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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.

Få det lavet om i en fart
Af Hans Petersen
tidl. chefredaktør hos Aarhus Stiftstidende

Undertiden kan det være svært at forstå kommunal tankegang, og når bureaukrati
afløser sund fornuft, går det ofte helt galt.

Ansvarshavende redaktør:
På vegne af FU Arkitekt Poul H. Poulsen
Mail: MaarsletFU@gmail.com

Som nu med den nye udkørsel fra udstykningen med 13 nye grunde på Hørretvej i
Mårslet. Her skal cyklister på den udmærkede cykelsti mellem Mårslet og Hørret holde
tilbage for de biler og andre køretøjer, som kører ud fra den nye udstykning til Hørretvej.

Opsætning og layout :
Laila Tolstrup Rich

Det er stik modsat en meget lignende udkørsel der, hvor Storhøj munder ud i Hørretvej.
Her skal bilister fra Storhøj holde tilbage for cyklister på cykelstien.
At der er to forskellige regler kan kun gøre både cyklister og bilister usikre og skabe
tvivl. For det kan godt være, at én regel er i brug det ene sted og en anden det andet
sted.

Opsøgende indlæg:
Cecilie Schmidt Dam
Indlæg sendes til:
indlaeg@maarslet-bladet.dk
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.

Det holder bare ikke. For hvor skal man vide det fra, hvis man ikke jævnligt sidder med
hovedet inde i love og regler. Og hvem gør det af de trafikanter, som kommer på de to
steder?
Sagen er glimrende beskrevet af Per Henrik Hansen i Mårslet Avis og i marts-udgaven
af Mårslet Bladet. Dér argumenterer projektleder Magnus Andersen fra Aarhus Kommunes afdeling Vejanlæg for, at cyklisterne skal holde tilbage for bilerne ved den nye
udstykning.
Et argument er, at cykelstien er dobbeltrettet, og at det kan forvirre bilisterne, at der
kommer cyklister fra begge sider. Et andet er, at der er super god oversigt fra den nye
udstykning i modsætning til udkørslen ved Storhøj.
Det argument holder bare ikke længere. For siden dengang er der sat et – i øvrigt ikke
særlig kønt – stakit eller støjværn op ved udkørslen fra den nye udstykning. Så nu kan
cyklisterne ikke se, om nogen er på vej ud, og bilisterne kan ikke se, om der er cyklister
på vej på stien fra Storhøj-siden. Nu skal de helt hen til støjværnet for at se det, og så
skal de standse alligevel.
Derfor er der kun én løsning på problemet, uanset om støjværnet er permanent eller
ikke. Skiltningen ved den nye udkørsel skal laves om, så cyklister har førsteret. Jo før, jo
bedre.

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)

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

Formand:

Forside-foto: Kurt Søe.
Legeplads på Nymarksvej
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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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:

Finn Larsen

Langballevænget 92

tlf. 40 85 95 00

Suppleant

Kenneth Mansgaard Frøkærparken 70

tlf. 61 68 69 50

Mail til alle medlemmer: maarsletfu@gmail.com
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Mange indbetalinger til Mårslet Bladets Vennekreds
Indbetalinger til vennekredsen overstiger alle forventninger. I skrivende stund (10.03.2022) er der i alt indbetalt kr. 9.960,00. Omkring 90 personer/husstande, har indbetalt kr. 100,00, enkelte kr. 200,00 – 250,00. Det er bare så flot og tusind tak for det. Det er
dejligt at så mange personer/familier vil bladet det godt.
Jeg har budgetteret med en indbetaling fra vennekredsen på kr. 5.000,00, og nu er vi på det dobbelte! Hvis bladet formår at køre
de andre budgetposter i mål, betyder det at vi kommer ud med et nul-resultat, og ikke som budgetteret med et underskud på kr.
5.000,00.
Det er naturligvis fortsat muligt at blive en del af bladets vennekreds, ved at indbetale kr. 100,00. Se hvordan i faktaboks andet sted i
bladet. På forhånd tak.
Endnu engang tusind tak til jer som er med i vennekredsen.
Ivan Dybvad
Mårslet Bladets kasserer

Mårslet Bladet ønsker alle en god påske!

Tlf. 24 24 72 54 kontakt@simonlindgreen.dk
www.simonlindgreen.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
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En lokal vinsælgers bemærkninger
Af Anders Ravn Koch
For det første, Vær på vagt!
Dette indlæg har karakter af et læserbrev,
eller en klumme. Afsenderen prøver således at overbevise andre om, at dennes
meninger er rigtige og vigtige.
Jeg hedder Anders og jeg driver til daglig
en mindre virksomhed, der primært sælger vine B2B til især restaurationserhvervet, via Webshop og til private ud fra eget
lager (ombygget garage) på Mustrupvej
75 i Mårslet.
For det andet, vær på vagt, når du handler
vin.
Mange nyder et glas vin fra tid til anden.
Lige så mange interesserer sig for, hvordan man finder en vin, der falder i ens
smag, og hvordan man skal finde frem til
den.
Bag enhver flaske vin er der en lang
historie at fortælle. Vin er et landbrugsprodukt. En relativ simpel fremstilling.
Men dyrkningen, stedet, håndteringen og
håndelaget betyder bare så uendeligt
meget for den oplevelse, man kan få, når
vinen skal åbnes og opleves.
“Kan få”, for ligesom med ny-opgravede
kartofler, der skal koges på minuttet for
ikke at miste momentum, så handler
oplevelser med vin også om hvordan den
serveres - og hvordan den behandles og
opbevares, før der skal duftes og smages.

facts omkring vinen og mere eller mindre
seriøse,iscenesatte anmeldelser fra både
forbrugere- og ikke mindst faglige vinkritikere af forskellig art.
Her er der tale om naturlig og rettidig
udnyttelse af såvel markedsmekanismer
og simpel levering af præcist den information, som forbrugeren efterspørger.
Med et nærmere kig på forbrugsmønstrene, så er- og bliver prisen det vigtigste
parameter for online-handel af vin i et
marked, hvor der er flere tusinde aktive
online-forhandlere, som den danske forbruger kan tilgå. Pris skal her forstås som
den bedst-solgte vin (af sælgeren) til den
lavest mulige reference-pris (for
køberen).
Hvis sælgeren er proaktiv og i takt med
tiden, så refereres der gerne til forbrugeranmeldelser for at underbygge vinens
kvalitet i forhold til prisen. Spørgsmålet
er, om man kan stole på denne formidling? Som udgangspunkt, ja. Selvfølgelig kan man det. Men findes der nogle
misforhold?
En af de mest benyttede referencer til
vinens kvalitet er Vivino.
Men hvad er det nu med Vivino? Og hvorfor bringe det ind i denne sammenhæng?
Som en del af service- og restaurationsbranchen igennem mange år kan jeg ikke
komme i tanke om et mere banebrydende

Forskellen mellem den gode oplevelse og
den mindre gode, er hårfin.
Det gælder såvel i fremstillingen – den
efterfølgende opbevaring af vinen – og
ikke mindst serveringen.

og trendsættende fænomen end Vivino.
Om du er gæst til et bryllup, en fødselsdag, eller sidder på en Michelin restaurant, så er mobilen ofte fremme og Vivino
app´en bliver brugt. Vinen på bordet
scannes og de fleste venter spændt på at
se prisen på flasken og de angivne point.
”Med 50 millioner brugere er Vivino verdens største vin-app og en markedsplads
for vin, der hjælper vinelskere kloden
rundt med at nyde vin til fulde.
Vivino giver vinnydere adgang til uafhængig information om vin fra et fællesskab
af millioner af brugere”. Citat, Vivino.
Der, hvor der synes at være et mismatch
er, at Uafhængig og markedsplads i
samme sætning er en svær størrelse. Et
dilemma af mange i vinverdenen, online,
som synes uoverstigelig.
Fordi, hvad kan man stole på?
Teknologien bag Vivino er banebrydende
og genial.
Der er bare mange potentielle faldgrupper i et onlineunivers, der er svært at
gennemskue.
Først og fremmest er de anmeldte vines
gennemsnitlige markedspris ofte decideret misvisende.
Det er jo ikke så svært at forestille sig,
at mange konkurrerende producenter af
tilsvarende og lignende vine har en stor
interesse i at præge vinenes pris (og anmeldelse / vurdering) i den ene eller
den anden retning. Og det sker.
Prøv evt. at søge på ”bedste Chardonnay vin” og se om du kan spotte én vin i
top100, som ikke kan handles via Vivino.
Er det en kuriositet? Nej.
Med indsigt og erfaring fra vinverdenen
igennem mange år, kan jeg komme i tanke
om minimum 500 Chardonnay-baserede
hvidvine, som er bedre end de anbefalede hos Vivino.
Dette blot for at understrege, at der her
ikke er tale om en facitliste. Tværtimod.

Hvordan kan du være med til at sikre den
bedst mulige vinoplevelse?
Måske skal du kigge forbi din foretrukne
vinhandler.
Her møder du som oftest både passion,
personlighed, faglighed, værtskab og god
service.

I ly af Corona pandemien er onlinehandel
meget naturligt accelereret i et opskruet
tempo.
Herudfra er den ene nye Vin-webshop
efter den anden trådt ind på markedet.
Flere, såkaldte communities er vokset
frem. Her samles man om at hjælpe vinbønderne af med alt den vin, som de efter

Men er det egentlig ikke bare nemmere at
købe vinen i en Webshop? Måske.
Men hvordan formidles vin egentlig på
nettet?
Som oftest med lige dele praktisk info;

Fortsættes på side 6
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En lokal vinsælgers bemærkninger (fortsat)
sigende er brændt inde med de sidste par
år – til forbrugerens fordel, med ekstreme
rabatter på alle vinene.
Vinens markedspris er blevet devalueret
og det er vel at mærke i en tid, hvor alle
vinhusenes værdikæder ellers fordyres
dramatisk. Samtidig er det i en tid, hvor
kvalitetsniveauet på verdens samlede
vinproduktion aldrig har været højere.
Hvordan hænger det overhovedet sammen?
Ja, men det gør det heller ikke.
Devaluering af prisen har kun én taber, og
det er vinbonden.
Det nye prispunkt bliver referencepunktet
for al fremtidig handel af vinbøndernes
vine.
Og spørgsmålet må være: Hvordan kommer priserne tilbage på det vanlige niveau
– hvor vinbonden og vinhuset faktisk har
mulighed for at tjene penge på fremstillingen?

Det ligner en negativ spiral, som kan forværres dramatisk med årene.
Hvem tror på, at vinbondens evne til at
lykkes, bliver større af, at prisen bliver
den primære parameter for muligheden
for afsætning af vinene?
Hvem tror på, at vinene fremadrettet
bliver bedre af, at prisen bliver referencepunktet for vinens kvalitet?
Forretning baseret på værditab og bevidst
devaluering er ikke min boldgade. Det må
andre om.
Det, der virkelig interesserer os i Garagen
Mårslet, er, at være sammen med andre
omkring vin.
Dét der, med at smage en vin, der sammen med dejlige mennesker, positivt
forandrer stemningen omkring et bord.
Med vin som ét af omdrejningspunkterne, og en ombygget garage, vil vi gerne
opbygge et sted i Mårslet, hvor alle

mårslettere fra tid til anden, kan mødes i
uhøjtidelige rammer.
Tag ikke fejl. Vivino er også en del af
vores hverdag, som byder på salg af vine
direkte til restauranter i DK, Sverige og
Norge. Disse vine kan smages og købes i
Garagen.
Prisen på vinene i Garagen er de samme, som hvis du købte vinen direkte hos
vinbonden selv.
Alle vores kollegaer og trofaste samarbejdspartnere i Italien, Østrig, Schweiz og
Tyskland har det
godt. Vi er i Garagen meget stolte af, at vi
og vores kunder er med til at sikre vinenes kvalitet mange
år frem. Betal hvad det koster. Det er
hverken dyrt eller billigt, men det er den
rigtige pris.

KLIPPERIET
Tlf: 8629 4949
Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg

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

6

April 2022

TMG
Mårslet Cykel Motion
Har du lyst til at cykle, og har du
lyst til at være med i et fællesskab
med mange forskellige mennesker, så er Mårslet Cykel Motion MCM måske et tilbud for dig?
Vi får tit sved på panden, for vi vil faktisk
gerne holde os i form, men vi er kun motionister, så der er altid plads til det gode
humør.
Om sommeren er der træning 3 gange om
ugen – om vinteren lidt mindre. Vi kører
opdelt i flere hold med forskelligt ambitionsniveau og hastighed, så de fleste kan
få lov at køre på det niveau, de lyster og
evner.

Udover de ugentlige træninger tager vi
på ture sammen, både herhjemme og i
udlandet.
MCM har en stærk kvindegruppe, QMCM,
som i løbet af sæsonen planlægger særlige arrangementer primært rettet mod
kvinder.
Klubben starter sommersæsonen på landevejen søndag den 3. april kl. 9.00 ved
Mårslethallen. Derefter er der træning/
ture hver tirsdag og torsdag kl. 18.00, om
søndagen starter vi kl. 9.00.

lem af klubben. Du er også velkommen
til at kontakte os i forvejen for en snak –
klubbens formand træffes på 2084 3072.

Du er er velkommen til at deltage nogen
gange for at se om det er noget for dig,
inden du bestemmer dig for at blive med-

Trænger du til at røre dig lidt, at more dig meget og at få nogle nye
venner?
Af Hans IsHøj
På vegne af TMG Petanques bestyrelse
Kunne du tænke dig at få lidt frisk luft og motion, uden at det
indebærer sidesting, hjertegalop og hvæselunger? Kan du lide
spændingen i en kammeratlig konkurrence? Så er pétanque
måske et spil for dig.

Pétanque er uhyre nemt at lære – efter 10-15 minutters instruktion kan man gå i gang, og der er meget lille forskel på færdighederne hos begyndere og de mere rutinerede spillere, så derfor
har alle spænding og udbytte af at spille med og mod hinanden.
Kom og prøv at spille pétanque. Det er helt frit og uforpligtende.
Du skal blot

Spillet kræver hverken stærk fysik eller veltrimmet kondition,
men et godt øjemål, koncentration, behændighed og et selskabeligt gemyt.

TMG Petanque
spilletidspunkter:
Onsdage kl. 15.00
Søndage kl. 10.00

April 2022
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TMG
Af Jane Midtgaard Madsen
På vegne af TMG Gymnastiks bestyrelse

DET LYKKEDES – (næsten)

TMG Gymnastiks bestyrelse fik på sin
generalforsamling den 28.02 et nyt bestyrelsesmedlem og to nye suppleanter, men
vil meget gerne have hjælp af yderligere
to – tre personer til erstatning for Janine
Nedergaard Bjerre , Majken Odde Buur
, Julie Lagoni og Heidi Vels Fuglsig , der
har ydet en fantastisk indsats gennem de
sidste år. Deres indsats vil vi også herigennem sige en stor tak for.

TMG gymnastik er Mårslets største forening med 500+ medlemmer og har igen
i år haft gymnaster fordelt på hold der
spænder fra Bentes mor-barn på barsel til
Bennys herremotionshold som det ældste
både i anciennitet (30 år) og alder blandt
deltagerne. Bestyrelsen håber på at kunne fastholde det gode arbejde, og håber
der er flere der har lyst til at være med til

at sikre vi har en stærk forening.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte jane@tmggymnastik.
com eller en af de andre i bestyrelsen.
Hold øje med hvad der sker i foreningen
på vores Facebook siden TMG Gymnastik.
Så bliver du opdateret om hvad vi arbejder med og hvornår vi starter nye hold.

Som det ses af nedenstående billede vil
dele af den nye bestyrelse stå på hovedet
for Gymnastikforeningens medlemmer,
andre vil holde hovedet koldt og alle vil
gøre deres allerbedste for at de kommende sæsoner kan byde på et godt og
spændende gymnastikliv i TMG
Bestyrelsen består nu af Christian Korsgaard Bruhn (ny formand og nyt bestyrelsesmedlem), Jannie Bach Fjellerad (fortsat
kasserer), Louise Nørgaard Kølbæk og
Jane Midtgaard Madsen samt suppleanterne Troels Østergaard Jacobsen og
Bente Geipel Seerup

Hovedbestyrelse
Forretningsudvalg

Formand

Anders Braagaard

Næstformand
Kasserer
FU-medlem

Jesper Munk
Gerda Svendsen
Claus Jacobsen

Badminton
Basketball
Cykelmotion
Dart
Floorball
Fodbold

Jesper Munk
Jesper Sander
Hans Jørgen Jørgensen
Kasper Harboe
Henrik B. Schau
Helle Foged

Gymnastik
Håndbold
Motion

Majken Buur
Henrik B. Jensen
Erhardt Nielsen

25 32 42 12
40 15 78 67
29 22 77 20

majkenbuur@gmail.com
formand@tmg-haandbold.dk
erhardt.nielsen@outlook.com

Pétanque

Kirsten Sørensen

27 59 23 51

kirstenvilly@gmail.com

Tennis
Volleyball

Henrik Breyen
Claus Jacobsen

Foreningsudvikler

Pernille Bechsgaard Fast

8

50 88 76 73
23 46 69 45
40 31 13 79
41 72 73 19
Afdelingsrepræsentanter
23 46 69 45
20 64 02 88
20 84 30 72
25 45 69 03
51 30 88 96
20 47 27 20

41 72 73 19
Foreningsudvikler
51 22 85 41

April 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

formand@tmg-tennis.dk
krusejacobsen@gmail.com
pernille.bechsgaard@dgi.dk

Åbent Hus med dialog for forældre på Mårslet Skole
Torsdag aften d. 3. marts havde skolebestyrelse og medarbejdere inviteret alle forældre på Mårslet skole til Åbent hus.
Aftenen bød på talrige workshops centreret omkring væsentlige temaer i børnenes hverdag på skolen og sluttede af med
konstruktive snakke om, hvordan både børn, forældre og medarbejdere sammen kan være med til at udvikle skolen og skabe
de bedste rammer for børnene.
Det stod i dialogens tegn, da ca. 70 forældre troppede op til
Åbent Hus på Mårslet Skole. Her fik de nemlig mulighed for at
blive klogere på skolen og dens læringsmiljøer, og de blev inviteret til at diskutere, hvilke temaer skolen med fordel kan kaste lys
over i fremtiden.
Målet med aftenen var at få igangsat en dialog blandt og med
forældrene for at få deres perspektiver på skolens forskellige
indsatser – og hvordan skolen kan udvikle sig fremadrettet. Dialogmødet er et led i et fortsat fokus på samskabelse og forældresamarbejde.
Aftenen faldt i to dele: I første del kunne forældrene få indblik
i, hvordan vi arbejder med væsentlige temaer i skolen som fx
projektarbejdsformen, digital leg, fritidspædagogik og inklusion.
Forældrene skulle vælge 3 ud af 12 work-shops, som de ville
deltage i.
Derefter mødtes alle til tapas og dialog i grupper med forældre og personale. Her blev der talt om, hvad forældrene havde
oplevet i deres workshops, og hvad de var særligt optagede af og
tilfredse med. Derefter skulle grupperne reflektere over, hvordan
forældrene kan bidrage til at gøre skolen til et endnu bedre sted
for børnene.
7. årgangs valghold i madkundskab forsødede aftenen med
tapas-servering i samarbejde med vores kantine.

Forældrenes bidrag er vigtigt

På Mårslet skole ser vi generelt en stor værdi i at inddrage
forældrenes perspektiver og resurser. Derfor er det også vigtigt

for skolen, at forældrene bliver bragt i spil, og at de får mulighed
for at bidrage med deres kræfter på områder, som de også selv
synes er interessante.
Ét af fokusområderne i vores dialoger sidst i arrangementet var
at sætte lup under, hvilke barrierer forældrene kan opleve i forhold til at kunne bidrage ind i skolen. Som skole er vi nysgerrige
på, hvad forældrene synes kunne være sjovt at bidrage med, og
særligt hvad de tænker, de vil kunne bidrage med for at gøre det
endnu bedre at være barn på Mårslet Skole.
Under dialogerne blev der bragt flere spændende perspektiver
på bordet, og skolebestyrelsesformand, Rikke Lysholm, ser nogle
klare fordele i, at man åbner op for forældrenes perspektiver og
inviterer dem til at blive en mere aktiv del af skolen og skolens
udvikling.
”Den her inddragelse af forældrene er jo med til at give os
forældre bedre indsigt i, hvad vores børn går og laver på skolen,
og dermed også hvordan vi som forældre kan bidrage aktivt til
at gøre skolen så god som muligt. Samtidig er det også med til
at kickstarte forældresamarbejdet oven på en lang periode med
Covid-19, som alt andet lige har gjort det svært”
Samtidig påpeger Rikke Lysholm, at arrangementet også skal
være med til at øge forældrenes nysgerrighed på det langsigtede
skoleperspektiv
”Formålet er jo, at forældrene lytter til hinanden, og at de derigennem bliver mere nysgerrige på hele skoleperspektivet, og ikke
bare der, hvor de står lige nu. Selvom man måske har en dreng
i 4. klasse, kunne man godt se på, hvad der sker i udskolingen,
fordi man netop er nysgerrig på, hvad der skal ske fremadrettet”

April 2022
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Folkehuset Mårslet

Folkehuset Mårslet.
( Tidligere Lokalcenter Kildevang.)
April 22.
Lidt nyt fra Brugerrådet.
Efter næsten 2 års nedlukning, og nu med navneforandring, er vi så småt igang
igen.19. marts var officiel indvielsesdag. Caféen står nu foran genåbning. Det er
vores intention fremover at offentliggøre månedens menuplan på denne side.
Kommende Arrangementer.
Søndag d. 10. april kl. 14.00 genoptager vi vores populære bankoarrangement.
Onsdag d. 27. april fra 17.30 inviterer vi til “ Spis-sammen-arrangement.” Menuen
endnu ikke fastlagt. Menu og pris bliver annonceret i den nye Café. Bindende
tilmelding senest 20. april til Lene Jørgensen 28583758 eller mail til:
brugerkildevang@msn.com
Med venlig hilsen
Brugerrådet Folkets Hus.
Lokaltelefonnumre til:
Plejehjemmet Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet.
Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverdage kl. 8-15. Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J.
E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk
Brugerrådet tlf. (onsdage 9.30-13.00) 41858670
Brugerrådets mail: brugerkildevang@msn.com
Birgit Wienke, Forstander tlf.: 29209651
Gitte Sand, De forebyggende Hjemmebesøg, tlf.: 51180629. Ma.- tors. 8.30-9.00
Sundhedsenheden - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 16 00.
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Hold-rent-dagen i Mårslet er snart historie
Den 25. indsamling 2. april bliver den sidste i fællesskab

Folk i Mårslet passer godt på deres by. De gør det så godt, at
når ”Hold Mårslet Ren” samler affald næste gang ved en fælles
indsats, er det den sidste.
”Vi har samlet i 24 år, og der bliver mindre og mindre affald at
samle på dagen. Derfor bliver den 25. indsamling den sidste,”
siger Jørgen Brandt Andersen, der organiserer indsamlingen
sammen med Emma Søe i ”Hold Mårslet Ren”.
Hold-rent-dagen, som den også kaldes, bliver lørdag 2. april
2022 kl. 10-11.45.
”Fra at have fem-seks trailere fyldt de første år, havde vi sidste
år kun én trailer, der var knapt fyldt. Det er en rigtig fin udvikling,” siger Emma Søe. ”Forklaringen er, at vi til hverdag er
blevet bedre til at samle op efter os selv og andre.”
Danmarks Naturfredningsforening holder affaldsindsamling
over hele landet, hvor institutioner og mange andre deltager,
og Mårslet har desuden nogle, der frivilligt samler affald, når de
går tur.

Hold-rent-dagen begyndte med Else Marie Hulemose i førertrøjen. Dengang blev der sendt brev ud til grundejerforeningerne
om at finde en trailerfører, og der blev sat opslag op i byen. Der
var altid folk, der stillede sig til rådighed med bil og trailer samt
en god flok indsamlere.
Jørgen Brandt Andersen tog efter nogle år over som tovholder,
og initiativet blev spredt til nærliggende byer via Grøn Guide.
Senere kom Danmarks Naturfredningsforening til, så hele landet
kunne deltage, og de sørgede for affaldssække.
”Vi var glade og stolte, når der kom 40-50 personer og samlede
op efter andre. Nogle, der var med de første år, deltager stadig,”
siger Emma Søe.
SuperBrugsen har altid bakket op om dagen. Det sker også
denne gang. Der er kaffe og rundstykker ved starten, og når
indsamlingen slutter kl. 11.45, giver SuperBrugsen hotdogs samt
øl og sodavand.

FAKTA:
Hold Mårslet Ren
Lørdag 2. april 2022
k1. 10-11.45
Mødested:
Torvet ved SuperBrugsen
Ingen tilmelding
Der møder altid mange op til indsamlingen. Her er et billede fra tidligere. Sidste år
var en enkelt trailer knap fyldt. Privatfoto

April 2022
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KUNSTBAZAR i påsken på Grønløkke Allé 11
På grund af COVID-19 afholdt ”kunstgruppen STIPLET” ikke nogen påskeudstilling i 2020 og 2021.
NU er vi tilbage!
Denne gang bliver det i Tranbjerg, ved ungdomsklubben på Grønløkke Allé 11, (Den tidligere SFO bygning).
Hvorfor ikke på Testrup Højskole som foreningen har tradition for? Fordi højskolen bliver renoveret på tidspunktet.
Stiplet kalder påskeudstillingen for KUNSTBAZAR, da lokalerne er meget snirklede med gange og mange rum.
Det giver en mere levende og indbydende ramme med mulighed for ægte bazar-stemning.
Det bliver en spændende udstilling med masser af oplevelser for de besøgende:
11 alsidige kunstnere med maleri, keramik og stenkunst
Kvalitet i alle prisklasser
Der vil være supergode ”Genåbnings-TILBUD”
Kaffe og te
ENTREEN ER GRATIS!
Tid:
Påskedag 17.04.2022 kl. 11:00 til 16:00 (fernisering kl. 11:00)
2. Påskedag 18.04.2022 kl. 11:00 til 16:00

KUNST
BAZAR I PÅSKEN
HVORNÅR

Påskedag +
2. Påskedag
11:00 – 16:00
HVOR

Grønløkke Allé 11

8310 Tranbjerg J. (tidligere SFO bygning efter
skolen)

ALLE ER
VELKOMMEN

FRI ENTRÉ
11
KUNSTNERE
UDSTILLER

Malerier
Keramik
Stenkunst
- Alsidig kunst i
god kvalitet og
gode priser

KIG IND.
KAFFEN ER
KLAR

Bliv inspireret og gør
en god handel
Arrangeret af Kunstgruppen ”Stiplet”

WWW.STIPLET.DK
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JU Århus viser miljøministeren biodiversitet i de grønne uddannelser
Som grøn erhvervsskole uddanner JU Århus (Jordbrugets UddannelsesCenter Århus) de hænder, som skal
sørge for, at de mange biodiversitetsprojekter i bl.a. byer, parker, haver og på kirkegårde rent faktisk bliver ført ud i livet. Miljøminister, Lea Wermelin, har besøgt skolen i Beder, hvor hun på tæt hold oplevede
nogle af skolens mange indsatser på området.
TORSDAG D. 10. MARTS: Iført gummistøvler lagde miljøministeren vejen forbi JU Århus og var på en walk’n talk sammen med
forskellige repræsentanter fra skolen. Hun snakkede blandt andet med de to anlægsgartnerelever, Nanna Olsen Westerlund og
Kasper Augustinus Jørgensen. De præsenterede deres innovationsprojekt, hvor de havde integreret nogle spændende biodiversitetsløsninger i planlægningen af en moderne privat have – side om side med mere traditionelle løsninger. Danmark er blevet
kultiveret gennem mange år, og danskerne er et folkefærd, der går meget op i deres haver. Så udviklingen mod mere vilde haver
er en proces og en kulturændring, men Nanna og Kaspers projekt demonstrerer netop, at det ene ikke udelukker det andet. Lea
Wermelin understreger:
”Med den store haveinteresse, så er der god grobund for, at man gerne vil dykke ned i, hvad der er det nye og udvide sin horisont i
forhold til biodiversiteten. Der er en nysgerrighed efter, hvad vi kan vi lære af sådan nogle som jer (red. Nanna og Kasper)”.
Så udover at udføre selve opgaverne kan skolens elever og færdigudlærte med deres store faglige ekspertise på området altså
også være med til skubbe på debatten og flytte nogle mentale barrierer i forhold til, hvordan vi opfatter grønne områder.
Ministeren fik også en snak med eleverne og en underviser fra skolens blomsterbinderuddannelse omkring mulighederne for at
bringe mere af den danske natur ind i buketter og andet binderiarbejde. Ved at bringe den danske natur ind i stuerne får man
også mere fokus på den og dens æstetik.
En anden af deltagerne i ministerbesøget, var næstformand i JU Århus’ bestyrelse, Thomas Møller fra 3F. Han siger om skolens
rolle i forhold til at sikre mere vild dansk natur:
”Vi er den største grønne erhvervsskole i Nordeuropa. Vi har både landbrugsfaglige uddannelser og gartner- og anlægsgartneruddannelserne, samt adskillige andre grønne erhvervsuddannelser og kurser. Det giver skolen en stærk tværfaglighed – og et unikt
fagligt miljø. Vi uddanner fagfolkene, som rent praktisk udfører den natur- og miljøpolitik, som politikerne udstikker. Den grønne
omstilling sker ikke natten over, så vi arbejder benhårdt på at få udviklet undervisningen, så den er tilpasset de nye krav, som samfundet stiller. Vores opgave er at få klædt eleverne og kursisterne ordentligt på til at løse de mange opgaver ude i brancherne – for
efterspørgslen er allerede enorm.”
Lea Wermelin har en mission om at skabe mere vild natur i Danmark. Hun er som et led i sin kampagne ”Sammen om et vildere
Danmark” på en NaTur de VILDE Danmark, hvor hun på sin turné har lagt vejen forbi JU Århus. Målsætningen med kampagnen er
at få kommuner og danskerne generelt til at dyrke, hylde og omfavne den vilde natur – samtidig så deltager alle landets kommuner i konkurrencen om at blive ”Danmarks VILDESTE kommune”.

April 2022
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Hold Mårslet Ren
2. april kl. 10.00 gør vi igen Mårslet lidt renere at bo i
I år er det 25. gang, at mårslettere rykker ud med affaldssække og indsamler ting, som ikke hører hjemme i naturen. Det har
givet resultater, nemlig en renere by at leve i med mindre og mindre affald at samle på indsamlingsdagen de senere år. Og det
var jo netop det, vi ville opnå. Derfor har teamet bag aktiviteten besluttet, at i år er det sidste gang, vi planlægger aktiviteten.
Vi vil også i år starte med kaffe og rundstykker, og derefter vælger deltagerne de ruter, som de ønsker. Hvis nogen ikke har
specifikke ønsker, så har vi forslag til områder, hvor der vil være gevinst.
Alle indsamlere bedes være retur senest 11.45, hvor SuperBrugsen – hovedsponsor i gennem alle 25 år - byder på hotdogs og
øl/vand til alle deltagere.
Det bliver som sædvanlig en festlig og hyggelig formiddag, og vi håber at se rigtig mange aktive mårslettere. Har I spørgsmål,
er I altid velkommen til at ringe til Emma på 4259 9320 eller Jørgen på 2979 0264.
Vel mødt!

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
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Købmand
Lars Christensen

Nyt fra Multihallen
Vi er nu kommet på den anden side af corona og kan se fremad mod lysere tider. Det er en stor fornøjelse at se, at der igen er
masser af aktiviteter i både haller og sale.
Når vi ser tilbage på 2021, kostede corona-nedlukningerne os ca. 100.000 kroner i tabt omsætning. Heldigvis har vi en sund drift
og en god likviditet, der betyder, at vi trods de mange udfordringer ramte et overskud på få tusind kroner i 2021.
Vi forventer at få et langt bedre 2022. Udover TMG, som er vores største lejer, er Testrup Højskole begyndt at leje sig ind i dagtimerne to gange om ugen. Dejligt at vi kan understøtte hinanden lokalt. Derudover benytter mange privatpersoner sig af muligheden for at leje Multihallen/salene til børnefødselsdage, private fester mv., ligesom mange af byens grundejerforeninger afholder
deres generalforsamlinger i en af vores sale. Det er alt sammen noget, der har stor betydning for vores indtjening.
I februar/marts er der blevet installeret et køleanlæg i Motionslokalet. Det er der mange medlemmer, der har set frem til.
Desværre har vi endnu en gang fået en vandskade, der er gået ud over gulvet i Multihallens nordlige ende. Vi satser på at få skaden udbedret i sommerferien, så vi undgår aflysninger af timer. Hvem, der skal betale for udbedring af skaden, er fortsat uafklaret.
Vi søger stadig en ny kasserer til Multihallens fondsbestyrelse. Vi vil også gerne have et par nye medlemmer til bestyrelsen, så har
du lyst til at bidrage og gøre en forskel for byens borgere, så er du meget velkommen til at skrive til os på info@maarsletmultihal.
dk for at høre mere.
/Fondsbestyrelsen

Offentlige foredrag i Mårslet MultiHal
Live-stream fra Aarhus Universitet. Alle dage fra kl.19.00.

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.
SANG – OG STEMMEUNDERVISNING I MÅRSLET
Rytmisk sangundervisning samt undervisning i stemmebrug ift. tale.
Individuel undervisning – og som noget nyt nu også holdundervisning!
Kontakt:
Sang – og stemmepædagog
Henriette Lundbøl
Mail@henriettelundboel.dk
Mob. 20 81 08 94
www.henriettelundboel.dk

April 2022
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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
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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.

Hjemmeside:
www.maarsletvand.dk

Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren.

April 2022

E-mail:
vandvaerk@maarsletvand.dk

KIRKESIDERNE

MED NYT FRA MÅRSLET KIRKE OG SOGN

Når sproget ikke rækker
En ukendt verden
Her en måned før, du sidder med
Mårsletbladet i hånden og læser dette, har jeg nedfældet denne klumme.
På denne måned vil der være sket så
meget, som jeg ikke kan tage højde
for her. Jeg håber og beder til, at freden atter har indfundet sig i Europa.
Vi lærte for to år siden, at det, vi ellers regner for sikkert; planer om stort
og småt, kan ændres med kort varsel, fordi vi var oppe mod en usynlig
fjende: den lille men voldsomme Coronavirus. Vi har haft diskussioner om
hvornår og i hvilket omfang, man
skulle tage hensyn til hinanden for at
undgå spredning af sygdommen,
men vi lærte at finde en vej igennem
det. Vi opdagede også, hvor forbundne vi er med hinanden og afhængige
af at kunne være sammen, hvis vi
ikke allerede var klar over det.
I disse dage har jeg det, som da vi så
de overfyldte hospitaler i Italien via
nyhederne. –”Kan den virus bremses,
eller vil den også ramme os? Vil folk,
jeg kender, dø?” Nu ser vi en lille
mand med alt for store våben i sine
hænder, som er rettet mod et uskyldigt folk, og jeg føler mig ikke sikker
på, om han overhovedet har skrupler
ved at bruge til at ramme os.
Her er vores kirke
Den dag, russerne rykkede ind i
Ukraine, skrev biskoppen over Aarhus Stift ud til alle os præster med en
opfordring til, at vi i søndagens gudstjeneste ville bede for Ukraine og i
øvrigt stille os til rådighed for ængstede hjerter, ligesom vi plejer. Da vi her
i sognet havde arrangeret en fastelavnsgudstjeneste for store og små
børn, hvor minikonfirmanderne havde
øvet indgangsbøn og udgangsbøn,
syntes jeg ikke, det skulle handle om
krig til den gudstjeneste. Derfor tog
jeg hurtigt den beslutning at prøve at
lave en fredsgudstjeneste om freda-

gen. Det lod sig gøre med medarbejderes, menighedsråds og frivilliges
gode hjælp. Og tak til jer, der deltog
og i det hele taget viste påskønnelse
af at være sammen om at sende et
lille signal ud i verden og ikke mindst
søge sammen i bøn om fred, styrke
og trøst.

om at føle sig god nok. De findes
nok, de ord, der kan støtte og bære
os igennem nu, jeg skal nok lige have
lidt mere tid til at finde et sprog.
For en ting er, at vi ikke har noget
liggende af militært isenkram til at
hjælpe os igennem en krig. Vi mangler også sproget, og sproget er så

Tændte lys ved kirken til fredsgudstjenesten d. 25. februar

Det religiøse sprog er borte
Under forberedelserne til gudstjenesten, som jeg kun havde få timer til,
opdagede jeg, at jeg i alle mine gemmer af bøger, udklip og salmebog
manglede noget, der kunne sige noget ind i denne uvante og frygtelige
situation. Det er muligt, at vi engang
har sunget salmer, der passer ind i
en nation ramt af krig, men dem har
vi aflært os, de har heldigvis ikke været relevante, og hvad der ellers står i
salmerne om kamp, skal i højere grad
forstås som kampen om at vælge
mellem Gud og djævel og kampen

April 2022

vigtigt, fordi det samler livet for os.
Det havde man i højere grad under 2.
verdenskrig. Den opfattelse får man i
det mindste, når man læser de 122
unge modstandsfolks afskedsbreve,
da de i 1943-45 sidder og venter på
henrettelse. Deres liv er underordnet
det større, som både er fædrelandet
og Gud. Deres breve hjem er fyldt
med trøst til deres forældre, søskende og kærester: ”Vi skal ses igen i
Guds himmel.”
Fortsættes på næste side
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Lys fra fredsgudstjenesten d. 25. februar

Kirketiderne

Påskens stærke budskab
Påsken nærmer sig, og det er fejringen af livet over døden. Det budskab
skal igen i år lyde med de forskellige
helligdages toner af forventningens
sejrsrus, forræderiet, svigtet, det totale nederlag og festen, da Gud rejser
den døde op af graven. Kærligheden
har vundet! ”Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden” vil
vi med Grundtvig synge Langfredag.
Opstandelsen er kulminationen på
alle fortællingerne i Bibelen, der
handler om, at Gud står ved den udstødte, den forsmåede, den ensomme og det skrøbelige menneskes
side. Han giver afkald på sin egen
magt, da Jesus går i døden. -For kunne en gud ikke slå alle sine fjender
ned og vise sin magt? Jo, hvis han
havde villet prale af sin almagt og
mægtighed blandt mennesker. Men
Jesus var ikke bange for at tage kon-

sekvensen af menneskers ondskab.
Han frygtede kun det at blive forladt
af Gud, for i ham og i hans kærlighed
er livet. Han glemmer os ikke, heller
ikke i det lange perspektiv. For den
dag vi virker glemte af alle jordens
nulevende mennesker, hører vi stadigvæk til hos Gud. Det sprog, vi
mangler lige nu for at gribe om livet
og vores plads i verden, det får vi i
påskens fortællinger.

Venlig hilsen
Sognepræst Signe Høg

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og Sognehus
April

April
Søndag d. 3. april kl. 10.00
Mariæ bebudelses dag
Præst: Signe Høg
Påskens gudstjenester
Søndag d. 10. april kl. 10.00
Palmesøndag
Voksenkoret medvirker.
Præst: Trine Nissen
Torsdag d. 14. april kl. 19.00
Skærtorsdag
Præst: Signe Høg
Fredag d. 15. april kl. 10.00
Langfredag
Præst: Signe Høg
Søndag d. 17. april kl. 10.00
Påskedag
Præst: Trine Nissen
Mandag d. 18. april kl. 10.00
Anden påskedag
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 24. april kl. 10.00
1. søndag efter påske
Præst: Signe Høg
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Fredag d. 1. april
kl. 17.30
Påskemåltidet i sognehuset.

Onsdag d. 20. april
kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset.

Tirsdag d. 5. april
kl. 14.00 - 16.00
Hyggeklubben i sognehuset.
”En Mårsletter fortæller”.

Søndag d. 24. april
kl. 15.00
Koncert med Sangfryd i kirken.

Onsdag d. 6. april
kl. 9.30 - 12.00
Frokostpausen i sognehuset.
Onsdag d. 6. april
Kl. 15.00 - 15.40
Påskespil for forældre og andre
interesserede i kirken.
Fremført af 3.C.
Mandag d. 11. april
kl. 9.30 - 11.00
Mandagscafé i sognehuset.
Tirsdag d. 19. april
kl. 14.00
Dåbskludestrikkecafé i sognehuset.
Onsdag d. 20. april
kl. 9.30 - 12.00
Frokostpausen i sognehuset.

April 2022

Onsdag d. 27. april
kl. 19.30
Indre Mission i sognehuset.
Martin Eskesen, Galten
”Kirken og det kristne fællesskab
hos Bonhoeffer”.

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

Frokostpausen

Sorggruppen i Mårslet Sogn

- et fællesskab for mænd
I april mødes vi
6/4 og 20/4 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 5. april kl. 14
EN MÅRSLETTER FORTÆLLER

Mandag den 11. april
kl. 9.30 – 11.00 i sognehuset.
Der bydes på frisklavet kaffe, te
og rundstykker samt en hyggelig
snak i et uforpligtende samvær
med andre fra Mårslet sogn.
- Det er gratis at deltage.

På grund af visse omstændigheder kom Anders Errboe
ikke i marts, men han har lovet at komme 5. april kl. 14.00
og fortælle en hel masse.

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.
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Babysalmesang
Babysalmesang foregår onsdage fra
10.00-10.30 med kaffe bagefter.
Næste hold har opstart d. 20. april
Er du på barsel med dit barn på 2-10 måneder, så har
du mulighed for at være med til babysalmesang.
Vi synger, leger, spiller på små instrumenter, puster
sæbebobler, oplever kirkerummet og lytter til smukke
klange.
Når vi er færdige, er der kaffe, te og tid til at hyggesnakke for de, som har tid og lyst til det.
Man behøver ingen forkundskaber for at være med alle er velkomne.
Et forløb strækker sig over 8 gange og det koster 200
kr. at deltage. Der er plads til max 12 på holdet.
Tilmeld dig hos vores organist Kasper på:
organist@maarslet-kirke.dk

Påskespillet
Skole-kirke-samarbejde

Op til påskeferien opfører 3.C årets påskespil i Mårslet Kirke.
Skuespillet er en del af elevernes undervisning i kristendomskundskab og religion, og alle elever i 3.C medvirker.
Gennem påskespillet får eleverne kendskab til en af kristendommens vigtigste grundfortællinger.
Påskespillet arrangeres i samarbejde mellem klasseteamet for 3.C, personale ved Mårslet Kirke og frivillige kræfter.
Vi glæder os til at vise forestillingen!
Onsdag d. 6. april kl. 15.00: Åben forestilling for familie, venner og andre interesserede.
Torsdag d. 7. april kl. 9.00 og 10.00: Forestillinger for indskolingens elever.

Med venlig hilsen,
Trine Bredahl Nissen, sognepræst
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Koncert med Sangfryd
24. april kl. 15.00 i Mårslet Kirke

Sangfryd er en forening skabt af de klassiske sangstuderende ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus.
Foreningens formål er at fremme kendskabet til den klassiske sang og musik.
Søndag den 24. april kan I høre de dygtige sangere give koncert i Mårslet Kirke kl. 15.00.

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
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Madsen´s Turist Ørsted Aps.
Tlf. 86488049
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Kontakt Kirken

Kirken er åben

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

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
Lene Nørby
Tlf. 4022 4076
kirkekultur@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag

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 20. april
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 og følg med i Kirkens aktiviteter

www.maarslet-kirke.dk
Kalender, nyheder og meget mere

Kom og sæt dit præg på Påsketræet

På kirkegården lige foran indgangen til Kirken, har
vi igen i år sat et ”påsketræ” op.
Vi håber, I vil komme forbi og hænge jeres hjemmelavede påskepynt op, så det kan glæde dem,
der kommer forbi Kirken.
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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
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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.
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.

Åbningstider i Mårslet Egnsarkiv
Tirsdag

den 5. april

kl.19-21

Onsdag

den 13. april

kl. 16-17.30

Tirsdag

den 19. april

kl. 19-21

Onsdag

den 27. april

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.

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

Testrup Højskole ca. 1903. Mårslet Egnsarkiv har netop modtaget en elevs erindringer fra samme periode.
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Erindringer fra Testrup Højskole 1903-04
Vi har modtaget følgende fra Lokalhistorisk Arkiv for Gram og
Omegn. Det er et uddrag af
”Erindringer og optegnelser ved
gårdejer Hans Petersen, Grambygård”.
Sønderjyden Hans Petersen var
i sin ungdom i vinteren 19031904 på Testrup Højskole og
skriver følgende:
”Tro mod traditionen var det en
selvfølge, at fader sørgede for,
at hans børn kom på danske
skoler. Efter konfirmationen havde jeg som tidligere nævnt været
på Skibelund Efterskole. Nu efter
soldatertjenesten kom jeg på
højskole. Fader valgte Testrup.
Der havde min søster Margrethe
været sommeren 1903, og hun
havde været meget glad for opholdet der. Den havde udmærkede lærerkræfter på den tid,
nemlig dr. Nørregård, Bågø,
Kjærulv og den vinter kand. Theol. Oskar Gejsmar, den senere
bekjendte slotspræst i København. Nørregård var meget national konservativ og officer fra
1864. Bågø virkede mere afdæmpet. Kjærulv dygtig i fysik
og regning. O. Gejsmar var god i
litteratur og poesi. Så var der
Andersen Bo til dansk og gymnastik.
Vi var ca. 100 elever. Deraf var
vi otte sønderjyder, og det var
Hans Lund og Christian Enemark fra Gestrup, Hans Mathiesen, Gammelgab, Chr. Surballe
Pedersen, Dynt, A. Bojsen, Ballum, Jeppe Andersen, Bjerndrup,
en til, som jeg har glemt og mig
selv.
Nørregård var en enestående
foredragsholder og fortæller.
Han gav os en fremstilling af
menneskeslægtens historie og

oldtidens mytologi, der for mit
vedkommende bed sig fast for
livet. Hans fremstilling af danmarkshistorien ligeså. Som oplæser var han ypperlig. Jeg husker for eksempel ”Bygmester
Solnær”. Han havde den evne,
at man simpelthen ikke kunde
lade være med at høre efter.
Han tog én åndelig fangen, og
man måtte følge med. Lige efter
at man havde tilbragt to år hos
tyskerne som soldat og så dette
her, det var en forandring, der
forslog. Som Nørregård slog tonen an, sådan fulgte de øvrige
lærere. Den, det kneb mest for
var Gejsmar, han var nemlig radikal politisk indstillet, og undertiden kunde det nok slå ”gnister”
mellem ham og den gamle. Disciplinen på skolen var streng.
Private udflugter tålte han ikke,
undtagen de var godkendte af
ham selv.
Der blev afholdt et nytårsbal, da
vi kom tilbage fra juleferien. Derudover blev ingen kvindelige
bekjendtskaber tålt. To gange i
vinterens løb tog vi samlede til
Aarhus, hvor vi beså museet og
teatret. Derfra husker jeg ”Sven
Dyrings Hus”, et meget pænt
stykke syntes jeg dengang.
Domkirken besøgte vi også, der
viste og forklarede han os alt af
interesse samt spillede et par
melodier på kirkens orgel. Det
var smukt at høre på. Nørregård
var meget musikalsk.
Hen sidst på vinteren brugte han
nogle lørdag eftermiddage til at
give os undervisning i problemer
som mennesker i almindelighed
bliver udsat for før eller senere
her i livet. Der var forholdet mellem mand og kvinde i kønslig
henseende og dets betydning i
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et kultiveret samfund. Hjemmene, som det centrale og bærende i et kristeligt socialt velordnet
samfund og mere af den slags,
hvad der nu kunde være. Når
han underviste os i den slags
ting, satte han sig hen i mellem
os snart her snart der, og så foregik det for det meste i samtaleform. Efterhånden som vi blev
mere fortrolige over for ham og
måden, så kom vi til at holde
meget af disse sammenkomster
og også af Nørregård.
Den vinter var der et par studenter på skolen, som jeg vil omtale,
inden jeg slutter af med Testrup.
Den ene hed Jens Møller og den
anden Helge Bennike. Førstnævnte blev jurist og havnede i
ministeriet som kontorchef. Bennike gik militærvejen og er nu
oberstløjtnant. Da jeg jo lige var
blevet færdig med min militærtjeneste, var han meget interesseret i at få mig udspurgt så grundig som mulig om alt vedrørende
tysk militær. Det blev årsag til, at
der opstod et ret intimt venskab
mellem os. At jeg var sønderjyde, bidrog også en del. Jeg traf
ham senere ved lejlighed mange
år efter. Da var han ved generalstaben, men venskabet fra hans
såvel som fra min side var uforandret. Sidst jeg hørte om ham,
var, da han under besættelsen
måtte rømme for tyskerne. Han
gik til Sverige og tog to sønner
med sig. Da befrielsen kom, kom
han tilbage sammen med den
danske brigade, som han var
medlem af. Hvis jeg får lejlighed,
vilde jeg gjerne træffe ham engang endnu. Der kunde blive et
og andet at tales ved om for vi
to.
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Så er der en lille tildragelse, som
jeg synes, jeg også må nævne.
Den gav anledning til noget senere, mange år efter. Nabo til
skolen lå der en bondegård. Fra
den gård var der en elev, der
hed Silius. En dag, da der var
smukt vejr, var man ved at køre
en havrestak i hus. Da man var
nær bunden, var samme, som jo
tit er tilfældet, fuld af mus. Silius
vilde have os til at hjælpe med til
at fange så mange som mulig,
og da det var frikvarter, så gik vi
i gang.
Så er der en eller anden, der
kommer i tanker om, at det kunde være morsomt at putte nogle
levende i tændstikæsker. Som
sagt så gjort. Men noget, vi også
gjorde, var, at vi tog æskerne
med musene med over på skolen. Næste time var dansk med
Andersen Bo. Det var nogen
halvkedelige timer, så æskerne
med mus i kunde live lidt op. Der
blev anbragt nogle stykker på
bordene med musens hale uden
for æsken. Det gav anledning til
lidt uro, og det varede ikke længe, inden læreren fik øje på en.
Han undersøgte den nærmere
med det resultat, at musen kom
fri og løb sin vej. Andersen Bo
blev vred og indberettede til Nørregård.

Så gik der mange år helt til
1939. Da var jeg som delegeret
fra Landboforeningen til møde i
Aarhus, hvor de forenede jyske
havde møde, Hans Lund, Rødding Højskole, talte også ved
den lejlighed. Da vi så er på
hjemvejen og befandt os mellem
Aarhus og Skanderborg, og vi
sidder og samtaler i bilen, kommer jeg til at nævne, at nu er det
36 år siden, at jeg havde været
på Testrup. ”Det kunde jeg godt
tænke mig, at De har været der”
siger Hans Lund. Efter en lille
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pause spørger han så ”kender
De noget til mus i tændstikæsker
fra dengang?” Jeg tænkte mig
lidt om og svarede ”ja”. ”Så kender De jo også Oskar Gejsmar?”
”Jo” svarede jeg, ”ham kjender
jeg jo godt fra den tid”. ”Hvordan
kom han ud af det med Nørregård?” ”Så nogenlunde, men
altid på en fornøjelig måde”. ”Jeg
har en bog hjemme”, siger så
Hans Lund ”den skal De læse,
den handler om Gejsmars vinter
på Testrup”.
Ved lejlighed fik jeg bogen. Gejsmar skildrer der på en ypperlig
måde hans ophold på skolen og
særlig er hans beskrivelse af
Nørregårds slående.
Ved at læse den, stod både Nørregård og Gejsmar igen lyslevende i min hukommelse.
Hen sidst på vinteren, da dagene blev længere, blev der, når vi
var fri på skolen, foretaget længere fodture. Vi slog os da sammen en tre fire stykker, som vi
var venner til, gik ind til gamle
Trine, der var højstkommanderende i køkkenet og fik et par
belagte rundtenommer i lommen, og så gik det løs. På den
måde fik jeg aflagt besøg på gården Vilhelmsborg med øst. Solbjerg Sø mod vest. Mod nord var
der et højdedrag [Jelshøj]. Når
man stod på toppen af denne,
kunde man mod øst ud over Aarhus bugten se halvøen Helgenæs og oven over denne i klart
vejr øen Hjelm, hvor i sin tid
Marsk Stig havde til huse.
Alt imens tiden gik, og det blev
1ste april, og dermed fik en behagelig og lærerig vinter sin afslutning. Men en vinter, der hvad
ens udvikling angår, var et stort
gode for tiden, der fulgte efter.
Glade og fornøjet tog vi afsked
med kammeraterne, og enhver
tog hjem til sit.
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Sommeren 1904 tilbragte jeg
hjemme. Det var en sommer, der
udmærkede sig ved ualmindelig
lidt nedbør. Vi havde ingen regn
fra midten af maj til hen i august.
Den 7. august blev domkirken i
Ribe indviet efter en flerårig restauration. Ved denne lejlighed
så jeg kong Kristian IX. Han var
med ved indvielsen af kirken.
Ved den lejlighed så jeg også for
første gang danske soldater til
parade.
Den sommer blev Olaf Aastrup
og jeg rigtig sammenlevet som
venner. Nu er der gået 46 år siden da, og venskabet er stadig
det samme. Jeg antager, at det
holder til en af os ”træder af”,
hvem der bliver den første, vil
tiden jo vise. Vi havde fraset den
tørre sommer en dejlig sommer
sammen. Margrethe og Mis holdt
hus for fader. Moder var jo død
1901. Mis blev 18 år 22. maj, og
Olaf og jeg blev budt med, og vi
havde det fornøjeligt. Peter var
jo endnu soldat i Itzehoe, men
blev fri til 1ste oktober. Så var
det hans tur til Testrup.
Høsten blev elendig. Byggen på
vestermarken blev slået med
slåmaskine, revet sammen og
stakket som hø. Rugen kunde jo
bindes, men blev meget smal i
kernen, havren ligeså. Roehøsten blev jævn god, og så havde
vi jo engene at falde tilbage på,
men småt blev det den efterfølgende vinter med foder til besætningen…”

Højskoleforstander Jens
Nørregård har
gjort indtryk hos
mange og bliver
ovenfor omtalt i
sin tidligere
elevs erindringer.

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

www.træoghæk.dk
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Tranbjerg Bibliotek
Sammen om Verdensmål

Weekend-krea: Påskepynt

Mandage kl. 13-15
Gratis deltagelse

Lørdag den 2. april og søndag den 3. april
kl. 07.00-20.30
Gratis deltagelse

Vi søger flere deltagere til vores
fællesskab

Kom og lav pynt til påske

Hver mandag er vi en gruppe, der mødes på biblioteket, hvor vi sammen forsøger at blive klogere på verdensmål, cirkulær økonomi og affaldssortering.
Vi vil gerne være på forkant og hjælpe andre, når Aarhus Kommune overgår
til den nye affaldssortering i 2023. Vi er i gang med at planlægge en masse
spændende aktiviteter og samarbejder.
Du er meget velkommen til at kigge forbi og høre mere om, hvad vi laver. Vi
har altid kaffe på kanden. Du kan også skrive en mail til Emilie på embol@
aarhus.dk, hvis du vil vide mere.

Kom til en hyggelig krea-weekend på biblioteket.
Denne weekend kan I lave flot og finurligt
påskepynt.
Brug materialerne, vi har stillet frem, eller
gå på opdagelse i vores krea-skuffer.
Ingen tilmelding. I møder bare op i bibliotekets åbningstid og går i gang.

Fra arbejdsliv til seniorliv

Mandag den 4. april kl. 16-18, torsdag den 7. april kl. 14-16, mandag den 11. april kl. 16-18, torsdag den 14. april kl. 14-16,
mandag den 18. april kl. 16-18, torsdag den 21. april kl. 14-16, mandag den 25. april kl. 16-18 og torsdag den 28. april 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

Workshop: Mal påskeæg

Fredag den 8. april kl. 15-16
Gratis deltagelse
Arrangementet er gratis

Torsdag den 7. april kl. 15-16.30
Gratis deltagelse
Kom og mal smukke påskeæg

Sammen maler og dekorerer vi smukke påskeæg.
Det kræver ingen særlige kundskaber at være med, vi
hjælper hinanden.
Workshoppen er for børn fra ca. 8 år og op.
Tilmelding er nødvendig. Kun deltagende børn skal
have billet.
Tilmelding sker ved at sende en mail til metlau@
aarhus.dk
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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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Strikkecafé

Pausehjørne

Kom til den månedlige strikkecafé på Tranbjerg
Bibliotek

Kom med i Pausehjørnet for 5. årgang!

Torsdag den 7. april fra kl. 17.00
Gratis deltagelse

Torsdag den 7. april fra kl. 17.00
Arrangementet er gratis

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

Går du i 5. klasse, og kunne du bruge en hyggelig pause efter
skole?
Så kom forbi Pausehjørnet på Tranbjerg Bibliotek. Her kan du
læse spændende, nye bøger udvalgt særligt til dig, der går i 5.
klasse, snakke med dine venner om det, I læser, eller bare nyde
en stille stund.
Pausehjørnet finder du på biblioteket hver onsdag kl. 14-16, og
du bestemmer selv, om du er der i tyve minutter eller to timer.
Du behøver ikke komme hver onsdag, men det er hyggeligt,
hvis du gør! Der er altid vand og snacks på Pause-vognen.
Ingen tilmelding, bare mød op.

Ingen tilmelding, bare mød op.

Inspiration til bæredygtige handlinger i hverdagen
Mandag den 25. april kl. 16-17.30
Gratis deltagelse

Hvad indebærer den nye grønne tidsånd, hvilke trends og tendenser tegner
fremtidens bæredygtige samfund og hvilke dilemmaer står vi hver især over for
undervejs?
Det giver Asbjørn Riis-Søndergaard sit bud på. Asbjørn er cand. mag i filosofi og
historie og er stifter af PR-bureauet ARS17, som er specialiseret i bæredygtighed og
ansvarlighed for virksomheder.
Asbjørn tager os med ind i filosofien bag en mere attraktiv bæredygtig verden og
vil fokusere på spørgsmålet om, hvorfor det stadigvæk er svært for mange af os at
træffe det grønne valg i praksis. Han vil ligeledes komme ind på, hvordan vi kan skabe bæredygtige forandringer i vores liv, og hvordan vi bedst inspirerer og motiverer
andre til at ændre vaner og få mere klima- og miljøvenlig adfærd.
Tilmelding er nødvendig. Bestil din gratis billet på aakb.dk/tranbjerg

Guidet fælleslæsning

Torsdag den 28. april 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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SOMMERKURSER

Sangaften ved Simon Axø
den 29. marts 2022

26.6.-2.7. ÅNDENS LIV – SØREN KIERKEGAARD
Vi skal tilbringe en uge med hele Danmarks tænker Søren Kierkegaard – denne gang
med et fokus på Kierkegaards Tyskland. Sammen med en række af landets skarpeste
Kierkegaardlæsere, tager vi på opdagelse i et tankeunivers, der aldrig stopper med at
vække genkendelse og forundring.
17.7.-23.7. DANS! – NATUR
På dansekurset skal vi hylde kroppens relation til naturen. Vi skal ned og bide i græsset,
mærke vinden suse i håret og solen på huden. Vi danser tango, gaga, hiphop, afrobeat,
qigong, living yolates, stedsspecifik dans og synger i lydkor i naturen.
24.7.-30.7. TAG OG LÆS! – BEGÆR
På sommerens litteraturkursus undersøger vi, hvilke former erotikken antager før og
nu. Vi hylder begæret i kunsten og litteraturen. Fokus er nordisk litteratur i samarbejde
med Nordisk Råds Litteraturprissekretariat.

Koncert med Sherzandum
den 03. maj 2022

30.7.- 5.8. AUGUKU
Auguku udfolder sig som en uges højskole for alle, der har lyst til at prøve kræfter med
ét af Testrup Højskoles kernefag: filosofi, kunst, teater, skrivning eller musik.

GRUNDLOVSDAG
Forfatteraften
den 31. maj 2022

Endelig kan vi genoptage vores traditionsrige grundlovsdags-arrangement søndag
den 5. juni – og vi glæder os! Dagen byder på grundlovstaler og debat med Clement
Kjersgaard som moderator. Jacob Bundsgaard, Lea Korsgaard, Knud Romer m.fl. gæster
højskolen. Dagens fulde program offentliggøres løbende. Prisen for en billet er 175 kr.,
og tilmelding er nødvendig.
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KRINGLER MED ÆBLE- OG MAKRONFYLD

På Testrup Højskoles januarkursus serverede køkkenet denne kringle for kursisterne. Kringlen er en rigtig kageklassiker, der er lækrest,
hvis den bliver fyldt med gode danske æbler.
DET SKAL DU BRUGE TIL TO KRINGLER
• 100 g smør
• 1 dl mælk
• 30 g gær
• 1 æg
• 1 spsk. sukker
• 1 tsk. salt
• 300 g hvedemel
DET SKAL DU BRUGE TIL FYLD
• 150 g smør
• 150 g sukker
• 1 spsk. mel
• En stor håndfuld groft knuste makroner
• 2 stk. smagfulde og gerne let syrlige æbler
• 1 tsk. vaniljesukker
• 1 stk. sammenpisket æg
• Tesukker og groft hakkede mandler til drys
DET SKAL DU GØRE VED DEJEN
• Smørret smeltes i en gryde, og mælken tilsættes.
• Gryden tages af varmen, og gæren opløses heri.
• Tilsæt æg, sukker og salt.
• Melet røres i lidt ad gangen, og dejen æltes godt.
• Dejen sættes til hævning til dobbelt størrelse.

DET SKAL DU GØRE VED FYLDET
• Smør, knuste makroner, mel og vanilje røres godt sammen.
• Æblerne skrælles og skæres i både (uden kernehusene).
SÅDAN SAMLER DU KRINGLERNE
• Når dejen er hævet tilstrækkeligt, deles den i to portioner,
som rulles ud i to rektangler på et melstrøet bord.
• På hver rektangel fordeles smør- og makroncremen i en
bred bane, og æblerne placeres ovenpå.
• Siderne skæres i tynde strimler på skrå. Cirka to cm brede.
• Buk den ene ende op om fyldet og fortsæt med at lægge
strimlerne henover skiftevis fra den ene ogmden anden
side.
• Strimlerne skal lappe ind over hinanden på skrå for at holde
sammen om fyldet.
• Enden foldes ind under kringlen for at holde den på plads.
• Smør de to kringler med sammenpisket æg og drys dem
med tesukker og hakkede mandler.
• Lad kringlerne stå i ti minutter, før de bages.
Bagetid: Cirka 20 minutter ved 185 grader.
Kringlerne er fryseegnede.
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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
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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
34
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ADVOKAT
KIRSTEN TOLSTRUP
8629 5400
mail@advokatkirstentolstrup.dk

• Skøder og ejendomshandler • Testamenter
• Ægtepagter
• Fremtidsfuldmagter
• Tinglysning
• Arv/Dødsbo
Tandervej 6a, 8320 Mårslet.

Åbningstid hverdage fra 9.00 til 16.00

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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Tilmeldingsfrist

D. 31. MAJ

Ses vi til

JU SOMMERCAMP?
27. - 30. juni 2022
Masser af sjove dyr, store maskiner, nye venner
og oplevelser, du med garanti aldrig glemmer!
Er du mellem 12-16 år, så har vi et rigtig godt forslag. Vi er nemlig
glade for at kunne invitere dig på JU SOMMERCAMP.
Malk en ko, hold en slange og sov med dyrene. Du får en masse
uforglemmelige oplevelser. Om aftenen hygger vi om bålet, du
møder en masse nye venner og prøver ting, du helt sikkert aldrig
har prøvet før.
Camp’en foregår på Bredballegård, hvor alle dyr, maskiner og
faciliteter også er. Så du bor altså lige midt i, hvor det hele foregår.
Du kan se meget mere om campen og tilmelde dig på:
https://ju.dk/begivenheder/ju-sommercamp-2022/
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