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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU) 

Forsidefoto: Eva Dahl 
Fotos af Giber Å: vPer Enevoldsen 
 
Bagsidefoto: Lars Lund Grøn Kommunikati-
on 
 
Fotos må kun gengives i andre trykte og digita-
le medier med fotografens tilladelse. 

 

Formand Anders Kjær fremhævede væsentligste punkter fra den skrift-
lige beretning: 
 Succes med udvalgsarbejdet – god proces til at modne processen 
 Besøg i de grundejerforeninger, som emner fra Helhedsplanen og de to ud-
valg vedrører 

 
Udvalget om Byens afgrænsning: 
Kompleks opgave – der var divergerede holdninger blandt udvalgets med-
lemmer om, hvor ’stregen’ skulle slås, men enighed om mange emner:  
 Enighed om afgræsning til Tranbjerg 
 Enighed om ikke oplagt grænse – udbygning er udsat for en demokratisk 
proces 

 Enighed om dynamisk udvikling fx 30 boliger om året 
 Enighed om at øst og nord der er mulighed for bebyggelse men også her 
landskabelige værdier 

 Enighed om at udvikling skal følge med så ikke skal bygges en skole mere i 
byen 

 Hvor stor skal Mårslet være? Skal vi lave fortætning omkring banen? 
 Enighed om at bevare Landsby præget 
Hvad skal der ske nu? FU bør inddrage mange flere i processen for at få flere 
inddraget fx brug af sociale medier, inddrages i ny hjemmeside, korte ufor-
melle møder fx i daginstitutioner, grundejerforeninger i mindre forum og 
afslut processen med borgermøde. 
     
Udvalget om grønne områder og stier 
Bygger på næsten et års arbejde 
Samtale med forvaltningen og Mårslets borgere, daginstitutioner, skole etc. 
Mange områder at kigge på 
Rapporten fremgår af Maarslet.net  
Flere end 60 forslag og idé på 6 forskellige kort 
Besøg fra Miljø og Teknik bl.a. Carsten Thomsen, der skønsmæssigt vil for-
søge at prissætte forslagene ift. at prioritere forslagene. 

LEDER 
Uddrag af referatet af Fællesrådets repræsentantskabsmøde d. 26. februar 2019 

 

Formand:  Anders Kjær  Langballevænget 111     tlf. 23 38 21 72  
Næstformand:  Jens Thomsen  Tranbjerggårdsvej 20     tlf. 20 43 77 12   

FU-medlem:  Anette Poulsen  Nymarksallé 128  tlf. 29 20 96 34  
FU-medlem:  Simon Axø  Testrup Højskole  tlf. 86 29 03 55  
FU-medlem:  Poul H. Poulsen Hørretløkken 48  tlf. 28 11 65 36  

FU-medlem:  Søren Pallesen  Langballevej 166  tlf. 24 67 56 48  

Suppleant:  Troels Laursen  Hørretvej 12            tlf. 86 29 05 00  

Suppleant:  Finn Larsen  Langballevænget 92       tlf. 40 85 95 00  

   Mail til alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.som 

Se hele referatet af Fællesrådsmødet side  4-5 

Næste nummer af Mårslet Bladet kommer til maj. 
 

Deadline for tekster og annoncer er 10. april 2019 

 
 

MÅRSLET 

BLADET 

 

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. 

Ansvar overfor Presseloven:  
På vegne af FU - Arkitekt Poul H. Poulsen  
E-mail: MaarsletFU@gmail.com 
 

Redaktør:  

Ole Hansen, Bedervej 138, 8320 Mårslet,  

Tlf. 22 66 07 95 

Korrektur og tekst:  Jytte Weihrauch 
 

Layout og tekst: Henrik Gram Nielsen 

Mail til redaktionens medlemmer sendes til: 

indlaeg@maarslet-bladet.dk  

Indlæg til bladet indsendes 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 bla-

dets holdning, men indsenderens. Redaktionen 

forbeholder sig ret til at redigere i indsendt 

stof.  

 

Annoncer:  

Ivan Dybvad, Gyldenkronesvej 37, 8320 Mår-

slet. (Priser: Se prisliste inde i bladet) 

E-mail: annoncer@maarslet-bladet.dk 

Distribution:  

Bladet omdeles af TMG Håndbold og Fodbold 

Uden for byskiltet af Poul Erik Jensen.  

Udebliver bladet kontaktes: 
Ivan Dybvad, tlf. 2047 5889, 

mail: annoncer@maarslet-bladet.dk 

Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s 

Bjødstrupvej 2-4, 8270 Højbjerg 

Tlf. 8627 5499, werk@werk.dk, www.werk.dk  

Mårslet Bladets tekster må gengives med angi-
velse af kilde.  

mailto:indlaeg@maarslet-bladet.dk
mailto:indlaeg@maarslet-bladet.dk
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  En klumme om store og små ting 
Tekst af Ole Hansen, 

Siden Deres klummeskrivers spag-
færdige visioner i sidste udgave af 
dette blad, om et ydmygt bogtårn i 
en aflagt telefonboks på Mårslet 
torv, har meget ændret sig. Af be-
rejste og skarptskuende læsere har 
Bladet modtaget billeder af 
bogmøbler - om ikke fra Gedser til 
Skagen, så dog fra Ribe til Islands 
Brygge. Men samtidig har en tøj-
butik, i en by på størrelse med 
Mårslet, besluttet at udvide sine 
butikslokaler med et tårn af ansee-
lig størrelse. 
 
Det har flyttet barren for visioner 
betydeligt op, og skal Mårslet ikke 
blive overhalet indenom, er en an-
tikvarisk telefonboks næppe nok – 
ejheller selvom den ville være 
fyldt med solid litteratur af gode, 
danske nationalskjalde. 
 
På et velbesøgt repræsentantskabs-
møde i Borgerhuset i slutningen af 
februar, blev der udkastet en idé 
om at rive torvets bygninger ned, 
og erstatte dem med boligbyggeri. 
Ideens ophavsmand påpegede, at 
dette på alle måder kunne leve op 
til Aarhus Kommunes erklærede 
målsætning om, at nye boliger skal 
fortættes og bygges i højden, sam-
tidig med, at de skal ligge tæt på 
letbanen. Mårslet torv kan nemt 

leve op til disse krav, som allerede 
har sat sig spor i Aarhus by, der 
tilsyneladende bestræber sig på at 
ligne en miniudgave af New York. 
Ikke desto mindre blev Deres 
klummeskriver grebet af det hu-
moristiskmente forslag og begynd-
te at tænke med – eller som det 
vist hedder i moderne sprogbrug – 
at tænke ”ud af boksen”. 
 
Der skal meget til, for at et bolig-
byggeri bliver et udflugtsmål, men 
det ér set. Til gengæld kan byen 
ikke undvære sin Brugs, og samti-
dig har byen ikke en ambitiøs tøj-
butik med en pengetank af Joakim 
von And’ske dimensioner. Men 
mindre kan også gøre det, og den-
ne klummes mål er egentlig blot, 
og komplet ansvarsløst, at lade 
tankerne og ideerne løbe løbsk. 
Måske kan vilde ideer skabe reali-
serbare projekter, som flytter sig et 
lille stykke ud i det kreative og 

udfordrende. Og måske kan den 
rigtige idé tiltrække en pengetank 
eller to – hvem ved? 
 
Efter 2. Verdenskrig byggede den 
franske arkitekt le Corbusier et hus 
i Marseille. Tanken med huset, 
som blev en del af UNESCO ver-
densarv i 2016, var at bygge en hel 
by ind i én bygning. Huset er såle-

des – ud over at rumme 360 lejlig-
heder - født med vuggestue, bør-
nehave, skole, gymnastiksal, re-
staurant, café, dagligvarebutik, 

bager, slagter, hotel og frisør. 
Et sådant hus på Mårslet torv ville 
syne af lige så meget som et tårn i 
Brande - og samtidig opfylde alle 
kommunens krav til nybyggeri. 
- hov, der løb ideerne vist helt 
løbsk! – men måske kunne det væ-
re med til at flytte barren et hul 
eller to op. 
 

Littel Free Library i Sortebrødegade, i 

Ribe. Foto v/ Lise Frederiksen Svensk boghytte. Fotograf ukendt 

Foto v/ Else Marie Kaasbøl 
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Dirigent Carsten Bedsted Pedersen 

Referent Søren Holm Pallesen 

Gennemgang af repræsentant – godt og bred repræsentation 

korrekt varsling dog er den økonomisk del sendt med dagsorden – ingen indvendinger  

Anders Kjær – fremlægger væsentligste punkt fra den skriftlige beretning 

Succes med udvalgsarbejdet – god proces til at modne processen 

’Besøg’ i de forskellige grundejerforeninger for hvem emner fra Helhedsplanen og de to udvalg vedrører 

Stor tak til Mårslet Bladet og det arbejde de har lagt i bladet  

Regnskab for FU samt budget 

Færre udgifter på tilskud på lokale aktiviteter 

Budget – 9000 afsat til Mårslet.net 

godkendt 

Regnskab for Mårslet Bladet 

Ung i Mårslet benytter ikke bladet lægger og ønsker ikke længere at betale til bladet 

Distribution af Poul Erik, TMG håndbold og TMG fodbold 

148 kr. i overskud 

Kommentar om at Ivan modtager indskud fra private personer og overfører pengene kontoen. Det undersø-

ges videre om det er i orden. 

Godkendt 

 
Indkommende forslag: 

 
1. Forslag om vedtægtsændringer 

Tung registrering i bankene for FU medlemmer. 

Ændringer af vedtægter så tre FU medlemmer kan nøjes med at registrere sig.  

Ivan påpeger at vi bliver sårbarhed – hele bestyrelse skal underskrive ved bankskifte og ved skift af medlemmer  

Hvidvaskningsloven betinger at alle skal underskrive 

Forslaget frafalder 

Det undersøges nærmere og kan tages evt. næste år 

2. Forslag om etablering af vaskeplads 

Alt vand fra vejbaner, fortov og tage ledes ned i vandmiljøet (data fra Aarhus Vand) 

Vand ved vask af biler løber direkte ud vandmiljøet 

Etablering f.eks. som vaskehal eller vaskeplads (Altså i større eller mindre grad) 

Forslag at give FU mandat at se om der kan laves en vaskeplads til biler – altså arbejde videre med idéen 

Relevant at inddrage Brugsen – tidligere erfaret at det er svært at finde en placering 

Holding om at der ikke er plads i Mårslet 

Poul fremlægger forskellige løsninger – en hal er at foretrække ift. Miljøet 

Omfanget bør undersøges fx i samarbejde med Aarhus Kommune 

Aarhus vand fraråder bilvask, tagbehandling og sprøjte for ukrudt, da de er de værste synder for vandet 

Fx etablering af vaskehal ifm. genbrug stationen 

Opbakning til at arbejde videre projektet 

Byens afgrænsning: 

Kompleks opgave – ikke enighed om hvor ’stregen’ skulle slås, da divergerede holdning 

Enighed om afgræsning til Tranbjerg 

Enighed om ikke oplagt grænse – udbygning er udsat for en demokratisk proces 

Enighed om dynamisk udvikling fx 30 boliger om året 

Enighed om at øst og nord der er mulighed for bebyggelse men også her landskabelige værdier 

Enighed om at udvikling skal følge med så ikke skal bygges en skole mere i byen 

Hvor stor skal Mårslet være? Skal vi lave fortætning omkring banen? 

Referat af Mårslet Fællesråds repræsentantskabsmøde d. 26. februar 2019 

Husk Mårslet Bladets 
Deadline d. 10 i måneden. 

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 
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Enighed om at bevare Landsby præget 

Hvad skal der ske nu? FU bør inddrage mange flere i processen for at få flere inddraget fx brug af sociale medier, ind-

drages i ny hjemmeside, korte uformelle møder fx i daginstitutioner, grundejerforeninger i mindre forum og afslut pro-

cessen med borgermøde  

 
Grøn områder og stier 

Bygger på næsten et års arbejde 

Samtale med forvaltningen og Mårslets borgere, daginstitutioner, skole etc. 

Mange områder at kigge på 

Rapporten fremgår af Maarslet.net  

Flere end 60 forslag og idé på 6 forskellige kort 

Besøg fra Miljø og Teknik bl.a. Carsten Thomsen der skønsmæssigt vil forsøge at prissætte forslagene ift. prioriterer af 

forslag 

debat om udgifter for privatisering, vedligeholdes og kvaliteten af vejen – kunne der evt. etablering af ERFA gruppe i 

Mårslet efter FU deltagelse på Aarhus kommunes informationsmøde.  

Kommunikationsplan 

Fortsættelse med at bruge udvalg til de kommende processer 

Videreudvikle på samarbejdet med Aarhus Kommune 

Arbejde med enkelte forslag som f.eks. sammenfletning af stier med Beder-Bering vejen for at skabe en god dialog gen-

nem de meste berørte parter inddrages 

Benytter forskellige kanal som Mårslet Bladet, Maarslet.net, enkelte indlæg på sociale medier 

Godkendt 

maarslet.net 

Orientering om arbejdsprocessen 

Arbejdsgruppen består af Søren Pallesen, Annette Poulsen, Kurt Søe og Anne Albertsen 

Der er udarbejdet en bruttolisten – der skal kategoriseres under forskellige faner og overskrifter 

Forventes at være klar i foråret 2019 

Gibernakkerne vil gerne være teststed for prototype 

Mårslet Bladet:  

Børnesygdomme er blevet bedre efter ny distribution 

Nyt layout på bladet 

Opfordring til at medlemmerne kommer med input til bladet – afhængig af bidragsyder  

Anerkendelse af det store arbejde der leveres 

Søren Rieber 2 forslag: efterspørges kalenderfunktioner, inddragelse af indlæg fra Facebook  

valg af Forretningsudvalget 

genvalg 

Generalforsamlingen giver bemyndigelse til at FU kan suppleres sig selv op, hvis der findes en kandidat – 

annoncering f.eks. Mårslet Bladet, sociale medier samt opfordre foreninger til at give sig tilkende 

valg af revisor og revisorsuppleant  

Henning +? 

Evt.  

Christian fra Group8320 der afholder et midsommerevent – både lørdag og søndag og forsøger at samle byen! Opfordre 

til at bakke op om det! 

Letbanen – er der overvejelser ift. kommunikation omkring letbanen ift. støj og handicappede benyttelse f.eks. i samar-

bejde med omkringliggende fællesråd 

Parkering 

Parkeringspladser ved hallen 

Udfordringer med parkering ved Sognegård 

Tilsvarende udfordringer ved Mølleparken efter flytning af indskolingen 

Referat af Mårslet Fællesråds repræsentantskabsmøde d. 26. februar 2019 

Send et indlæg til Mårslet Bladet 
indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 
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     Majken fra Mårslet er Årets Idrætsleder 

Tekst og foto v/  Mikkel Homann Carøe 

TMG Badminton’s ungdomsformand, 
Majken Vange, har fået en stor og 
meget fortjent hæder. Ildsjælen fra 
Mårslet er nemlig af Idrætssamvirket 
Aarhus blevet kåret som Årets Id-
rætsleder 2018. 
 
Med kåringen følger en vandrepokal 
og en check på 5.000 kr. fra Idræts-
samvirket Aarhus, som er en paraply- 
og interesseorganisation for de århu-
sianske idrætsforeninger. 
 
Majken Vange arbejder hver dag for 
at videregive sin store glæde og pas-
sion for badminton til børn i Mårslet 
og omegn. Majken har sammen med 
den øvrige bestyrelse brugt mange 
frivillig-timer på at udvikle ungdoms-
badminton i TMG gennem de seneste 
år. Det betyder, at en masse glade 
børn kan deltage i sjove arrangemen-

ter, som for eksempel NATminton, 
begynderturnering, MiniTon og Træ-
ningsweekend for alle.  
 
I indstillingen af Majken skrev den 
øvrige bestyrelse blandt andet: 
 
"Majken har en rygsæk fyldt med 
oplevelser og glæde fra en karriere 
som ungdomsspiller i Højbjerg og 
som landsholdsspiller og en deltagel-
se i OL. For derefter at komme tilba-
ge til Aarhus igen og spille med på 
ligaholdet i Team Aarhus, for så at 
hellige sig arbejdet som bestyrelses-
medlem i Højbjerg, og også deltage i 
det frivillige arbejde omkring 
’Aarhus Vejen’ - så der er ingen tvivl 
om, at TMG Badminton nu har fået 
en eksemplarisk frivillig leder og en 
kæmpe ildsjæl med Majken om bord. 
Majken har badminton i blodet." 

Majken Vange fik overrakt prisen 
ved Idrætssamvirkets repræsen-
tantskabsmøde d. 4.marts 2019 

Hvis du/I har lyst til at understøtte 
bladets økonomi og dermed dets 
fremstilling og eksistens, er du meget 
velkommen til at indbetale et beløb – 

typisk er det på kr. 100,00.  
 
Det kan gøres via netbank: reg. nr. 
5072 konto nr. 1091531, eller via mo-

bile pay: 2047 5889  
 
Ivan Dybvad,  
Mårslet Bladets kasserer 

Mårslet Bladets vennekreds 

Forretningsudvalg: 

Formand Micael Østergaard 40 25 27 11 micael.ost@gmail.com 

Næstformand Hans Jørgen Jørgensen 20 84 30 72 jorgensenhansjorgen0@gmail.com 

Kasserer Gerda Svendsen 40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com 

FU-medlem Claus Jacobsen 41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com 

Afdelingsrepræsentanter: 

Badminton Jens Birk 51 30 89 50 jensbirk1973@gmail.com 

Basketball Jesper Sander 20 64 02 88 jespersanderdk@gmail.com 

Cykelmotion Hans Jørgen Jørgensen 20 84 30 72 jorgensenhansjorgen0@gmail.com 

Dart Søren Houlberg 51 88 31 22 shoulberg@mail.dk 

Floorball Henrik B. Schau 51 30 88 96 hbs@nykredit.dk 

Fodbold Helle Foged 20 47 27 20 hellefoged77@gmail.com 

Gymnastik Pernille Jensen 51 22 85 41 pernille_b_jensen@hotmail.com 

Håndbold Henrik B. Jensen 40 15 78 67 formand@tmg-haandbold.dk 

Motion Keld Schmidt-Møller  TMGmotion8320@gmail.com 

Pétanque Kirsten Sørensen 27 59 23 51 kirstenvilly@gmail.com 

Tennis Henrik Breyen 86 29 83 22 hb@melindascandinavia.dk 

Volleyball Claus Jacobsen 41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com 

TMG's Hovedbestyrelse 

I 2018 modtog bladet kr. 6.150 fra vennekredsen og knap kr. 4.000 fra foreninger. 

mailto:micael.ost@gmail.com
mailto:jorgensenhansjorgen0@gmail.com
mailto:svendsengerda@gmail.com
mailto:krusejacobsen@gmail.com
mailto:jensbirk1973@gmail.com
mailto:jespersanderdk@gmail.com
mailto:jorgensenhansjorgen0@gmail.com
mailto:shoulberg@mail.dk
mailto:hbs@nykredit.dk
mailto:hellefoged77@gmail.com
mailto:pernille_b_jensen@hotmail.com
mailto:formand@tmg-haandbold.dk
mailto:TMGmotion8320@gmail.com
mailto:kirstenvilly@gmail.com
mailto:hb@melindascandinavia.dk
mailto:krusejacobsen@gmail.com
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Lige efter vinterferien kunne vi ende-
lig slå dørene op til Multihallen, og 
det er en stor fornøjelse at se, hvor-
dan den er fyldt op med en masse 
aktive børn og voksne alle ugens da-
ge.  

Åbningen betyder også, at TMG fod-
bold nu langt om længe kan spille 
indendørsfodbold med bander – for 
første gang nogensinde i TMGs 150 
år lange historie. Desuden nyder 
TMG’s helt nye Floorball-afdeling 
også godt af de nye bander.   

TMG Håndbold har også fyldt Multi-
hallen godt op ved at invitere de 2-5 
årige og deres forældre til Trille 
Trolle Håndbold. Første gang deltog 
ca. 60 børn med 1-2 forældre ved 
deres side.   

Livestreaming af foredrag fra AU 
Det er dog ikke kun sport, der fylder 
i Multihallens lokaler. Der bliver og-
så afholdt livestreamings af AU's 
offentlige foredrag i Naturvidenskab. 
Indtil videre har været mellem 15 og 
35 fremmødte pr. gang. Stemningen 

er rigtig hyggelig, og det er dejligt at 
se folk, som måske ellers ikke ville 
komme i MultiHallen.  

 
I forhold til vandskaden, så er ska-
derne på gulvet blevet udbedret, 
mens der stadig mangler nogle ud-
vendige arbejder. Forhandlingerne 
med totalentreprenøren omkring 
skyld og betalingen for skaderne på-
går stadig. 

/fondsbestyrelsen 

Multihallen taget i brug 

Status på vandskaden    

Trille—Trolle  ~  Fotograf: Kurt Kirkedal Laursen 

Offentlige foredrag ~  Fotograf: Kurt Kirkedal Laursen 
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Vi mødes i Brugsen … sådan lød sloganet 
for mange år siden, og det er stadig lige  
aktuelt.                      
 
Brugsen er et sted hvor mange mødes, og 
hvor man lige udveksler et kram eller en be-
sked til sin nabo, familie, bekendte - eller 
hvem man nu end måtte møde i Brugsen. 
 
I SuperBrugsen vil vi meget gerne have, at 
dette møde bliver så hyggeligt som muligt, 
og derfor søger vi gennem dette opslag fri-
villige til et AKTIVITETS-KORPS på en 3-6 
personer. 
 
Har du tiden og lysten til at hjælpe med for-
skellige aktiviteter i Brugsen af og til, hører 
jeg meget gerne fra dig. 

Aktiviteterne, hvor du ville kunne hjælpe til,  
kunne for eksempel være: 
 
Fastelavn, Vinsmagning, Gourmetaften, De-
mo’er, Blomstermarked osv. osv. Har dette 
din interesse, så skriv til uddeler Troels Laur-
sen på mail: Tro-
els.Laursen@superbrugsen.dk eller ta’ fat i 
mig i Brugsen. 
 
Hilsen 
Troels 
Uddeler, SuperBrugsen Mårslet 

VI MØDES I BRUGSEN 
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Mårslet den  
25/5 – 2019 
kl. 10.00 – 15.00 

 

Indsamling den 

24/5 –2019 

kl. 17.00 – 21.00 
 

TMG Håndbold holder igen i år det store årlige loppemarked, som virkelig er en  

oplevelse for hele familien. 

INDSAMLING den 24/5 - vi kører over hele byen - bare stil lopperne ud til vejen 

senest klokken 17.00. 

Det er igen tid til at gøre en rigtig god loppe handel - få sig en øl eller vand - gæt vægten 

på den levende gris, og få den med hjem i fryseren, eller bare hygge sig.  

Oplev en atmosfære der vil være præget af gode handler - håndslag der bliver givet - og 
hyggeligt samvær med venner og naboer.  

 

ET LOPPEMARKED UD OVER DET 
SÆDVANLIGE . .. ALTID ET BESØG VÆRD 

 

FREDAG 17-21 FREDAG 17-21 

Flemming Kristiansen 

Mobil: 29 90 16 65 

Ole Gade 

Mobil: 61 36 25 50 
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Det nuværende orgel i Mårslet Kir-
ke erstattede i 1979 det tidligere 
orgel, der havde stået i kirken si-
den 1912. Vi har vel en forestilling 
om, at der altid har været orgel i 
kirken, men vi ved ikke ret meget 
om det. I 1824 var der i hvert fald 
et, for da kirkens ejer, baron Gyl-
denkrone på Vilhelmsborg, søgte at 
sælge orglet for at skaffe penge til 
godset, kan vi af gamle papirer se, 
at Stiftsøvrigheden greb ind og for-
bød salget. 

Men at der ingen orgel fandtes i kir-
ken i 1873, får vi at vide i en gammel 
beretning om et bryllup i kirken i no-
vember samme år. Bruden var Eleo-
nore Dahl – Caroline Margrethe Ele-
onore Emilie Dahl datter af Moes-
gaards ejer, stiftamtmand Thorkild 
Dahl, der var død året forinden, og 
hustruen Emilie Dahl. Brudgommen 
var cand. jur. Theodor Suhr Bang. 
Brudeparret skulle efter vielsen bo på 
Østergaard ved Tulstrup lige syd for 
Mårslet. 

Bertha Weis, møllerkonen på Aarhus 
Mølle, var i familie med Dahls på 
Moesgaard, og hun var af fru Dahl 
blevet bedt om at spille i kirken. På 
dagen for brylluppet blev kusken fra 
Aarhus Mølle tidligt om morgenen 
sendt af sted til Mårslet Kirke med 
Bertha Weis’ eget orgel. Klokken 10 
samme formiddag kørte Bertha sam-
men med tre familiemedlemmer i 
møllens lukkede Wienervogn til Mår-
slet. Flere ville gerne have været med 
på turen, men pladsen i vognen var så 
trang, at det kneb for fire personer 
med rejsetøj at være der, og vejret var 
ikke til at sidde udenpå, da det regne-
de kraftigt. 

Der var dengang i kirken ingen op-
varmningsmulighed, og der var umå-
deligt koldt i kirken. Da orglet var 
blevet placeret i den bageste ende af 
kirken, gik familien over i den gamle 
Præstegård, der dengang lå nord for 
kirken midt på den nuværende kirke-
gård. Bertha Weis fortæller, efter at 
selskabet af sognepræst Niels Bygum 
Krarup var budt indenfor, om præste-
gårdens lune stue med tæppe på gul-
vet, blomster på forskellige steder, 
om det hyggelige og vakre præstepar 
og om det veldækkede frokostbord, 
de blev budt på, og som gjorde godt 
på denne råkolde novemberdag. 

Efter at have varmet sig ved frokost 
og kaffe, gik selskabet sammen med 
familierne Nørregaard og Bågø fra 
Testrup Højskole, som også var kom-
met til præstegården, over i kirken for 
at øve. Fra præstegården var selska-
bet forsynet med tæpper og fodposer, 
så de kunne holde varmen i den kolde 
kirke. 

Kirkens kor var smykket med grønt 
og blomster, og på alteret stod Thor-
valdsens Kristusfigur stærkt oplyst. 
Bryllupsgæsterne begyndte at indfin-
de sig – familierne Gyldenkrone fra 
Vilhelmsborg og Stenege, et par 
præstefamilier og gæster fra Aarhus 
samt brudgommen med sin forlover. 

Lidt efter klokken to begyndte kirke-
klokken at ringe. Det var familien fra 
Moesgaard med gæster, der ankom. 
Noget efter ringede kirkeklokken 
igen, og denne gang var det bruden 
med sine tre brudepiger, der trådte 
ind i kirken. Bruden vidste intet om 
arrangementet med orglet i kirken, så 
det var en overrasket brud, der blev 
ført op ad kirkegulvet til et præludi-
um af Weise. 

Efter vielsen blev der opført et mu-
sikstykke af Mozart. Hjemme i Aar-
hus Mølle havde Bertha Weis sat en 
dansk tekst til i stedet for den latin-
ske. Der blev sunget til orgelledsagel-
se, først en solo af fru Willemoes, 
derpå af en kvartet, som skiftede med 
solostemmen. Organisten Bertha 
Weis så, at fru Dahl fra koret sendte 
et taknemmeligt nik ned til de syn-
gende – en fornem bryllupshøjtidelig-
hed med frysende bryllupsgæster i  

 
den uopvarmede Mårslet Kirke var 
ved at være til ende. 

Artiklen er skrevet af Hans Møller og 
første gang udgivet af Lokalhistorisk 
Forening i år 2000. Den oprindelige 
tekst samt portrætfoto findes i bogen 
”Bertha Weis’ historie - Aarhus Møl-
le fra 1846”, der indeholder en lang 
række breve, som Lica Weis Næraa 
har samlet og redigeret i en over 250 
sider lang bog som Aarhus Byhistori-
ske Udvalg har udgivet 1992. Begge 
findes på Mårslet Egnsarkiv. 

Der var engang… et bryllup i Mårslet Kirke 

Cand. jur. Theodor Bang (1843-1896) gift 

7.11.1873 i Mårslet Kirke med Eleonore 

Dahl (1853-1922) fra Moesgaard.  

Theodor Bang og Eleonore f. Dahl er 

begravet på gravpladsen i parken 

ved Moesgaard.  

Foto: Erik Moldt, 2007. 

Mårslet Kirke med orgel fra 1912. Foto 

fra 1947. Desværre findes ikke andre 
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

 
Egnsarkivets åbningstider: 

  
  Tirsdag den   2. april kl. 19-21 
  Onsdag den 10. april kl. 16-17.30 
  Tirsdag den   16. april kl. 19-21 
  Onsdag den 24. april kl. 16-17.30 
  
Indgang fra skolens P-plads på Obstrupvej. Alle er velkomne til at besøge os! 
 
Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838 
Mail: maarsletarkiv@gmail.com 
www.maarsletarkiv.dk   

 
se i arkivets samlinger på www.arkiv.dk 
 

 Mårslet – Lokalhistorie er på facebook 
       Giv os et like ! 

Tid til fornyelse af  
Medlemskab 

 
Som medlem af Mårslet Sogns Lokal-
historiske Forening støtter du samtidig 
Mårslet Egnsarkiv.  

 
Lokalhistorisk Forening har som for-
mål at formidle vores lokalhistorie og 
derfor arrangerer vi foredrag, byvan-
dringer og udstillinger. Vi udgiver 
bøger og hæfter og er med til at holde 
Mårslet Egnsarkiv åbent for besøgen-
de og bevare og stille arkivalier til rå-
dighed. Du kan også tilmelde dig vo-
res nyhedsbrev, så du bliver mindet 
om arrangementer og udgivelser. 

 
Årligt kontingent: 

Personligt: 75 kr. 

Husstandsmedlemskab: 150 kr. 

 
I disse dage omdeles indbetalingskort 
til nuværende medlemmer som ikke 
deltog i generalforsamlingen i marts. 

Gemmer du på gode sager til 

Egnsarkivet? 

Gennem 1970’erne, 80’erne og 90’er-
ne har arkivet modtaget meget materia-
le fra foreninger, forretninger, virk-
somheder og fra private personer. Ma-
teriale som eksempelvis protokoller, 
dokumenter, breve og ikke mindst fo-
tografier. Efter den tid er aflevering af 
arkivalier til arkivet desværre faldet 
støt. Derfor et lille opråb: ”Se efter på 
dine hylder og i dine skuffer, om der er 
noget, du kan tænke dig, skal bevares 
på Mårslet Egnsarkiv”. 
 
Hvis du ikke vil af med dine papirer og 
billeder, kan du udlåne dem til Egnsar-
kivet, så vi kan kopiere eller scanne 
dem.  
 
Materiale, som du synes er for privat 
til, at alle skal have adgang til det, kan 
blive klausuleret i en kortere eller læn-
gere periode. Vi følger reglerne i ar-
kivloven. 

Mårslet Kirkes nuværende orgel blev indviet den 29. april 1979 - det er nu 40 

år siden. Det er med 12 stemmer og bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. 

På billedet ses fra venstre menighedsrådsformand Eva Thyssen, sognepræst 

Martin Kontni, tidligere domorganist Georg Fjeldrad og biskop Henning 

Høirup. 

http://www.arkiv.dk/
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Vi har en fysisk butik i Beder, Tværskiftet 4, 

som har åben mandag til fredag imellem 8 og 

16, dog 15 om fredagen. Der er også mulighed 

for at leje maskiner via firmaet. 

Service kan bestilles på 70101005 eller http://

www.ahs.dk  
Martin Simonsen, Tværskiftet 4, 8330 Beder 

MRP-Regnskabshjælp 

Led og ked af at lave regnskab 

aften og weekend 

Så er hjælpen ikke langt væk!! 

 

Al regnskabbsassistance udføres 

Mads Reffstrup Pedersen 

Ovesdal 25 - 8320 Mårslet 

tlf 20 13 09 91 

Mail: mrpregnskab@profibermail.dk 

Giv en                  til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

http://www.ahs.dk
http://www.ahs.dk


 

                           MÅRSLET BLADET  april 2019 13 

 

  



MÅRSLET BLADET  april 2019 14 

 

   

Vil du være med til at lave lay-out på Mårslet Bladet? Bladet laves i Microsofts Publisher program, som du måske ikke 
har prøvet, men hvis du bruger Word, så genkender du alle kommandoerne i Publisher.  Ring til Ole på 2266 0795 
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Offentlige foredrag i Naturvidenskab i Mårslet MultiHal  

Foredragsrækken fortsætter i april med foredragene: 

Hunting exoplanets and life in the Universe, tirsdag den 2. april 
Lava Worlds to Living Worlds: how a NASA mission sparked the search for life beyond  
the Solar System 
Lecturer: professor of astronomy and astrophysics, Natalie Batalha, Department of  
Astronomy & Astrophysics, University of California, Santa Cruz, USA  
 

Når fysikkens stråler helbreder, tirsdag den 9. april 

Hør om fysikken bag at stråler kan slå kræftceller ihjel og bidrager til at mange af os 
nu overlever kræft. Hør om den store, nye danske accelerator som fra 2019 tilbyder 
danske kræftpatienter avanceret og mere skånsom strålebehandling med partikeltera-
pi. 

Forelæser: professor i medicinsk fysik Kari Tanderup, Institut for Klinisk Medicin,  
Aarhus Universitet 

Alle foredrag er tirsdage kl. 19.00 - 21.00 i sal A. Mødetid 18.45 

Der er fri adgang for alle. Mød i god tid, så der er ro når foredraget begynder.  

I foråret 2018 indviede vi Elle Sø og 
den fantastiske sti, vi samtidig fik 
langs Elle Sø og ind under jernbane-
broen videre øst på mod Vilhelms-
borg. 
Rigtig mange mårslettere nyder en 

vandretur i området og en del spør-
ger, om der snart kommer en bænk og 
måske et bord op, så vi sidde og nyde 
roen og livet omkring Elle Sø. 
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at 
pumpestationen af og til giver lugtge-
ner. Der bliver transporteret spilde-
vand fra Beder og Malling til statio-
nen hele tiden i kæmperør under jor-
den. Aarhus Vand har fuld fokus på 
at få løst lugtproblemerne ved pum-
pestationen. 
 
”Vi har et større projekt i gang, som 
skal afdække årsagen til problemet og 
afhjælpe lugtproblemerne. 
Det er ikke kun lugten, der er et stort 
problem, men også det forhold, at det 
giver anledning til korrosion 
(tæringer) i pumpestationen. 
Det er et vanskeligt problem at løse, 
men vi har afsat midler og ressourcer 
til at få det løst. 
Tidshorisonten for en løsning er van-
skelig at spå om, men vi forventer, at 

det er løst i år. 
Når vi har en løsning, og denne er 
implementeret, vil der gå tid med ind-
køring” siger projektchef Morten 
Østergaard fra Aarhus Vand. 
 
Det er faktisk disse lugtgener, der er 
årsag til, at der endnu ikke er sat 
borde/bænke op, men nu har vi be-
sluttet – lugtgener til trods – at gå i 
gang med at søge midler til køb af 
borde og bænke. Området er fanta-
stisk at opholde sig i, og det er jo slet 
ikke hver dag, at vi bliver generet af 
lugten. 
 
Aarhus Vand og Mårslet Stilaug ven-
der tilbage, når der foreligger nyttig 
information. 
 
På vegne af Stilauget 
Jørgen Brandt Andersen 

Borde og bænke ved Elle Sø 

Har du lyst til at prøve dine evner 
som journalist? At lave interviews 
med spændende mennesker, eller må-
ske synes du, vi mangler en sports-

journalist, der kan reportere fra nogen 
af Mårslets mange sportsarrangemen-
ter med børn og voksne. Er du inte-
resseret, så kontakt redaktør Ole Han-

sen,  tlf. 2266 0795, 
mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 

https://news.ucsc.edu/2018/10/batalha-alumni-award.html
http://pure.au.dk/portal/da/ktan@oncology.au.dk
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Påske og helligsteder 
Vi nærmer os påsken; den største 
kristne højtid. Den er vi ikke alene 
om. Jøderne fejrer påsken som en 
erindringsfest for, at Gud engang i 
historien befriede dem fra deres liv 
som trælle i Egypten. 
 
Dette sted er helligt 
Da Moses stod foran tornebusken i 
lys lue, lød det: ”Tag dine sandaler af, 
for det sted, du står på, er helligt”. 
Guds stemme fortsatte med at forkla-
re Moses, at han var udvalgt til at lede 
sit folk ud af trælle-tilstanden. Det 
gjorde Moses bange: Både sådan at 
stå over for det hellige, men også op-
gaven som formidler af Guds ord, 
skræmte ham. Idet han stod foran den 
flammende busk, var han på én gang 
både menighed og præst.  
 
Minderne har vi da lov at ha´ 
Der blev ikke rejst nogen kirke på 
dette hellige sted. Det blev ikke et 
sted, hvor det jødiske folk skulle ære 
Gud og mindes. Men det var en begi-
venhed, der satte noget afgørende i 
gang, og det skete, for at folket skulle 
mindes om Gud. Da Gud talte til Mo-
ses fra busken, lød det nemlig, at Gud 
havde set sit folks lidelser og havde 
fået medlidenhed med dem. Han ville, 
at de skulle vide, at han ikke havde 
glemt dem. Nu skulle der skrides til 
handling ved Moses hjælp: Gud viste 
sig som den medfølende og frelsende 
Gud. Det førte som bekendt til et pres 
på farao for at lade folket gå i form af 
de ti plager, hvoraf den tiende var 
dødsenglen, der gik forbi de jødiske 
huse, hvis dørstolper var malede med 
lamme-blod: Her blev liv skånet, 
mens slave-undertrykkerne, ægypter-
ne, mistede deres førstefødte barn. Da 
lod farao folket gå, og 400 års slaveri 
var slut. Det er jødernes befrielse, 
deres påske, som de kalder Pesach; 
hvilket betyder forbigang og hentyder 
til dødsenglen, der gik forbi de blods-
tænkte dørstolper. Jødernes påske er 

en stor og afgørende fest: Den er 
stærkt identitetsbærende, det er en 
erindringsfest og en fest, der lover 
befrielse også engang i fremtiden. 
 

 
Ritualernes kraft når intet andet 
står 
Jøderne har også siden hen i historien 
været tvunget til at leve andre steder, 
langt væk fra deres hjemland og der-
med uden mulighed for at samles om-
kring deres fælles tro. Derfor fik de 
efterhånden nogle meget faste regler 
for deres adfærd og måder at holde 
fester på: De efterleves den dag i dag, 
for at de ikke skal glemme, hvem de 
er. En tro, man ikke knytter til noget 
uden for én selv, eller mødes med 
andre om i fællesskab med ritualer, 
bliver alt for let blot et ekko af ens 
egen bevidsthed, og er da ikke en tro 
på en gud. 
 
Ritualer benytter vi alle sammen i 
mere eller mindre religiøse sammen-
hænge. Men ritualer skal der til for at 

skabe struktur, fællesskab og identitet 
for os. Ritualer behøver ikke et be-
stemt sted for at virke. Det har vi set i 
sognehuset igennem det sidste ¾ år: 
Når vi har holdt gudstjeneste i Sal 1 
og 2, så var det en gudstjeneste, Guds 
ord blev forkyndt, fællesskabet om-
kring det var virkeligt! Men en halv 
time efter var rummet måske igen 
forvandlet til den praktiske brug, det 
skulle tjene allerede næste dag. Det 
hellige sted var ophævet.  
 
Kirken åbner igen, og vi står på 
fast grund 
Kirken som bygning og ramme kan 
noget andet. Den ligger midt i vores 
hverdag og med sit smukke ydre min-
der den os om, at livet er noget mere 
end at fødes for at dø. -Der må være 
en mening med det, som ikke blot 
skabes af os selv-. Som sognets 
smukkeste bygning står kirken så der 
som en evig påmindelse til os om, at i 
generationerne før os har man brugt 
dette sted for at samles for at finde 
hold og retning i tilværelsen. Til høj-
tiderne, når livet var ved at boble over 
af glæde, eller når det blev for tungt 
at bære selv. Når vi går derind til 
gudstjeneste, hjælper stedet og rum-
met os med at huske på, hvem vi er, 
og hvad vi skal, med os selv og med 
hinanden. Vi hører, at vi ikke er ale-
ne, at livet ikke tilhører os selv, og at 
den gave, vi selv har fået, skal deles 
med hinanden. Derfor er det helt i 
god evangelisk ånd, at vi nu har inve-
steret en masse kræfter i at gøre kir-
ken til nye tiders samlingssted, så 
også kommende generationer har en 
chance for at høre det glædelige bud-
skab; at Gud ikke glemmer sit menne-
ske. Kirken er ikke kun erindrings-
sted, den peger fremad; viser os en 
vej at gå ind i fremtiden.  
 

 
Med venlig hilsen 

Sognepræst, Signe Høg 

”…Og da føler vi en stund, at vi står  

på hellig grund”  

kirkesiderne  
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April 

 

Fredag d. 5. april kl. 13.45 

Kildevangsgudstjeneste  

Præst: Signe Høg 

 
Søndag d. 7. april kl. 10.00 

Mariæ bebudelses dag  

Sted: Tiset Kirke 

Præst: Trine Nissen 

 
Søndag d. 14. april kl. 10.00 

Palmesøndag 

Sted: Mårslet Kirke - Indvielse  

Præst: Biskop Henrik Wigh-Poulsen 
prædiker  

 
Torsdag d. 18. april kl. 10.00 

Skærtorsdag 

Sted: Mårslet Kirke 

Præst: Trine Nissen 

 
Fredag d. 19. april kl. 10.00 

Langfredag 

Sted: Mårslet Kirke 

Præst: Signe Høg 

 
Søndag d. 21. april kl. 10.00 

Påskedag 

Sted: Mårslet Kirke 

Præst: Signe Høg 

 
Mandag d. 22. april kl. 10.00 

Anden påskedag 

Sted: Mårslet Kirke 

Præst: Signe Høg 

 
Lørdag d. 27. april kl. 11.00 

Familiegudstjeneste  

Sted: Mårslet Kirke 

Præst: Signe Høg 

 
Søndag d. 28. april kl 10.00 

Første søndag efter påske 

Sted: Mårslet Kirke 

Præst: Trine Nissen 

Kirketiderne 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

April 
 
Onsdag den 3. april kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde i sognehuset 
 
Mandag den 8. april kl. 9.30 
Mandagscafé i sognehuset 
 
Tirsdag den 9. april 
Hyggeklubben - AFLYST. 
 
Onsdag den 10. april kl. 10.30 
Frokostpausen i sognehuset 
 
Onsdag den 10. april kl. 15.00 
Påskespil i sognehuset 
 
Torsdag den 11. april kl. 10.00 + 
kl. 12.30 
Påskespil for indskolingselever 
 
 

Søndag den 14. april kl. 10.00 
Genindvielse af kirken med efterføl-
gende frokost i sognehuset 
 
Onsdag den 24. april kl. 10.30 
Frokostpausen i sognehuset 
 
Onsdag den 24. april kl. 19.30 
Indre Mission - møde med Lasse 
Holmgaard Iversen i sognehuset 
 
Lørdag den 27. april kl. 11.00 
Familiegudstjeneste med børnekoret 
i Mårslet Kirke 
 
 

Maj 
 
Onsdag den 8. maj kl. 10.30 
Frokostpausen i sognehuset 
 
Torsdag den 9. maj kl. 08.15 
Hyggeklubbens udflugt, afgang fra 
sognehuset - se annonce  
 
Mandag den 13. maj kl. 9.30 
Mandagscafé i sognehuset 
 
Onsdag den 22. maj kl. 10.30 
Frokostpausen i sognehuset 

Aktivitetskalender  

for Mårslet Kirke og Sognehus 

Familiegudstjeneste  
Lørdag d. 27. april kl. 11.00 i Mårslet Kirke 

Kan man tro på noget,  

man ikke kan se? 

Kom og hør om disciplen den vantro 
Thomas, der mærker på Jesus´ sår i 
hænderne og siden. 

 

Børnekoret synger sammen med os, 
og alt foregår i børnehøjde.  

 

 

 

 

Men tag gerne Mor, Far, bedsteforæl-
dre og naboerne med! 

 

Alle er hjerteligt velkomne!  

 

Arrangeret af Pia Labohn, organist 
og Signe Høg, sognepræst 

Illustration af 

Lilian Brøgger 

og Cato Thau-

Jensen, fra ”De 

Mindstes Bibel”, 

Bibelselskabets 

forlag, 2016 
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  Børneklubber 
 

 

 

 

Mariehønen 

Mariehønen er legestuen for børn fra 
0 år til 0. klasse sammen med deres 
forældre.  
Vi spiser lidt eftermiddagsmad, syn-
ger, hører små fortællinger fra Bibe-
len, leger og laver andre aktiviteter.  
Sognehuset mandag kl. 16.15-17.30.  
 
Vil du vide mere, så kontakt: 
Jette Kristoffersen, 6084 5520 
Susanne Lunderskov, 6086 261 
 

 

 

 

 

Lærkereden 
Lærkereden er for alle børn fra 0. 
klasse til og med 3. klasse. 
Vi synger, hører en fortælling fra Bi-
belen, leger og deltager i mange for-
skellige aktiviteter. 
Sognehuset mandag kl. 16.15-17.30 
 
Vil du vide mere, så kontakt: 
Mette Nørgård Pedersen, 4095 4529 
Dorthe Bjerge, 3029 2663 
 
Har du lyst at se om klubberne er no-
get for dig, er du velkommen til at 
møde op og prøve det eller kontakte 
en af lederne.  

Her i Mårslet har vi oprettet en sorg– og livsmodsgruppe, der 

henvender sig til sørgende, der mangler nogle at dele deres sorg 

med. 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.  

Den nuværende gruppe startede op  

d. 4. februar. Da sorggruppen er en lukket gruppe, er det 

først muligt at deltage næste gang en ny gruppe starter 

senere på året. Yderligere information vil kunne læses på  

Mårslet kirkes hjemmeside samt her i Mårslet Bladet når 

tiden nærmere sig.  

Har du lyst til at være med, er du velkommen til at ringe 

eller maile til Susanne Lauritsen, til.: 2532 4657, 

mail: susanne.lauritsen@gmail.com 

Med venlig hilsen 

Gruppelederne, Susanne Lauritsen  

og 

Kaj Lolholm 

Sorg– og Livsmodsgruppen 

Mandagscafé 

Mandag den 8. 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 
- og så er det tilmed helt gratis 

 
Ingerlise Wendland og Kirsten  

Cramer 

 

 

Kirkekaffe 

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter 

søndagens gudstjenester. 

 

 

 

 

Her er der mulighed for at hilse på 

hinanden og ønske hinanden  

en fortsat god søndag. 

Frokostpausen 
- et fællesskab for mænd 

Vi holder frokostpause onsdag 
den 10. og 24. april kl. 10.30-

13.00 i Mårslet Sognehus 
 

 

 

 

Vi lægger ud med rundstykker og 

kaffe. Bagefter er der underholdning 

og frokost. Tilmelding er ikke nød-

vendig, men modtages gerne. Vel-

kommen! 

På gensyn! 
Jørgen Brandt Andersen, 

Tlf. 2979 0264 
og Knud Lunderskov, 

Tlf. 4011 0175 

Kildevangs- 
gudstjeneste 

 

Fredag den 5. april 
Kaffe kl. 13.45 

Gudstjeneste kl. 14.15 
 

Vi begynder med en kop kaffe kl. 
13.45, hvorefter der kl. 14.15 er 

gudstjeneste med altergang. 

Præst: Signe Høg 
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Genindvielse  

af  
Mårslet Kirke 

 
 
 

Det er med stor glæde, at vi nu kan invitere til genindvielse af Mårslet Kirke  
efter den lange renoveringsperiode.  

 
Kom med til festgudstjeneste Palmesøndag den 14. april kl. 10.00,  

hvor biskop Henrik Wigh-Poulsen vil holde prædiken. 
 

Efter gudstjenesten vil der blive serveret frokost i sognehuset.  
Vi håber, at mange mårslettere vil komme og  

se den flotte nyrenoverede kirke. 
 

Venlig hilsen 
Mårslet Menighedsråd  
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Babysalmesang 

Næste hold begynder i slutningen af april 

 

 

 

 

 

 

 

Babysalmesang er et tilbud for forældre og babyer, 

når de er ca. 2-8 måneder gamle. Med sange, salmer, 

fagter og simple rekvisitter sættes sanserne i spil. For-

ældre og børn får et fælles musikalsk repertoire, som 

man kan bruge derhjemme. Babysalmesang er en 

sjov, rolig og musikalsk stund, hvor nærværet og glæ-

den er i centrum. Der er efterfølgende kaffe/the, små-

kager og hyggeligt samvær for dem, der har lyst.  

Et forløb består af 8 gange, og det koster 200 kr. at 

deltage. Næste hold begynder sidst i april. Tilmelding 

på mail til: tbni@km.dk.  

 

Venlig hilsen,  

Trine Bredahl Nissen, sognepræst 

Hvornår kan vi få dåb? DropInDåb 

Vi har hørt, at 

flere i byen har 

ventet med at få 

deres barn døbt, 

til Mårslet Kirke 

vil stå færdig, flot 

nyrenoveret. For 

at imødekomme et 

forventeligt større 

behov for dåb har 

vi ud over de sæd-

vanlige søndags-

gudstjenester –eller evt. Skærtorsdag 

eller 2. påskedag- også valgt at tilby-

de, at man kan få sit barn døbt lør-

dag d. 27. april kl. 11.00, hvor sog-

nepræst Signe Høg afholder børne-

gudstjeneste. Til denne gudstjeneste 

må man derfor kunne forvente, at der 

er noget mere uro end på en alminde-

lig søndag. Kirkens korskole er med 

til at gøre denne gudstjeneste festlig. 

Lørdag d. 4. maj kl. 11.00 afholder 

sognepræst Trine Nissen en dåbs-

gudstjeneste, hvor der vil være plads 

til endnu flere dåbsfamilier. 

Derudover kan man også tage til en 

anden kirke i Aarhus-området, hvis 

man ganske enkelt bare vil have en 

dåb i en kirke, uden at det nødven-

digvis er i ens egen kirke. Se omtale 

af DropInDåb her på siden. Vær des-

uden opmærksom på, at vi normalt 

ikke har dåb den første søndag i må-

neden, og at der er konfirmationer d. 

12., 17. og 19. maj og derfor heller 

ikke mulighed for dåb på disse hel-

ligdage. 

 Venlig hilsen 

Sognepræsterne, Signe Høg 

og Trine Nissen  

I den danske folkekirke er det aldrig for 
sent at blive døbt. Derfor er Folkekirken 
i Aarhus gået sammen om at tilbyde 
DropInDåb. Der inviteres til en dåbsdag, 
hvor alle kan blive døbt på stedet uden 
tilmelding og planlægning af stor fest. 
Man kan komme når som helst i det tids-
rum kirken er åben. Alle er velkomne, 
børn som voksne, også selvom man ikke 
bor i byen. Man er velkommen til at ha-
ve gæster med, men man kan også kom-
me alene – så sørger kirken for at stille 
de nødvendige dåbsvidner til rådighed.  

Det eneste der skal medbringes er gyldig 
billedlegitimation. Børn under 18 år skal 
have forældre eller værge med. 
 
Ialt 14 mennesker benyttede sig af til-
buddet om DropInDåb i Skt. Johannes 
Kirke d. 2. februar.  
 
For flere oplysninger om DropInDåb 
besøg Mårslet kirkes hjemmeside eller 
facebook. 

Der er to datoer tilbage man kan vælge 
imellem. 

6. april kl. 14-17: Tranebjerg Kirke, 

Tingvej 2 – Tranebjerg, 8305 Samsø 

 

22. juni kl. 11-14: Skt. Johannes Kir-

ke, Skt. Johannes Allé 1, 8000 Aarhus  
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Sogneindsamlingsresultat 
Folkekirkens Nødhjælps indsamling i Mårslet 

Søndag d. 10 marts gik danskerne på 
gaden og samlede ind til Folkekirkens 
Nødhjælps arbejde med bekæmpelse 
af sult og fattigdom under temaet 
”Hjælp med at gøre verden klima-
klar!”. Således også i Mårslet hvor 
54 indsamlere i alle aldre deltog. Her-
iblandt var der rigtig mange studeren-
de fra Testrup Højskole. 

Der blev på de 29 ruter indsamlet 

34.963,00 kr. 

 

Det er lidt mere end i 
2018, hvor beløbet var 
34.628,00 kr. 

Vi siger tak for rigtig 
god deltagelse! 

Ligeledes en stor tak 
til REMA1000,  

Brugsen, AGF Fod-
bold, Århus Håndbold 
samt Århus United for 
opbakning til indsam-
lingen. 

 

På vegne af Mårslet Kirke og Mårslet 
Menighedsråd 

 

Knud Lunderskov 
Indsamlingskoordinator 

 

PS. Vi ses igen næste år søndag d. 8 
marts 2020.  

Op til påskeferien op-

fører 3.b årets Påske-

spil i Mårslet Sogne-

hus. Skuespillet er en 

del af elevernes under-

visning i kristendoms-

kundskab og er tilret-

telagt efter folkesko-

lens formålsparagraf 

og læringsmål. 

Alle elever i 3.b medvir-

ker, og via Påskespillet 

får de et indblik i Påskeevangeliet – en af kristendom-

mens vigtigste grundfortællinger. 

Påskespillet arrangeres i samarbejde mellem klassetea-

met for 3.b, personale ved Mårslet kirke og frivillige 

kræfter. 

Vi glæder os til at vise forestillingen, der opføres tre 

gange. 

 

Onsdag den 10. april kl. 15.00: åben forestilling 

for familie, venner og andre interesserede 

Torsdag den 11. april kl. 10.00 og 12.30: fore-

stillinger for elever fra indskolingen 

 

Med venlig hilsen, 

Trine Bredahl Nissen, sognepræst 

Påskespil 

SKOLE-KIRKE-SAMARBEJDE 

Onsdag den 24. 

april er der møde 

med Lasse Holm-

gaard Iversen, 

Aarhus. 

 

 
Samtale i natten 

Der er noget særligt over at tale om natten. 

Sådan må Nikodemus i hvert fald have haft 

det. Han var en mand, som kom til Jesus om 

natten, fordi han ikke ville at andre skulle 

se, at han mødtes med Jesus - Han havde 

samtidig noget på hjerte, som han måtte tale 

med Jesus om. 

Dét vil vi se på gennem bibelundervisning 

og samtale denne aften. 

Lasse Holmgaard Iversen er Landsleder i 

Bibellæser-Ringen, bosat i Aarhus og gift 

med Malene. 

Mødet starter kl. 19.30 i Mårslet sognehus 

og alle er hjertelig velkommen. 

Indre Mission 
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Hyggeklubben 

AFLYSNING  

Hyggeklubbens arrangement 9. april må desværre aflyses pga. plads-

mangel. 

Minikonfirmanderne skal øve og opføre påskespil, og skal bruge he-

le Sognehuset. 

Herregården Gl. Estrup & Det Nordlige Djurs-
land. 

 Torsdag den 9. maj 2019. 

 

Kl. 08.15  Afgang fra Mårslet Sognehus. 
         Der serveres kaffe og rundstykker i bussen. 
 
Kl. 10.00  Ankomst til Herregården Gl. Estrup. 
                  Guidet rundvisning & tid på egen hånd. 
 
Kl. 12.00  2-retters middag i ” Den Gamle Stald”  Gl. Estrup.                           
                  Ex. drikkevarer. 
 
Kl. 13.30  Afgang fra Gl. Estrup – guidet busrundtur starter ( 2 timer). 
                  Her hører vi om både tiden før og nu. Vi kører langs Randers Fjord og 
                  ser den unikke natur og hører om de flotte godser vi ser på vores tur. 
 
Kl. 15.30  Eftermiddagskaffe i Hevring Forsamlingshus. 
                 Kaffe/the – boller & lagkage. 
 
Kl. 16.15  Afgang fra Hevring. 
 
Kl. 18.00  ca. forventet hjemkomst.  
 
Pris pr. person:   5oo kr.                                                                                                      
Tilmelding senest 1. maj til     

else.svendsen@gmail.com    
  
Tlf. 86936038 

                 

 

 

               
MADSEN´S TURIST ØRSTED APS. 

        TLF. 86488049. 
 

Herregården Gl. Estrup  

Stenalt Gods  

Estruplund Gods 

Den lille færge over Randers fjord 

mailto:else.svendsen@gmail.com
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Kontakt Kirken Under/slut med  

kirkerenovering  

 
Gudstjenester: Den sidste gudstjeneste 

uden for Mårslet Kirke foregår den 7. 

april i Tiset Kirke. Herefter har vi vores 

indvielse af den nyrenoverede kirke, hvil-

ket betyder at alle gudstjenester og kirke-

lige handlinger fremover vil foregå i 

Mårslet Kirke.  

Kirkebil: Til gudstjenester kan ældre 
og dårligt gående bestille gratis trans-
port, der henter i hjemmet. For bestil-
ling af kirkebil ring til kirketjeneren 
senest fredag kl. 8.30 på tlf. 8629 
8190. 

Mårslet Kirke er på Facebook 

Menighedsrådsmøde 

 
Dato for næste menighedsrådsmøde: 

 
Onsdag den 3. april 

kl. 19.00 -22.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menighedsrådets møder er offentlige 

og alle er velkomne til møderne. 

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 

Henny Margrethe Bauning  

Træffes på kirkekontoret i  

Sognehuset, Obstrupvej 4A,   

tirsdag og onsdag  kl. 9.00 - 13.00.  

Tlf. 8629 3440  

hmb@maarslet-kirke.dk 

ellers henvises til sognepræsterne 

 

KIRKETJENER  

Gudrun Samsø Jørgensen 

Telefontid kl. 12.00 - 12.30 

Tlf. 8629 8190 

kirketjener.maarslet@gmail.com 

Fridag: mandag 

 

KIRKE-&KULTUR-

MEDARBEJDER 

Anika Mette Villadsen 

Tlf. 4022 4076 

kkm.maarsletkirke@gmail.com 

 

 

ORGANIST OG KORLEDER 
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Giv en                  til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 
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Vi havde beboermiddag for Kildevang og de beskyttede boliger tirsdag den 19. februar, vi havde 60 personer til middag 
og en dejlig underholdning af Preben Ulvskov, en hyggelig dag og vi har planer om at gentage dette i oktober måned. 

 
 

Kender du /I ikke Venneforeningen, kan jeg for fortælle, at vi er en støtteforening til Kildevang, der samler på medlem-
mer, så vi kan glæde de ældre på Kildevang med en hyggelig middag og underholdning, det sker i oktober i år, det er en 

stor fornøjelse både for os og for de ældre. 
 

Et medlemskab koster kr. 50,00 om året pr. person 
 

Formand Inger Christiansen   Mobil 2292 301, Kasserer Birte W. Pedersen    Mobil 4226 1992 

Venneforeningen på Kildevang afholder 

BANKO 

Søndag den 28. april 
 

Kaffe og lagkage til kr. 25,00, øl og vand kan købes,  desuden sælger vi amerikansk lotteri,  
vi glæder os til at se rigtig mange ALLE er velkomne. 

Arrangementerne foregår i Cafeén på Kildevang kl. 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk GENERALFORSAMLING I TESTUP HØJSKOLES SKOLEKREDS 

Onsdag, den 10. april kl. 18.00 i Højskolens foredragssal. 

Efter generalforsamlingen, er der foredrag ved Søren Hermansen, direktør for Samsø Energiakademi: 

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED 

FÆLLESSKAB - er på vej tilbage til dagsordenen.  

Hele arrangementet er gratis for Skolekredsens medlemmer. 

Pris for ikke medlemmer: 60 kr. Indmeldelse ved indgangen er muligt. 

På vegne af bestyrelsen 

Margrethe Bogner 
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Ret til ændringer forbeholdes. 
 

Lokaltelefonnumre til: 
 

Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet. 
Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverdage kl. 8-15. Skov-

lundsgårdsvej 51, 8260 Viby J. 
E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk 
http://www.aarhus.dk/OmraadeSyd. 

 
Lokalcenterrådets tlf.: (9.00-12.00) 30505817.  

Lokalcenterrådets mail: brugerkildevang@msn.com 
 

Caféens daglige madplan kan altid findes på 
www.moldt.net/netcafe/ - Cafeéns tlf.: 41855225. 

 
Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i ”lige uger” 

kl. 15.00 til 17.00. 
Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K. 86290447, Villy 

P. 40312445 og Henry L. 41689076. 
Birgit W. Jørgensen, 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. 

 Mandag d. 1. april kl. 14.00. 
Lille Banko i Caféen. 
  
Onsdag d. 3. april kl. 14.00. 
Edits barnebarn viser film fra Grønland. 
  
Fredag d. 5. april  kl. 13.45. 
Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord. 
  
Søndag d. 7. april. 
Kræftens Bekæmpelse organiserer indsamling 
fra Kildevangs Café. 
  
Mandag d. 8. april kl. 14.00. 
Damernes Magasin viser mode. 
  
Onsdag d. 10. april kl. 14.00. 
Spilleeftermiddag. Quiz, brætspil, ludo m.m. 
  
Søndag d. 14 april kl. 14.00. 
Store Banko i Caféen. 
  
  

 Onsdag. d. 24. april kl. 14 – 16. 
  

 
  
I anledning af Danmark Spiser Sammen, en national 
begivenhed, som sætter fokus på ensomhed i Danmark, 
arrangerer Centerrådet den årlige Store Kagedag på 
Lokalcenter Kildevang. Vi håber at se mange Mårslet-
tere denne dag. 
Pris for deltagelse i Store Kagedag: 25 kr. 
  

Aktiviteter i April 2019 

http://www.moldt.net/netcafe/
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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 
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Giv en                  til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 
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  Hold Mårslet Ren 

31. marts 2019 gør vi igen Mårslet renere at bo i 

Søndag, den 31. marts kl. 10.00 starter vi – på byens torv - med rundstykker, sponseret af Superbrugsen. 

Vi vil naturligvis alle gerne bo i et pænt og rent område, og derfor gentager vi traditionen for 21. gang.  

Vi plejer at være mange mårslettere  -  omkring 35 - 40 personer i alle aldre. Har du ikke deltaget før, så møder du bare 

op på byens torv. Du er garanteret samvær med hyggelige mennesker, der også vil være med til at gøre en forskel til 

fordel for Mårslet. Du er meget velkommen. 

Efter endt affaldsindsamling - dog senest kl. 11.45 – mødes vi igen og slutter af med øl og vand, 

sponseret af Superbrugsen.  

Har du spørgsmål inden da, er du altid velkommen til at ringe til 

Jørgen Brandt på 2979 0264 eller Emma Søe på 4259 9320. 

Mårslet Stilaug 

Foto leveret af Stilauget 
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   Kunstgruppen Stiplets udstilling i 
påsken er efterhånden en fasttømret 
tradition, som man i 8320 burde 
kende til, for den har kørt siden star-
ten i 1997. 
   Kunstgruppen Stiplet blev i 1986 
stiftet under navnet ’1½ mm Sti-
plet’, men det blev lidt for svært i 
vor digitale tid, så nu er det bare 
’Stiplet’. Efter den ”bløde” opstart i 
1986 gik der adskillige år, hvor for-
eningens medlemmer bare malede 
og udstillede hver for sig, hvor man 
nu kunne komme til det, i banker, 
forretninger og kantiner i de større 
virksomheder. 
Men så i 1996, da Aarhus kommune 
overtog godset Vilhelmsborg, og 
faktisk ikke anede, hvad man skulle 
bruge det til, så søgte 1½ mm Sti-
plet om tilladelse til at udstille i ho-
vedbygningen. Ganske overrasken-
de fik vi lov, og i 1997 afholdt Sti-
plet sin første påskeudstilling på 
Vilhelmsborg. Det var jo lidt af et 
scoop, for der kom masser af gæster 
den påske, dels for at se udstillin-
gen, men sandelig også for at bese 
lokalerne og køkkenregionerne. 
Husk på - Vilhelmsborg havde stået 
tomt og lukket i rigtig mange år. 
   Den påske i 1997 fik vi besøg af 
mere end 500 gæster, et besøgstal vi 
aldrig har opnået siden. Efterhånden 
fandt Aarhus Kommune ud af, hvad 
man skulle bruge Vilhelmsborg til: 
Det blev kursuscenter nogle år, for 
derefter at overgå til Dansk Varm-
blods hestecenter. 
Sådan stod det til, da vi måtte rykke 
ud, men heldigvis fik vi kontakt til 
Testrup Højskole, som var villige til 
at låne os deres teatersal, der lå på 
1. sal i hovedbygningen. I påske-

ugen var der ingen elever på højsko-
len, så vi havde frit slag til vor på-
skeudstilling. I skolens teatersal ud-
stillede Stiplet så gennem 2 år, ind-
til vi fik tilbudt at flytte ind i sko-
lens nye musikhus, som netop var 
tilbygget højskolen. Så vi i Stiplet 
var ovenud lykkelige, for musikhu-
set er et rigtigt dejligt sted at udstil-
le den lokale kunst. 
   I Testrup Højskoles musikhus har 
Stiplet siden år 2000 vist deres krea-
tioner frem for udstillingens gæster, 
og det bliver så 19. gang i år. 
De mange udstillinger har hvert år 
haft et tema, som foreningens med-
lemmer har vedtaget ved afstem-
ning, temaet i 2002 var for eksem-
pel H C Andersen og hans kommu-
nikation, lyrik og croquis o.s.v. Vi 
har berørt og beskrevet mange for-
skellige ting gennem årenes løb.                                                                                             
Temaet i 2019 er digte, af egen eller 
andres tilvirkning, og der vil på giv-
ne tidspunkter blive læst digte og 
poesi op fra Poets-Corner i den sto-
re sal. 
 
Stiplets påskeudstilling afvikles i 
påskedagene 1. og 2. påskedag, og 
da påsken falder sent i år, må vi 
lige præcisere, at det er den 21. og 
22. april det foregår, med fernise-
ring påskesøndag kl. 11 – 13.  
   Lørdag den 20. april er gruppens 
medlemmer i fuld gang med at ar-
bejde med ophængning, så det hele 
er klar til søndagens fernisering. 
Derefter venter vi på udstillingens 
gæster, der forhåbentlig dukker op 
ved indgangen. OBS. Det koster 20 
kr. i entre - Begge dage åbent fra 
11 – 16. 
   Der er i år 12 medlemmer der ud-
stiller, så der bliver en del billeder 
at kigge på, og hvis man bliver lidt 
brødflov af synsindtrykkene, så er 
der Stiplet’s lille cafe at hvile sig i. 
   Vi håber på et rimeligt godt vejr i 
påsken, så mange fra Mårslet har 
lyst til at besøge os i Testrup, og få 
en lokal, kulturel oplevelse. 

 

Stiplets egne fotos 

Mårslet Bladets vennekreds 
Hvis du/I har lyst til at understøtte 
bladets økonomi, er du meget vel-
kommen til at indbetale et beløb – 

typisk er det på kr. 100,00.  
Det kan gøres via netbank: reg. nr. 
5072 konto nr. 1091531, eller via 
mobile pay: 2047 5889 (så vil jeg 

foretage overførsler til bladet af ind-
gåede betalinger). 

Ivan Dybvad 
Mårslet-Bladets kasserer 

Vi ses bestemt. 
Stiplet/KC 

PÅSKEUDSTILLING PÅ TESTRUP HØJSKOLE 
gennem 22 år. 
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  Søndag d. 28. april holder Hjerteforeningen landsindsamling på en 
ny måde og giver hver eneste krone tilbage i form af hjertestartere 

Vi kalder det Hjerteforeningens Landsuddeling.  
Du kan deltage i en gruppe med dine naboer, familie, kol-
leger, sportsklub eller hvem der ellers er dig nær. 
 
Går du og din gruppe mindst 15 indsamlingsruter tilsam-
men, så giver Hjerteforeningen jer en hjertestarter, som vi 
monterer og tilslutter i et varmeskab lige dér, hvor I me-
ner, at den gør mest gavn. Samtidig kan du og din gruppe 
få et kursus i genoplivning, så I er helt klart til at redde 
liv, der hvor I er. 
 
Alt sammen uden beregning. For vi bruger hver eneste 
krone i indsamlingshjerterne 100% ubeskåret på hjerte-
startere, skabe og opsætning. Kommer der ikke helt nok i 
hjerterne, dækker vi resten, og bliver der penge i over-
skud – ja så deler vi bare flere hjertestartere ud. 
 

Vi glæder os til at gøre en forskel – sammen! 
 
Hvorfor gør vi det? 
Fordi Hjerteforeningen er sat i verden for at støtte hjerte-
sagen og danskernes hjertesundhed. Og vi ved, at hjerte-
startere redder liv. Hvert år rammes ca. 4.000 danskere af 
hjertestop uden for hospitalet. Det er 11 mennesker om 
dagen. 11 fædre, mødre, søstre, brødre, bedsteforældre. 
Mange kan reddes tilbage til et godt liv. 

Du kan slutte dig til en gruppe 
Slutter du dig til en gruppe, så er 
du med din rute med til at sikre, at 
der kommer en hjertestarter op et 
sted, der giver mening for dig. Du 
har som udgangspunkt kun ansvar 
for at møde op på dagen og samle 
ind på din rute, men det er en for-
del for din gruppe, hvis også spre-
der den gode historie om Landsud-
delingen og få flere medlemmer til 
gruppen. 
 
//landsuddeling.dk/deltag-i-gruppe/ 

Du kan starte en gruppe 
Hvis du starter en gruppe, får du 
mulighed for at vælge, hvor hjerte-
starteren skal hænge, men det er 
også dig, der skal få tilladelse til 
det af den, der råder over stedet. Du 
får også hovedansvaret for at få 
deltagere til at slutte sig til grup-
pen. Og når hjertestarteren bliver 
sat op, er den juridisk set din, så du 
har ansvaret for at klare strømreg-
ningen, som typisk er på ca. 1 kro-
ne om dagen. Det er desuden op-
lagt, at du samler ind på en eller 
flere ruter den 28. april. 
//landsuddeling.dk/start-en-gruppe/ 

Du kan deltage uden gruppe 
Hvis du ikke er interesseret i at 
knytte din rute til en gruppe, kan 
du også blot vælge en rute og sam-
le ind på den på dagen. Du hjælper 
stadig med at redde liv, for hver en 
krone, du samler ind, går også ube-
skåret til at sætte hjertestartere op. 
 
//landsuddeling.dk/deltag-uden-
gruppe/ 

ANNONCEPRISER 
Mårslet Bladet 2019 

Bredde x 

højde i cm 

Kr. pr. 
nummer 

Året 
10 numre 

Året 
Incl. moms 

6 x 2,5 113,00 1.130 1.413 

6 x 5,5 168,00 1.680 2.100 

6 x 8,5 206,00 2.060 2.575 

6 x 11,5 252,00 2.520 3.150 

6x 14,5 294,00 2.940 3.675 

9,25 x 2,5 151,00 1.150 1.888 

9,25 x 5,5 206,00 2.060 2.575 

12,5 x 2,5 168,00 1.640 2.100 

12,5 x 5,5 260,00 2.600 3.250 

Bredde x 

højde i cm 

Kr. pr. num-

mer 

Året 
10 numre 

Året 
Incl. moms 

12,5 x 8,5 336,00 3.360 4.200 

12,5 x 11,5 399,00 3.990 4.988 

12,5 x 14,5 445,00 4.450 5.563 

19 x 2,5 202,00 2.020 2.525 

19 x 5,5 336,00 3.360 4.200 

19 x 8,5 412,00 4.120 5.150 

19 x 11,5 489,00 4.890 6.113 

19 x 14,5 605,00 6.050 7.563 

19 x 26 1.079,00 10.790 13.488 

Annoncer sendes til os i reproklart pdf-format i den ønskede størrelse til mailadressen  
annoncer@maarslet-bladet.dk.  

Deadline for nye annoncer og ændringer til bestående er den 10. i måneden før næste blad udkommer. 
CVR: 13924902 

https://landsuddeling.dk/deltag-i-gruppe/
https://landsuddeling.dk/start-en-gruppe/
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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: 

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. 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15” 

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

http://www.maarsletvand.dk
mailto:vandvaerk@maarsletvand.dk
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  Læserbrev: 

Vi gentager dette læserbrev fra sidste nummer, fordi familien gerne vil høre, om andre langs Beder-Beringvejens linjeføring har 

haft lignende oplevelser, men af tekniske grunde, fik vi ikke kontaktoplysningerne med. Redaktionen 

Et farvel til Mårslet efter 35 år 
Den første gang, vi på Nymarksvej 42 hørte om den nye vej, var i 1992, 11 år efter, at vi var flyttet til Mårslet. Den var planlagt til 
at ligge langt fra os, men efterhånden, som byen har udviklet sig, er den gang på gang blevet flyttet længere og længere sydpå. Vi 
har været til samtlige møder, og på intet tidspunkt har vi følt os "truet" af vejens beliggenhed. Så sent som i 2009 fik vi en fol-
der om, hvor vejen skulle være, og hvornår den skulle være færdig. Den skulle ligge mellem Nymarksvej 36 og os i nr. 42. Vi har i 
den mellemliggende tid fået staldbygningerne og stuehuset renoveret. 
 
Først i slutningen af 2014 modtog vi en rundsendt mail med besked om, at vejen var flyttet 60 meter yderligere mod syd af hensyn 
til de nye beboere. Vi blev tilbudt en frivillig aftale under ekspropriationslignende vilkår. 
 
Den pris, som blev os tilbudt, var 1 mil. under, hvad en lokal ejendomsmægler satte vores ejendom til. Postnummeret, beliggenhe-
den og herlighedsværdien var ikke noget, som kommunens forhandlere betragtede som væsentlig for prisen, og det har ikke været 
muligt, selv med en advokats hjælp, at få ændret denne pris. 
 
Jeg er sikker på, at juraen holder, men hvad med anstændigheden?? Der må være andre på Beder-Bering-linien, som også skal ek-
sproprieres, og som har haft nogle oplevelser; gode eller dårlige, det kunne være spændende at høre om; vi kan kontaktes på mail: 
Familien Kristensen Nymarksvej 42 8320 Mårslet, e-mail: tvk@mortaly.dk 

Fra Moesgaards udgravninger langs Beder-Bering linjen. Foto v/ Ole Hansen 
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Har du lyst til at prøve dine evner 
som journalist?  
At lave interviews med spændende 
mennesker, eller måske synes du, vi 
mangler en sportsjournalist, der kan 

reportere fra nogen af Mårslets man-
ge sportsarrangementer med børn og 
voksne. Er du interesseret, så kontakt 
redaktør Ole Hansen,  tlf. 2266 0795, 
mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Vil du være med til at lave lay-out på Mårslet Bladet? Bladet laves i Microsofts Publisher program, som du måske ikke 
har prøvet, men hvis du bruger Word, så genkender du alle kommandoerne i Publisher.  Ring til Ole på 2266 0795 


