stof til efterfølgende nummer.
Udkommer hver måned i et oplag
på 2500 stk. - dog ikke i januar og
august. Indlæg repræsenterer ikke
nødvendigvis bladets holdning,
men indsenderens. Redaktionen
forbeholder sig ret til at redigere i
indsendt stof.
Annoncer:
Ivan Dybvad
Nymarks Alle 20
8320 Mårslet
Mail: annoncer@maarslet-bladet.dk
Distribution:
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: Erantis. /pxhere.
com
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.
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I forvejen er det eftertragtet at bo i Mårslet, og den nye vej vil styrke den interesse. Det gælder
også for virksomheder. Faglig koordinator i Grundsalg og Opkøb i Aarhus Kommune, Jesper
Holmgaard, oplyser, at der er stor efterspørgsel på erhvervsgrunde syd for Aarhus, også ved den
kommende Giber Ringvej.
Det næste er, hvordan vi vil leve med ringvejen. Der er taget mange hensyn til at dæmpe støjen
fra bilerne. Det sker med støjvolde langs Torshøjvej ved Bering, på strækningen syd for Tranbjerg
og syd for Beder. Syd for Mårslet og mellem Enslev og Tranbjerg er der ekstra sænkning og nogle
steder er terrænet hævet.
Ikke mindst på Testrup Højskole har der været bekymring for den øgede trafik og støj, og højskolen har fået jord til at bygge støjvolde med.
På selve vejen er der brugt asfalt, som reducerer støjen. Og tænk så, hvordan det vil være, når vi
om få år kører i elbiler alle sammen. Der er håb om mindre støj og bedre afviklet trafik.

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 økonomi
Af Ivan Dybvad
Mårslet Bladets kasserer
Hvis man ikke lige interesserer sig for det, er der nok ikke noget
mere kedeligt end regnskab og økonomi. Det er der givet andre
som tager sig af!

På repræsentantskabsmødet fremlagde jeg materialet og beskrev hvorfor, at underskuddet blev mere end dobbelt så stort
end budgetteret.

I relation til Mårslet Bladet gør jeg det, men jeg kan ikke hekse
med tallene. Mårslet Bladets økonomi er under pres, men heldigvis har vi fortsat et ganske fornuftigt beløb at stå imod med,
der over en lang årrække er blevet opsparet. På et tidspunkt –
for en del år siden – var det opsparede overskud så stort, at Fællesrådet besluttede, at donerer kr. 100.000 til multihal projektet.
Ganske fornuftigt, men den mulighed foreligger ikke længere til
andre projekter.

I budgettet for 2022 budgetteres der fortsat med underskud
– dog nedbragt til kr. 5.000. Heri er indarbejdet en stigning i
storbrugernes bidrag til bladet og en mindre stigning i annonceprisen.

Det regnskab for 2021 som jeg berettede om på Fællesrådets
repræsentantskab den 21. februar 2022, udviser et stort underskud på knap kr. 20.000, mod et budgetteret underskud på
knap kr. 9.000. Heldigvis har vi fortsat omkring kr. 120.000 at stå
imod med, men det holder jo ikke i længden, hvis bladet om en
årrække fortsat skal lande i jeres postkasser.

Jeg har været så optimistisk at budgettere med, at vennekredsen – det er bl.a. dig – bidrager med kr. 5.000. Her i skrivende
stund (den 10.02.22) har 22 personer/familier indbetalt hver kr.
100, i alt kr. 2.200. Tusind tak for det! Så mangler der blot at 28
andre personer/familier gør det samme, for den del af budgettet
er opfyldt. Håber på det bedste. 50 personer/familier udgør ca.
4% af dem som modtager bladet.
Se muligheden for at være en del af vennekredsen andet sted i
bladet. På forhånd tak for engagementet!

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

Vidunderknolden
Center Syd
Kirketorvet 6b st24
8310 Tranbjerg
*

Telefon 86 290411

www.træoghæk.dk
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TMG
De frivillige driver dansk håndbolds succes
Tekst: Camilla Steensborg, TMG Håndbold
Foto: Finn Lund Andersen

end fire personer at overtage hans arbejdsopgaver i klubben
efter hans afsked.

Syngende netmasker og kaffe på kanden under træningskampen
mellem Skanderborg/Aarhus Håndbold – Ribe-Esbjerg HH var
med til at skabe en festlig lørdag med tophåndbold i Mårslet
Hallen sidst i januar. En kamp, som TMGs venskabsklub Skanderborg/Aarhus Håndbold i øvrigt vandt 30-27.
Morten Balling og Kristoffer Laursen, Skanderborg/Aarhus Håndbold, stillede efterfølgende velvillige op til en snak med fokus
på frivillighed. En problematik, de ved eksisterer i foreningslivet
generelt, selv om de ikke altid tænker over det i deres dagligdag
som professionelle spillere.
”Som professionel spiller er det fantastisk at komme ud i de mindre klubber og foreninger og opleve, at de frivillige møder op og
fx sælger kaffe og kage i hallen kun fordi, tilskuerne sætter pris
på det”, siger Balling.
Han startede sin håndboldkarriere i Østsalling IF, hvor en for ham
betydningsfuld frivillig, Knud, stadig er en del af klubben.
”Knud er en ildsjæl, men måske også en uddøende race, som
bare kaster alt ind i foreningslivet. Han har betydet meget for
min håndboldopvækst” siger Balling, der stadig den dag i dag
taler med Knud, når han møder ham.

Laursens far var holdleder for Laursen og hans holdkammerater
gennem en årrække i børne- og ungdomsrækkerne – dog ikke
altid med sønnens billigelse.
”Jeg tænkte tit, hvorfor han egentligt skulle være det”, siger
Laursen og fortsætter: ”men i dag kan jeg se, at det har givet mig
noget i forhold til min far. Det gav mig værdi at have ham tæt på
mig i så mange år”. Laursen mener ikke, at forældre skal forvente, at deres deltagelse i børnenes sport- og fritidsliv giver et
hurtigt afkast. Resultatet af arbejdet viser sig på den lange bane.
Balling vil ikke afvise, at han selv en dag går ind i det frivillige
arbejde på trænerfronten. Hans datter spiller på et u/7-hold, og
Balling synes, det er sjovt at være med hende til kampe i weekenderne.
”Det er fedt at se tre-fire trænere, der bare brænder for det og
giver den bedste lørdag formiddag til børnene. Trænerne gør
det, fordi de synes, det er sjovt, og det betyder alt for børnene,
for glæden smitter af”, siger Balling, som mener, at forældre skal
være bedre til at sætte pris på indsatsen.

Ligesom Balling har Laursen en særlig frivillig i sit liv, og han
fortæller om Pia Kjær fra barndomsklubben i Odder, som ringede
ham op og fik ham tilbage på håndboldbanen, da han som 5-6årig ikke længere ville spille håndbold. Pia fortsatte med at være
der for Laursen gennem alle hans børne- og ungdomsår, indtil
han stoppede i klubben som 15-årig.
Både Balling og Laursen fremhæver det frivillige netværk i Skjern
Håndbold, hvor de begge har spillet.
”I Skjern har de frivillige et helt specielt sammenhold. De giver
en masse til klubben, men de får også en masse igen den anden
vej”, siger Laursen, der fremhæver de frivilliges netværk og fællesskab som én af gevinsterne ved frivillighed.
I deres nuværende klub har den tidligere og nu afdøde sportschef, Torben Væver, sat et stort aftryk på klubben og i spillerne.

Balling og Laursen har nogle bud på, hvordan en ressour cestærk
lokalbefolkning som Mårslets holder liv i idrætsforeningen. De
opfordrer først og fremmest til forældresamarbejde, da det er i
forældrenes interesse, at deres børn har en lokal forening, hvor
de kan dyrke forskellige idrætsgrene.

”Torben brændte for klubben, ikke kun for vores hold”, fortæller
Balling med en undren over, at Torben Væver kunne varetage så
mange funktioner i klubben, som han gjorde, samtidig med han
drev en virksomhed.

”Alle må kaste noget i puljen”, opfordrer Balling og påpeger, at
en forening ikke overlever ved, at ansvaret ligger på få skuldre.
Der må være en løbende udskiftning af de frivillige, så man passer på dem, der brænder for foreningsarbejdet, og opgaverne
bliver delt ud.

For Torben drejede det sig om at bidrage bedst muligt til klubbens eksistens og spillernes tilfredshed, og det krævede flere

Laursen supplerer med, at det er vigtigt at få etableret et hyggeligt fællesskab blandt de frivillige og nogle tilbagevendende
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TMG
årlige arrangementer for dem. Det vil muligvis kræve, at én eller
flere ressourcepersoner får dette som ansvarsområde.
”Når vi snakker om det her, betyder frivillighed jo sindssygt meget”, indskyder Balling.
”Det er fantastisk at vide, at der er nogle mennesker, der møder
ind og sørger for, at alt spiller i forbindelse med vores kampe
eller i forbindelse med vores børn. Det betyder bare sindssygt
meget og nogle gange, tror jeg egentlig, at vi er for dårlige til at
sætte pris på det - for de gør et godt stykke arbejde”, fortsætter
han.
Både Balling og Laursen er enige om, at hverken deres amatørkarriere eller deres professionelle karriere ville være den samme
uden frivillige i klubberne. Den ville slet ikke være

Fact:
TMG Håndbold har i sæsonen 21/22
måtte opgive at oprette flere hold i
drengerækkerne pga. trænermangel.
Har du lyst til at være frivillig i TMG, har du en god
idé til, hvordan vi kan tiltrække frivillige, eller har du
andre idéer til, hvordan vi bevarer vores foreningsliv? Så kontakt TMGs hovedbestyrelse eller den
relevante underafdeling.

Hovedbestyrelse
Forretningsudvalg
50 88 76 73
23 46 69 45
40 31 13 79
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

Formand
Næstformand
Kasserer
FU-medlem

Anders Braagaard
Jesper Munk
Gerda Svendsen
Claus Jacobsen

Marts 2022

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
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TMG Gymnastik byder velkommen til

Gymnastikopvisning
Lørdag d. 26. marts 2022

Tag hele familien med til en hyggelig
eftermiddag, og se hvad små og store
gymnaster i TMG har øvet sig på hele
sæsonen.Vi får også besøg af et lokalt
gæstehold.
Tidspunktet meldes ud senere ved TMG
Gymnastik på Facebook

Mårslet Hallen, Testrupvej 6
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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

19. - 24. APRIL 2022

YOGA RETREAT
BOIS D´AMONT
PROVENCE

5 DAGES FORKÆLELSE AF KROP OG SIND
YOGA OG MINDFULNESS I PROVENCALSK NATUR OG KULTUR

Mette Holm Høgsbro - 54 år

YOUGROW
Fællesskab

Ro

Fordybelse

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

www.bois-damont.com
Bois D´Amont ligger skønt tilbagetrukket fra den lille hyggelige by
Cabris med smuk udsigt over Middelhavet. Vi benytter den skønne
natur omkring os, bjergene og udsigten over Middelhavet til udendørs yoga, meditation, gåture og cykling i bjergene. Vi har også
indendørs lokationer, hvis vejret kræver det.
Der er fuld forplejning med lækker økologisk og varieret kost, tilberedt af lokal fransk kok. Programmet byder også på fransk kultur i
verdensklasse. Fredag er der fælles middag på lokal, fransk Michelin
restaurant og der arrangeres valgfri tur til parfumernes ”hovedstad”.
Grasse, blot 8 km fra Bois D`Amont.

Internationalt certificeret yogalærer med
eget yogastudie ved Mårslet. Stiftede i
2017 firmaet Yougrow, hvorfra hun udbyder yoga & mindfulness til private og
firmaer på ugentlig basis, som enesessioner og på Retreats i ind- og udland.
20 års undervisningserfaring indenfor
yoga, mindfulness & fusionsgymnastik.
Mette arbejder desuden som ledelseskonsulent og har en baggrund som jurist,
ph.d.

Lykke Elisabeth Ramsdal - 49 år

Underviser i Hatha, flov og mindful yoga
i et yogastudie i Aarhus og er uddannet
mindfulness instruktør. Hun har erfaring
som rejseleder for et rejseselskab, der
arrangerer mindfulness- og yogarejser
i Europa, Afrika og Asien. Lykke er
uddannet cand.pæd.soc. og desuden
ansat på Aarhus Universitet, hvor hun
understøtter studerende med psykiske
lidelser.

SE MERE PÅ - WWW.YOUGROW.DK I TLF. 2344 8389
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Moesgård Vildskov - nu ”Biodiversitet i Marselisborgskovene”
Af Carsten Monsrud,
projektleder i Grønne Områder
Teknik og Miljø i Aarhus Kommune
I september 2021 besluttede politikerne i Aarhus Kommune
ikke at gå videre med det oprindelige Moesgård Vildskovprojekt
om at indhegne dele af skovene og sætte dyr ud. En indhegning
ville få for store konsekvenser for de mange forskellige brugergrupper, som i dag bruger området.
I stedet blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med tiltag, der forbedrer biodiversiteten i Marselisborgskovene – men
nu uden hegn.
Tiltagene skal vise hensyn til de eksisterende aktiviteter og
brugerinteresser i skovene. Men der er mulighed for, i dialog
med brugerne, at omlægge enkelte spor eller stier, der hvor
det giver mening for at højne biodiversiteten. Det er endvidere
besluttet, at der ikke skal ske forstlig drift i skovene, bortset fra
den nødvendige fældning af risikotræer og så netop rydninger,
som har et biodiversitetsforbedrende formål.

Desuden vil vi også bruge den metode, som kaldes veteranisering, hvor vi saver i de friske stammer for at skabe huller og
sprækker. Dette vil på den korte bane give levesteder for blandt
andet fugle og insekter, og på længere sigt vil træet henfalde
og skabe dødt ved til glæde for en række forskellige arter.
Mange steder er der heller ikke naturlige vådområder i skoven.
Derfor kan det være nødvendigt at afbryde dræn og tildække
grøfter for på den måde at holde på vandet i skovbunden.
Desuden kræver det også en aktiv indsats for at skabe lysåbne
arealer, da der ikke er nok naturlige græssere såsom råvildt og
kronvildt i skovene.

De tiltag, som vi allerede er i gang med i skovene, og som vi vil
fortsætte med de kommende år er, at:
•
•
•
•
•
•
•

etablere flere skovenge og åbne arealer
skabe mere vand i skovene og etablere større vådområder
skabe mere lys omkring eksisterende vandhuller
have mere dødt ved, især stående døde stammer
fjerne uønskede træarter og uønsket opvækst
lade skoven passe sig selv i nogle af delområderne
lave flere ydre og indre skovbryn

Alle disse virkemidler skulle gerne give endnu mere biodiversitet i Marselisborgskovene, og det vil blandt andet sige mange
arter af insekter, svampe og fugle. Mange arter af insekter og
svampe er tilknyttet dødt ved, og mange fugle yngler i de gamle
og hule stammer. Da træerne i Marselisborgskoven endnu ikke
har opnået en alder, hvor de vælter af sig selv, kan det være
nødvendigt aktivt at fælde træer og lade dem ligge i skovbunden til naturlig nedbrydning.
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Vi vil løbende orientere på kommunens hjemmeside om de
kommende tiltag og projekter i Marselisborgskovene. Men da
mange af tiltagene først kræver tilladelser fra skovloven og
naturbeskyttelsesloven, så vil det først være i løbet af efteråret
2022 , at vi for alvor går i gang.

Marts 2022

Bioversitetsforbedrende tiltag i Hørret Skov
Ud over Marselisborgskovene, så vil kommunen også i de
kommende år lave biodiversitetsforbedrende tiltag i Hørret Skov. Det vil være mange af de samme metoder som i
Marselisborgskovene, men derudover måske også med små
udvidelser af den eksisterende hegning ved Uller Eng i midten
af skoven for at få nogle flere erfaringer med skovgræsning i
mindre skala. Men det vil selvfølgelig evt. først ske efter inddragelse af de lokale interessenter og relevante parter.
I budgetforliget 2022 er blandt andet nævnt de to overordnede og sammenhængende projekter ”Grøn kile mellem Beder,
Malling og Mårslet” samt ”Mere vild natur syd for Aarhus”.
Det handler i høj grad om at skabe bedre sammenhæng mellem de blå og grønne naturområder, skabe ny natur og sikre
flere og bedre levesteder for udsatte dyrearter - men samtidig med at der bliver bedre mulighed for at opleve naturen i
området. Der vil også senere ske borgerinddragelse i forbindelse med de kommende projekter i det sydlige Aarhus.

STØT MÅRSLET BLADET
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

ÅBENT
ALLE
DAGE

8-21

Mårslet Byvej 28 • Mårslet
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Købmand
Lars Christensen
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Offentlige
foredrag i Mårslet MultiHal
Live-stream fra Aarhus Universitet. Alle dage fra kl.19.00.
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
Se nærmere omtale i bladets februar nummer.

OBS: rettelse

tirsdag den 26-04-2022 - På rumsafari blandt Mælkevejens planeter
Ved professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Med teleskoper placeret på satellitter i rummet har astronomer gennem de seneste knap 30 år opdaget flere tusinde exoplaneter – dvs. planeter omkring andre stjerner end vores egen Sol. Hør om
fund af vandplaneter, klippeplaneter og gigantiske gasplaneter.

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
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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

Marts 2022

E-mail:
vandvaerk@maarsletvand.dk

INVITATION
Efter to års nedlukning og renovering genåbner Folkehuset
Mårslet (tidligere Lokalcenter Kildevang) langt om længe.
Lørdag d. 19. marts kl. 11.00
Langballevej 3, 8320 Mårslet
Alle borgere, både børn og voksne, i Mårslet og omegn inviteres
til en hyggelig formiddag med b.la. musikalsk underholdning og et
let traktement serveret af Folkehusets nye lækre café.
Vi glæder os til at byde jer alle velkommen.
De bedste hilsner,
Brugerrådet og Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Marts 2022
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Tandlægerne i Mårslet udvider
Det er med stor glæde, at vi kan præsentere Tandlæge Nikoline Teglgaard Parbo, som starter hos Tandlægerne i Mårslet den 1. april 2022.
Vi har igennem de sidste mange måneder haft alt for travlt, og derfor
i en periode været nødt til at lukke for tilgang af nye patienter. Vi udvider i løbet af foråret med endnu et klinikrum og glæder os til at kunne
byde endnu flere velkomne i huset.
Nikoline er uddannet fra Aarhus Tandlægeskole i 2012 og har de sidste
6 år været bosat her i Mårslet, men arbejdet i Viby. Hun beskæftiger
sig med alt indenfor almindelig tandpleje, men også implantatbehandlinger og større kosmetiske behandlinger.
”Jeg er en kæmpe tandnørd, jeg går op i god funktion og æstetik. Det
vigtigste for mig er, at du som patient er med hele vejen i din tandbehandling. Jeg vil gøre mit ypperste for, at du har et sundt velfungerende tandsæt, og et smil du er glad for.” - Nikoline
Vi ses hos Tandlægerne i Mårslet

Begynderkursus i biavl 2022

Moesgård Biselskab for holistisk biavl – eller bare Moesbi – holder begynderkursus flg. fire onsdage:
16., 23. og 30. marts + 6. april kl. 19 – 21.30.
Kurset finder sted i ”Foreningernes Hus i Kornbyen Malling”, Gl. Østergårdsvej 20, 8340 Malling.
I løbet af kurset kommer vi ind på biens anatomi og bifamilien som organisme. Andre emner er bigårdens placering, sygdomme og sygdomsbekæmpelse, honningfratagning og honningbehandling, fodring, indvintring mm. Se mere på www.moesbi.
dk.
Efter endt teorikursus har du mulighed for at blive tilknyttet en mentor, som er en af de ”gamle” biavlere i foreningen. Mentor hjælper i gang med alt det praktiske. Hvor i haven skal bierne stå? Hvordan holder man på en bitavle og hvordan sætter
man voks fast? Hvornår høster man honning? Hvordan gør man? Hvad gør man med honningen, når den er slynget?
Igennem sæsonen (slut april til oktober) er der foreningsmøde hver anden onsdag, hvor vi kigger i bistader og bliver undervist og drikker kaffe, naturligvis. For at blive en god biavler, er det en god ide at deltage fast i møderne. Der er altid noget, der
er lidt anderledes end sidste år. Der er meget at lære, så man kan nemt glemme noget, så sæt hver anden onsdag aften af til
at ”gå til bi”.
Med et begynderkursus i marts/april og anskaffelse af bier 1. maj kan du slynge din første honning fra egne bier inden Skt.
Hans. Desuden vil dine frugttræer og -buske bugne af velformet frugt.
Tilmelding til Alice Schou Nørgaard. Tlf. 26296775. Mail: alice.schou.noergaard@gmail.com
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KIRKESIDERNE

MED NYT FRA MÅRSLET KIRKE OG SOGN

Mit navn det står med prikker
brevet og vente i spænding på, om
modtageren mon inden Palmesøndag
kan gætte hvem, der har sendt brevet, eller kommer til at skylde et påskeæg.

Sådan et gækkebrev i postkassen
afslører om noget, at afsenderen har
tænkt på og gjort sig umage og store
anstrengelser for at glæde modtageren. Den kærlighed og den langsommelighed, der er over gækkebrevet,
passer godt til stemningen her i fastetiden, som netop er en tid til fordybelse og eftertanke, en tid til at vende
blikket væk fra os selv og vores eget i
glad forventning om det, der er på
vej.
Til slut skal I have et gække-vers af
salmedigter og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen:
Pludselig en dag ligger den der i
postkassen: en kuvert uden afsender.
Ikke afleveret af postbuddet. Ikke noget, der skal afhentes i pakkeshoppen. Bare en kuvert med ens navn
på. Og indeni det fineste stykke foldede papir, klippet i sirlige mønstre og
vedlagt to vintergækker, der allerede
hænger lidt med hovederne, fordi de
har måttet lade sig plukke til formålet.
Her i det spæde forår, hvor vintergækkerne knejser ved siden af solgule erantis, og vi går imod påsken, er
det igen blevet tid til at sende et gækkebrev til et menneske, man holder
af.

ge sig ud i haven eller ud i naturen for
at plukke et par vintergækker. Derefter skal saks, papir og kreativitet findes frem, og smukke mønstre klippes, inden man skriver sin hilsen i
hånden – allerhelst med venstre hånd
eller med underlige, kantede bogstaver, så modtageren ikke ud fra skriften kan gætte, hvem gækkebrevet er
fra. Endelig skal brevet afsluttes med
prikker: en for hvert bogstav, som ens
navn består af. Og måske, hvis man
hører til de meget drillesyge, også en
prik for punktum. Og så er der bare
tilbage at aflevere eller sende gække-

Jeg vil godt slå et slag for gækkebrevet, ikke mindst fordi et gækkebrev
ikke kan klares med en e-mail eller
med et hurtigt opslag på de sociale
medier eller andre af de kanaler, som
mange af os oftest bruger i en håndevending i hverdagen. Nej, vil man
sende et gækkebrev, så må man
først gøre sig den ulejlighed at bevæ-

Nu knager hjertets vinterrødder
men se, jeg fandt en vintergæk!
Den stod som spor af englefødder
og lyste bag en tjørnehæk.
Nu løber den med bud til dig
fortæller påsken er på vej!
Med ønsket om et godt forår – med
masser af gækkebreve og påskeæg!

Trine Nissen

Marts 2022
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Kirketiderne

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og Sognehus
Marts

Marts

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

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

Tirsdag d. 8. marts
kl. 14.00 - 16.00
Hyggeklubben i sognehuset.
”En Mårsletter fortæller”.

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

Søndag d. 6. marts kl. 10.00
1. søndag i fasten
Præst: Trine Nissen

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

Søndag d. 13. marts kl. 16.00
2. søndag i fasten
Præst: Signe Høg

Søndag d. 13. marts
Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling.

Søndag d. 20. marts kl. 10.00
3. søndag i fasten
Præst: Gunnar Kasper Hansen

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

Søndag d. 27. marts kl. 10.00
Midfaste søndag
Præst: Trine Nissen

Torsdag d. 17. marts
kl. 19.00 - 20.15
Indre Mission i sognehuset.
Pastor emer. Jørgen Bækgaard
Thomsen, Beder
Fyraftensmøde: ”Moses - loven og
evangeliet”.

Onsdag d. 30. marts kl. 17.00
Børne-Bamse gudstjeneste
Præst: Signe Høg

Onsdag d. 30. marts
kl. 19.30
Indre Mission i sognehuset.
Elisa Wejse, Odder
”Kvinder i bibelen”.
Hver uge:
Børneklubber:
Man. kl. 16.15-17.30 i sognehuset.

Udflugt til Tirpitz Museet
Torsdag den 5. maj 2022
Kl. 8.00 Afgang fra Sognehuset Mårslet.
 Der serveres kaffe/the og rundstykker i bussen.
Kl. 11.00 Ankomst til Tirpitz Museet.
 Vi starter med en introduktion på 30 minutter i bussen.
 Alle udstillingerne i Tirpitz betjenes af gæsterne selv ved hjælp
af en simpel “fjernbetjening” – en lydbaseret guide hvor historierne er indtalt af professionelle skuespillere. Udstillingerne kan
ikke opleves uden denne guide. Den indgår i entrébilletten, og
børn fra ca. 2 år kan bruge den. Det kan være en god idé at
medbringe egne høretelefoner.
Kl. 12.00 Frokost platte serveres i caféen. Ex. Drikkevarer.
 Derefter tid på egen hånd.
Kl. 15.00 Kaffe/the samt dagens kage i Caféen.
Kl. 15.30 Afgang fra Tirpitz.
Kl. 18.00 Ca. forventet hjemkomst til Mårslet.
Pris pr. person: 500,Tilmelding senest 25. april til
86 93 60 38 – 26 92 67 01
else.svendsen@gmail.com
Madsen´s Turist Ørsted Aps.
Tlf. 86488049
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Frokostpausen

Sorggruppen i Mårslet Sogn

- et fællesskab for mænd
I marts mødes vi
9/3 og 23/3 kl. 9.30

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

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

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,

susanne.lauritsen@gmail.com

Mødernes indhold er en åben og
ærlig samtale, hvor man i al fortrolighed deler sine erfaringer med
hinanden. Håbet er, at samtalen,
hyggen og det rummelige samvær
kan være med til at bane vejen for
et nyt livsmod.

Gruppelederne
Susanne Lauritsen, Kaj Lolholm

Jørgen Brandt Andersen,
Tlf. 2979 0264

Mandagscafé

Hyggeklubben

Vi byder alle hjerteligt velkommen

Tirsdag den 8. marts kl. 14

Mandag den 14. marts
kl. 9.30 – 11.00 i sognehuset.

EN MÅRSLETTER FORTÆLLER

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.

Anders Errboe har lovet at komme
på besøg og fortælle om……..
Ja, det bliver en overraskelse.
Venlig hilsen
Mårslet hyggeklub

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

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.

Marts 2022
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Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling i Mårslet
Gå for verdens fattigste den 13. marts

Igen i år har indsamlingen fokus på klimahjælp til
verdens fattigste, som er hårdest ramt af klimakrisen.
Det er familier, der må sulte, når tørken ødelægger
høsten.
Forældre, som mister deres livsgrundlag, når orkanen destruerer alt på sin vej.
Og børn, som bliver hjemløse, når oversvømmelserne tager deres hjem.
Klimakrisen kan virke uoverkommelig, men sammen kan vi handle og skabe konkrete løsninger,
der redder liv.
Søndag den 13. marts 2022 kan du være med til
at samle ind til mennesker i nød. Sammen giver vi
en hånd til dem, der er hårdest ramt af klimakrisen.
Klimahjælp er blandt andet køkkenhaver og nye
afgrøder, der kan klare tørke og omskifteligt vejr.
Eller træplantning, som modvirker jordskred og kan
bremse voldsomme oversvømmelser. Klimahjælp
kan også være udstyr til regnvandsopsamling, som
giver vand til husholdningen.
Som indsamler bruger du 2-3 timer af din søndag
på at gå rundt i dit lokalområde og samle penge
ind.
Sammen gør vi en forskel.

Tilmeld dig som indsamler
hos vores præst Signe Høg på:

skh@km.dk
Alle beløb tæller

For selv lidt kan betyde meget for familier i nød.
For 25 kr. kan en familie få klimafrø
For 150 kr. kan en familie få en klimavenlig køkkenhave
For 500 kr. kan en familie få et vandingssystem
En køkkenhave kan eksempelvis gavne fattige kvinder som
Grace, der bor i Kenya, hvor klimakrisen gør vejret uforudsigeligt.
Med en klimasikret køkkenhave fra Folkekirkens Nødhjælp
kan hun give sin familie mad. Og når hun sælger sine
grøntsager, har hun penge til at sende sine børn i skole, så
de får en bedre fremtid.
Det er en lille, men langvarig investering i et værdigt liv.
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Påskemåltid d. 1. april
Aktivitetsudvalget indbyder til Påskemåltid:

D. 1. april kl. 17.30 i Mårslet Sognehus.
Aftenens program
 Koncert
 Påskemåltidet
 Oplæg ved Sognepræst Signe Høg.
Aftenens menu
Forret:
 Stenbiderrogn i selskab med spinatvafler,
hytteost og vagtelæg.
Hovedret:
 Gedekid med små kartofler, bagte
tomater, bitre salater og cidersauce.
Dessert:
 Citronmånekage med lemoncurd og
brændt marengs.
(OBS! Husk selv at medbringe drikkevarer.
Hvis du har nogen madallergier, så oplys det
venligst ved tilmelding)
Kokkene Jette Kristoffersen og Susanne Lunderskov lægger stor entusiasme i middagen,
så forkæl dig selv med en billet, hvor både
maden og musikken er afsættet for at lære
nye mennesker at kende, eller for at få talt
med mennesker, man ikke har set længe.

I løbet af aftenen vil vi også synge påske– og
forårssange, og alle deltagere er desuden
meget velkomne til at medbringe små
underholdende indslag.
Den musikalske underholdning og temaet for
oplægget er endnu en overraskelse og vil
blive annonceret på kirkens hjemmeside og
Facebook.
Tilmelding:
Tilmelding sker ved henvendelse til vores
kirke– og kulturmedarbejder, der sidder i
Sognehuset: Obstrupvej 4A.
Mail: kirkekultur@maarslet-kirke.dk
Tlf.: 4022 4076
Pris: 200 kr.
Max 35 deltagere, og det er ”først-til-mølle”
Ved tilmelding aftales der betaling, som enten
foregår over mobilepay eller ved at møde op i
Sognehuset efter aftale.
Sidste frist for tilmelding er d. 23. marts.

Vil din bamse med i kirke?

Så tag den under armen og kom til
Børne-Bamsegudstjeneste i Mårslet Kirke!

Onsdag d. 30. marts kl. 17.00
Vi skal både høre dejlig musik og gode historier, og vores præst Signe
kommer rundt og siger goddag til alle børn og bamser.
Børne– Bamsegudstjenesten er en kort gudstjeneste for hele familien,
som inddrager børnene gennem musik og fortælling.
Efter gudstjenesten går vi sammen til Sognehuset,
hvor der bliver serveret aftensmad.
Vi håber at se en masse bamser, børn og voksne til en hyggelig aften.
Med venlig hilsen
Sognepræst, Signe Høg

Marts 2022
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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

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. marts
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.

www.maarslet-kirke.dk

Mårslet Kirke er på Facebook
Find os og følg med i Kirkens aktiviteter

Grøn Kirke
Mårslet Kirke er blevet en grøn kirke. Måske kan
man ikke lige se det, men måske kan en tur på kirkegården mellem alle de forskellige beplantninger overbevise herom?

Kalender, nyheder og meget mere

brug, kommunikation med mindst mulig brug af papir,
at have et lavt energiforbrug, selv at lave kompost,
begrænse madspild, mm.
På udvalgets vegne

Men det er ikke kun her kirken er grøn.
Mårslet Kirke har derfor (let!) kunnet opfylde de krav,
som organisationen ”Grøn Kirke” stiller, og kirken er
nu medlem.
Man kan se videre på https://www.gronkirke.dk.
Menighedsrådet har nedsat et udvalg, et grønt udvalg, som nu vil følge op på den udfordring, der ligger i at videreudvikle kirkens grønne bevidsthed.
Her vil vi se på, hvad der kan synes bare at være
mange små tiltag, men samlet betyder de en del. Det
er for eksempel sådan noget som at have en indkøbspolitik baseret på at skabe mindst muligt klimaaftryk, på genbrug, på begrænsning af kemikalie-
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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.

Marts 2022

Anders Sørensen

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

Hvad er Restorativ Yoga?

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

Hold marts 2022

Mandag:
15:30-17:00 - Yogastyrke & smidighed, level 1-2 (Fuldt booket!)

Det er yoga med særlig fokus på genopbyggende
og helende øvelser. Der vil være blide og bløde
stræk og flere hvilende stillinger, som med god
understøttelse holdes i længere tid. Øvelserne er
skabt til at balancere kroppen og nervesystemet
og du vil mærke en ro og dyb afspændt
fornemmelse i kroppen efterfølgende. Det er yoga
som er særlig velegnet til at afhjælpe stress, dårlig
søvn, angst og uro i krop og sind.

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 (Én ledig plads!)
09.00-10:30 - Restorativ Yoga for kvinder, level 1 (Nyt Hold!)

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

Marts 2022
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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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Information fra Juletræslauget
Efter at vi i Mårslet Juletræslaug har fjernet ” verdens flotteste juletræ ”, er det nu blevet februar 2022 og hverdag, men
– samfundet bokser endnu med coronaen.
For samfundet skyld er det naturligvis trist, men for Mårslet
Juletræslaug, så med et kig tilbage til året 2021, har det været
et godt år.
I Mårslet Juletræslaug fik vi afsat alle vore støttebeviser, det
vil sige 300 styks, og vi har fået 3 nye medlemmer i juletræslauget, hvilket vi ønskede efter 22 år, hvoraf mange af os,
der har været med fra starten i 1999, er ved at være ældre
efterhånden.
Vi har i 2021 kunnet gennemfører de planlagte aktiviteter.
Dog med undtagelsen af nytårsluntningen 2021, som vi måtte
aflyse, ligesom alle andre foreninger dengang, med forsamlingsforbud på 10.

Nu er det blevet februar, og vi kan se tilbage på et rigtigt flot
juletræ, med de nye flotte lyskæder. Træet fik vi af vinlauget ”Stok
og Sten ” på Bedervej, og jeg vil våge den påstand at det er det
flotteste juletræ vi har haft foran kirken i de 22 år Juletræslauget
har stået for træet, og vi har da haft nogle stykker.
Mellem jul og nytår fjernede vi i fællesskab træet.
Vi håber nu at 2022 bliver lige så godt som 2021, og igen i år vil vi
falbyde vores støttebeviser, som er vores mest sikre indtægtskilde
til finansieringen af vore aktiviteter, og det sker i løbet af foråret..
Men allerede nu kan man på MobilPay 7709bc sikre sig en eller
flere støttebeviser for 2022. De koster 20 kr.
Med venlig hilsen
Mårslet Juletræslaug.

Mårslet Byfest i 2021 blev afholdt i uge 33 i august, og blev
begunstiget med godt vejr om lørdagen, hvor vi afviklede
årets kræmmermarked - med masser af mennesker og mange
boder. Men onsdagen før var det regnvejr, da vi havde Tyvstarten, men alligevel deltog 24 seniorer den dag.
Mårslet Byfest kan man vel dårligt kalde de dage, al den stund
at kræmmermarkedet var alene om festlighederne, da de
andre foreninger. der normalt deltager i byfesten helt eller
delvist udeblev - og hvorfor må I spørge dem om ?
Kræmmermarkedet var godt besøgt, og vi tjente en god skilling på arrangementet den dag, men vi arbejdede også hårdt
og vi fik en dejlig dag.

EFTERLYSNING
Mårslet Juletræslaug udsatte et styks Mårslet julesnaps på deres støttebeviser for 2021.
Den er endnu ikke afhentet, så vi efterlyser støttebevis nr. 119.
Kan afhentes på Hørretvej 13. inden 1. april.
Med venlig hilsen
Mårslet Juletræslaug

Marts 2022
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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. marts

kl.19-21

Onsdag

den 9. marts

kl. 16-17.30

Tirsdag

den 15. marts

kl. 19-21

Onsdag

den 23. marts

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

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
Poul Enevoldsen, 40409249 eller
poul.oxvig@gmail.com

Dette fotografi har Mårslet Egnsarkiv netop fået som en digital kopi gennem en postkortsamler.
På skiltet står N. Laursens Kolonialhandel.
Købmand Niels Laursen drev købmandsbutik i perioden 1903 - 1919 på
hjørnet af Obstrupvej/Tandervej lige midt i Mårslet. Niels Laursen var både købmand og musiker og så var han gift med Else Marie Laursen.
Flere købmænd fulgte efter, men bedst huskes Vilhelm Siig som var købmand samme sted fra 1928 til 1977.
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Kontingentopkrævning
For at deltage i generalforsamlingen,
skal man have betalt kontingent til foreningen.
Kontingent for 2022 kan allerede nu indbetales på bankkonto Reg.nr. 1917
Kontonr. 0270 879 136 eller MobilePay
0087RE. Husk at skrive navn på indbetaler.
Primo marts vil der komme et brev til alle
medlemmer.

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening afholder ordinær

Generalforsamling
mandag den 14. marts 2022 kl. 19 i Sognehuset, Obstrupvej 4, Mårslet.
Efterfølgende er der lokalhistorisk fortælling:

Blade af Testrup Højskoles historie:
Fra Jens Nørregård til Simon Axø
Gennem 154 år har 10 forstandere og hundredvis af medarbejdere modtaget tusindvis af elever på Testrup Højskole og givet dem oplevelser for livet.
Den 1. november 1866 bød den 28-årige Jens Nørregaard 18 elever velkomne for første gang. I februar 2020 blev 131 elever budt velkomne af
38-årige Simon Axø, og så kom corona...

Pensioneret højskolelærer Bent Kirkeby vil fortælle historien om den turbulente udvikling fra skolen var på størrelse med et parcelhus og til nutidens store skolekompleks.
Bent Kirkeby var ansat på højskolen gennem 28 år og var med til afviklingen af Sygeplejeforskolen - den nye start som almindelig højskole fra 1975
- den tragiske nedtur i begyndelsen af 80’erne og den besværlige men succesfyldte genstart fra 1986 under Jørgen Carlsen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens aktiviteter
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag (sendes senest
7.3. til kfmaar@gmail.com )
5. Valg
Valg af bestyrelse jf. §4
På valg er: Ingerlise Wendland, Kurt
Friis og Leo Jelling (alle ønsker genvalg)
Valg af to bestyrelsessuppleanter

På valg er Anders Errboe og Jørgen
Kraglund (ønsker ikke genvalg).
Valg af to revisorer
På valg er Tage Andersen og Hans
Vedholm
Valg af én revisorsuppleant
På valg er Ivan Dybvad
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Traditionen tro er der mulighed for kaffe og øl på foreningens generalforsamling, men i år vil vi også tilbyde medlemmerne rødvin
og osteanretning mv. og Bent Kirkeby vil i den anledning fortælle
om og trække tråde til det gode køkken, som Testrup Højskole
længe har været kendt for.
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Generalforsamlingen gennemføres
hurtigt og kortfattet i år, da vi næsten lige har afholdt generalforsamling i 2021 og ikke haft så mange
aktiviteter pga. corona, og for at give
god tid til foredraget. Vi glæder os til
at se mange medlemmer denne lokalhistoriske aften.
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Tranbjerg Bibliotek
Pausehjørne

Onsdag den 2. marts, onsdag den 9. marts, onsdag den 16.
marts, onsdag den 23. marts og onsdag den 30. marts 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

T Torsdag den 3. marts 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.

Fra arbejdsliv til seniorliv

Torsdag den 3. marts kl. 14-16, mandag den 7. marts kl. 16-18, torsdag den 10. marts kl. 14-16, mandag den 14. marts kl. 1618, torsdag den 17. marts kl. 14-16, mandag den 21. marts kl. 16-18, torsdag den 24. marts kl. 14-16, mandag den 28. marts kl.
16-18 og torsdag den 31. marts kl. 14-16
Kaffemødet er gratis
Book et kaffemøde med Solveig Kristiansen på Tranbjerg Bibliotek, og få hjælp og
rådgivning til overgangen mellem arbejdsliv og seniorliv.
Har du for nylig forladt arbejdsmarkedet, eller er det noget, du kommer til inden
for den nærmeste fremtid? Kunne du tænke dig at få indblik i, hvilke muligheder og
tilbud der findes i Tranbjerg og Aarhus-området? Eller måske kan du godt tænke dig
at sparre med en person, der kan hjælpe dig med at blive klogere på, hvilke fællesskaber der kunne være relevante for dig at opsøge?
Så har du mulighed for at booke et kaffemøde med Solveig på Tranbjerg Bibliotek
i ca. 30 minutter. Du har også mulighed for at booke Solveig i 45 min., hvis I er en
mindre gruppe eller et ægtepar, der gerne vil booke et møde sammen.
Det eneste, du skal gøre, er at ringe til seniortelefonen på 24272311 mandag til
torsdag mellem kl. 8.00 og 16.00 og sige, at du gerne vil booke et møde med Solveig
Kristiansen.

Minifredag

Weekend-krea Pynt din egen æske

Fredag den 18. marts kl. 15-16
Arrangementet er gratis

Lørdag den 12. marts og søndag den 13. marts kl.
07.00-20.30
Kom og pynt din egen æske
Kom til en hyggelig krea-weekend på biblioteket.
Denne weekend kan I pynte og dekorere jeres egen,
lille æske.
Brug materialerne, vi har stillet frem, eller gå på opdagelse i vores krea-skuffer.
Ingen tilmelding, bare mød op i bibliotekets åbningstid.

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.
Ingen tilmelding, bare mød op.
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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.

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.

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

Marts 2022
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Cyklister på cykelsti skal stoppe for bilister fra lille stikvej
Tekst og billeder af
Peter Henrik Hansen, Mårslet Avis

Ved Storhøj skal biler holde tilbage for cyklister på
Hørretvej, men ved den nye udstykning med 13
grunde på Hørretvej i Mårslet er det omvendt. Forklaringen er sikkerhed og dårligt udsyn for bilisterne,
forklarer kommunal projektleder.
Cyklister på cykelstien ved Hørretvej, nord ud af Mårslet, har
fået fået en ting mere de skal være opmærksomme på; og fremover er de nødt til at bremse op hvis en bil skal ind til eller ud fra
den nye udstykning mellem Hørretvej og Jelshøjvej.
Selv om udstykningen kun omfatter 13 matrikler, og vejen ind til
den blot er en lille blind stikvej til Hørretvej, er der sat skilte op
som viser at cyklisterne på cykelstien skal holde tilbage for trafik
til og fra udstykningen.
Et par km mod nordøst, ved T-krydset Storhøjvej-Hørretvej er
det lige omvendt. Her skal bilisterne fra Storhøj holde tilbage for
cyklisterne på Hørretvej’s cykelsti.

Ved Storhøj er det bilisterne der skal holde tilbage for de tohjulede på
cykelstien; altså det omvendte af forholdene ved den nye stikvej på den
anden side af Mårslets bygrænse.

Mårslet Avis har spurgt projektleder Magnus Andersen i Aarhus
Kommunes afdeling Vejanlæg om hvorfor cyklisterne på den store vejs cykelsti skal holde tilbage for biler på den lille nye stikvej.
Hans svar var:
– Der er flere årsager. Den ene er at andre steder hvor der også
er dobbeltrettet cykelsti, har det vist sig at det kan virke forvirrende for bilisterne at der kommer cyklister fra begge sider.
– En anden årsag er at bilister fra den nye udstykning ikke har
super god oversigt over bilerne på Hørretvej, før end de kommer helt frem til vejbanen. Deres udsyn ville være dårligt hvis de
skulle stoppe ved cykelstien.

Cyklisterne har bedre oversigt

Er det rimeligt at cyklisterne på den store vejs cykelsti skal stoppe for trafik på en lille vej?
– Det er for cyklisternes egen sikkerheds skyld. De har fin oversigt på det sted og kan hurtigt se om der kommer nogen biler
som de skal holde tilbage for.
Nye skilte viser at cyklister på cykelstien langs Hørretvej har vigepligt
for bilister til og fra den nye udstykning i det nordlige Mårslet. Bilister
fra udstykningen skal først stoppe op når de kommer hen til Hørretvejs
vejbane.

Cyklister på cykelstien ved Hørretvej, nord ud af Mårslet, har fået
fået en ting mere de skal være opmærksomme på; og fremover
er de nødt til at bremse op hvis en bil skal ind til eller ud fra den
nye udstykning mellem Hørretvej og Jelshøjvej.
Selv om udstykningen kun omfatter 13 matrikler, og vejen ind til
den blot er en lille blind stikvej til Hørretvej, er der sat skilte op
som viser at cyklisterne på cykelstien skal holde tilbage for trafik
til og fra udstykningen.
Et par km mod nordøst, ved T-krydset Storhøjvej-Hørretvej er
det lige omvendt. Her skal bilisterne fra Storhøj holde tilbage for
cyklisterne på Hørretvej’s cykelsti.
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Aarhus vil gerne være en cykelkommune, men det her stiller
cyklisterne ringere?
– Det er kun en meget lille forandring. Den nye vej fører jo kun
ind til få huse, så der vil ikke komme ret mange biler som cyklisterne skal holde tilbage for.

Storhøj er som i gamle dage

Hvorfor skal det være anderledes ved den nye udstykning end
ved Storhøj?
– Ved Storhøj er det lavet som man gjorde i gamle dage. I dag
ville vi have lavet det anderledes deroppe, hvis vi skulle begynde
fra scratch. Men vi har fået politiet med på fartbegrænsning ved
Storhøj, netop på grund af den dårlige oversigt for biler der skal
ud på Hørretvej.
– Ved Storhøj er der lavet fartbegrænsning på 60 km/t, men ved
den nye udstykning i Mårslet er der i forvejen fartbegrænsning
på blot 40 km/t?
– Ja, men der er dårligere oversigtsforhold det sted, svarer Magnus Andersen.
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Da Malik ramte Mårslet
Vi har modtaget en række billeder efter stormen Malik ramte Mårslet sidst i januar.

H. C. Andersens Bro efter stormen
Foto: Kurt Søe

Mårslet Kirke med vindfælde
Foto øverst: Kurt Søe
Fpto nederst: Margrethe
Nielsen

Deadline for indlæg
til næste udgave af
Mårslet Bladet er
den 10. marts 2022
indlaeg@
maarslet-bladet.dk

MÅRSLET VANDVÆRK
Der afholdes generalforsamling i
Mårslet Borgerhus d. 29. marts kl. 19.00.
Dagsorden følger vedtægterne.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Næste deadline er
den 10. marts 2022

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
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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

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
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Indlæg til Mårslet Bladet sendes til
indlaeg@maarlset-bladet.dk
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

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

Få din annonce i Mårslet Bladet
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

