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Lederen
Det kollektive ansvar skaber en god by
Af Hans Petersen
tidl. chefredaktør hos Aarhus Stiftstidende

Mårslet er et aktivt samfund med mange muligheder for udfoldelse.
Vi har kulturelle institutioner på højt niveau, ja selv en særdeles velfungerende højskole har Mårslet By i baghaven.
Ingen borgere kan med god ret påstå, at de mangler muligheder for aktivitet. Der er
tilbud til både hoved og krop og til alle aldersklasser i idrætsforeningen TMG, hos spejderne, på skolen og i daginstitutionerne, i og omkring kirken, og ja, selv på Lokalcenter
Kildevang har Folkehuset Mårslet nu set dagens lys med nye og øgede muligheder.
Vil vi i naturen, er der kort afstand til både skov og vand ved Vilhelmsborg, og her er
der også adspredelse i staldene, hvor det kan være hyggeligt og lærerigt for både voksne og børn at møde de mange flotte heste.
På Vilhelmsborg er også skabt en fremragende restaurant, Mejeriet, med nem adgang
til parkering og smukke omgivelser for selskaber og andre gæster.
Vi passer tilmed så godt på vores omgivelser, at den seneste hold-rent-dag i begyndelsen af april bliver den sidste af den slags. Byens borgere og deres gæster kaster ikke
affald i naturen, og hvis nogen gør, er andre parat til at samle det op, uden at det skal
organiseres i større forsamlinger.
Det tyder på et godt fællesskab og et kollektivt ansvar for, at området holder en høj
standard.
Private tager også initiativer til at skabe aktiviteter med mindre forretninger, og på
Facebook-siden for Mårslet og omegn knyttes der mange kontakter og udveksles ting,
sager og oplysninger.
Mårslet Skole er ikke sig selv nok, og skolebestyrelse og medarbejdere inviterer til
dialog om børnenes hverdag på skolen og om dens udvikling. For intet står stille, alt
udvikles, og alle med noget på hjerte bør give deres besyv med, er holdningen – beskrevet i Mårslet Bladet.
Netop skolen, der er så vigtig for området, har kun en begrænset del af befolkningen
større kendskab til. Det handler om de forældre, hvis børn går der. Så snart børnene er
rejst videre, og forældrene bliver boende, forsvinder kontakten til skolen. Derfor er det
vigtigt, at skolen fortæller, hvad der sker, for eksempel i Mårslet Bladet.

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:

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

Maj 2022

Tak for en hyggelig forårsdag, den 2. april
– med den 25. Hold-Mårslet-Ren-Dag
”Der var alligevel noget at komme efter” måtte alle de frivillige indsamlere konstatere.
En trailer pakket med 37 affaldssække blev det også til her i 2022, da mårsletterne for 25. år i træk gjorde vores by renere at
leve og bo i. 44 unge og ældre mårslettere og en enkelt hund deltog i indsamlingen.
I år samlede vi næsten 100 kilo affald. Det er rigtig meget, når du tænker på, at det som regel var små stykker skidt. F.eks.
mængder af slikpapir, træls mange cigaretskod, tomme cigaretpakker, 15 flasker og et utal af tomme dåser.
Mange af de frivillige har været med i alle eller næsten alle årene, og hvert år har vi hygget os med jobbet med et stort engagement og smil på læberne. Men arrangørerne har besluttet, at det nu er sidste gang, at vi arrangerer Hold-Ren-Dagen.
Vi håber, at den årlig tilbagevendende dag i 25 år har haft en positiv effekt, og vi beder til, at alle mårslettere fremover undlader at smide affald i naturen.
Vi siger tak for kampen
Til sidst vil vi fremhæve Superbrugsen, som i alle årene har sponsoreret forbruget denne dag. Det har været dejligt og hyggeligt at starte med et rundstykke og slutte dagen af med en øl eller vand.
Tak fordi at I altid har værdsat vores initiativ med jeres støtte.

Kære mårslettere: Pas godt på hinanden og på vores dejlige område.
Emma, Else, Lene, Aase, Inger Lise, John, Karl Jørgen, Svend-Erik og Jørgen

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.
Aktuelt er der den 10.04.2021 indbetalt i alt kr. 12.760,00

konto 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

Det gøres ved at indbetale f.eks. kr. 100,00 til bladets bank-

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

Maj 2022

3

TMG

4

Maj 2022

TMG

Maj 2022

5

TMG
x

Sommerferiesjov med
ketsjer og fjer
Find din yndlingsketsjer frem og tag med på en supersjov
badmintonskole mandag d. 27. juni til og med fredag d. 1. juli 2022.
Vi mødes alle dage kl. 9-15.
Der er 40 pladser på badmintonskolen, og vi deler op i mindre hold
undervejs. Vores dygtige trænere vil gøre sig umage for at tilpasse
træningen til lige præcis dig!
Du får:
· 5 fantastiske dage med badminton
· Masser af sjove, lærerige og spændende oplevelser med venner
· Fuld forplejning - du skal ikke tænke på madpakken
· En superfed t-shirt og en flot drikkedunk
Medbring selv:
· En ketsjer

Badmintonskole
i Mårslet uge 26

· Sportstøj til både inde- og udebrug
Tilmelding:
Deltagerprisen er 1150 kr., og der er sidste frist d. 10. juni.

For drenge og piger i alderen 7-15 år.

Ved tilmelding inden d. 1. maj 2022 er prisen 950 kr.
Tilmeld dig på www.dgi.dk/202209106059
Kontakt:
Ved spørgsmål kontakt Majken Vange på tmg.fjerbold@gmail.com.

TENNIS I TMG : så starter vi sommeren !!!!!
Lørdag d. 30.april er der standerhejsning kl 11, det er sandelig Tennis Sportens Dag også, i hele landet !
Kom og vær med, prøv, ung som gammel, nyt og tidligere medlem. Klubben serverer en bid mad og lidt at drikke,
samt bestyrelsen er til stede og kan svare på evt. spørgsmål !
Derefter går det løs :
Søndagstræning/igangsætning : hver søndag 10-12, opstart 8.maj
Børnetræning : hver onsdag 16,30-17,30 ved Christine (bemærk : ny tid !) , opstart 11.maj
Voksentræning : hver onsdag 17.30-18,30 ved Christine (bemærk : ny tid !) , opstart 11.maj
Kontingent er hævet en smule til voksne, ikke til børn og familier (så hjemmeside)
Til gengæld har vi fået bevilling til at bane 4 også omlægges til kunststof bane (i alt koster det 240.000 dkk, vi
betaler halvdelen) til gengæld kan bane 3 og 4 bruges året rundt, og hurtigst efter regn.
Vi sælger forsat bolde til 60,- pr rør (god kvalitet, NB !) og arrangerer stævner til voksne samt har tennis skole slut
juni (se opslag på Facebook for tilmelding).
Følg os altid på Facebook for evtl opdateringer o.l.
Så vær med til at nyde sommerens sjoveste sport også i 2022
Velkommen/bestyrelsen
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TMG Sport kalder alle bedsteforældre

til en oplevelsesrig dag med masser af unik og sjov kvalitetstid sammen med jeres børnebørn
Sport og leg inde som ude, kreative aktiviteter og hygge er i fokus hele dagen. Vi skal varme op og prøve forskellige aktiviteter
og lege i Multihallen. Der vil bla. være floorball, badminton med
ballon eller fjerbold, pickleball med balje, forskellige dyst og en
tarzanbane, bordtennis osv. Bagefter har vi i fællesrummet gjort
klar til at i kan være kreative sammen.
Kl 11.30 er der tid til at spise den medbragte madpakke. Husk
gerne en drikkedunk både til jer selv og børnene.
Bagefter skal vi udenfor og prøver kræfter med bla petanque,
kupp/kongespil og kroket. Vi skal bage fyldte snobrød og lave
pandekager på bål som nydes til en kop cowboykaffe og en glas
saftevand.
Vi slutter dagen kl 14 med fælles at sige farvel og tak for i dag.
Vi glæder os til at se jer til den en god dag.
Dato: 25/6
Tidspunkt: 09-14
Sted: Maarslet MultiHal

Pris: 250 per par (bedsteforældre/barnebarn) – mulighed for at
tilkøbe en plads for 125 kr per barnebarn/bedsteforældre.
Målgruppe: børnebørn i alderen 3-10 år med bedsteforældre.
Instruktører: Ane Nederby, Bente Seerup, John Hansen, Hilda og
Pernille Bechsgaard Fast.
Tilmelding: https://www.dgi.dk/arrangementer/202209954502
Program:
9.00-9.30 – velkomst og opvarmning
9.30-10.30 – aktivitet i Multihallen med forskellige lege og baner
10.30-11.30 – Krea i fællesrummet med frugt, kaffe, vand
11.30-12.00 – frokost med medbragt madpakke
12.00-13.00 – Petanque, udendørs lege
13.00-14.00 – snobrød og udendørs lege og tak for i dag.

Sommerdag med bedsteforældre og
børnebørn i Mårslet
Få en sjov og hyggelig dag med masser af unik
kvalitetstid sammen med jeres børnebørn, når TMG
inviterer til sommersjov!
Der vil være sjove aktiviteter både inde og ude,
mulighed for at udfolde sig kreativt og ikke mindst
hygge omkring bål med snobrød og pandekager.
Dagen vil foregå i Maarslet Multihal d. 25/6 kl. 10-14
Læs mere og tilmeld jer på dgi.dk/202209954502
Har du spørgsmål, kan du kontakte Pernille
Bechsgaard Fast på tlf. 51228541

Maj 2022
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TMG
TMG's Hovedbestyrelse

Formand
Næstformand
Kasserer
FU-medlem
Badminton
Basketball
Cykelmotion
Dart
Floorball
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Motion
Pétanque
Tennis
Volleyball
Foreningsudvikler
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Forretningsudvalg:
Anders Braagaard
50 88 76 73 tmg.andersbraagaard@gmail.com
Jesper Munk
Gerda Svendsen
Claus Jacobsen

23 46 69 45 jespermunk.dk@gmail.com
40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com
41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com
Afdelingsrepræsentanter:
Jesper Munk
23 46 69 45 jespermunk.dk@gmail.com
Jesper Sander
20 64 02 88 jespersanderdk@gmail.com
Hans Jørgen Jørgensen
20 84 30 72 jorgensenhansjorgen0@gmail.com
Kasper Harboe
25 45 69 03 kasperharboe@gmail.com
Henrik B. Schau
51 30 88 96 hbs@nykredit.dk
Martin Wiborg Serup
50 44 20 75 martinwserup@gmail.com
Christian Korsgaard Bruhn
50 47 91 99 formand@tmggymnastik.com
Henrik B. Jensen
40 15 78 67 formand@tmg-haandbold.dk
Erhardt Nielsen
29 22 77 20 erhardt.nielsen@outlook.com
John Hansen
60 89 21 10 vandbaekvej17@hotmail.com
Henrik Breyen
formand@tmg-tennis.dk
Claus Jacobsen
41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com
Foreningsudvikler:
Pernille Bechsgaard Fast
51 22 85 41 pernille.bechsgaard@dgi.dk
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet

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

SKJULTE RØRSKADER:

Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”

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

Hjemmeside:
www.maarsletvand.dk

ÅBENT
ALLE
DAGE

E-mail:
vandvaerk@maarsletvand.dk

8-21

Mårslet Byvej 28 • Mårslet
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Købmand
Lars Christensen
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Byer i verden med 5.800 indbyggere
Af Poul Hakon Poulsen,
Mårslet Fællesråd

Dette er første del af en serie omtaler af byer med ca.
5.800 indbyggere som Mårslet.
Zermatt
Zermatt i Schweiz befinder sig i den mere eksklusive del af
kategorien.

Zermatt ligger i Alperne, tæt ved grænsen til Italien. Byen
er centrum for et opland på ca 243 kvadratkilometer.
Mere en 100 gange større end Mårslets 2,3 kvkm.
De større byer Geneve, Louzane og Bern er ca 200 km
væk, så Zermatt har alt hvad hjertet begærer af forretninger, skoler og gymnasium.
560 virksomheder (især hoteller og andre turismerelaterede virksomheder) med i alt ca 4.600 arbejdspladser.
Den fastboende befolkning på ca 5.800 forøges i turistsæonerne sommer og vinter med ca 25.000.

Bjerget i baggrunden er Matterhorn. Uofficielt er det
udnævnt til verdens smukkeste bjerg! Og der er ingen tvivl
om, hvor Toblerone har fundet inspiration til deres logo!

Langt den største del af befolkningen er
romerskkatolske, så det er helt naturligt
at kirke og rådhus ligger side om side.
Tlf. 24 24 72 54 kontakt@simonlindgreen.dk
www.simonlindgreen.dk
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KIRKESIDERNE

MED NYT FRA MÅRSLET KIRKE OG SOGN
Tænd lys for fred på jorden. Værn om flammen. Vi får kun fred, hvis vi tør leve sammen

Den 4. maj er det tradition, at mange
af os sætter levende lys i vinduerne i
skumringstimen. Lys for befrielsen,
for friheden, for freden. Og måske i
særlig grad i år også lys for fremtiden.
Det er vigtigt, at vi på denne måde
mindes begivenhederne i 1945 og i
årene op til. Men allervigtigst er det,
at vi husker; husker, at det, der skete dengang, kan ske igen.
Det er vores held, at mennesker
dengang kæmpede for friheden både i og udenfor Danmark. Dem skylder vi at huske. Vi skylder at huske,
at Anden Verdenskrig ikke bare var
en historisk begivenhed, som børn
og unge nu hører om i historietimerne – for var det blot det, så kunne vi nøjes med at mindes. Begivenhederne her i det spæde forår og de
forfærdelige billeder, der er rullet
over skærmene fra Ukraine, de fylder os med ængstelse for fremtiden
og viser desværre med al tydelighed, at der stadig er brug for, at vi
må huske hinanden på, at kampen
mod det værste, det laveste og det
ondeste i mennesket, det er en
kamp, der aldrig hører op.

Den enes frihed blir den andens bur.
Det onde lever under andre navne,
men har præcis den samme signatur.
Vi glemmer let, men smertelig erindring vil modnes til erkendelse en
dag, hvis ikke nye rædsler lægger
hindring for tryghed mellem jordens
folkeslag. Vi må besinde os, før afsind krænker vort liv som mennesker
på denne jord.
Med nye våben kommer nye lænker.
Det er af overmagt det onde gror!
II
Til fangelejrene blev de sendt
som kvæg i plomberede vogne.
Og nogle blev martret og nogle
brændt til aske i bødlernes ovne.
Vi husker barakkernes muselmænd
og ser dem bekymret våge
som stod de fortabt og forladt igen
i afsindets nat og tåge.
Vi husker, de myrdede drøm og tro.
Vi husker fornedrelsens stunder hvor
kræmmerne prækede lov og ro

mens hele verden gik under.
Vi husker de grave, som snart er
glemt.
Vi husker befrielsens stemme,
men glemmer så meget, der er bekvemt
at undertrykke og glemme.
III
Nutid er rundet af fortid.
Fremtiden formes i dag.
Meninger kæmper og brydes
under paroler og flag.
Giv os en meningsfyldt verden
fremfor en meningsløs tid,
fred mellem mennesker fremfor
bitter og nådesløs strid.
Jorden er spækket med våben
hærget af hunger og had.
Angsten, vi ville bekæmpe,
skiller os stadig ad.
Drømme blev næret forgæves,
hvis vi på ny går amok.
Kæmp for den fred, vi har drømt om.
Krige har kostet os nok!
(Fortsættes næste side)

At det forholder sig sådan, har Halfdan Rasmussen skrevet et digt om.
Digtet blev skrevet for næsten 40 år
siden i anledning af en 5. majmarkering i Oksbøl, men er desværre stadig smerteligt aktuelt:
I
Der var engang… for ikke længe
siden at Danmark var besat og under tvang.
I dag er landet atter frit, men tiden
har varsler om fortræd og undergang.
Vi tvinges til at hade eller favne.
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bliver ved med at huske, hvad der
sker, når næstekærligheden suspenderes, så kan hadet og det
onde få alt for meget magt.

IV
Tænd lys for drømmen. Skumringstimen kalder.
Den største drøm er uden år og
alder.

Må freden og friheden, troen, håbet og kærligheden sejre i verden.
Og lad os aldrig glemme, at vi selv
medvirker til, at lyset vinder over
mørket. Det begynder med os selv.

Tænd lys for dem, der sover blidt
erindret bag alt det onde, der har
overvintret.
Tænd lys for fred på jorden. Værn
om flammen.
Vi får kun fred, hvis vi tør leve
sammen. Tænd lys for krigens ofre
af i dag, for flygtende og undertrykt og svag.
Skal livet ånde frit, må det fornyes.

Tænd lys! Tænd lys!
Ja, krig frarøver mennesker lyset,
glæden, livsmodet og kærligheden
– uanset hvor i verden, vi bor. Derfor er markeringen eller fejringen af
befrielsen også en påmindelse til
os om, at hvis ikke vi husker og

Kirketiderne

Så tænd lys for fred på jorden.
Værn om flammen. Vi får kun fred,
hvis vi tør leve
sammen.

Venlig hilsen
Trine B. Nissen

Syng for fred på jorden
Onsdag d. 4. maj Kl. 19.00

Søndag d. 15. maj kl. 9.30
4. søndag efter Påske
Konfirmation
Præst: Signe Høg

Maj
Søndag d. 1. maj kl. 10
2. søndag efter Påske
Præst: Trine B. Nissen
Søndag d. 8. maj kl. 9.30
3. søndag efter Påske
Konfirmation
Præst: Signe Høg
Søndag d. 8. maj kl. 11.00
3. søndag efter Påske
Konfirmation
Præst: Signe Høg
Fredag d. 13. maj kl. 9.30
Bededag
Konfirmation
Præst: Trine B. Nissen

Søndag d. 15. maj kl. 11.00
4. søndag efter Påske
Konfirmation
Præst: Signe Høg
Søndag d. 22. maj
5. søndag efter Påske
Præst: Trine B. Nissen
Torsdag d. 26. maj
Kristi Himmelfarts dag
Præst: Signe Høg
Søndag d. 29. maj
6. søndag efter Påske
Præst: Signe Høg

Fredag d. 13. maj kl. 11.00
Bededag
Konfirmation
Præst: Trine B. Nissen
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Kom og vær med, når Aktivitetsudvalget tænder lys og indbyder til
endnu en sangaften.
Vi begynder kl. 19.00 i sognehuset,
hvor vi sammen vil synge sange om
frihed og forår – og sange, som vi
hver især holder af.
Undervejs holder vi en pause og
smører stemmerne med en kop
kaffe/te og lidt sødt.
Alle er hjerteligt velkomne!

Konfirmander 2022 fra Mårslet kirke
Søndag d. 8. maj kl. 9.30
ved Signe Høg

Torsdag d. 13. maj kl. 9.30
ved Trine B. Nissen

Søndag d. 15. maj kl. 9.30
ved Signe Høg

Anna Klit

Andreas Birk

Andrea Daa Johannsen

Benjamin Dahl Surland

Aksel Bach Nielsen
Daniel Hoberg Bork

Emily Lundgaard Laustsen

Christian Anders Thostrup
Larsen

Ida Malou Koch From

Emma Bech Stage

Jeppe Lind Balslev

Frederik Skovhus Dall

Johanne Cecilie Schultz Nielsen

Frida Friis Overgaard

Johanne Brogaard

Jens Boeriis Kragskov

Jonas Klit

Oliver Riise SchleimannPedersen

August Malthe Christensen
Bertram Overgaard Ebbesen

Emma Victoria Gam Schmidt

Frode Gils Langmach
Ida Busk Mortensen
Isabella Sofia Wiborg Serup
Iwo Kaczmarkiewicz
Jessica Oszadlik Jensen

Victor Sally Ulbæk

Julie Cecilie Nielsen

Villads Lohmann Davidsen

Sebastian Holgersen Ekström

Julie Skau Bramming

Torsdag d. 13. maj kl. 11.00
ved Trine B. Nissen

Søndag d. 15. maj Kl. 11.00
ved Signe Høg

Konrad Fogh Bærentsen

Camilla Harving Gress

Alberte Møller Blindkilde

Niels-Axel Adelbøll
Skorstensgaard

Evald Jonasson Lauring

Alexander Aldea Petersen

Noah Funch Jensen

Julius Odgaard Laursen

Bertil Horskjær Therkelsen

Noah Nørgaard Jensen

Karl Hartmann Knudsen

Clara Hansen

Oskar Holleufer

Karen Amalie Dalsgaard
Mikkelsen

Emma Borg Houlberg Smerup

Søndag d. 8. maj kl. 11.00
ved Signe Høg
Jonathan Daniel Schreiner Nansen Scherfig

Rasmus Thormann Villesen
Sofie Nomusa Udbye Andersen
Viktor Lundahl

Nanna Dyhr Rask
Nellie Mai Koch From
Nicolaj Conrad Børresen
Sofus Victor Zacho-Broe

Mads Lynggren Starup
Snorre Glibstrup Bakken
Tobias Hildebrandt Vange

Tobias Jarl Henriksen
Tue Clemmensen Ørtvig
Vida Jakab Pedersen

Tillykke til årets konfirmander
Maj 2022
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Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og Sognehus
Onsdag d. 4. maj
kl. 9.30 - 12.00
Frokostpausen i sognehuset.
Onsdag d. 4. maj
Kl.19.00 - 21.30
Sangaften i sognehuset.

Lørdag d. 14. maj
Kl.8.00 - 9.30
Fugletur på Mårslet kirkegård.
Mødested foran kirken.

Torsdag d. 5. maj
Kl.19.00 –20.15
Indre Mission i Sognehuset.
Fyraftensmøde:
Pastor emer. Jørgen Bækgaard Thomasen, Beder

Onsdag d. 18. maj
kl. 9.30 - 12.00
Frokostpausen i sognehuset

Torsdag d. 5. maj
Kl.8.00 - 18.00
Udflugt til Museum Tirpitz
Arrangør: Hyggeklubben

Tirsdag d. 24. maj
kl. 19.00 - 22.00
Menighedsrådsmøde i sognehuset.

Mandag d. 9. maj
kl. 9.30 - 11.00
Mandagscafé i sognehuset.

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

Fugletur Mårslet Kirkegård

Natugleunger, Mårslet kirkegård, 1. april 2022.
Foto: Amdi Nedergaard, Mårslet.

Lørdag d. 14. maj kl. 8.00
mødes vi til fugletur foran Mårslet
kirke.
Alle er velkomne og rundviser er
Jacob Lind, som har skrevet følgende til dagen:
Umiddelbart vil man ikke forestille
sig, at kirkegården midt i Mårslet
by ville være en attraktiv fuglelokalitet. Men ved nærmere øjesyn får
man ret hurtigt en anden opfattelse. Man bliver overrasket over så
mange forskellige arter, man kan
opleve.
Selv om kirkegården på alle sider
er omkranset af Mårslet By med
parcelhushaver, så kan man ikke
sammenligne området med parcelhuskvarter.

Præstegårdshaven og kirkegården
udgør tilsammen ca. 21632 m2,
hvilket svarer til ca. 25 parcelhushaver, men med en noget anderledes tilplantning og mindre bebyggelse. En forudsætning for at fuglene finder området attraktivt er, at
der er gode føde- og redemuligheder. Og begge forudsætninger er til
stede i området.
En stor del af præstegårdshaven er
urørt skov, som giver gode betingelser for fuglene. Og på selve kirkegården er der heldigvis bevaret
en hel del gamle træer, som giver
gode føde- og redemuligheder.
Endvidere har man opsat mange
redekasser rundt omkring på kirkegårdens træer. Traditionelt er de
fleste kirkegårde meget sterile med
mange perlesten, som ikke giver
basis for særligt meget biologisk
som insekter, blomster m.v. Men
her skiller Mårslet Kirkegård sig
positivt ud fra andre kirkegårde,
idet man har omlagt en del af arealerne fra perlesten til græs og grønne områder.
Det giver en væsentlig bedre biodiversitet og dermed bedre vilkår for

insekt- og fuglelivet. De fugle som
man kan forvente at se på kirkegården afhænger af hvilken årstid
man kommer, idet mange af vore
sangere og insektædende fugle
kun er her om sommeren.
De fleste insektædende sangere
ankommer lige først i maj, og vil
helt sikkert tage imod os med deres glade sangstemmer. Hele året
har man mulighed for at træffe natugle (den har boet i præstegårdshaven i mere end 45 år), gråspurv,
skovspurv, solsort, bogfinke, blåmejse, musvit, råger, alliker, krager, dompap, grønirisk, stillits,
stær, gærdesmutte, jernspurv, ringdue, rødhals, spætmejse, træløber,
stor flagspætte, og i sommerhalvåret får vi besøg af yderligere fluesnapper, gransanger, vipstjert, gulbug, gærdesanger, havesanger,
rødstjert og sangdrossel.

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og Sognehus

Man kan selvfølgelig være heldig
og se en del andre fugle, men
ovennævnte er lige hvad jeg umiddelbart, med mit kendskab til kirkegården, vil kunne forvente at se
der.
Jacob Lind
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mødes vi til fugletur foran Mårslet
kirke.
Alle er velkomne og rundviser er
Jacob Lind, som har skrevet følgende til dagen:
Umiddelbart vil man ikke forestille
sig, at kirkegården midt i Mårslet
by ville være en attraktiv fuglelokalitet. Men ved nærmere øjesyn får
man ret hurtigt en anden opfattelse. Man bliver overrasket over så
mange forskellige arter, man kan
opleve.
Selv om kirkegården på alle sider
er omkranset af Mårslet By med
parcelhushaver, så kan man ikke
sammenligne området med parcelhuskvarter.
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Præstegårdshaven og kirkegården
udgør tilsammen ca. 21632 m2,
hvilket svarer til ca. 25 parcelhushaver, men med en noget anderledes tilplantning og mindre bebyggelse. En forudsætning for at fuglene finder området attraktivt er, at
der er gode føde- og redemuligheder. Og begge forudsætninger er til
stede i området.
En stor del af præstegårdshaven er
urørt skov, som giver gode betingelser for fuglene. Og på selve kirkegården er der heldigvis bevaret
en hel del gamle træer, som giver
gode føde- og redemuligheder.
Endvidere har man opsat mange
redekasser rundt omkring på kirkegårdens træer. Traditionelt er de
fleste kirkegårde meget sterile med
mange perlesten, som ikke giver
basis for særligt meget biologisk
som insekter, blomster m.v. Men
her skiller Mårslet Kirkegård sig
positivt ud fra andre kirkegårde,
idet man har omlagt en del af arealerne fra perlesten til græs og grønne områder.
Det giver en væsentlig bedre biodiversitet og dermed bedre vilkår for
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insekt- og fuglelivet. De fugle som
man kan forvente at se på kirkegården afhænger af hvilken årstid
man kommer, idet mange af vore
sangere og insektædende fugle
kun er her om sommeren.
De fleste insektædende sangere
ankommer lige først i maj, og vil
helt sikkert tage imod os med deres glade sangstemmer. Hele året
har man mulighed for at træffe natugle (den har boet i præstegårdshaven i mere end 45 år), gråspurv,
skovspurv, solsort, bogfinke, blåmejse, musvit, råger, alliker, krager, dompap, grønirisk, stillits,
stær, gærdesmutte, jernspurv, ringdue, rødhals, spætmejse, træløber,
stor flagspætte, og i sommerhalvåret får vi besøg af yderligere fluesnapper, gransanger, vipstjert, gulbug, gærdesanger, havesanger,
rødstjert og sangdrossel.
Man kan selvfølgelig være heldig
og se en del andre fugle, men
ovennævnte er lige hvad jeg umiddelbart, med mit kendskab til kirkegården, vil kunne forvente at se
der.
Jacob Lind

Sogneindsamlingen 2022
I år var det 24. gang, at sogneindsamlingen fandt sted. Og
resultatet slog alle rekorder!
Også her i Mårslet, hvor 56 indsamlere i alle aldre deltog, heriblandt mange elever fra Testrup
Højskole.
I Mårslet Sogn blev der indsamlet:

I år fejrer Folkekirkens Nødhjælp
sit 100-års jubilæum. Organisationen arbejder hele året rundt på
ihærdigt at yde hjælp og bistand
overalt i verden, uden skelen til
religion og etnicitet.
Én gang om året bliver dette arbejde særligt synligt; nemlig når indsamlere kommer til din dør og beder om et bidrag til dette vigtige
arbejde.

endnu højere. -Men uanset betalingsform går hver en krone af
årets indsamling til projekter, der
kan modvirke konsekvenserne af
klimaforandringerne i de fattigste
lande.
Nu kan der plantes endnu flere
træer, etableres vandpumper og
omskiftes til nye afgrøder, der tåler
tørke. Sidst men ikke mindst går
halvdelen af det indsamlede til
nødhjælp til ukrainere på flugt.
Tak for jeres vigtige deltagelse og
tak for jeres gavmildhed!
Ligeledes en stor tak til REMA
1000 og Super Brugsen for opbakning til indsamlingen.

51.598,40 kr!
Beløbet er indkommet ved kontanter og Mobilepay. Derudover opgav ikke alle sognekoden ved Mobilepay, og derfor er det indsamlede lokale beløb i virkeligheden

På vegne af indsamlingsgruppen
ved Mårslet Kirke,
Signe Høg

Vi ses igen
søndag d. 12. marts 2023

Børne Bamse gudstjeneste
18. maj kl. 17
Børnene ankommer med deres
bamser under armen lidt før kl.
17.00.
Vi tæller de 9 bedeslag, organisten spiller et stykke dejligt musik
på klaveret, og herefter går præsten rundt og siger goddag til alle
bamserne.

Vi synger 1-23 verf af en salme.
Børnene lægger sig ned, og organisten spiller et stykke afslappende musik.
Vi håber at se en masse bamser,
børn og voksne til en hyggelig
aften.

Så fortæller præsten, hvad det
halder om i dag. Vi synger første
salme. Gerne med nogle fater til,
som børnene hjælper med at finde
på.
Præsten samler børnene foran
alteret og fortæller en historie, ofte
med hjælp fra børn og bamser.
Børne-bamsegudstjenester
i Mårslet kirke foregår sådan:

Vi synger 1-2 vers af en salme.
Vi beder Fadervor, og præsten
lyser velsignelsen.
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Med venlig hilsen
Sognepræst, Signe K. Høg

15

Frokostpausen
- et fællesskab for mænd

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

I maj mødes vi
4/5 og 18/5 kl. 9.30
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!

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.

Knud Lunderskov,
Tlf. 4011 0175

Gruppelederne
Susanne Lauritsen, Kaj Lolholm

Mandagscafé

Jørgen Brandt Andersen,
Tlf. 2979 0264

Vi byder alle hjerteligt velkommen
Mandag den 9. maj
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.

Pinsespil
Mårslet skoles 3.D vil opføre kirkens
pinsespil i begyndelsen af juni.

- Det er gratis at deltage.

Datoer kommer senere

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

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

Kirke-Kulturmedarbejder

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

Til gudstjenester kan ældre og
dårligt gående bestille gratis
transport, der henter i hjemmet.
For bestilling af kirkebil ring til
kirketjeneren senest fredag kl.
8.30 på
tlf. 8629 8190.

Menighedsrådsmøde
Dato for næste
menighedsrådsmøde:
Tirsdag d. 24 maj
kl. 19.00-22.00
Menighedsrådets møder er
offentlige, og alle er velkomne til
møderne.

Mårslet kirke gør noget for miljøet
samt biodiversiteten

Frem til nytår har vi ansat Lene Nørby som barselsvikar i stillingen som
kirke-kulturmedarbejder.
Lene er uddannet lærer og er allerede i fuld gang med opgaverne. Vi
glæder os til samarbejdet og håber,
at alle vil tage godt imod hende!
Mårslet Menighedsråd

Mårslet Kirke er på Facebook
Find os og følg med i Kirkens aktiviteter
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www.maarslet-kirke.dk
Kalender, nyheder og meget mere
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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 3. maj

kl. 19-21

Onsdag

den 11. maj

kl. 16-17.30

Tirsdag

den 17. maj

kl. 19-21

Onsdag

den 25. maj

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.
www.maarsletarkiv.dk - søg i arkivets samlinger herfra via arkiv.dk

Mårslet Egnsarkiv er i kælderen
på Mårslet Skole.
Indgang: Ned ad 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

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
Kommende arrangementer
for medlemmerne
Tandervej og Lindegårdsvej i Mårslet 1957. Fotograf: Odense Luftfoto.
Mårslet Brugsforening ses nederst til højre. Midt i billedet ses smedjen med beboelse,
karnap og stor have bagved.
For enden af Lindegårdsvej, lidt gemt bag træerne, er et hus med bindingsværksgavl.
Det er Kontrolstedet, som beskrives nærmere på næste side. De åbne marker bagved
er nu Agervej og Åbakkekvarteret. Ejendommene i baggrunden er en del af Over Mårslet.
Henry L. Nielsen har oplyst: ”Lige før Lindegårdsvej, der går til højre fra Tandervej, ses
min mormor med barnevogn og kvinden bag træet er min mor”.
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- Tur i Hørret Skov 21. april kl. 19.00

- Kirkegårdsvandring i august
- Giber Ringvej i september
- Foredrag i oktober
- Arkivernes Dag 12. november
Nærmere herom i næste Mårslet Blad.

Kontrolstedet

Af Leo Jelling
Det lille bindingsværkshus, der ligger for enden af Lindegårdsvej, er
et af de ældste huse i Mårslet. Der
boede min mormor og morfar, Magda og Kresten Nielsen. Lindegårdsvej var og er en blind vej. Grunden
lå ud til åben mark, det der i dag er
Agervej og Åbakken. Da man udstykkede landbrugsjorden til byggegrunde blev noget af min morfars
havejord inddraget til anlæggelse af
Agervej.

Lindegårdsvej 11, 1958. Ejendommen ligger for enden af vejen og dengang med stor have
og åbne marker omkring. Huset, man kan se nederst til venstre er bygget af datter og svigersøn, Dagmar og Thorkild Jelling i 1958 på en grund udstykket fra det tidligere Kontrolsted.
Foto: Danmark set fra luften, Det kgl. Bibliotek.

Magda var hjemmegående husmoder, og hun passede den store
have. I dag ville man kalde den en
landbrugsparcel. Der dyrkede de
grøntsager, bær, frugt og blomster.
Foruden nyttehaven var der små
udhuse, hvor de holdt høns, gæs,
ænder og to grise. De var til dels
selvforsynende. De høstede, syltede, henkogte og slagtede til brug i
husholdningen resten af året. Meget
af det de fremstillede, blev opbevaret i det lokale andelsfrysehus på
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Tandervej 3. I frysehuset kunne
man leje en boks, og man kunne så
hente varerne, efterhånden som
man skulle bruge dem.

Kresten var ansat på Testrup Teglværk i mere end 25 år. Først med
Thorvald Skovgård som chef og
senere under sønnen Hans Skovgård. Kresten var sjakbajs og tillidsmand for de andre arbejdsmænd.
Som tillidsmand var han talerør
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til chefen. Det var ham, der forhandlede akkorder og løn. Forholdene på teglværket var gode. Jeg
kan huske, at der blev bygget hus
til de ansatte, hvor der var indrettet
frokoststue og omklædningsrum
med brusebad. Det var gode og fine
forhold. På trods af forskellige meninger på nogle områder, havde de
tillid og respekt for hinanden. (Jeg
har kendt dem alle tre).
Kresten var ivrig socialdemokrat og
arbejdede meget i fagbevægelsen. I
nogle år var han valgt til sognerådet
og skolekommissionen. Når der var
årlig eksamen i skolen, sad der en
fra skolekommissionen og overvågede eksamenen og tilså elevernes
færdigheder (herligt).
Han var også snefoged. Snefogeden havde ansvaret for at kommunevejene blev ryddet for sne og de
glatte veje var gruset.
Der var meget liv i huset og de havde telefon. Kresten var kasserer i
Arbejdsmændendes
Fagforening.
Her som andre steder var det kassereren, der havde kontrolstedet.
Huset fungerede som kontrolsted
(arbejdsformidling) for de arbejdsledige. Hvis man var arbejdsledig,
skulle man stille til kontrol mellem kl.
10.00 og kl. 12.00 på alle hverdage,
og så kunne man få anvist et arbejde. Hvis der ikke var arbejde, fik
man et stempel i kartotekskortet, det gav ret til lidt understøttelse.

Lindegårdsvej 11, matr. nr. 47a i Mårslet. Ukendt årstal for foto.
Det 200 år gamle hus er et af Mårslets ældste. Huset fungerede indtil 1954 som arbejdsformidling og kontrolsted for arbejdsløse mens Marie Magdalene Nielsen (1896-1954) og Kresten J. Nielsen (1889-1969) boede her.
Til højre for rødt kryds
er Kontrolstedet beliggende ud mod åbne
marker inden udstykningen af byggegrunde. På kortet er indtegnet indkørslen til Agervej, hvor det ses, at en
del af havejorden fra
Kontrolstedet, matr. nr.
47, indgår i det gule
felt.
Historisk kort fra
Geodatastyrelsen.
Matrikelkort gældende
fra 1945 med senere
påtegninger.

Kontrolstedet var Magdas blåmalede køkken med komfur. Her sad
mændene og drak kaffe og løste
alle problemerne.
Magdas plads var for enden af køkkenbordet, hvor hun udfyldte og
stemplede kortene. Kortene havde
hun hentet i det fine skab i stuen,
hvor de blev opbevaret og låst inde
efter brug.
Hvis man havde brug for arbejdskraft ringede man til kontrolstedet,
derefter blev den ledige, som var
bedst egnet, sendt ud til arbejdet.
Henvendelsen kunne komme fra
Vilhelmborg gods, en landmand, et
gartneri og andre som manglede
arbejdskraft. Arbejdsopgaverne var
forskellige. Det kunne være høstarbejde, tærske korn, skovarbejde,
dræne, vejarbejde og snekastning.

Der var størst ledighed i vintermånederne. Årsagen var, at Testrup
Teglværk lukkede ned for produktionen.

I den røde ring er huset med stråtag, der
engang fungerede som arbejdsformidling
Mårslet. Hybridkort fra Krak 2022.

Det var et hårdt liv at være daglejer,
men jeg husker dem som glade
mennesker.
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Kender du Folkehuset Mårslet?
Folkehuset Mårslet (tidligere Lokalcenter Kildevang) inviterer alle borgere i
Mårslet til et par hyggelige timer i husets fine nye rammer til det kommende
årsmøde. På årsmødet skal der b.la. vælges medlemmer til rådet. Rådet er et
formelt organ bestående af engagerede mennesker fra lokalområdet, som gør
en stor indsats for at skabe aktiviteter i huset.
Kom og bliv klogere på, hvilke aktiviteter huset rummer. Der er også mulighed
for at byde ind med nye forslag og ideer. Huset kan bruges af alle på tværs af
alder og køn.
Hvornår: Mandag d. 16. maj 2022 kl. 17.00-19.00
Hvor: Folkehuset Mårslet, Langballevej 3, 8320 Mårslet
Vi byder på en let anretning.
Vi glæder os til at se dig.
Mange hilsner
Brugerrådet ved Folkehuset Mårslet

Mårslet Bridgeklub Sommerbridge 2022
www.bridge.dk/4244

Der arrangeres sommerbridge på Folkehuset Kildevang følgende datoer:
					
					
					

Maj:
Juni:
August:

5, 12 og 19.
2, 9, 16 og 30.
18 og 25.

					

Turneringen starter kl. 18.30 .

Tilmelding til MBKturnering@gmail.com ved at anføre navn og nr. i Dansk Bridgeforbund eller navn og adresse senest
tirsdagen før.
PRIS:
40 kr. pr. deltager som dækker vinpræmier, MP-point og HCP. Betaling via mobilpay 2264 6729 eller helst direkte til vores
kontoreg.nr. 7267. Kontonr. 1055035.
Man medbringer selv kaffe m.m.
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Folkehuset Mårslet.
Aktiviteter i Maj 2022.
Tirsdag d. 3. maj kl. 14.00
Korsang med “Ældrekoret.” Pris incl. kaffe og kage
30 kr.
Mandag d. 16. maj kl 17-19
Årsmøde i Folkehuset. Der skal opstilles kandidater
til det nye Brugerråd. Der serveres et lettere
traktement. Hold øje med den officielle indbydelse
andetsteds i dette nummer af Mårsletbladet.
Torsdag den 19. maj kl. 17.00
Kom til månedens Spis-sammen arrangement.
Menu: Kylling med persille og tilbehør. Is m.
brownies og frugt. Pris 100 kr. Kl. 18.30 får vi
fornemt besøg, idet

Keld og Hilda Heick

er hyret ind for at underholde os som “plaster”
ovenpå den urimelig lange nedlukning.
Bindende tilmelding nødvendig på tlf. 26926701
(Else Svendsen) eller 28583758 (Lene Jørgensen)
senest 10. maj. Man kan også benytte Brugerrådets
mailadresse.
Søndag d. 22. maj kl. 14.00
Banko i Folkehuset. Pris 30 kr. Incl. kaffe og
lagkage.

Menuplan for Folkehusets Cafè i maj.
Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket.
Dato:
2. Paprikagryde m. kylling og ris.
3. Moussaka m. oksekød og kartofler.
4. Farsbrød m. æbler og svesker, kartofler.
5. Fiskefilet m. persillesauce og kartofler.
6. Glaseret skinke m. flødekartofler.
9. Gullasch m. kartoffelmos.
10. Butterchicken m. ris.
11. Farseret porre m. stegte kartofler og sauce.
12. Flæskesteg m. kartofler, rødkål og sauce.
13. Bededag lukket.
16. Wraps pandekage m. oksekød, salat.
17. Boller i karry og ris.
18. Stegt kalvelever m. bløde løg og kartofler.
19. Madtærte m. skinke og ost. Fyldig salat.
20. Fadkotelet m. kartoffelmos.
23. Italiensk farsbrød m. stegte kartofler, grønsager
og tomatsauce.
24. Biksemad m. spejlæg.
25. Stjerneskud m. kogt og stegt fisk.
26. og 27. Lukket.
30. 3 tarteletter m. høns i asparges.
31. Hakkebøf m. bløde løg.
Hverdage: kl. 9.00 til 13.30. Dagens varme ret fra kl.
12 til 13. Evt. ring til Cafèen på tlf. 41855225.
Hovedret 50 kr. Dessert 22 kr.

Ret til ændringer forbeholdes.
Lokaltelefonnumre til:
Folkehuset Mårslet, Langballevej 3, 8320 Mårslet.
Brugerrådets tlf.: (9.00-12.00) 30505817.
Brugerrådets mail: brugerkildevang@msn.com
Køkkenets tlf.: 41855225. Mail: mariajens@aarhus.dk
Genbrugsen Kildevang er normalt åben torsdage i ”lige uger” kl. 15.00 til 17.00, men pt. lukket.
Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K. 86290447, Villy P. 40312445 og Henry L. 41689076.
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Tranbjerg Bibliotek
Sammen om Verdensmål
Mandage kl. 13-15
Gratis deltagelse

Vandretur

Tirsdag den 17. maj kl. 10-12
Gratis deltagelse

Kom og bliv en del af et handlende fællesskab, der interesserer sig for genbrug og
verdensmål
Hver mandag er vi en gruppe, der mødes på biblioteket, hvor vi sammen forsøger at
blive klogere på verdensmål, cirkulær økonomi, genbrug og affaldssortering.
Vi vil gerne inspirere hinanden og finde på aktiviteter i vores lokalsamfund såsom
inspirerende oplæg og workshops, vi eller andre kan stå for. Vi er lige nu i gang med
at planlægge en masse spændende aktiviteter og samarbejder.
Vi kunne godt tænke os, at vores fællesskab blev større og at flere kunne tænke sig
at deltage. 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 høre mere.

Kom og hør om skovene i og omkring Tranbjerg
med Brita Bartels og biblioteket.
Vi mødes ved transformatorstationen på Børupvej
470. Turen går mod nord til Slet gennem skov langs
marker. Efter at have rundet Slet går vi tilbage til
skoven omkring Børupvej og fortsætter til skovene
mod syd. Brita vil fortælle om skovene undervejs.
Vi ender turen tilbage ved p-pladsen. Husk godt
fodtøj. Vi går ca. 6-7 km. Der er mindre stop på
turen. Turen gennemføres uanset vejret.

Strikkecafé

Læs højt – læs sammen

Kom til den månedlige strikkecafé på Tranbjerg Bibliotek

Vær med i et læsefællesskab for forældre med små børn

Er du vild med at strikke eller hækle, eller vil du gerne
lære det?

På Tranbjerg Bibliotek har vi en læsegruppe for forældre med små børn i
alderen 0-3 år.

Så kom og vær med til den månedlige strikke- og hækleaften på Tranbjerg Bibliotek.

Hver gang læser vi en historie højt for voksne, som vi sammen taler om. Der
er også plads til at læse historier for børnene, afhængigt af deres alder og
hvad vi har lyst til fra gang til gang. Der er aldrig forberedelse hjemmefra.

Fredag den 20. maj kl. 10-11.30
Gratis deltagelse

Torsdag den 5. maj fra kl. 17.00
Arrangementet er gratis

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.

Når vi taler om historierne, er der ikke rigtige eller forkerte svar, men det
handler i stedet om vores egen oplevelse. Og så handler det om fællesskabet det er altid hyggeligt at mødes om en god historie, kaffe og kage!
Nedenfor finder du en oversigt over datoerne for forløbet i foråret/sommeren
2022. Det er helt uforpligtende at deltage, så hvis du har lyst til at prøve at
komme en enkelt gang, binder du dig ikke til hele forløbet.

Ingen tilmelding, bare mød op.

Byvandring med Tranbjerg Lokalarkiv
Mandag den 16. maj kl. 14-16
Gratis deltagelse

Kom med på denne forårsdag, når Lars fra Lokalhistorisk arkiv i Tranbjerg viser rundt og fortæller
om det historiske Tranbjerg.
Turen starter på biblioteket, hvor du har mulighed
for at få fyldt lidt kaffe i en termokop, du selv
medbringer hjemmefra, som du kan tage med og
nyde på turen. Kom i god tid, hvis du ønsker at
medbringe kaffe på turen. Vi går præcis kl. 14.

Du tilmelder dig ved at skrive en mail til Anna Liv fra Læseforeningen på
annaliv@laeseforeningen.dk. Skriv ’Læsegruppe’ i emnefeltet.
Forår/Sommer 2022: Vi mødes hver gang kl. 10-11.30 på Tranbjerg Bibliotek
Fredag 1. april
Fredag 22. april
Fredag 29. april
Fredag 20. maj
Fredag 3. juni
Fredag 10. juni
Fredag 17. juni

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.

24

Maj 2022

Tranbjerg UdeDeleri: Indvielse

Klap lige læsehesten

Fredag den 20. maj kl. 15-17
Gratis deltagelse

Mandag den 30. maj kl. 19-20
Gratis deltagelse

Mangler du inspiration til gode læseoplevelser sammen med dit barn eller dit barnebarn, eller vil du bare gerne fodre læsehesten med gode bøger, så kan du komme på
biblioteket og få begge dele i din bogkrybbe.
Står du ofte og kigger længselsfuldt ud over de lange rækker af børnebøger på biblioteket, og vil du bare rigtig gerne finde BOGEN, men har ikke tiden til at skimme alverdens
boglister med gode børnebøger, så er det her arrangementet for dig.
Du får både viden om billedbøger til børn fra ca. 4 år, højtlæsningsbøger og selvlæsningsbøger. Der vil både være bøger, der kræver lommetørklæder, hænder for øjnene,
giver kramper i lattermusklerne, og der vil også være bøger så smukke, at selv den
barske Calamity Jane må overgive sig.
Tilmelding sker på mail til Jette på jehg@aarhus.dk. Du er også velkommen til at skrive
til Jette, hvis du har spørgsmål til arrangementet. Både børn og voksne skal tilmeldes.

I Tranbjerg og Mårslet elsker vi at dele med
hinanden! Det kan være alt lige fra Komet-kort til
årets julekalender og bamser til nipnappere og
forspiringspotter. På Tranbjerg Bibliotek har vi et
Deleri med skiftende tema, hvor man kan bytte
ting med hinanden.
Som en udvidelse af Deleriet har en 5. klasse
fra Tranbjerg-skolen hjulpet os med at lave et
UdeDeleri. De har nemlig stået for det visuelle
udtryk, ligesom de er kommet med gode idéer
til, at vi skal dele med hinanden udenfor.
Denne fredag indvier vi UdeDeleriet, og du kan
høre 5. A fortælle om den kreative proces og
hvad byen kan bruge UdeDeleriet til.

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

Indlæg og foto
Næste nummer af
Mårslet Bladet
sendes til
indlaeg@maarslet-bladet.dk

senest den 10. maj
2022

Åbningstider:
Man-fre fra kl. 8.00-17.00
lørdag kl. 8.00-12.00
Åbningstiderne er altid flexible
kontakt mig på mobilen.
Jeg kører ud efter aftale,
til kunder med særlige behov.
Frisør Mette Buchhave
Langballevej 142 w8320 Mårslet wMobilnr: 27 47 25 09
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KLIPPERIET
Tlf: 8629 4949
Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg
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PRESSEMEDDELELSE

Håndgribelige forslag til et mere bæredygtigt landbrug fra JU Århus-elever
Et solcelledrevet elhegn og udskiftning af alle lysstofrør til LEDlys med timer, er nogle af de helt konkrete anbefalinger, som
en gruppe landmandselever fra JU Århus har formuleret til ét
af gruppemedlemmernes læreplads. Anbefalingerne formulerede de, da de onsdag d. 23. marts sammen de andre landsmandselever fra skolen deltog i en landsdækkende bæredygtighedsdag for alle landbrugsskoler. Fremtidens landmænd har
nemlig en nøglerolle i den grønne omstilling. Ambitionen er en
klimaneutral fødevareproduktion inden 2050, og dagen skulle
gøre det mere håndgribeligt, hvad landbruget rent faktisk kan
gøre for at nå det ambitiøse mål.

Forslag til bæredygtighedstiltag på egne lærepladser

Dagen startede med en fælles online samling for alle landets
landbrugsskoler, hvor de fik en fælles indflyvning og peptalk.
Dernæst var der arrangeret virksomhedsbesøg i hele landet, så
eleverne kunne få indsigt i blandt andet cirkulær økonomi, cirkulært forbrug, alternative energiløsninger og forskellige former
for genanvendelse.

”Det har været rigtig spændende at tage udgangspunkt i et
sted, som jeg kender rigtig godt – og min mester glæder sig til at
høre, hvad vi er kommet frem til”, siger Emma. I deres opgaveløsning skulle eleverne lave beregninger og forholde sig til både
fordele og ulemper ved de enkelte anbefalinger.

Efter virksomhedsbesøget tog eleverne tilbage til skolen for at
arbejde med en helt konkret case i form af elevernes egne lærepladser og zoome ind på hvilke bæredygtighedstiltag, der vil give
mening at implementere netop dér. Én af grupperne bestående
af eleverne Emma, Malene, Anne og Nanna har taget udgangspunkt i Emmas læreplads og er bl.a. kommet med anbefalinger
til at køre elhegnet på solcelleenergi og udskifte alle lysstofrør til
LED lys med timer. En anden anbefaling er at udskifte rørmalkningsanlægget til en malkerobot, som i øvrigt vil kunne vaskes i
renset vand fra gårdens boring.

De 10 bud

Læring om vandforbrug i landbruget

2. hovedforløb hos JU Århus var på virksomhedsbesøg hos
Skanderborg Forsyning, hvor de lærte en masse omkring vandforbrug og muligheder og risici forbundet med genbrug af vand
i landbruget. Direktør, Per Grønvald, stod ved roret, og i løbet
af formiddagen blev der både diskuteret grøn omstilling og
bæredygtig produktion, risikostyring og fødevaresikkerhed, samt
indsatsplanlægning og grundvandbeskyttelse.
”Jeg er enormt glad for, at vi igen kan slå dørene op og tage
imod gæster, og det er altid dejligt, når studerende har lyst til at
gå i dialog om fremtidens produktion og den grønne omstilling,
som vi her i Skanderborg Forsyning er meget optaget af. For det
er jo det, vi gør i dag, der kommer til at påvirke dagen i morgen”,
udtalte Per Grønvald efter besøget.

Den sidste opgave før en fælles online afslutning gik ud på, at
alle klasser ude på landbrugsskolerne skulle formulere 10 bud
på, hvordan man sikrer et mere bæredygtigt landbrug i fremtiden. Alle de mange bud bliver efterfølgende kondenseret til 10
samlede bud, som skal viderebringes til landbrugsordførerne på
Christiansborg.

Bæredygtighedsdagen markerer at årets ressourcer
allerede er opbrugt

Den landsdækkende bæredygtighedsdag er arrangeret af foreningen Danske Landbrugsskoler, som tæller 11 danske landbrugsskoler med i alt 1500 elever og lærlinge. Datoen for arrangementet var onsdag d. 23. marts, fordi det cirka er tidspunktet,
at vi i Danmark har brugt hele vores ration af årets ressourcer,
hvis vores forbrug skal være bæredygtigt. Temaet tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Landmandselever fra JU Århus på besøg hos Skanderborg Forsyning for at lære om bæredygtigt vandforbrug.
Direktør, Per Grønvald, fortalte om deres erfaringer.
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56.000,- TIL UKRAINSKE FLYGTNINGE

DET SKER PÅ TESTRUP HØJSKOLE I
MAJ 2022
Koncert med Sherzandum
den 03. maj 2022

Vi har afholdt den halvårlige auktion og samlet 56.000 kr. ind, som går til ukrainske
flygtninge gennem Røde Kors. Der blev udbudt blandt andet toast-klippekort, salsa og
sangria-aften, pandekager, tur i pedellernes havetraktor, plakat med forstander Simon
Axø, vinsmagning og et kys!

Christiania – De første 50 år
den 17. maj 2022

UDGIVELSE AF B16

Forfatteraften den 31. maj
2022

Uge 11 var linjefagsuge på forårsholdet. Skrivelinjens uge kulminerede med udgivelsen
af B16 bøger, som er små bøger på 16 sider. Elev Frederikke Degnbols B16 Hundetand
handler om to barndomsveninder, og hvordan deres venskab og tilknytning ændrer sig,
da den ene får en kæreste. Den fælles krop, som venskabet for hovedpersonen føles
som, bliver skåret midt over af kæresten, Esben. Pludselig at være én krop i stedet for
to skaber en sorg og vrede i hovedpersonen, som hun ikke kan få afløb for.

SMØRREBRØD TIL MIDDAGSMAD

Som mange af jer ved, får vi ualmindelig god mad på Testrup, og vi har mange traditioner omkring vores måltider. En særlig tradition på hvert efterårs- og forårshold er,
at eleverne én gang får højtbelagt smørrebrød. Alle elever har på forhånd udfyldt en
bestillingsseddel og får så en smørrebrødsboks til frokost med de stykker, de har bestilt.
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SMØRREBRØD MED SALTBAGT SELLERI
Som mange af jer ved, får vi ualmindelig god mad på Testrup, og vi har mange traditioner omkring vores måltider. En særlig tradition
på hvert efterårs- og forårshold er, at eleverne én gang får højtbelagt smørrebrød. Alle elever har på forhånd udfyldt en bestillingsseddel og får så en smørrebrødsboks til frokost med de stykker, de har bestilt.

DET SKAL DU BRUGE TIL SELLERI

SÅDAN SKAL DU GØRE

• 1 knoldselleri
• 2 stilke timian
• 2 spsk. groft salt
• Smagsneutral olie

Selleri:
• Tænd ovnen på 160 grader.
• Knoldselleriet skrælles og skylles fri for jordrester.
• Selleriet tørres og vendes i olie og groft salt. Herefter pakkes
det ind i bagepapir sammen med et par kviste timian.
• Sæt det herefter i den varme ovn og bag til det er mørt.
Hvornår det er mørt afhænger af selleriets størrelse, men
det vil tage mellem halvanden og to og en halv time.
• Lad knoldselleriet køle af og skær det i tynde skiver på et
mandolinjern.

DET SKAL DU BRUGE TIL MAYO
• 1 æggeblomme
• 1 dl olie
• 1 knivspids salt
• 1 spsk. dijonsennep
• Saften fra en halv citron
• 1/2 bundt estragon
DET SKAL DU BRUGE TIL BALSAMICOSOLBÆR
• 1 håndfuld solbær
• 1 dl balsamico
DERUDOVER SKAL DU BRUGE
• Rugbrød
• Smør
• Boghvedekerner
• Karse

Mayo:
• Pisk æggeblommen med salt, sennep og citronsaft til det
tykner let.
• Pisk olien i massen i en tynd stråle.
• Tilføj finthakket estragon og smag til.
NB. I denne opskrift har køkkenet brugt en estragonolie,
som laves ved at blende estragon med en lun olie, som
derefter sigtes og køles ned. Det giver mayonnaisen en fin
grøn farve.
Solbær:
• Balsamicoen koges ind til den tykner, og solbærrene vendes
i og trækker, til det er kølet af.

Anretning: Boghvedekernerne ristes på en tør pande og stilles til side. Rugbrød smøres, solbærrene drænes og cirka en spsk. lægges
på brødet. Herefter anrettes de tynde skiver af knoldselleri ovenpå. Estragonmayonnaisen sprøjtes på, og der drysses med
boghvedekerner og karse.
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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

GIBER Å KULTURDAGE
På intiativ af en lille gruppe frivillige og med støtte fra
Music City Aarhus afholdes der et antal koncerter akkompagneret af en klukkende Giber Å i 2022.
Ideen startede i juni 2019, da Ole Jakobsen, som har rødder i Beder, arrangerede en impulsiv pop-up koncert ved
broen over åen i Vilhelmsborg Skov nær Oddervej. Det var
en succes, som blev gentaget i 2021. Efter en artikel her i
bladet, meldte et par musikglade lokale sig under fanen,
og herfra tog projektet form, så vi nu kan melde datoer ud
på fire koncerter samt en stiftende generalforsamling for
den forening, der forhåbentlig skal føre projektet videre i
mange år.
Vi kan anbefale, at man følger med på Facebook-siden
Giber Å Kulturdage, men sæt gerne datoerne i kalenderen
nu:
Torsdag d. 19. maj kl. 19: Løvspringskoncert med koret
Mårslets Stemmer under ledelse af Anna Maria Dyrvig,
akustisk guitarduo samt fællessang. Sted: Lige øst for Od-

dervej ved broen over åen (præcis stedsangivelse kan ses
på Facebook-begivenheden)
Onsdag d. 1. juni kl. 19.30: Stiftende generalforsamling i
Smedjen på Vilhelmsborg.
Torsdag d. 23. juni kl. 19: Midsommerkoncert og Sankt
Hans med båltale, lokal duo Waterfahl med flere samt fællessang. Sted: Ved den åbne plads med bålplads, træskulpturer ved Hovstien neden for Vilhelmsborg.
Torsdag d. 18. august kl. 19: Høstfest med spillemandsorkestret Maltekspressen samt fællessang. Sted: Skovmøllens gårdsplads
Søndag d. 18. september kl. 15: Løvfaldskoncert – mere
info følger
Vi håber at se jer i skoven langs åen og sammen med jer
nyde naturen, musikken og fællesskabet.
Jan Dehlholm, Ole Jakobsen, Hanne Fahl

Fotos af Ole Jakobsen, Den Utraditionelle Fotograf

GIBER Å KULTURDAGE
19. maj, kl. 19.00 - Løvspringskoncert
1. juni, kl. 19.30 - Stiftende generalforsamling
23. juni, kl. 19 - Midsommerkoncert og Sankt
Hans
18. august, kl. 19 - Høstfest
18. september, kl. 15 - Løvfaldskoncert
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Næste deadline er
den 10. maj 2022
Skal der være fest
- så hold den i
Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside
www.borgerhus.dk

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

WW.MAARSLET-BLADET.DK
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SUPERBRUGSEN MÅRSLET
STEDET HVOR MAN HANDLER
DAGLIVARER SLAGTER VIN GRØNT
UNIK BINDERI - BRYLLUPSBINDERI
BEGRAVELSESBINDERI - BUKETTER
DEKORATIONER - FLOTTE GAVEKURVE

Åbningstider

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

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

www.superbrugsenmaarslet.dk

Facebook: SuperBrugsen Mårslet

Instagram: @superbrugsenmaarslet

Ønsker du at annoncere i Mårslet Bladet,
så skriv til annoncer@maarslet-bladet.dk
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Indlæg til Mårslet Bladet sendes til
indlaeg@maarslet-bladet.dk
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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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Besøg vores skole og hør om alle de grønne erhvervsuddannelser, EUX,
EUD10 og vores grønne kurser. Mød elever, undervisere og studievejledere
og få dit helt eget indtryk af livet på JU Århus.
Find spændende sommerblomster til gode priser i planteskolen og væksthuset.
Bliv inspireret af anlægsgartnernes flotte svendeprøver på anlægspladsen.
Klap en ko og prøv kræfter med nogle af landbrugets mange maskiner.
Besøg vores blomsterbindere, hvor du kan få ny inspiration og gøre en
god handel.
Brødrenes Original byder på pølser og lækre sandwich. Der vil også være
noget for den søde tand.
Der er gratis adgang til arrangementet. Vi glæder os til at se dig til en hyggelig
dag i Beder.
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