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LEDER

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)

Barndommens gade i Mårslet.
Det siges at ”Barndommens gade” er flyttet ind i dagtilbuddene, om det 
er rigtigt ved jeg ikke, men jeg ved, at alle børn i Danmark har ret til en 
plads i et dagtilbud – og at langt de fleste børn går i dagtilbud. 
Når vi samtidig ved at, de tidlige år i barnets liv har en afgørende be-
tydning, så er dagtilbuddene set fra et dagtilbudslederperspektiv vores 
vigtigste uddannelsesinstitution. 

Alle børn har også ret til et godt børneliv, og det kan de få når forældre 
og pædagogisk personale arbejder sammen. Vi bruger ordet ”samskabel-
se”, det kan for nogen have en lidt langhåret klang, men ser man bort fra 
det, så virker det. I Mårslet arbejder vi samme med forældre, der både 
vil og kan, og derfor lykkes vi godt omkring børnenes trivsel, læring, 
udvikling dannelse – og det giver stor effekt for børnene. 

I Mårslet lykkes vi også sammen med forældrene om at udnytte de fysi-
ske rammer, mange forældre har bidraget med at gøre vores legepladser 
bedre, så de hver dag danner gode rammer for børnene i dagtilbuddet. 
Ud over dette synes jeg også, at de udgør som oaser fordelt rundt i byen, 
oaser som uden for åbningstiden kan benyttes at byens borgere.

Dagtilbuddene skal som led i arbejdet med den nye styrkede pædagogi-
ske læreplan inddrage lokalsamfundet, det har vi allerede haft tradition 
for. Vi har et meget tæt samarbejde med skolen om at give børnene den 
bedst mulige overgang. Derudover samarbejder vi klub, kirke, ældrecen-
ter, de lokale butikker og frivillighedskoordinator. Dette samarbejde vi 
vil gerne udvikle yderligere i de kommende år, så vi kan gøre vores til, 
at Mårslet forsat er et fantastisk sted at opvokse i. 
Vi sår frø og udvikler rødder for livet!

Birgitte Rasmussen
dagtilbudsleder i Solbjerg-Mårslet Dagtilbud

Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.com
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I denne årsberetning vil Forretningsud-
valget (FU) kort gennemgå årets væsent-
ligste hændelser og dertil give uddybende 
bemærkninger til udvalgte beslutninger 
med hovedvægten lagt på arbejdet med 
Helhedsplanen for 8320.

FU har i det forgangne år arrangeret tre 
borgermøder, afholdt møde med råd-
manden for Teknik og Miljø, afholdt 
11 ordinære møder samt deltaget i en 
lang række af forberedende møder med 
Aarhus Kommune og andre fællesråd. 
FU har også afholdt en række møder med 
grundejerforeninger omkring mulige nye 
stiforbindelser – og en lang række borgere 
har benyttet sig af muligheden for at 
deltage i åbne formøder i forbindelse med 
FU’s månedlige møder.

Det nuværende FU har gjort det til sin 
væsentligste dagsorden i det forgangne 
år at fastholde Helhedsplanen for 8320, 
som omdrejningspunkt for samarbej-
det med Aarhus Kommune. FU noterer 
sig at Helhedsplanen fortsat nyder stor 
opbakning lokalt – Det nuværende FU 
går derfor til valg på at fortsætte sit 
arbejde med Helhedsplanen.

Det er vigtigt for FU at understrege, at 
det er endog særdeles arbejdskrævende 
at fastholde fremdriften i dette arbejde. 
FU har i det forgange år haft ubesatte 
pladser, hvilket ikke kan fortsætte uden 
konsekvenser for fremdriften. FU be-
der derfor om at frivillige enten stiller 
op til FU eller tilbyder hjælp med at 
gennemføre aktiviteter under Helheds-
planen, så arbejdet kan fortsætte med 
uformindsket styrke.

FU vil gerne overbringe en varm tak til 
alle, der har medvirket til at skrive, opsæt-
te og distribuere Mårslet Bladet i årets 
løb. Hermed bringes også en opfordring 
til Bladets læsere om at bidrage med aktu-
alitetsstof, der kan have bredere interesse 
i byen. Mårslet Bladet er vigtigt for både 
lokalområdet og fællesrådets virke.

Årets borgermøder
Fællesrådet indledte 2019 med den 
intention at fortsætte arbejdet med at 
omsætte forslag fra Helhedsplanen og ud-
valgsarbejder i praksis, efterhånden som 

mulighederne bød sig. Som altid har FU 
arbejdet for at sikre, at Aarhus Kommune 
som helhed inddrager lokalområdet tidligt 
i kommunens arbejde med lokalområdet; 
herunder især i forbindelse med konkrete 
udstykninger. Det var forventet at både 
Beder-Bering vejen samt kommende ud-
stykninger ville skabe mulighed for dette.

· 13. juni indkaldte FU til bor-
germøde om aktuelle emner i lokalom-
rådet. 
Emnerne omfattede mulige nye stifor-
bindelser i Mårslet, udvikling af byens 
grønne områder, mulig fremtidig tilslut-
ning til Beder-Bering vejen fra Mårslets 
nordlige del samt en orientering om FU’s 
tilgang til Letbanen. Der var særlig stor 
interesse for at drøfte en mulig tilkobling 
til Beder-Bering vejen nord om Mårslet. 
Byen var delt i dette spørgsmål, der også 
kan kædes sammen med tidligere kommu-
nale forslag om at åbne Hørretløkken for 
gennemgående trafik.
Flere grupper af borgere arbejder fortsat 
på at påvirke det endelige udfald. FU 
arbejder på at sikre, at Aarhus Kommune 
arbejder åbent og lydhørt i sin planlæg-
ningsproces. 

· 13. november facilitererede FU 
et informationsmøde på Testrup Høj-
skole, hvor Aarhus Kommune informe-
rede om forarbejdet til en lokalplan for 
Eskegården.  
Mødet bar præg af stor lokal usikkerhed 
omkring lokalplanens baggrund og en 
evt. kommende bebyggelses omfang og 
udformning. Aarhus Kommune foreslog 
at nedsætte en følgegruppe til forarbejdet 
med lokalplanen, hvilket blev vedtaget 
af borgermødet under følgende forudsæt-
ning: Aarhus Kommune skulle forpligte 
sig på, at lokalt fremsatte spørgsmål til 
udstykningen vil blive besvaret som del 
af følgegruppens deltagelse i forarbejdet 
til lokalplanen. Dette blev accepteret. De 
lokale spørgsmål skulle så opsamles på et 
efterfølgende borgermøde i regi af FU. 

· 2. december indkaldte FU til 
borgermøde for at nedsætte følgegrup-
pe og opsamle spørgsmål til kommende 
lokalplan for Eskegården.
Borgermødet bekræftede beslutnin-
gen om at nedsætte en følgegruppe og 

bidrog med en lang række spørgsmål, 
som skal indgå og besvares i forbindel-
se med følgegruppens arbejde. Følge-
gruppen indleder sine møder i februar 
2020. FU vil følge op på dette arbejde 
hver måned.

Ny hjemmeside
FU besluttede i 2019 at købe sig til udvik-
ling af en ny hjemmeside til erstatning for 
det gamle Maarslet.net. Den nye hjemme-
side er klar og kan ses på www.maarslet.
nu. Hjemmesiden vil i højere grad end 
den gamle være målrettet Fællesrådets 
virke og information om såvel lokale som 
kommunalt drevne aktiviteter i lokalom-
rådet. Referater og øvrige materialer vil 
løbende blive fremlagt på siden. Med-
lemsforeningerne opfordres også til at 
dele information om deres aktiviteter på 
siden.

Fremadrettet
I det kommende år vil FU have særligt 
fokus på følgende emner:
1. Aarhus Kommunes arbejde med 
ny kommuneplan, herunder kommunens 
udvælgelse af arealer til evt. kommende 
udstykninger.
2. Forarbejdet til en lokalplan for 
Eskegården, herunder følgegruppens ar-
bejde og kommunens besvarelse af lokalt 
fremsatte spørgsmål.
3. Arbejdet med en lokalplan for 
udstykning nord for Hørretløkken, her-
under især tilkørselsveje, stier og mulige 
langsigtede trafikforbindelser.
4. Færdiggørelse af stiforbindelser 
i 8320, så en sikker ring-forbindelse for 
bløde trafikanter kommer på plads.
5. Sikring af de grønne kiler som 
naturmæssige og rekreativt værdifulde 
områder – og herunder særskilt arbejde 
med vandmiljø, drikkevandsbeskyttelse 
og sammenhængende naturområder.
6. Dialog med Letbanen om at 
fjerne behovet for tyfonering.

MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Stort og småt fra Fællesrådet
Beretning for Mårslet Fællesråd 2019
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En Sønderjyde i Mårslet - Rie Carlsen

Det er nok gået de færrestes næse 
forbi, at vi i år fejrer 100-års jubilæet 
for Sønderjyllands genforening med 
Danmark. Ved folkeafstemningen d. 
10. februar i zone 1 - dengang Nords-
lesvig, nu Sønderjylland - stemte 
75% af indbyggerne for at tilhøre 
Danmark. I den anden af de to af-
stemningszoner, nemlig Flensborg og 
resten af Mellemslesvig, stemte 80% 
af de stemmeberettigede den 14. marts 
samme år for at forblive tysk. Og såle-
des blev grænsedragningen foretaget 
på forbilledlig demokratisk vis; måske 
ikke helt uden utilfredshed fra min-
dretallene, der blev efterladt på de 
respektive grænsesider, men dog uden 
opstand eller voldelige sammenstød. 

I Mårslet Sogn har vi også spor efter 
Genforeningen. Ved Testrup Højskole 
rejste skolens elevforening i 1924 
en 3,5 m høj granitobelisk, der på 
sydsiden bærer inskriptionen “Sønder-
jyder: Nu er dagen der: Vil vil hjem! 
- Jorden hører Herren til!” At opsætte 
et mindesmærke for begivenheden 
var nu ikke kun højskolens idé; landet 
over rejstes i året for og årene efter 
genforeningen ca. 600 genforenings-
sten. Der står for eksempel også én 
mellem Malling og Beder nær Ege-
lund. Stenene blev i vid udstrækning 
finansieret og opstillet på lokalt initia-
tiv og er derfor også af vidt forskellig 
beskaffenhed hvad angår størrelse, 
bearbejdningsgrad og inskriptions-
tekst. På www.genforeningssten.dk 
kan man finde stenene på kort og læse 
deres historie. Et andet mere indirekte 
spor efter Genforeningen finder jeg 
en tirsdag aften på Mårslet Egnsarkiv. 
Bag en af computerskærmene og i 
fuld gang med at forbedre billedkva-
liteten på nogle af arkivets sort/hvide 
fotos fra en svunden tid på Mårsleteg-
nen, sidder Rie Carlsen. Hun har boet 
i Mårslet med sin mand siden 1966, 
men er født på Broagerland, halvø-
en syd for Dybbøl, i Sønderjylland 
i 1942. Lidt modvilligt indvilliger 
hun i at give et indblik i sin sønder-
jyske barn- og ungdom, for som hun 
bemærker, er hun er født længe efter 
Genforeningen, og har derfor ikke så 
meget at fortælle om netop den. Ries 
slægtshistorie er flettet sammen af 
både danske og tyske tråde. Hendes 
mormor var født i Holsten og derfor 
tysk. Hendes morfar var født på Bro-
agerland og var altså tyskfødt, men af 
en meget dansksindet slægt. Ries mor 
blev født før 1920 og var derfor tysk, 
men hendes søskende, som blev født 
efter 1920, var danske. Helt tilba-
ge efter det danske nederlag i 1864 
emigrerede mange af hendes morfars 
søskende til Amerika for at undgå 
tysk herredømme. Og på et tidspunkt 
blev samme slægt tvunget til at ændre 
efternavn fra Knudsen til Knutzen. 
Rie genfortæller også sin onkels histo-

rie om den danske bonde i Tyskland, 
der malede sin ladeport hvid og rød 
som Dannebrog og efterfølgende blev 
opsøgt af det tyske politi, der befale-
de ham at at overmale den overmåde 
statsfarlige ladeport. Rie tilbragte sin 
tidlige barndom under besættelsen 
på slægtsgården i Gammelgab på 
Broagerland. På gården var alle var 
lige velkomne, uanset om sindelaget 
var dansk eller tysk. Alligevel lå det i 
luften, at der var gårde man besøgte, 
og nogle man bestemt ikke besøgte. 
En af Ries legekammerater var datter 
af en tysk soldat, og derfor måtte Rie 
ikke lege med hende. Det lykkedes 
dem dog at omgå forbudet i nogen 
grad. Hun husker også, at hun i årene 
omkring 1949/50 var på besøg hos 
den tyske del af familien i Flensborg 
og Hamborg, hvor de sønderbombede 
byer, og især de mange ruiner i Ham-
borg, gjorde et stort indtryk på den 
lille pige. I skolealderen flyttede Rie 
til Haderslev, hvor hun fik en veninde, 
der også måtte kæmpes for. En dag 
fulgtes Rie med veninden, der kendte 
et sted, hvor man kunne gå hen og 
spise gratis. Det gik Rie glædestrålen-
de hjem og fortalte bagefter. Og blev 
belønnet med en endefuld. For det 
første var pigen af tysk oprindelse - 
hvad Rie ikke vidste - og for det andet 
blev maden serveret af Frelsens Hær, 
der uddelte gratis måltider til værdigt 
trængende. Veninderne har Rie holdt 
kontakten til gennem hele livet. Hun 
har forståelse for de voksnes reak-
tioner, der skyldtes de mangeartede 
spændinger, de havde levet under. 
Men børnene var børn, og kunne de 
lide hinanden, var de voksnes proble-
mer sagen ligegyldig. Selv om Rie har 
været pensioneret i nogle år, lægger 
hun hver uge en hel del arbejdstimer 
på Egnsarkviet. Og når hun ikke ma-
ler i sit atelier, forsker hun i sin egen 
slægtshistorie.

Opsøgende indlæg:Opsøgende indlæg:
Cecilie Schmidt DamCecilie Schmidt Dam
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Hold Mårslet Ren 
26. april 2020 gør vi igen Mårslet renere at bo i.

Søndag, den 26. april kl. 10.00 starter 
vi – på byens torv - med kaffe, the og 
rundstykker, sponseret af Superbrug-
sen.
Vi vil naturligvis alle gerne bo i et 
pænt og rent område, og derfor genta-
ger vi traditionen for 22. 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 garante-

ret 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.
På gensyn på byens torv, søndag, den 
26. april kl. 10.00.
Mårslet Stilaug
 
På gensyn på byens torv, søndag, den 
26. april kl. 10.00.

Mårslet Stilaug

Venneforeningen på Kildevang 2020 
Inviterer til BANKO SPIL  Søndag den 22. marts

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 velkommen.
Arrangementerne foregår i Cafeén på 
Kildevang kl. 14,00.
Kender du /I ikke Venneforening, kan 

jeg for fortælle, at vi er en støtte-
forening til Kildevang, der samler 
på medlemmer, 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 3016
 
 Kasserer Birte W. Pedersen    Mobil 
4226 1992
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Aktiviteter i Marts 2020. 
 

 
 
 
 
 
Søndag  d. 8. marts kl. 14.00. 
Store Banko i Cafeén. 
 
Mandag d. 9. marts  kl. 14.00. 
Modeopvisning i Caféen. Skal forårsgarderoben 
suppleres? 
 
Fredag d. 13. marts  kl. 14.00. 
Pia Labohn, tidligere organist og korleder ved 
Mårslet Kirke, kommer forbi og spiller klaver for os. 
Kom og syng med på årstidens sange og skønne 
musikstykker fra ” Morfars Tid.” Pia inviterer 
endvidere på ”ønskekoncert” efter kaffen. 
 
Onsdag d. 18. marts  kl. 17.30. 
Spis-Sammen-Aften på Kildevang. Sædvanlige 
priser 65/30 kr. Tilmelding nødvendig senest onsdag 
d. 11. marts på tlf: 22260147 eller 
mail: brugerkildevang@msn.com 
Aftenens menu: Husarsteg m. grønt, æblekage og 
kaffe. 
 
Mandag d. 30. marts kl. 14.00. 
Kom forbi og ” Syng med Solveig.” Fællessang i 
Cafeén. 

 
Menuplan for Café Kildevang i marts. 
Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend lukket. 
 
Dato: 
2. Forloren hare. 
3. Nakkesteg af gris. 
4. Hjemmelavet lasagne, grønt og brød. 
5. Laksetærte. 
6. Gl. dags millionbøf. 
9. Forårsruller, sursød-sauce, salater. 
10. Hvidkålsrouletter, sauce og kartofler. 
11. Tarteletter med høns i asparges.  
12. Simreret med svinekæber. 
13. Dagens fisk. 
16. Suppe med kød og melboller. Der er brød til. 
17. Panerede skinkeschnitzler med tilbehør. 
18. Husarsteg (fælles spisning) æblekage til dessert. 
19. Stegte rødspætter, kartofler og persillesovs. 
20. Spareribs, ovnbagte kartofler, dyppelse, salat. 
23. Kalkungryde, ris, kartofler, grønt. 
24. Frikadeller, kartofler, sovs, surt. 
25. Moussaka med kartofler og aubergine. 
26. Torsk med kartofler og sennepssovs. 
27. Ribbensteg, kartofler og brun sovs. 
30. Benløse fugle. 
31. Skipperlabskovs. 
 
Hverdage: Åbent  8.00-14.00. ”Mad ud af Huset” på 
tlf. 41855225 ( Kildevangs køkken.) 
Hovedret 45 kr. Dessert 20 kr. Smørrebrød 14 kr. Lun 
ret 25 kr. 
 
 

 
Ret til ændringer forbeholdes. 

 
Lokaltelefonnumre til: 

Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet. 
Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverdage kl. 8-15. Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J. 

E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk 
Lokalcenterrådets tlf.: (Onsdag 9.30-13.30) 41858670.  

Lokalcenterrådets mail: brugerkildevang@msn.com 
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. 
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TMG

Forretningsudvalg: 
Formand Micael Østergaard 40 25 27 11 micael.ost@gmail.com
Næstformand Anders Braagaard 50 88 76 73 tmg.andersbraagaard@gmail.com
Kasserer Gerda Svendsen 40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com
FU-medlem Claus Jacobsen 41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com

AfdelingsrepræsentanterAfdelingsrepræsentanter: 
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 soerenhoulberg@gmail.com
Floorball Henrik B. Schau 51 30 88 96 hbs@nykredit.dk
Fodbold Helle Foged 20 47 27 20 hellefoged77@gmail.com
Gymnastik Jane Midtgaard Madsen 61 33 66 08 jane@tmggymnastik.com
Håndbold Henrik B. Jensen 40 15 78 67 formand@tmg-haandbold.dk
Motion Andreas Sondrup 91 31 44 02 and.sondrup@gmail.com
Pétanque Kirsten Sørensen 27 59 23 51 kirstenvilly@gmail.com
Tennis Henrik Breyen  formand@tmg-tennis.dk
Volleyball Claus Jacobsen 41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com

Foreningsudvikler:
Pernille Bechsgaard Fast 51 22 85 41 pernille.bechsgaard@dgi.dk

TMG’s afdelingers generalforsamlinger 2020:
Afdeling Dato Klokkeslæt Sted

TMG Hovedafdeling 23. marts    2020 19.30 Multihallens Sal B
TMG Badminton 18. februar 2020 20.00 Multihallens Fællesrum
TMG Basketball 19. februar 2020 20.00 Mårslet Skole mødelokale 3
TMG Cykelmotion 24. februar 2020 19.00 Multihallens Sal A
TMG Dart 25. februar 2020 19.00 Darts klublokale
TMG Floorball 18. februar 2020 18.30 Multihallen
TMG Fodbold 25. februar 2020 19.00 Multihallens Sal A
TMG Gymnastik 04. februar 2020 19.30 Multihallens Fællesrum
TMG Håndbold 20. februar 2020 20.00 Multihallens Sal B
TMG Motion 26. februar 2020 19.00 Motions kontor på 1. sal
TMG Petanque 05. februar 2020 17.00 Mårslet Skole mødelokale 3
TMG Tennis 18. februar 2020 19.00 Multihallens Fællesrum
TMG Volleyball 27. februar 2020 19.00 Baneleddet 2, Mårslet
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 TMG Gymnastik byder velkommen til 

Gymnastikopvisning
Lørdag d. 21. Marts
Kl. 13.30 

Mårslet Hallen, Testrupvej 6Dørene åbner kl. 12.45

TMG Gymnastiks bestyrelse inviterer alle interesserede til nytårskur 
og generalforsamling. Kom og hils på os, drik et glas bobler og bliv 
klogere på hvad vi laver og hvad vi kan tilbyde dig og din familie. 

Ses vi 4, februar kl.19.30-20.30 i Multihallens fællesrum?

Tag hele familien med til en hyggelig 
eftermiddag, og se hvad små og store 
gymnaster i TMG har øvet sig på hele 
sæsonen.

Vi får også besøg af  Sportsacrobatik 
Viby IF.
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SuperBrugsen donerer 100.000 kr til kunstgræsbane

Med en donation på 100.000 kr. 
har SuperBrugsen givet et kæmpe 
rygstød til Mårslets kom-mende 
kunstgræsbane og bliver anlæggets 
nye navnesponsor.

Med SuperBrugsens donation er en 
ny kunstgræsbane i Mårslet tættere 
på end nogensinde. Ifølge formand 
for SuperBrugsens bestyrelse 
Anne-Mette Bay Bjørn udspringer 
donationen først og frem-mest af  
 
ønsket om at bakke op om et stærkt 
lokalt initiativ.
 
“Byens borgere er også vores kun-
der, og dem vil vi gerne passe på.  

 
En ny kunstgræsbane er til gavn 
for rigtig mange og bidrager til at 
gøre Mårslet til en attraktiv by med 
et stærkt lokalt sammen-hold - det 
ønsker vi også!”, siger bestyrelses-
formanden.

Formand for udvalget bag Kunst-
græsgruppen Thomas Vestergaard 
kalder det en fantastisk gestus fra 
en lokal erhvervsdrivende. 

“En donation af den kaliber fra en 
lokal sponsor er en kæmpe styrke 
for projektet. Vi forventer, at det 
nye kunstgræsanlæg kommer til at 
være centrum for mange aktivite-

ter, og her er vi glade for at have 
fået SuperBrugsen med som tæt 
samarbejdspartner”, siger Thomas 
Vestergaard.

Konkurrence: Kom med dit bud på 
et navn til banen
Som en del af aftalen bliver Su-
perBrugsen navnesponsor for det 
nye anlæg. I den anledning håber 
SuperBrugsen, at byens borgere 
vil være med til at finde et navn til 
banen. Konkurrencen kører i løbet 
af foråret, så hold øje med Mårslets 
opslagstavle på Facebook, Super-
Brugsens egen Face-book-side og 
opslag i butikken. Her vil der snart 
vil komme mere info om konkur-
rencen.

Flere velvillige bidrag
Også andre velvillige private bi-
drag, erhvervssponsorater og fonde 
har i starten af det nye år gjort en 
stor forskel. Seneste har Spare-
kassen Hobro Fonden givet intet 
mindre end 50.000 kr. 

Den samlede indsamling nærmer 
sig nu 1,35 mio. kr. Målet er 1,5 
mio. kr., så bidrag er fortsat vig-
tige for at sikre den bedst mulige 
kvalitet af anlægget. Der er en klar 
forventning om, at børn, unge og 
voksne kan spille fodbold på en ny 
kunstgræsbane i Mårslet til efter-
året 2020.

SuperBrugsen udvider ikke kun butikken - de bidrager nu også til at udvide byen med 
en ny kunst-græsbane. Her ses udvalget for TMG Kunstgræs sammen med Super-
Brugsens bestyrelsesformand Anne-Mette Bay Bjørn og brugsuddeler Troels Laursen i 
midten. Fra venstre Thomas Vestergaard, Jan Baunegaard og fra højre Jesper Holler 
og Kasper Langberg Jensen.

KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING 
SØNDAG den 29. marts 2020

Vi håber, at alle tidligere og gerne 
nye indsamlere vil hjælpe med til 
at samle ind denne dag og forsøge 
at opnå samme flotte resultat som 
sidste år. 

Mødestedet bliver som sidste år 
cafeen på lokalcentret Kildevang. 
Vi mødes kl. 10 og regner med, at 
indsamlingen er slut ved 13-tiden. 

Kræftens Bekæmpelse har brug for 
ethvert bidrag, stort såvel som lille, 
til forskning, patientstøtteaktiviteter 
og op-
lysning. Tag derfor godt imod ind-
samlerne søndag den 29. marts

Kunne du tænke dig at være indsam-
ler, bedes du ringe på tlf. 30 49 38 78 

eller 30 25 49 83.
Du kan også benytte mail: lene.
barrett@skolekom.dk eller carsten-
lund170@gmail.com

Vi bor Frøkærparken 25

Lene Barrett Petersen
Carsten Lund Petersen
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LOPPEMARKED  
 

i Mårslet den 13/6 – 2020 
 

kl. 10.00 – 15.00 
 

Indsamling den 12/6 kl. 18.00 – 21.00 
 

Selv om det måske ikke lige er til at se, med rusk og regn og mørke dage—er det altid 
sikkert og vist at sommeren kommer og samtidig med sommeren afholdes det årlige 
TMG’s loppemarked . 

  

TMG Håndbold’s loppemarked er en oplevelse for hele familien. 

 

- det betyder at der igen er tid til at gøre en rigtig god loppe handel - Få sig en øl eller 
vand - gæt vægten på den levende grisen, og få den med hjem i fryseren, eller bare hyg-
ge sig.  

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

 

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

 

Sidder man nu og tænker— hvordan kan jeg få den oplevelse, at være en del af dette loppemarked—
møde nye mennesker og få en eller to hyggelige dage så er der mange gøremål som vi altid kan bruge 
friske hænder til :  

Bl.a. Indsamling den 12/6 klokken 18.00—21.00 — Nattevagt fra 21.00 — 07.00   

Loppemarkedet den 13/6, morgenholdet fra 07.00—10.00, sælger holdet fra 10.00—15.00, oprydnings-
holdet fra 15.00—17.00—optælling fra 17.00—19.00. 

Det er nemt at komme videre…… 

—smid en sms til Ole Gade 61 36 25 50 og du er godt på vej til at få en hyggelig dag eller to   
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Men vær opmærksom på, at vi efter loppemarkedet har et affaldsproblem, hvorfor vi ikke tager imod gamle solarier, defekte 
hårde hvidevarer, defekte tv- og radioudstyr samt tv-apparater som ikke kan modtage det nye MPEG4 signal.   

 
 
 
Flemming Kristiansen    Ole Gade      
Mobil 29 90 16 65   Mobil 61 36 25 50  
banevej8@gmail.com   olegade@live.dk 

LOPPEMARKEDET  
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DET SKER:
ARRANGEMENTER PÅ TESTRUP HØJSKOLE
FORÅRET 2020
04.03.20

11.03.20

21.06.20

05.06.20

27.05.20

29.04.20

13.05.20

18.03.20

25.03.20

01.04.20

15.04.20

22.04.20

CLEMENT KJERSGAARD – HVEM VINDER DER AMERIKANSKE VALG?

ÅBEN KONCERT MED JUBILÆUMSTRIO: JESPER ZEUTHEN, JACOB ANDERSKOV OG ANDERS VESTERGAARD

HØJSKOLESANG FOR DE MINDSTE AFHOLDES PÅ DOKK1 DEN 18.03 OG GENTAGES 15.04., 13.05. OG 10.06.

ÅBEN UNDERVISNINGSDAG

ÅBENT FOREDRAG VED RUNE LYKKEBERG – VESTEN MOD VESTEN, HVORDAN KAN VESTEN TABE TIL SIG SELV?

KIRSTEN ASTRUP OG MARIA BORDORFF – FILMCABARETER OM ET VELFÆRDSSAMFUND I FORANDRING

ELLEN DRUDE SKEEL LANGVOLD – SHIRIN NESHAT

ANNE-MARIE AXØ GERDES – AKTUELLE DILEMMAER I DET ETISKE RÅD

BO LIDEGAARD – LÆGER TIDEN ALLE SÅR`? HISTORIEN OM EN KRINGLET GRÆNSE, DER FYLDER 100 ÅR

KONCERT MED DANISH YOUTH JAZZ ORCHESTRA

SIMON AXØ – SANGAFTEN

TESTRUP HØJSKOLE UDFORDRER GRUNDLOVEN I SAMARBEJDE MED CLEMENT KJERSGAARD OG RÆSON

SOMMERKURSER: ÅNDENS LIV, LEG FOR LIVET!, MUSIK, DANS!, TAG OG SKRIV! OG AUGUKU
Læs mere om arrangementerne på www.testrup.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Arrangementerne begynder fortrinsvis kl. 19.30
i skolens Foredragssal
Testrupvej 110, 8320 Mårslet

Entré (inkl. kaffebord): 100 kr / 50 kr.**
** For medlemmer af Testrup Højskoles Skolekreds.
Medlemskab kan tegnes på skolens hjemmeside. Pris: 150 kr.

WWW.TESTRUP.DK

UGE 26-30 2020  #/ www.testrup.dk

SOMMERKURSER
ÅNDENS LIV
LEG FOR LIVET
MUSIK
DANS
TAG OG SKRIV
AUGUKU

 05.06.20 GRUNDLOVSDAG  21.06.20 - 31.07.20 SOMMERKURSER

  04.03.20 CLEMENT KJERSGAARD  11.03.20 KONCERT – JUBILÆUMSTRIO  18.03.20 HØJSKOLESANG MED DE MINDSTE

 25.03.20 ÅBEN UNDERVISNINGSDAG  01.04.20 FILMCABARETER  15.04.20 ELLEN DRUDE SKEEL LANGVOLD

 22.04.20 ANNE-MARIE AXØ – DET ETISKE RÅD  29.04.20 BO LIDEGAARD  13.05.20 DANISH YOUTH JAZZ ORCHESTRA

 27.05.20 SIMON AXØ – SANGAFTEN
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Ses vi til
JU SOMMERCAMP?

30. juni - 3. juli 2020
Masser af sjove dyr, store maskiner, nye venner 
og oplevelser, du med garanti aldrig glemmer!

Er du mellem 12-16 år, så har vi et rigtig godt forslag. Vi er nemlig 
glade for at kunne invitere dig på JU SOMMERCAMP.

Malk en ko, hold en slange og sov med dyrene. Du får en masse 
uforglemmelige oplevelser. Om aftenen hygger vi om bålet, du 
møder en masse nye venner og prøver ting, du helt sikkert aldrig 
har prøvet før. 

Camp’en foregår på Bredballegård, hvor alle dyr, maskiner og  
faciliteter også er. Så du bor altså lige midt i, hvor det hele foregår.

Prisen er 1.500 kr. inklusiv alle oplevelser, kost og logi.

Du kan se meget mere om campen og tilmelde dig på:
https://ju.dk/begivenheder/ju-sommercamp-2020/
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 Søger lokaler til Yoga i Mårslet
Jeg driver til daglig Hot Yoga Aarhus, som 
ligger på havnen i Aarhus og vil nu gerne 
åbne endnu et studie her i vores dejlige 
by, Mårslet.

Jeg søger derfor lokaler i Mårslet el. 
omegn på 80-150 m2.

Lokalerne skal gerne bestå af et større 
rum til undervisning, et toilet og et sær-
skilt område til reception. Mulighed for 
parkering vil være et stort plus.
Alt har interesse. Lige fra midtbyen til en 
tilbygning/længe hos en lokal landmand.
Vi har selv mulighed for at renovere, 
istandsætte og indrette. Dog ikke total 
renovering. 

Varme hilsner Christina

Kontakt mig gerne på 60187482 eller send 
en mail til hotyogaaarhus@gmail.com

Gunnar Broholm
Ejendomsmægler, MDE

Birgitte Leander
Ejendomsmægler, MDE

Kasper Jensen
Salg & vurdering

KONTAKT OS
Harald Jensens Plads 1

8000 Aarhus C
8617 5000 - info@broholmbolig.dk

www.broholmbolig.dk

FÅ EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING 

• Spar omkostninger til kædesamarbejde
• Vi er uafhængige og bestemmer selv - sammen med dig
• Ejendommen udbydes til salg via intelligent online markedsføring
• Flid, etik og godt købmandsskab

Er du i tvivl - kom ind og få en kop kaffe og en snak om dine ønsker.
DU FINDER OS PÅ HARALD JENSENS PLADS 1 OG PÅ www.broholmbolig.dk

VI GIVER
2 GRATIS

BIOBILLETTER
VED SALGSVURDERING

OVERVEJER DU AT SÆLGE DIN BOLIG?
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kkiirrkkeessiiddeerrnnee    
--  mmeedd  nnyytt  ffrraa  mmåårrsslleett  kkiirrkkee  oogg  ssooggnn  ——  

Hvis man lytter godt efter, kan man 
allerede nu høre solsorten synge i de 
tidlige morgentimer. Det er løfterige 
toner, der melder om årets gang, og 
minder os om, at det snart igen er det 
tid at finde frøposerne og  
havemøblerne frem.  
 
Vi mennesker orienterer os efter ryt-
merne, der udgør de tilbagevendende 
begivenheder i tilværelsen. Måske en 
skiferie i uge 7 eller 8, ud over de fød-
selsdage, der falder på de datoer, de nu 
engang gør hvert eneste år. Sådan lever 
vi alle sammen; i et hjul af bestemte 
gøremål og traditioner, der i nogen 
grad gentages hvert år. Trygt, forudsi-
geligt og til tider hæsblæsende.  
 
I kirken orienterer vi os også efter  
rytmer; her er der en historie, der skal 
fortælles, som vi alle er en del af, og 
denne historie fortælles efter et ganske 
bestemt mønster med højtiderne  
advent, jul, helligtrekonger, fastelavn, 
påske og pinse.  Ja, hele året i kirkens 
selvforståelse forløber efter dette hjul 
med flere særlige fester og øvrige  
søndage, der bliver et pulsslag for 
mange kirkegængere og præster. Man 
tænker i disse tider, for hver søndag i 

kirkeåret har sine helt faste tekster, 
som præsten skal kunne sige noget om 
og gøre relevant for mennesker, der 
lever i dag. 
 
Søndagens gudstjeneste hører til de 
opgaver, der giver struktur til præstens 
arbejdsuge, men derudover er der  
mange andre bolde i luften, og vi er 
derfor afhængige af gode kræfter, der 
vil hjælpe med til at løfte opgaverne, 
både lokalt og i en lidt større  
sammenhæng. 
  
Kirken i Mårslet er en arbejdsplads 
med engagerede, dygtige og vidende 
mennesker, som vi er kollegaer med i 
det daglige, og som vi skal koordinere 
mange ting med for at få overblik over, 
hvem der gør hvad, så vi på bedste 
måde kan være kirke for alle i sognet. 
Det kræver en del møder og kopper te 
og kaffe på ugentlig basis.  
Vi har en kirke-kultur-medarbejder 
ansat, som vi heldigvis har uddelegeret 
mange vigtige opgaver til, og som vi 
har et ansvar over for, i forhold til  
hvilken forkyndelse der bringes i spil, 
når vi har minikonfirmander og i  
øvrigt kommunikerer budskaber ud. 
Der deltager ofte en præst ved  

Minikonfirmandernes undervisning 
men ikke nødvendigvis hver gang. Til  
gengæld er det alene en præsteopgave 
hos os at forberede og holde  
gudstjenester for de helt små. Vi  
kalder det børnebamse gudstjenester, 
hvor vi også spiser sammen bagefter.  
 
Fra gammel tid var præsten statens 
embedsmand og sikrede, at statens 
magt og kontrol var til stede i hver en 
afkrog af landet. Derfor førte præsten 
også kirkebøgerne, hvor alle borgere 
blev registrerede. Det gør man sådan 
set stadigvæk, om end systemet har 
ændret sig rigtigt meget og for længst 
er blevet digitalt. Derfor er det muligt 
for os at få hjælp til den ret  
omfattende opgave via et  
kordegnekontor, der befinder sig inde 
ved Ravnsbjergkirken.  Det er dog 

stadig en præsteopgave at føre tilsyn 
med, at dette arbejde udføres korrekt 
og i øvrigt være tæt på denne del.  

 

 

Fortsættes på næste side 

Hvad laver en præst? 
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 Folkekirken mellem tradition og fornyelse 
 

Hvad betyder det egentligt? Der afholdes i folkekirken 
mange forskellige slags gudstjenester. Nogle kirkegængere 
holder mest af den velkendte højmesse, og andre  
efterspørger nye gudstjenesteformer. Biskopperne har  
nedsat et udvalg, der har arbejdet med gudstjenestens liturgi 
og to udvalg, der har arbejdet med henholdsvis dåbs- og  
nadverritualet. Rapporterne, der er kommet ud af det,  
drøftes nu bredt i folkekirken. Med fire spændende studie-
dage tager vi drøftelsen op – hvad betyder det egentligt med 
folkekirkens gudstjenester og ritualer? 

 
Tranbjerg Sognegård 
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 
Lørdag den 21. marts 2020 
Anders Klostergaard Petersen,  
professor i religionsvidenskab,  
Aarhus Universitet 
Folkekirken og gudstjeneste mellem 
tradition og fornyelse. 
Det gælder enhver organisme, biolo-
gisk som kulturel, at den løbende må 
tilpasse sig forandringer i det miljø, 

den befinder sig i. Alternativt uddør den. For kulturelle 
størrelser er det imidlertid også vigtigt, at der er genkende-
lighed, hvis ikke de skal miste deres identitet. Udfordringen 
er derfor løbende at tilpasse sig uden, at man sætter sine 
basale værdier, idealer og genkendelighed over styr. I lyset 
af et sådant overordnet evolutionært perspektiv vil jeg  
drøfte det arbejde med gudstjeneste, dåb og nadver, som 
biskopperne har sat i søen. Jeg kommer til at provokere, 
men også løfte diskussionen til et mere principielt niveau. 
Kom og vær med til en spændende debat.    
 
 
Kirkens studiedage er et samarbejde mellem Astrup/
Tulstrup/Hvilsted, Tiset, Mårslet og Tranbjerg sogne.  
Alle foredrag er lørdage kl. 9.30-12.00 
Pris for deltagelse er kr. 25,- for et enkelt foredrag og kr. 
75,- for deltagelse i alle fire. 
I prisen er inkluderet formiddagskaffe og brød. 
Tilmelding og betaling sker ved fremmøde. 
 
 
Alle er velkomne til at deltage, og der kræves ikke særlige 
forudsætninger for at være med. 

 Kirkens studiedage 

Noget andet, som præsten vægter højt 
og bruger en del tid på, er desuden 
samarbejdet med de frivillige i sognet. 
Uden deres praktiske hjælp var der 
mange aktiviteter, der ikke kunne lade 
sig gøre. Det er for eksempel frivillige 
kræfter, der sætter rammer og retning 
for, hvordan vi er kirke i Mårslet  
igennem arbejdet i menighedsrådet. 
Her er præsten født medlem og  
deltager derfor i møde en gang om  
måneden, onsdag aften. Menighedsrå-
det har nedsat forskellige udvalg, hvor 
præsterne også er medlem; ved Mårslet 
Kirke har vi bl.a. et aktivitetsudvalg og 
et kommunikationsudvalg, vi præster 
hver især er formand for og i øvrigt 
begge deltager i. Vi har en lang række 
traditioner, som vi planlægger  
afholdelsen af i aktivitetsudvalget. 
Kommunikation fylder naturligvis  
også meget. Vi skal bl.a. sikre, at vi får 
omtalt vores aktiviteter til rette tid og 
på rette måde.  
Ud over det nære, lokale deltager vi 
også i bredere kollegiale sammenhæn-
ge. Det er for eksempel en præsteopga-
ve at arrangere og stå for Kirkens Stu-
diedage i et samarbejde, vi har  
sammen med tre andre pastorater i  
området.  
 
Desuden indgår vi i et team med  
nabokollegerne i Astrup/Tulstrup/

Hvilsted og Tiset, dvs. de to præster, 
der har deres virke i Solbjerg-området, 
hvis gensidige hjælp vi er afhængige af 
for at kunne få tilrettelagt vores ferie 
og fridage. 
 
Og endelig indgår vi i et større kollegi-
alt netværk; Århus Søndre Provsti, 
hvor vi 4 gange om året har provsti-
konventer, som vores fælles provst har 
lavet et program for med emner, vi 
skal fordybe os i og forholde os til. 
Dertil kan komme andre kursus i det 
regi, en sjælden gang imellem med 
overnatning. På provstiniveau inviteres 
præsterne også som fødte medlemmer 

af menighedsrådet til minimum 2  
årlige budgetsamråd, hvor økonomien 
gennemgås og prioriteres, hvorefter 
pengene efter en fordelingsnøgle  
sendes ud til de forskellige  
menighedsråd. 
 
En præst laver så mange forskelligarte-
de ting at I må få resten af artiklen i 
næste Mårslet-blad.  

 
Med venlig hilsen, 

Sognepræsterne 
Signe K. Høg & Trine B. Nissen 

Fotos: Anika Mette Villadsen 
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Marts 

 
Søndag d. 1. marts kl. 10.00 
1. søndag i fasten  
Præst: Signe Høg 
 
Fredag d. 6. marts kl. 14.30 
Kildevangsgudstjeneste 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 8. marts kl. 16.00 
2. søndag i fasten 
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
Præst: Trine Nissen 
 
Onsdag d. 11. marts kl. 17.00 
BørneBamse gudstjeneste 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 15. marts kl. 10.00 
3. søndag i fasten 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 22. marts kl. 10.00 
Midfaste 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 29. marts kl. 10.00 
Mariæ bebudelses dag 
Præst: Trine Nissen 
 
 

April 
 

Fredag d. 3. april kl. 14.30 
Kildevangsgudstjeneste 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 5. april kl. 10.00 
Palmesøndag 
Præst: Trine Nissen  
 
Torsdag d. 9. april kl. 10.00 
Skærtorsdag 
Præst: Signe Høg 
 
Fredag d. 10. april kl. 10.00 
Langfredag 
Præst: Signe Høg 
 
 

Kirketiderne 

 
Marts 

 
Søndag d. 8. marts kl. 10.00 

Sogneindsamling med Folkekirkens 
Nødhjælp 

 
Mandag d. 9. marts kl. 9.30 

Mandagscafé i sognehuset 
 

Tirsdag d. 10. marts kl. 14.00 
Hyggeklubben - Foredrag med Per 

Enevoldsen i sognehuset 
 

Onsdag d. 11. marts kl. 10.00 
Frokostpausen i sognehuset 

 
Onsdag d. 18. marts kl. 19.00 

Menighedsrådsmøde i sognehuset 
 

Fredag d. 20. marts kl. 17.30 
Påskemåltidet i sognehuset 

 
 

 
 

Lørdag d. 21. marts kl. 9.30 
Studiedage - professor Anders  

Klostergaard Petersen i Tranbjerg  
Sognegård 

 
Tirsdag d. 24. marts kl. 14.00 

Dåbsklude strikkecafé i sognehuset 
 

Onsdag d. 25. marts kl. 10.00 
Frokostpausen i sognehuset 

 
Onsdag d. 25. marts kl. 19.30 

Indre Mission - Foredrag med  
Jørgen Bloch i sognehuset 

 
Torsdag d. 26. marts kl. 19.30 

Påsken i fokus med Anja Bach  
Hansen i sognehuset 

  
  
  

 Se omtale i kirkesiderne  

Aktivitetskalender for  
Mårslet Kirke og Sognehus 

Børne-bamsegudstjenester i Mårslet 
Kirke foregår sådan: 
 
Børnene ankommer med deres bamser 
under armen lidt før kl. 17.00. Vi tæl-
ler de 9 bedeslag, organisten spiller et  
stykke dejligt musik på klaveret, og 
herefter går præsten rundt og siger 
goddag til alle bamserne.  
Så fortæller præsten, hvad det handler 

om i dag. Vi synger første salme. Ger-
ne med nogle fagter til, som børnene 
hjælper med at finde på. Præsten sam-
ler børnene foran alteret og fortæller 
en historie, ofte med hjælp fra børn og 
bamser. Vi synger 1-2 vers af en sal-
me. Vi beder Fadervor, og præsten 
lyser velsignelsen. 
Vi synger 1-2 vers af en salme.  
Børnene lægger sig ned, og organisten 
spiller et stykke afslappende musik. 
 
Klokken er nu tæt ved 17.30, og vi går 
hen i sognehuset og spiser aftensmad 
sammen. Maden koster 10 kr. pr. barn 
og 20 kr. pr. voksen, og det er muligt 
at betale med mobilepay. Man skal 
ikke melde sig til på forhånd. 
 
Vi håber at se en masse bamser, børn 
og voksne til en hyggelig aften. 
 
 

Med venlig hilsen 
Sognepræst, Signe K. Høg 

BørneBamse gudstjeneste 
Onsdag d. 11. marts kl. 17.00 
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Mariehønen 
Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. klasse 
sammen med deres forældre.  
Vi spiser lidt eftermiddagsmad, synger, hører små fortæl-
linger fra Bibelen, 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 2617 
 
 
Lærkereden 
Lærkereden er for alle børn fra 0. klasse til og med  
3. klasse. 

Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og  
deltager i mange forskellige 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 noget for dig, er du  
velkommen til at møde op og prøve det eller kontakte en 
af lederne.  
 
Børneklubberne er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler. 

Børneklubben 

Gudstjenesterne på Kildevang  
– Nu med hver deltagers egen hjemmelavede andagtsbog 

  
Vi begynder kl 14.30 ved kaffebordet. Vi taler om salmevalg og  
gudstjenestens form. 
Så går vi i gang, stadig siddende med kaffekopperne foran os: 
Sang, præsten læser søndagens tekst, oplæg til  
forundring, velsignelse og sang. Til sidst laver videre 
på andagtsbøgerne. 
 
Næste gang er d. 6. marts ved Trine Nissen 
 

Mandagscafé 
 

Mandag den 9. marts 
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 11. og 25. marts  
kl. 10.00-12.30  

i Mårslet Sognehus. 

Vi lægger ud med rundstykker og 
kaffe. Bagefter er der underhold-

ning og frokost. Tilmelding er ikke 
nødvendig, men modtages gerne. 

Velkommen! 
 

På gensyn! 
Jørgen Brandt Andersen, 

Tlf. 2979 0264 
og Knud Lunderskov, 

Tlf. 4011 0175 

Sorg– og livsmodsgruppe 
 
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 de-
ler sine erfaringer med hinanden. 
Håbet er, at samtalen, hyggen og det rummelige samvær kan være med til at 
bane vejen for et nyt livsmod. 
Nuværende gruppe startede op den 27. januar og da det er en lukket gruppe, er 
det først muligt at deltage i næste gruppe som starter op til august/september 
2020 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, 
25324657, susanne.lauritsen@gmail.com. 
 

Gruppelederne Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm. 
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Påsken i fokus 

Torsdag d. 26. marts kl. 19.30 i sognehuset 
Vær med når vi får besøg af blomsterdekoratør Anja 
Bach Hansen fra blomsterværkstedet Skråsnit i Århus. 
Anja vil denne aften vise os forskellige ideer til dekorati-
oner med forårets blomster, og alle deltagere vil også 
selv få mulighed for at prøve at lave en dekoration, der 
kan pynte i hjemmet i Påsken.  
 
Anja Bach Hansen 

”Jeg er uddannet blomsterde-
koratør og har været i bran-
chen i godt 20 år, i 2013  
åbnede jeg mit eget blomster-
værksted, Skråsnit, inde i 
Aarhus. Samtidig underviser 
jeg eleverne og holder kursu-
ser for mine kollegaer i  
blomsterbranchen. Som barn 
husker jeg hjem med påske-
pynt hængende i vinduer og 

stå på reoler og borde, det var hyggeligt, lyste op og  
indikerede hvilken tid vi var på året. Men vi har i en lang 
periode haft en minimalistisk og enkel trend der blandt 
andet har sorteret påskepynten mere eller mindre ud. 
Trenden nu er ændret til mere nips og der er stor fokus på 
frodighed, masser af farver og planter. Man skal ikke 
tage fejl af den evne blomster har til at skabe liv og  

glæde, blomster og planter er med til at give et godt inde-
klima og påvirker positivt på os menneskers sanser og 
forøger blandt andet vores glæde og produktivitet. Det er 
fantastisk livsbekræftende og skønt at få naturen og ikke 
mindst mærke foråret komme, helt ind i stuen”.  
 
Pris: 100 kr. I prisen er inkluderet nogle blomster og kit, 
der kan anvendes, når vi under Anjas kyndige vejledning 
fremstiller en lille kreation, der kan bringe påsken ind i 
jeres eget hjem. Desuden vil der være salg af flere blom-
ster og tilbehør. Der vil også være salg af vin og påske-
æg, der kan nydes i pausen.  
 
Tilmelding inden d. 21. marts. Mail til Signe på: 
SKH@km.dk. Betaling via Mobilepay: 25451 

 

Aktivitetsudvalget indbyder til Påskemåltid  
d. 20. marts kl. 17.30 i Mårslet Sognehus  

 
Aftenens program: 
 Koncert arrangeret af organist Kasper Fonnesbæk 

Andersen. 
 Påskemåltidet. Menu 2020: 
 
Forret: 
Hjemmerøget lask i cremet ærtesuppe med friskbagt  
ciabattabrød 
Hovedret: 
Rosastegt roastbeef med sauce, små kartofler og  
rodfrugtfritter på en bund af bitre urter 
Dessert: 
Dessertdrøm med citronmousse og marengs 
 
(OBS! Husk selv at medbringe drikkevarer. Hvis du har 
nogen madallergier, så oplys det venligst ved tilmelding) 
 
Kokkene, Susanne Lunderskov og Jette Kristoffersen vil 
præsentere menuen for os og fortælle, hvordan maden  

skal lede vores tanker hen på påskens betydning. Imel-
lem retterne vil sognepræst Signe Høg præsentere nogle 
af de nyere påskesalmer for os, og vi vil rundt ved borde-
ne tale om, hvad ordene siger os. Vi skal selvfølgelig 
synge nogle ad disse påskesalmer og andre forårssange. 
Desuden er deltagerne meget velkomne til at medbringe 
små underholdende indslag. 
 
Vi håber på endnu en festlig aften, hvor både maden og 
musikken er afsættet for at lære nye mennesker at kende, 
eller for at få talt med mennesker, man ikke har set  
længe. 
 
Tilmelding: 
Tilmelding sker ved henvendelse til kirke-
kulturmedarbejder, Kirsten Bach, der kan kontaktes på 
kirkekontoret på Obstrupvej 4A, Tlf.: 4022 4076 eller 
mail: kkm.maarsletkirke@gmail.com. Man betaler vis 
Mobilepay: 25451 ved tilmeldingen, eller efter aftale på  
aftenen. 
 
OBS! Sidste frist for tilmelding er d. 11. marts. 
Pris 200 kr. Max 45 deltagere, og det er ”først-til-mølle” 

Gourmet og glæde 
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Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling i Mårslet 
Vi går for klimaet søndag d. 8. marts 2020 kl. 10.00 

Det er stadig muligt at melde sig som 
indsamler i Mårslet Sogn! Er du  
interesseret i at hjælpe, så kontakt: 
Knud Lunderskov, 
Tlf: 40110175 
Mail: k.lunderskov@gmail.com 

Hvert et skridt tæller, når 
vi går for klimaet. 
 
Folkekirkens Nødhjælps indsamling, 
også kaldet sogneindsamlingen -  
afholdes altid anden søndag i marts. I 
år går pengene til mennesker, der er i 
nød som følge af klimaforandringernes 
styrke i deres lande.  
 
Vi samler ind til de mennesker, der 
rammes hårdest, af  
klimaforandringer 
Klimaforandringerne rammer os alle, 
men de rammer særligt voldsomt i  
verdens fattigste lande. Mange steder 
er man ikke klædt på til det nye klima, 
og der er brug for forsvar mod  
oversvømmelser, tørke og orkaner. 
Den gode nyhed er, at løsninger enten 
findes eller kan udvikles. Og derfor 
sætter vi i år fokus på klimaløsninger 
som træplantning, bygning af broer, 
diger, opsamlingssøer og implemente-
ring af vedvarende energiformer. Vi 
samler også ind til klimaresistente  
afgrøder, brønde og innovative løsnin-
ger, som sikrer en bæredygtig fremtid 
for verdens fattigste befolkninger. 

Fra lokalt til globalt 
Indsamlingen organiseres lokalt af 
godt 850 frivillige indsamlingsledere. 
Siden 1999 er der alene på  
husstandsindsamlingen indsamlet et 
beløb på 245 millioner kroner, som har  
forbedret livet for millioner af  
mennesker verden over. 
 
Hver en indsamler tæller 
Knap 18.000 frivillige er på gaden 
hvert år med hjælp fra den lokale kirke 
og/eller lokale ildsjæle. Det er en  
hyggelig og meningsfuld søndag, som 
tiltrækker mennesker fra alle  
generationer. Cirka en tredjedel af  
indsamlerne er unge - konfirmander, 
spejdere og FDF’ere. Man tilmelder 
sig indsamlingen på blivindsamler.dk, 
og det tager 2-3 timer at gå en rute.  
 
Pengene på rette sted 
Folkekirkens Nødhjælp holder skrap 
kontrol med korruption og har  
administrationsudgifter på lige over 
5% (5,6% i 2018). Folkekirkens  
Nødhjælp arbejder ud fra princippet 
om hjælp til selvhjælp.  

 

Vi har løsningen 
Sådan arbejder Folkekirkens Nødhjælp for 
bæredygtige klimaløsninger for verdens 
fattigste: 

Træplantning 
Træer er livsnødvendige 
for vores klode. Træernes 
frugter er også klimaven-
ligt supplement til en 
fattig families kost og 
indkomst. Træerne  
forhindrer erosion, holder  
temperaturen nede og 
giver skygge. 

Nyt landbrug 
Indføring af afgrøder, der 
kan modstå klimaforan-
dringerne. Quinoa og 
insektfarme er sikre føde-
varer, selv under tørke og 
på begrænset plads. Det 
giver god nærig og  
mulighed for indkomst. 

Diger og opsamlingssøer 
Ekstreme vejrforhold som 
orkaner og oversvømmel-
se er svære at forhindre, 
men med klimasikrede 
løsninger, som diger og 
udgravning af  
opsamlingssøer, forhin-
dres omfattende ødelæg-
gelser - og man har vand i 
tørkesæsonerne.  

Hyggeklubben 
Tirsdag d. 10. marts kl. 14.00 

Min tid i PET 
 

Per Enevoldsen fortæller om den politiske  
terror, der i dag desværre er en del af vores 
hverdag, og den er ligesom spionagen under 
den kolde krig en undergravning af det danske 
samfund. Det stiller selvsagt store krav til PET, 
som er en hemmelig tjeneste, der nødvendigvis 

har en begrænset offentlighed omkring sin virksomhed, og som man 
faktisk kun hører omtalt, når et terror-anslag eller en spionagesag er 
blevet forhindret eller opklaret. Foredraget gennemgår efterretnings-
operationer fra virkelighedens verden, der i spænding og fascination 
på mange måder overgår selv roman-litteraturens fiktive spioner, 
terrorister og landsforrædere. 

 
Arrangementet inklusiv kaffe og hjemmebag koster 40 kr.  
Alle pensionister og efterlønsmodtagere er velkomne! 

Torsdag den 14. maj 2020. 
UDFLUGT TIL TIRPITZ MUSEUM.  

 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen når hygge-
klubben inviterer på en spændende dagstur til 
Museum Tirpitz. Vi kører fra morgenstunden og 
får kaffe og rundstykker i bussen. Entré til  
museet samt frokostplatte og eftermiddagskaffe/
kage i caféen følger med i prisen. Forventet 
hjemkomst til Mårslet omkring kl. 18.00.  
 
Pris pr. person: 500,- 
Tilmelding senest 1. maj til 
86 93 60 38 – 26 92 67 01 
else.svendsen@gmail.com 
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Indre Mission 
 

Onsdag den 25. marts er der møde med 
Missionær Jørgen Bloch, Randers. 
Emnet er: ”Helliget blive – kan jeg leve 
som jeg vil?” 
   
Med udgangspunkt i bønnen ”Helliget 
blive dit navn” vil vi se på, hvad den  
betyder for det liv vi lever. Vi vil se, at 

det er en meget konkret bøn om konkret forandring. 
  
Jørgen Bloch er vokset op i et arbejderhjem på Fyn. Som 
17 årig blev han mødt af Jesus, og det førte siden til en 
mere end fyrre år lang tjeneste i Indre Mission, hvor han i 
dag stadig er ansat på halv tid, også efter at pensionsalde-
ren er kommet. Jørgen bor i Randers sammen med sin 
hustru. De har fire børn og fem børnebørn. De har boet 
otte forskellige steder i Danmark og regner med, at  
Randers nu er deres slutstation. 
 
Mødet starter kl. 19.30 i sognehuset og  
alle er hjertelig velkommen 

Så er vi klar til at byde alle 
børn fra 3. klasse og op med i 
vores to nye kor, som starter 
efter Påske. Vores organist 
Kasper og kirkekulturmedar-
bejder Kirsten har masser af 
god musik i ærmet og de 
glæder sig til at dele den med 
sangglade børn og unge! Vi 

øver hver torsdag og vil desuden deltage med vores sange 
ved højtider og særlige lejligheder i kirken i løbet af året.  
  
Englekoret. 
3-5. klasse. Torsdag kl. 13.45-15.00. 
Tilmelding: 
kkm.maarsletkirke@gmail.com 
 
Stjernekoret. 
6-9. klasse. Torsdag kl. 15.15-16.30. 
Tilmelding: 
kasper.fonnesbaek@gmail.com  

Mårslet Kirkegårds takster 2020 

 

På Mårslet Kirkegård er fredningsperioden for kistegrave 
25 år og for urnegrave 10 år.  
Alle med bopæl i eller særlig tilknytning til Mårslet sogn 
har ret til at blive begravet på Mårslet Kirkegård uanset 
religiøs tilknytning. 
 
Erhvervelse og fornyelse af gravsteder i en 
fredningsperiode (momsfri) 
For medlemmer af Folkekirken: Gratis 
For ikke-medlemmer af Folkekirken:  
Kistegravsted m/1 plads               6.444,41 
Kistegravsted m/2 pladser                   10.740,69 
Urnegravplads                       1.181,47 
 
Obligatorisk vedligehold af indramning af 
gravsted i fredningsperioden (inkl. moms).  
Skal også betales ved fornyelse. Pr. år  25 år 
Kistegravsted m/1 plads            149,29       3.732,25 
Kistegravsted m/2 pladser  218,03       5.450,75 
Yderligere pr. plads udover 2    77,34       1.933,50 
Urnegravsted             106,33       1.063,30 
(10 år) 
 
Vedligeholdelse af gravsteder (inkl. moms) 
Pris pr. år   Renholdelse          Grandækning 
Kistegravsted m/1 plads  873,22            537,04 
Kistegravsted m/2 pladser       1.308,21            698,14 
Yderligere pr. plads udover 2 436,08            161,12 
Urnegravsted   671,29            537,04 
 
 

Legater for en fredningsperiode (inkl. moms) 
Priserne for et traditionelt gravstedslegat er pris pr. år (se 
ovenfor) gange det antal år et gravstedslegat er gældende. 
F.eks. koster vedligeholdelsen af et urnegravsted i 10 år 
med indramning, renholdelse og grandækning 13.147 kr. 
 
Legataftale er obligatorisk ved følgende gravsteds-
former: 
Urnegravsted i park, 10 år              5.773,30 
Urnegravsted i græs med plade, 10 år             5.773,30 
Kistegravsted i græs med plade, 25 år         14.433,25 
Urnegravsted, anonym fællesplæne, 10 år          2.685,20 
Kistegravsted, anonym fællesplæne, 25 år        10.740,75 
 
Gravkastning (momsfri)  Lørdagstillæg 
Voksengrav   5.799,96  1.933,33 
Barnegrav   2.899,99     966,66 
Urnenedsættelse     617,59     322,21 
  
 
 
Andet 
Aftale om forårs- og sommerblomster, juletulipaner, kranse 
og buketter kan tilkøbes. Nyanlæg og omlægning af grav-
steder udføres gerne af kirkegårdspersonalet og betales 
særskilt efter regning. Årsregninger efter de til enhver tid 
gældende takster vil blive udsendt forud ved hvert års be-
gyndelse. Hjemfaldsbreve udsendes i efteråret. Kontakt 
graveren for spørgsmål om vedligeholdelsesaftaler og andet 
på 8629 4841 eller graver@maarslet-kirke.dk 

Nye børnekor i Mårslet 
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Kontakt Kirken Kirken er åben 

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

Kirkebil 

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. 

 
Mårslet Menighedsråd  

Mårslet Kirke er på Facebook 
Find os, følg os og giv os gerne et LIKE! 

Menighedsrådsmøde 
 
Dato for næste menighedsrådsmøde: 

 
Onsdag den 18. marts 

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 
Mette Østgaard Henriksen  
Personregistrering Syd    
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Familiegudstjeneste 
Onsdag d. 2. april kl. 17.00 

 
”Hvorfor holder vi påske? 

 Torsdag d. 2. april har vi gudstjeneste for børn 
og andre, der gerne vil vide, hvad påsken kort 

fortalt går ud på. De grønne spejdere deltager, og 
måske vi også kan høre et nystartet børnekor 

synge for os. Det bliver med levende drama, når 
sognepræst Signe Høg fortæller os påskens  

begivenheder. 
  

Alle er velkomne, og vi glæder os til at se jer! 
 

Arrangeret af spejderne og 
Signe Høg 
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Der afholdes generalforsamling 
tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 19.00.
Dagsorden ifølge med vedtægterne.

Mvh. Bestyrelsen

Generalforsamling Mårslet vandværk

Gunnar Broholm
Ejendomsmægler, MDE

Birgitte Leander
Ejendomsmægler, MDE

Kasper Jensen
Salg & vurdering

KONTAKT OS
Harald Jensens Plads 1

8000 Aarhus C
8617 5000 - info@broholmbolig.dk

www.broholmbolig.dk

FÅ EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING 

• Spar omkostninger til kædesamarbejde
• Vi er uafhængige og bestemmer selv - sammen med dig
• Ejendommen udbydes til salg via intelligent online markedsføring
• Flid, etik og godt købmandsskab

Er du i tvivl - kom ind og få en kop kaffe og en snak om dine ønsker.
DU FINDER OS PÅ HARALD JENSENS PLADS 1 OG PÅ www.broholmbolig.dk

VI GIVER
2 GRATIS

BIOBILLETTER
VED SALGSVURDERING

OVERVEJER DU AT SÆLGE DIN BOLIG?

Send et indlæg til indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Gennem 154 år har 10 forstandere og 
hundredvis af medarbejdere modtaget 
tusindvis af elever på Testrup Højsko-
le og givet dem oplevelser for livet. 
 
Den 1. november 1866 bød den 28-
årige Jens Nørregaard 18 elever vel-
komne for første gang og i februar 
2020 blev 131 elever budt velkomne 
af  38-årige Simon Axø. 
 
Pensioneret højskolelærer Bent Kir-
keby vil fortælle historien om den tur-
bulente udvikling fra skolen var på 

størrelse med et parcelhus og til nuti-
dens store skolekompleks.  
 
Bent Kirkeby var ansat på højskolen 
gennem 28 år og var med til afviklin-
gen af Sygeplejeforskolen - den nye 
start som almindelig højskole fra 
1975 - den tragiske nedtur i begyndel-
sen af 80’erne og den besværlige men 
succesfyldte genstart fra 1986 under 
Jørgen Carlsen. 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 
 

2. Beretning om foreningens aktivi-
teter 
 

3. Fremlæggelse af regnskab til 
godkendelse 
 

4. Indkomne forslag 
 

5. Valg 
 

Valg af bestyrelse jf. §4 
På valg er: Ingerlise Wendland, 
Kurt Friis og Leo Jelling 
 

Valg af to bestyrelsessuppleanter 
På valg er Anders Errboe og  
Jørgen Kraglund.  
 

Valg af to revisorer 
På valg er Tage Andersen  
og Hans Vedholm 
 

Valg af én revisorsuppleant 
På valg er Ivan Dybvad 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
 

7. Eventuelt 
 
Når du har hørt om foreningens 
mange spændende aktiviteter og 
dagsordenen er godt overstået, er 
der gratis kaffebord samt interes-
sant lokalhistorisk fortælling 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening afholder ordinær  
Generalforsamling  

mandag d. 16. marts 2020 kl. 19.30 i Sognehuset, Obstrupvej 4, Mårslet. 
 

Efterfølgende er der lokalhistorisk fortælling: 

Testrup Højskoles historie: 
fra Nørregaard til Axø 

Nyt om betaling af  
medlemskontingent 
Efter det flotte og rekordstore frem-
møde på 86 medlemmer til sidste års 
generalforsamling har bestyrelsen 
besluttet, at vi vil arbejde på en ny 
måde for kontingentindbetaling.  
I foreningens 35 år har man kunnet 
betale kontant i døren, men fremover 
ønsker vi at kontingentet er betalt 

inden generalforsamlingen, enten via 
bankoverførsel eller på MobilePay, så 
vi undgår den lange kø ved indgan-
gen.  
Alle medlemmer vil derfor allerede 
nu modtage et brev om fornyelse af 
medlemskab for 2020. Kassereren 
kan modtage kontantbetaling i kaffe-
pausen til generalforsamlingen, hvis 
der er behov. Vi håber I tager godt 
imod dette tiltag. På forhånd tak! 
 

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. 
 
Årligt kontingent: 
Personligt: 75 kr. 
Husstandsmedlemskab: 150 kr. 

www.maarsletarkiv.dk 
Åbningstider i marts måned: 

 
 Tirsdag den 3.3. kl. 19-21 
 Onsdag den 11.3. kl. 16-17.30 
 Tirsdag den 17.3. kl. 19-21 
 Onsdag den 25.3. kl. 16-17.30 
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Forhistorien: Eigil Jakobsen, f. 1936, 
som vi tidligere har skrevet om i artiklen 
”Den fattige dreng fra Langballe”, der 
blev kaptajn på store luksuslinere, opbyg-
gede ruteflyselskab, som han solgte til 
SAS, og derefter byggematador i Tors-
landa ved Gøteborg, har sendt Lokalhi-
storisk Forening det svenske tidsskrift 
Länspumpen med en stor artikel, der be-
retter om skonnerten MARILYN ANNE, 
der blev søsat den 21. februar 1919 i 
Marstal under navnet FREM og hvad der 
i øvrigt skete med skibet til det i juni 
2019 kom hjem til Marstal for at blive 
fejret på 100 årsdagen for leveringen i 
1919. 
Den artikel inspirerede Eigil Jakobsen til 
at fortælle om sit bekendtskab med den 
tremastede skude, der i 1951 hed WEST-
VÅG, og nu MARILYN ANNE og om 
sin interesse for havet og sin kommende 
sømandskarriere. Eigil har naturligvis 
sendt artiklen til os, da han ikke har 
glemt, hvor og hvad han kom fra.  
 
Historien: Jeg læste med stor interesse 
historien om fartøjet, der var min første 
båd til søs og begyndelsen til min interes-
se for søen og en kommende sømands-
karriere. 
 
I efteråret 1951 var jeg lige fyldt 15 år og 
var træt af at gå på Odder Realskole i 
Jylland. Mit hjem lå 16 kilometer fra 
skolen (først i Hørret Skov ved Langballe 
og senere i Obstrup), og jeg havde fået en 
ny cykel imod løftet om ved tjenligt vejr, 
dvs. i princippet altid, undtagen ved sne-
fald, at cykle de 16 km frem og ligeså 
mange tilbage, for at spare penge til tog-
billetter – som vi faktisk heller ikke hav-
de råd til. Desuden var der krav fra sko-
len og mine forældre om gode studiere-
sultater, som jeg heller ikke kunne opfyl-
de.  
Det var et argument mere, som gav mig 
motivation for at indlede et hurtigt sab-
batår. 
Jeg havde læst om hula-hulapiger på 
sandstrande med vajende palmer og 
smægtende musik, vedvarende solskin 
med mad og drikke, og ingen krav om 
studier. Bare livets goder. Realiteten 
skulle vise sig at være langt fra drømme-
ne og et helt andet virkelighedsscenario. 
På biblioteket i Aarhus læste jeg blandt 
andet svensk i forskellige udenlandske 
aviser, og eftersom jeg var ret god til 
sprog, både engelsk og tysk, kunne jeg 
finde et argument til at overbevise først 
og fremmest min mor og få hendes vel-
signelse til at anskaffe søfartsbog og pas i 
stedet for, som mine forældre ville, at gå 
bag ved ploven og arbejde ved landbru-
get. Ingen arbejdskarriere kunne være 

mig mere fremmed.   
Om sommeren under skolegangen arbej-
dede jeg på gården og hjalp Mårslets 
bønder med forskelligt jordbrugsarbejde, 
så som at muge ud hos grisene, køre roer 
ind, læsse og losse, vende hø med en 
høtyv. Men et sådant liv var jo ikke noget 
for mig. Hvis jeg skulle etablere mig ved 
landbruget, forestillede jeg mig selv som 
godsejer med grøn lodenjakke, grønne 
støvler, hat og ridepisk, som jeg kunne 
pege med på det arbejde, som skulle ud-
føres af nogle af drengene. Og med en 
sort Mercedes, som agrene kunne inspi-
ceres fra. Alt dette var jo helt urealistisk. 
Det var bedre at stå til søs og opleve 
eventyr og romantik så hurtigt som mu-
ligt. 
Jeg pakkede de nødvendige papirer, pas 
og søfartsbog til en rejse til København 
for at linde låget på forskellige rederier, 
som fandtes i hovedstaden. Og jeg forsik-
rede min mor om, at jeg ville overnatte 
hos familie og søge arbejde til søs i en 
nær fremtid. Hun regnede sikkert med, at 
jeg ville komme hjem i løbet af et par 
dage efter min udflugt. 
 
Den første dag i København be-
gyndte med et besøg på DFDS rederikon-
tor. På den tid havde de fine rederier en 
portier/udsmider, og det var præcis lige 

det, der skete, han smed mig ud allerede 
inden, jeg var kommet inden for døren. 
Han kunne formodentlig ikke se potentia-
let i den 15-årige, som stod foran ham.  
Han spurgte efter mit ærinde og bad mig 
derefter eftertrykkeligt og uvenligt om at 
forsvinde. Efter at have opnået det sam-
me dårlige resultat hos J. Lauritzens rede-
ri gav jeg op og så kunne jeg komme 
hjem med halen mellem benene, præcis 
som min mor havde anet. 
 Mine besøg på Aarhus bibliotek og læs-
ningen af de svenske avisannoncer havde 
imidlertid oplyst mig om den store sven-
ske handelsflåde, og alle fremgangsrige 
svenske hverv, som på den tid var I:a, 2:a 
eller 3:a i nybygget fartøjstonnage i ver-
den.  
Helsingborg var bare nogle få rejsetimer 
borte, og stadigvæk var eventyrlysten 
ikke aftaget efter det uheldige Køben-
havnsbesøg. Jeg tog toget til Helsingør 
og færgen til Helsingborg, udrustet med 
frejdigt mod, en kuffert og et oprullet 
tæppe under armen, som min forudseen-
de mor tvang med mig, hvis jeg nu skulle 
blive tvunget til at overnatte på en jernba-
nestation. 
I Helsingborg tog jeg ind på Sømands-
hjemmet på Drottninggatan og forhørte 
mig om, hvordan jeg skulle bære mig ad 
med at søge til søs. Uanset hvor færden 

Eigil Jakobsen fortæller om sin første hyre 1951 

Eigil Jakobsen, 15 år i 1951. Foto i Eigils første pas og søfartsbog. Eigil er i dag en 
succesrig erhvervsmand i Sverige, der ikke har glemt sin opvækst i Mårslet sogn. 
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skulle gå hen, hvilket job i det hele taget. 
Efter at have fået de nødvendige oplys-
ninger, blev jeg skrevet ind på Sømands-
formidlingen i Helsingborg.  Jeg kan ikke 
huske, at der blev stillet specielle spørgs-
mål, efter at jeg havde fremvist sømands-
bog, lægeerklæring og pas. 
Allerede dagen efter, den 21. oktober 
1951 kaldte forstanderen for Sømands-
formidlingen mig ind på sit kontor. Han 
sad og talte med kaptajn Sven Olsson i 
telefonen, og med det ene øre mod høre-
røret spurgte han mig, om jeg kunne lave 
mad.  Jeg sagde, at jeg havde været med i 
spejderbevægelsen og plejede at lave 
mad til spejderne, når vi var på udflugter. 
Sømandsformidleren videregav min be-
sked, og i telefonen hørte jeg Sven Ols-
sons stemme: ”Send ham til Åhus! ” 
Just da lå nemlig motorsejleren WEST-
VÅG der efter at have losset briketter fra 
Østtyskland. 
Snart sad jeg på toget og første fase af 
mit sø-eventyr kunne begynde.  På perro-
nen i Åhus så jeg en herre med Vegahat, 
som kunne passe ind.  Han styrede lige 
mod mig og min oppakning, der var ikke 
andre, der havde et tæppe under armen.  
Vel ombord blev jeg præsenteret for mi-
ne skibskammerater. Det var bedsteman-
den Karl Holmberg, en dansk og en 
svensk jungmand eller letmatros. 5 perso-
ner var hele styrken, og min ansættelse 
som kok udøvedes hurtigt, med at holde 
liv i komfuret med briketter fra lasten i 
det samlede køkken/messe, hvor alle ind-
tog deres måltider. 

Straks efter min ankomst kastede 
vi los for en ny rejse til Østtyskland og 
Stralsund. I de første 15 minutter uden 
for havnepieren i Åhus havnede jeg i en 
rutchebane, som jeg tidligere kun havde 
oplevet i Tivoli i København. Forskellen 
var bare, at her var det gratis, hvad det 
ikke var i Tivoli. Derefter begyndte hel-
vede med stærke krængninger. Havde jeg 
kunnet betale for at slippe for rutcheba-
nen og rejse hjem til mor, ville ingen pris 
være for høj. 
Efter omtrent et døgn var vi fremme ved 
Stralsund, og det virkelige eventyr, som 
jeg havde set frem til, kunne begynde. Al 
søsyge, var nu som blæst væk. Hula-
hulapiger så jeg ikke noget til, og der 
hørtes heller ikke nogen smægtende mu-
sik, derimod fremtrådte et slidt havneom-
råde med ruiner efter Anden Verdens-
krigs hærgning. 
Det store eventyr udeblev også. Jeg hav-
de i stedet et hårdt arbejde med at holde 
liv i komfuret med lastens briketter, lave 
mad til 5 personer med de råvarer, der 
fandtes til at lave den af. Der fandtes ikke 
noget køleskab, men vel nok is-bokse, 
som holdt temperaturen nede. For øvrigt 
fandtes der tørkost, æg osv., samt en 
kødsteg pr rejse, der opbevaredes i sejl-
posen i masten for at mørnes og holde 
insekterne væk.  Mine madlavningskom-
petencer var jo begrænsede, men bedste-
manden Karl var en hyggelig fyr, som 
gerne vejledede mig, og han havde et 
stort hjerte. 
Ved et tilfælde ved havnen i Rostock lå 

vi og ventede på last af noget, som jeg 
ikke husker, men maden begyndte at 
svinde ind. Det eneste, jeg fandt, vat salt-
sild i en tønde, som tydeligt var tilbage 
efter WESTVÅG’s Islandsfiskeri i slut-
ningen af 1940’erne, -  så den var reelt 
vellagret og saltet. Jeg må nok sige, at 
stegt saltsild ikke var nogen særskilt el-
sket madoplevelse. 
Havneopholdet i Rostock faldt sammen 
med, at skipper Sven Olsson fejrede sin 
fødselsdag, og bedstemand Karl Holm-
berg ville velmenende overraske med en 
nybagt sukkerkage, som vi anrettede i 
fællesskab. Karl råbte på skipperen, at 
kaffen var serveret, men fik til svar, at det 
jo var unødvendigt med sukkerkage, der 
var vel bare gået en masse æg til. Han 
sagde også, at hvis vi skulle blive liggen-
de en dag mere, så ville det være helt slut 
med maden, og der fandtes jo ikke noget 
at købe i Østtyskland. Skipperen tog alli-
gevel en bid af sukkerkagen til kaffen. 
 
Frokosten ombord var en kulinarisk 
oplevelse, ofte kogte æg, hvis de fandtes, 
samt ansjoser i dåse, hvilket jeg aldrig 
tidligere havde stiftet bekendtskab med, 
men jeg rensede i alle tilfælde ansjoserne 
for ben og indvolde. Sven Olsson mente, 
at der var sløset med maden, han spiste 
sine uden at rense dem – sammen med 
æggene. Det var imidlertid kun, når vi lå 
i havn, at jeg fik lov til at deltage i målti-
derne. Til søs måtte jeg stå ved roret, når 
de andre havde middagspause.  ”Kom 
her, kogedjævel” var det sædvanlige tilta-
lenavn, sjældent Eigil eller Jakob, når 
min nærværelse påkaldtes. De kunne jo 
ikke vide, at de havde at gøre med en 
vordende søkaptajn og vordende befa-
lingshavende på have, som de aldrig ville 
få at opleve. 
Mine måneder på WESTVÅG i efteråret 
1951, fra oktober til jul, hvor skuden 
skulle lægges op for vinteren i Skärhamn, 
gav imidlertid mere smag på sømandsli-
vet og gode erfaringer, som ikke fortsat 
var ligeså romantiske som fra begyndel-
sen, men det er en anden historie. 
Jeg fik også lært økonomiens store betyd-
ning. Ved afmønstringen blev slutlønnen 
for min arbejdsindsats 185 kroner pr. 
måned, minus fradrag for 4 tallerkener, 
smadret under arbejdets udførelse, samt 
en gryde med hank, som jeg havde tabt, 
da jeg hev saltvand ombord for at koge 
kartofler. Trods alt blev der nogle kroner 
tilovers, fordi jeg som kok og ”allemands 
djævel” var fulgt med fartøjet på dets 
rejser. Alligevel trivedes jeg ombord, 
selv om jeg indimellem tænkte, at værre 
end det her kunne det ikke blive. 
         Eigil Jakobsen, Torslanda, Sverige. 
  Se evt. www.amhult2.se 
 
Redigering fra svensk:  
Ingerlise Wendland 

Westvåg i Frederikshavn 1947, hvor hun fik en ny Alfa-motor. Westvåg havde Skärhamn 
i Sverige som hjemstavn fra 1939-1957. Både før og efter  sejlede hun i Danmark under 
forskellige navne. Siden 1968 har navnet været Marilyn Anne, da en amerikaner var 
ejer nogle år. Marilyn Anne har været igennem et stort restaureringsarbejde og funge-
rer nu som skoleskib og er ejet af et driftsselskab i Struer, Holstebro og Herning kom-
muner. Foto fra Ronald Olsson, søfartshistorisk tidsskrift Länspumpen, nr. 4, 2019. 
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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

Næste Mårsletblad kommer til marts Deadline for tekster og annoncer er 10. feb 2020
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Den lokale
talmand

www.revisor-nielsen.dk • 2082 1810 • Mårslet



 31marts 2020

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

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 
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Vi er sydbyens mest 
sælgende mægler i 2019.*

Tør du lade være at spørge os, hvis du skal sælge din bolig?

Ring 86 93 65 66 og få en 
gratis vurdering af din bolig

danbolig.dk

Kontakt danbolig Beder på tlf. 86 93 65 66 og få en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering.

danbolig Beder
Kirkebakken 22

8330 Beder
Tlf. 86 93 65 66

*Kilde: boligsiden.dk pr. 08.01.2020 inkl. projektsalg

Alle boligtyper solgt i Beder, Mårslet, Malling og Solbjerg de seneste 12 måneder*

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

Anden lokal 
mægler

160
solgte

54
solgte 28

solgte
24

solgte 19
solgte 13

solgte

danbolig Beder
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Forårets offentlige foredrag i Mårslet MultiHal
Tirsdag 03-03-2020  
Titel: Det er bare en virus
Foredrag ved overlæge og virusforsker Anders 
Fomsgaard, Statens Serum Institut.
De er overalt, virus: det mindste smitstof som 
trænger ind i og udnytter levende celler til at 
formere sig. De fleste af dem er fredelige, men 
en del af dem giver sygdom og det er nogle af 
dem du vil høre om: ”de grove”, ”de utilpasse-
de”, ”de klamme” og ”de virkelig syge”. Dem 
der rammer os mennesker. Dem vi bør kende. 

Tirsdag 10-03-2020  
Titel: Fremtidens natur
Foredrag ved professor i økologi Jens-Christi-
an Svenning, Institut for Bioscience, Aarhus 
Universitet
Jorden er en levende planet fyldt med mange 
forskellige livsformer. Men Jordens store 
befolkning presser nu naturen. Hør hvordan 
mennesket påvirker Jordens biodiversitet og 
om konsekvenserne for fremtidens levende 
natur. Hvilke løsninger bør vi satse på?

Tirsdag 31-03-2020  
Titel: Dybhavet – nyt fra en ukendt verden.
Foredrag ved professor i biogeokemi Ronnie 
N. Glud, Biologisk Institut, Syddansk Univer-
sitet og
professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, 
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
Havbunden er Jordens største bioreaktor. 
Under overfladen lever ingen dyr – det er 
mikroorganismernes verden. Hop ombord på 
avancerede ubådsrobotter når to af verdens 
førende forskere afslører helt uventet liv.
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Vi har en fysisk butik i Beder, Tværskiftet 4, 
som har åben mandag til fredag imellem 8 og 

16, dog 15 om fredagen. Der er også mulighed 
for at leje maskiner via firmaet. 

Service kan bestilles på 70101005 eller http://
www.ahs.dk  

Martin Simonsen, Tværskiftet 4, 8330 Beder 
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SOLGT 
PÅ 31 DAGE
Hørretløkken 78, 8320 Mårslet

SOLGT OVER 

PRISEN

SOLGT 
SOM SKUFFESAG

Langballevej 164, 8320 Mårslet

SOLGT 
PÅ 75 DAGE
Obstruphøjen 30, 8320 Mårslet

Tlf. 70 70 79 61
aarhusmæglerne.dk
info@aarhusmaeglerne.dk


