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LEDER
Byen og landet
Lad os bare slå det åbenlyse fast, Mårslet er en by på landet: En tur
gennem byen fremhæver det oprindelige landsbypræg og rummer
mange kig til grønne marker og omgivende skove. Byens unikke
struktur med dybe kiler ind til kirken medfører, at alle Mårslettere bor
tæt på det åbne land. De seneste års forbedringer af stiforbindelser
til bl.a. Vilhelmsborg viser tydeligt, at mange ønsker at kunne tilgå
og færdes i byens grønne omgivelser. Anlæggelse af flere stier vil
selvfølgelig gavne de rekreative formål, men stierne vil også sikre en
bedre forbindelse internt i Mårslet – og det bør i særdeleshed komme
skolebørn og andre bløde trafikanter til gavn. I 2020 vil Fællesrådet
fortsætte og intensivere arbejdet med at realisere nye stiforbindelser i
Mårslet.
Udvikling af byens grønne omgivelser vil fortsat være højt prioriteret.
Byens struktur og sammenhæng med et mange hundrede år gammelt
kulturlandskab kan ikke let adskilles fra den naturmæssige oplevelse.
En balance mellem bevarelse af kulturlandskabet, forbedret naturmæssig diversitet, drikkevandsbeskyttelse og praktisk håndtering af øget
regnfald skal findes som del af den udvikling.
Jernbanen er også en del af byens omgivelser, oprindelse og selvforståelse. De nye togsæt er endnu ikke folkekære som den gamle Oddergris, og det bærer den kraftigere signalgivning eller tyfonering naturligvis sin del af skylden for. Fællesrådets Forretningsudvalg vil gøre
det til en mærkesag at få en aftale med Letbanen om reduceret støjbelastning fra tyfonering - til gavn for både naturoplevelser og nattesøvn
Anders Kjær
Formand, Mårslet Fællesråd

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
Forside foto: Jesper Andersen
Ved Vilhelmsborg
Tryk: WERKs Grafiske Hus a/s
Bjødstrupvej 2-4, 8270 Højbjerg
Tlf. 8627 5499, werk@werk.dk, www.
werk.dk
Mårslet Bladets tekster må gengives
med angivelse af kilde.
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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)
Formand:

Anders Kjær

Langballevænget 111

tlf. 23 3 8 21 72

Næstformand: Jens Thomsen

Tranbjerggårdsvej 20

tlf. 20 43 77 12

FU-Medlem:

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

FU-Medlem:

Finn Larsen

Langballevænget 92

tlf. 40 85 95 00

Suppleant:

Thorkild T. Clausen Nymarks Allé 42

tlf. 50 98 69 88

Suppleant:

Troels Laursen

tlf. 86 29 05 00

Hørretvej 12

Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.com
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Opfordring til bilister i Mårslet
4. årgang har haft projektuge og
overemnet er: ”Det burde nogen gøre
noget ved”. Vi har valgt at arbejde
med ”Trafik i Mårslet”. Vi vil gerne
fortælle, her i Mårslet Bladet, hvad vi
har oplevet.
Mandag d. 2/3 og tirsdag d. 3/3 var vi
ude at stå skolepatrulje sammen med
nogle fra 6. klasse. Vi ville undersøge,
hvor mange biler der egentlig kører
for hurtigt i Mårslet
Efter vi havde stået skolepatrulje
lavede vi et interview med dem, og vi
spurgte dem bla., om bilerne holdte

tilbage for dem m.m.
De fortalte, at der faktisk er nogle der
bare ignorer dem og kører imellem
skolepatruljen og børnene, der er på
vej i skole.
De fortalte også, at ca. 50 % af dem
der kører forbi skolen, kører for hurtigt.
Vi spurgte dem så om, hvad man
kunne gøre ved det. De sagde, at man
kunne sætte et skilt op, hvor der stod,
at man skulle køre langsommere, fordi
der faktisk render små børn omkring.
Da vi fik at vide, at der er voksne, der
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bare er ligeglade med skolepatruljen,
blev vi ret chokerede.
Vi har også selv erfaringer med en af
vores store søskende, som stod skolepatrulje, der også har haft problemer
med voksne, der har for travlt, når de
skal på arbejde.
Vores opfordring til de voksne der
kører bil i Mårslet er derfor:
Respekter skolepatruljen
Sæt farten ned – før det er for sent
Kom afsted i god tid
Marcus og Laura 4.a.
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Hold Mårslet Ren

Har du sat X i kalenderen, søndag den 26. april 2020.
Kl. 10.00 starter vi – på byens nye
torv - med kaffe, the og rundstykker,
sponseret af Superbrugsen.

i naturen i hundredvis af år, hvor den
stille og roligt splittes til mindre og
mindre stykker.

Plastik er et fantastisk materiale, fordi
det er let og stærkt – men netop derfor
er det også noget rigtig skidt, når det
havner i naturen.

Sidste år havde vi meget fokus på
cigaretskodder, og vi samlede mega
mange skod. I år vil vi fokusere på
plastik. Fastfood-emballager, slikposer, flasker, poser, låg, engangsservice,
cigaretskod og meget andet. Derfor
tæller vi plastik-stykker på Affaldsindsamlingen 2020.

Plastik tages af vinden, bliver blæst
rundt omkring og havner måske i
Giber Å og flyder videre ud i havet.
Samtidig er plastikken stærk, så den
forsvinder ikke bare – den kan blive

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 selve dagen vil du
også møde andre medlemmer af Stilauget – vi glæder os til at se dig.
Vi har affaldssække til alle, men lette
havehandsker er fornuftige at tage
med hjemmefra.
På gensyn på byens torv, søndag, den
26. april kl. 10.00.
Mårslet Stilaug

Nyt fra Mårslet Juletræslaug
flyver højt og er kun en prik på den
blå himmel, så jeg kunne ikke se den,
men hører den tydeligt.
Med forårets kommen bør vi ikke
glemme vinteren, som jo ikke var som
vintere plejer at være. 2020 bød kun
på lidt frost og tempereture på 2 -8
grader, og så regn og regn og regn
igen.
De stakkels landmænd og sommerhusejere der fik oversvømmede deres
marker og enge, og ejernes haver og
kældre.

Hele Danmark skriver om marts måned, at det er den første forårsmåned,
så det tror vi da på.
Jeg har selv oplevet lærken en tidlig
morgen på min morgentur til Testrup.
Jeg hørte dens tydelig triller. Lærken

Foråret er også tiden hvor Mårslet
Juletræslaug begynder et røre på sig.
Vi er nemlig klar med juletræslaugets
støttebeviser for 2020, som vi vil
forsøge at sælge til Mårslets borgere i
løbet af foråret og sommeren, sådan
ved byens forskellige begivenheder.
Vi hører ofte at folk siger det ikke er
jul endnu, som selvfølgelig er rigtig,
….men alligevel !!

Sagen er jo den at vi skal have pengene ind før vi kan bruge dem.
Vi har lavet 300 støttebeviser a´ 20 kr.
som Mårslets borgere kan betale enten
kontant, eller på MobilePay på nr.
25513288, som er det mobilnummer
vi har benyttet hidtil. Men om føje tid,
får vi et Mobil
box nummer. Det tager sin tid med
registreringen af boxen, så vi venter
på godkendelse fra myndighederne.
På støttebevisene kan man vinde en
flaske julebrændevin, som vil blive
trukket lod, når vi tænder Mårslets
juletræ, og det sker den første lørdag i
advent, som i år er den 28. november.
Naturligvis kan ikke alle vinde snapsen, men så må man trøste sig med at
man har støttet et godt lokalt initiativ.
MVH.
Oldermanden i Juletræslauget.

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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TMG
Introaftener til MCM - Mårslet Cykel klub
sociale cykelarrangementer og en god
ånd, hvor vi alle bidrager.

Elsker du at cykle og kunne tænke
dig at dele glæden med andre? Har du
gået til spinning og har lyst til at flytte
din motion ud i frisk luft og skøn
natur? Måske har du tidligere cyklet i
klub og vil gerne afprøve MCM?
I april afholder vi 3 introduktionsture
for potentielle nye medlemmer til
Mårslet Cykelklub. I klubben er vi
både kvinder og mænd, og vi kører typisk i 3-4 hold inddelt efter tempo. Vi
har en fantastisk klub med bla. gode
Formand
Næstformand
Kasserer
FU-medlem
Badminton
Basketball
Cykelmotion
Dart
Floorball
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Motion
Pétanque
Tennis
Volleyball

Introduktionsaftenerne afholdes
tirsdag 14., 21, og 28. april. Det bliver
3 aftener, hvor vi mødes til træning
sammen med resten af klubben ved
hallen kl. 18. Tirsdag er en af klubbens træningsaftener.

Tilmeld dig på mail til mettebp@
gmail.com eller annekatrinekkusk@
gmail.com, og skriv lidt om din erfaring med at cykle. Vi glæder os til at
se dig.

Vi starter aftenerne med en kort introduktion af klubben og af det at cykle
i gruppe. Har du cyklet i klub før,
er du meget velkommen til at cykle
med på klubbens træningstur, men er
du ny, er der arrangeret en særlig tur.
Du skal helst have en racercykel eller
indledningsvist en letvægtscykel med
udvendige gear.

Forretningsudvalg:
Micael Østergaard
40 25 27 11
micael.ost@gmail.com
tmg.andersbraagaard@gmail.com
Anders Braagaard
50 88 76 73
Gerda Svendsen
40 31 13 79
svendsengerda@gmail.com
krusejacobsen@gmail.com
Claus Jacobsen
41 72 73 19
Afdelingsrepræsentanter:
Afdelingsrepræsentanter
Jens Birk
51 30 89 50
jensbirk1973@gmail.com
jespersanderdk@gmail.com
Jesper Sander
20 64 02 88
jorgensenhansjorgen0@gmail.com
Hans Jørgen Jørgensen
20 84 30 72
soerenhoulberg@gmail.com
Søren Houlberg
51 88 31 22
hbs@nykredit.dk
Henrik B. Schau
51 30 88 96
hellefoged77@gmail.com
Helle Foged
20 47 27 20
jane@tmggymnastik.com
Jane Midtgaard Madsen
61 33 66 08
formand@tmg-haandbold.dk
Henrik B. Jensen
40 15 78 67
and.sondrup@gmail.com
Andreas Sondrup
91 31 44 02
kirstenvilly@gmail.com
Kirsten Sørensen
27 59 23 51
formand@tmg-tennis.dk
Henrik Breyen
Claus Jacobsen
41 72 73 19
krusejacobsen@gmail.com
Foreningsudvikler:
Pernille Bechsgaard Fast
51 22 85 41
pernille.bechsgaard@dgi.dk
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TMG på skolebænken.
Konkret har hele projektet til formål
at skabe fællesskab og glæde gennem
idræt og fysisk aktivitet. I praksis
arrangeres der to aktivitetsdage med
seks forskellige idrætter samt et
forberedelseskursus i bevægelsesglæde. Dette aktivitetsforum danner en
ramme, hvor børnene fra storbørnsgrupperne og indskolingen får udløst
endorfiner igennem idræt og mærker
det fællesskab, der styrker deres sociale relationer. Derudover vil det give
dem smil på læben og sved på panden,
som booster sundhedsperspektivet.

Fra TMG’s perspektiv giver det
samtidig mulighed for at vise målgruppen, hvad der tilbydes i fritiden
samt en mulighed for at hverve nye
medlemmer til eksisterende hold, hvor
bevægelsesglæden er i fokus.

Fordelen ved at hverve medlemmer i
aldersgrupperne så tidligt som muligt
er, at vi kan se, at når børn deltager
i foreningsidræt tidligt, så bliver
det som oftest også et naturligt valg
i fritiden, og herved fastholdes de
nemmere.

Nu kan vi præsentere at TMG er
kommet på skolebænken i et Åben
Skoleprojekt mellem Mårslet Skole,
dagtilbuddene i Mårslet og TMG (Testrup Mårslet Gymnastikforening), for
storbørnsgrupperne i dagtilbuddene og
indskolingen, 0-3. klasse.
Helt overordnet er dette startskuddet til et større samarbejde mellem
Mårslet Skole, dagtilbuddene i byen
og TMG. Vi ønsker at styrke hinanden
ved at lave aktivitetstilbud sammen i
dagtimerne, hvor faciliteterne i Mårslet MultiHal står ledige. Det skal sæt-
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te rammen for, at vi bruger hinanden
optimalt, udnytter byens faciliteter og
styrker vores landsbysamfund.

Projektet skal på sigt danne grobund
for et større projekt, hvor vi gerne
vil have alle klassetrin med på flere
aktivitetsdage eller opdelt i klassetrin
og idræt. I den forbindelse skal der
udarbejdes et årshjul sammen med
skolens personale, hvor faglige mål
skal drøftes, så idrætstimerne i skolen
kommer til at komplimentere projektet.
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Det giver samtidig god mening at inddrage de børn, som skal starte i skole
efter sommerferien, da det vil booste
børnenes skoleparathed og understøtte
skolens velkomst at mødes med de
kommende skolebørn på to ekstra
aktivitetsdage.

Vi har desuden set, at de børn, som
har dyrket idræt i fritiden, har en
social fordel, når de starter i skole. De
børn, der kender andre børn fra andre
børnehaver finder hurtigere ind i en
social relation, som styrker deres selvværd og medvirker til, at de bedre kan
fokusere på dét at lære fremfor først at
skulle finde nye relationer og så være
klar til at lære.
(fortsættes næste side)

Projektets aktiviteter

•

•

Åben Skole-projektet består af
to aktivitetsdage, hvor TMG har
tre afdelinger med pr. gang, som
underviser og står for deres aktivitet. Der er i alt seks ud af tolv
afdelinger fra TMG, som er med i
projektet.
• Følgende afdelinger deltager:
Gymnastik, Badminton, Tennis,
Basketball, Floorball og Håndbold.
• Tre ud af de seks afdelinger har
allerede aktiviteter i fritiden til
målgruppen, og de sidste tre har
grundet dette samarbejde planer
om at starte aktiviteter op til målgruppen i fritiden efter aktivitetsdagene. Dette vil give flere tilbud
til målgruppen i fritiden, som er
efterspurgt og har et potentiale på
348 personer, der ikke er medlemmer af TMG lige nu.
• Inden de to aktivitetsdage vil der
blive afholdt et kursus i bevægelsesglæde ved DGI-konsulent,
Mikkel Jung, der dagligt arbejder
med lignede skoleprojekter og bevægelsesglæde i idrætten. Kurset
er for TMG-instruktører/trænere,
idrætslærere og pædagoger.
På aktivitetsdagene vil de to
•
haller blive opdelt i to dele, hvor hver
idræt får sin del til at lave aktiviteter i.
• Første aktivitetsdag vil blive 6/5,
og her vil gymnastik, basketball
og floorball blive repræsenteret.
• Næste aktivitetsdag vil blive i
maj, og her vil tennis, badminton
og håndbold blive repræsenteret.
• Børnene vil få en flyer med hjem,
hvor de kan se alle idrætter, der
tilbydes af TMG i fritiden. Dette
har forældre og børn ikke kunnet
se tidligere, og det har potentielt
været svært at orientere sig om
alle tilbud til aldersgrupperne. Vi
er dog ved at undersøge om dette
kan lade sig gøre i skoletiden,
men som udgangspunkt er alle
parter positive for ideen.

Mårslet på nettet
www.maarslet.net

På den lange bane skal der laves
et årshjul for kommende aktivitetsdage, hvor de store årgange
kommer også med. Dette er vi i
skrivende stund ved at lave et oplæg til skolens fagpersonale, som
skal præsteres d. 11/3. Sammen
med skolens fagpersonale skal der
drøftes faglige mål og hvor kan
TMG styrke de faglige mål gennem forskellige idrætsgrene.

•

•

•
Projektets omfang:
•

Antal børn og unge/antal klasser:
Ca. 450 børn i alt. 360 børn i 0.-3.
klasse og 90 børn i storbørnsgrupperne i dagtilbuddene. På længere
sigt, bliver det mange flere børn
når mellemtrinnet og udskolingen
også inkluderes, men dette er ikke
på helt på plads endnu.

Idrætsforeningen – handlinger og
effekter:
•

•

Tidsmæssigt omfang (timer og
udstrækning): Der skal afholdes
to aktivitetsdage af seks timer
hver. Samt et to-timers kursus i
bevægelsesglæde.

•

Projektets mål:
Børn og unge – handlinger og effekter:
•

•

•

Helt overordnet skal det give børnene lyst til at dyrke idræt eller få
sig bevæget i løbet af dagen.
Det skal også danne spiren til små
idéer til, hvad børnene selv kan gå
i gang med i en leg og få bevæget
sig endnu mere.
Det skal booste Deres sociale
relationer på tværs af klasser og
årgange og højne Deres sundhed.

Skolen – handlinger og effekter:
•

Skolen ønsker at få mere struktureret aktivitet i deres ”Leg og
Lær-tid” i skolen, så det fremmer
sociale relationer og skaber inspi-

ration til idrætstimen og SFO-tid.
Effekten skal gerne være gode
stimuli til børnene og derved mere
ro til børn, lærere og pædagoger.
Dette projekt skal desuden give
idrætslærere og pædagoger i
SFO’en ekstra viden om, hvad
foreningsidræt er og kan, og
give dem inspiration til, hvordan
bevægelsesglæde kan tænkes ind i
idrætstimer og SFO-tid.
Derudover skal det gerne være
starten til et stort og varigt samarbejde mellem skolen og idrætsforeningen, hvor vi i fremtiden bliver
en naturlig samarbejdspartner,
hvorigennem vi selv kan skaffe
interne undervisere til aktivitetsdagene.

•

TMG’s ønske er, at skolen skal
finde det naturligt at spørge TMG
om hjælp og inspiration til idrætsaktiviteter og se foreningen som
et naturligt valg.
Derudover ønsker TMG at tage
et socialt ansvar for at sikre, at
børnene på Mårslet Skole får nok
bevægelse i løbet af deres skolegang. Dette ansvar medfører
at løfte dette projekt økonomisk,
da skolen ikke har økonomi til at
prioritere ekstra bevægelse end de
allerede får, og derfor har TMG
indvilget i at betale dette projekt
og finde pengene igennem puljer.
Yderligere skulle det gerne hverve flere medlemmer til TMG i de
nævnte årgange.

TMG, Mårslet skole og Mårslet
dagtilbud er meget stolte af at kunne
præsentere dette projekt og glæder sig
til at se hvad det udvikler sig til.
Fast, Foreningsudvikler for TMG.
Pernille Bechsgaard

Send et indlæg til Mårslet Bladet
indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Venneforeningen
på Kildevang.
Inviterer til vores sidste banko spil inden efteråret

Vi gør opmærksom på at deltager til spillet skal benytte den modsatte indgang til den
vanlige trappe på Kildevang da trappen er spærret på grund af trappen skal renoveres
BANKO SPIL
Søndag den 26. 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 velkommen.
Arrangementerne foregår i Cafeén på Kildevang kl. 14,00.
VI HAVDE EN RIGTIG HYGGELIG BEBOERMIDDAG I FEBRUAR MÅNED
Kender du /I ikke Venneforening, kan jeg for fortælle, at vi er en støtteforening 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

Mårslet Bridgeklub
inviterer til sommerbridge på følgende torsdage i maj, juni og august:

Maj:
Juni:
August:

14.05., 28.05.
04.06., 11.06., 18.06., 25.06.
06.08., 13.08., 20.08., 27.08.

Turneringen starter kl. 18.30 på Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet. Man
medbringer selv kaffe/the eller andre fornødenheder.
Pris: 40,00 kr. pr. spiller pr. gang. Der spilles om mesterpoint, handicap og vinpræmier, og der
spilles med EDB-lagte kort og bridgemate.
Betaling senest onsdag via mobilepay nr. 22 64 67 29 (klubbens kasserer Kirsten) eller overførsel
til konto 7267-1055035.
Der er plads til 60 spillere – så tilmelding efter ”først-til-mølle”-princippet.
Tilmelding senest torsdag kl. 12 til Hanne på mail: hanne@sallingjensen.dk
Hovedsponsor:
Djurslands Bank
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Aktiviteter i April 2020.
Fredag d. 3. april kl. 14.30 – 16.00.
Gudstjeneste og kaffebord.
Lørdag d. 18. april kl. 14 – 16.
Josser Herold kommer forbi og fortæller i anledning af
100års-dagen for Genforeningen. En fremragende foredragsholder kommer til byen. Kom selv og hør med. Foredrag, kaffe og kage for 25 kr.
Tirsdag d. 21. april 14.00 – 16.00.
Korunderholdning ved Århus Ældrekor.
Onsdag d. 22. april kl. 17.30 – 19.00.
Spis-Sammen-Aften på Kildevang. Sædvanlige priser
65/30 kr. Tilmelding nødvendig senest onsdag d. 15. april
på tlf: 22260147 eller
mail: brugerkildevang@msn.com
Aftenens menu: Flæskesteg med salat og rabarbertrifli til
dessert.
Torsdag d. 23. april kl. 14 – 16.
I anledning af begivenheden Danmark spiser
Sammen arrangerer Centerrådet igen i år Store Kagedag
på Lokalcentret. Vi håber, at mange kommer forbi, som det
var tilfældet sidste år. Det koster kun 30 kr. at spise med.

Mandag d. 27. april kl. 14.00 – 16.00
Skosalg ved Dorthe Andersen. Foregår i Caféen.
Onsdag d. 29. april kl. 13.30 – ca. 16.30.
Vi gentager successen: Ole Iversen, Visbjerg Hegn, kommer igen forbi og laver oplæg til månedens danske film.
Denne gang Pelle Erobreren. Der serveres kaffe undervejs.

Det nyvalgte Centerråd har konstitueret sig med
medlemmerne: Helle Brøndum ( formand,) Else Andersen,
Henny Iversen, Gerda Jensen, Lene Gade Jørgensen ( næstformand og kasserer,) Else Svendsen og Grethe Sørensen.
Menuplan for Café Kildevang i april.
Dagens ret serveres kl. 12.00. Weekend og Påske lukket.
Dato:
1. Bankekød med kartoffelmos og grønt.
2. Ovnbagt laks i øl, serveres med hasselb. kartofler.
3. Kalvelever med bløde løg, sovs og kartofler.
6. Mørbradgryde med kartoffelmos, grønt og surt.
7. Hønsekødssuppe med melboller og brød.
8. Boller i selleri med kartofler, grønt og sovs.
14. Buffet.
15. Brændende kærlighed med rødbeder til.
16. Torsk med sennepssovs og grønt.
17. Gule ærter og nakkesteg.
20. Kalkun og flødekartofler.
21. Biksemad med spejlæg og rødbeder til.
22. Pølse m. brød til frokost. Fællesspisning aften: Flæskesteg, kartofler, salat og rabarbertrifli.
23. Stegt kuller med basilikumpesto og hasselback.
24. Benløse fugle med kartofler og grønt.
27. Stegt kylling m. kartoffelbåde og sovs.
28. Enebærgryde med kartofler og grønt.
29. Hakkebøf med tilbehør.
30. Rødspætter, kartofler og persillesovs.
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.

april 2020
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SUCCESRAPPORT FRA MÅRSLET
Aarhus
Mæglerne

Gennemsnit
i Mårslet

(i Mårslet)

(alle mæglere)

36 dage

80 dage

Salgsrate

100 %

82,8 %

Afslag

-1,6 %

-3,2 %

Salgstid
(gennemsnit)

(gennemsnit)

Kilde: Boligsiden.dk. Tal fra find mægler i postnummer 8320 de seneste 365 dage for villaer og rækkehuse. Pr. 10. marts 2020.

KUNDEUDTALELSE
God samarbejdspartner ved vores hussalg.
Vi følte der var interesse for at få vores hus
solgt. Salget gik smertefrit og til overpris.
Kan varmt anbefale Aarhus Mæglerne.
Bjarne & Dorthe Skovby
Sælger af Ovesdal 24, 8320 Mårslet

VORES TEAM I MÅRSLET

Jonas Bojsen

Thomas Lignell

Morten Eriksen

Ejendomsmægler

Ejendomsmægler

Indehaver

70 70 79 61
aarhusmæglerne.dk/maarslet
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DE 4 SENESTE SOLGTE BOLIGER I 2020

SOLGT
PÅ 4 DAGE

Frøkærparken 88, 8320 Mårslet

SOLGT
PÅ 7 DAGE

Nymarksvej 12E, 8320 Mårslet

SOLGT

Aarhus
Mæglerne

SOM SKUFFESAG

Langballevej 164, 8320 Mårslet

SO

LG
PR T OV
ISE ER
N

SOLGT

PÅ 31 DAGE
Hørretløkken 78, 8320 Mårslet

april 2020
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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

Mårslet fællesråd ny hjemmeside
WWW.MAARSLET.NU

Send et indlæg til indlaeg@maarslet-bladet.dk

OVERVEJER DU AT SÆLGE DIN BOLIG?
FÅ EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

VI GIVER

• 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

2 GRATIS
BIOBILLETTER
VED SALGSVURDERING

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

KONTAKT OS
Harald Jensens Plads 1
8000 Aarhus C
8617 5000 - info@broholmbolig.dk
www.broholmbolig.dk

Gunnar Broholm

Ejendomsmægler, MDE
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Birgitte Leander

Ejendomsmægler, MDE

Kasper Jensen
Salg & vurdering
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kirkesiderne

- med nyt fra mårslet kirke og sogn —

Del 2: Hvad laver en præst?
I forrige blad bragte vi første del af Vi kommer naturligvis også på
præsternes klumme. Anden og sidste Kildevang, hvad enten det er til
gudstjenester eller for at samtale med
del kan læses her:
ældre på tomandshånd eller i grupper.
Noget af det, der fylder rigtigt meget i
forhold til præstens arbejde, er konfir- En anden vigtig samarbejdspartner er
skolen. Vi løser opgaver sammen
manderne. Vi skal selvfølgelig
tilrettelægge forberedelsen af dem, så såsom de kirkespil, vi laver med hver
de bliver klar til deres store festdag. klasse på 3. årgang, og så tilrettelægDe fire klasser kommer hver en gang ger vi temadage for 7. årgang sammen.
Det bliver til en del møder og mails i
om ugen i sognehuset, og det er
anledning til liv, glæde og da også ind løbet af året.
imellem frustrationer og bekymringer.
Unge mennesker i den alder kan have Kommunikation omkring kirkelige
meget at slås med, og ofte kan de være handlinger, som fx aftaler om tidsgodt brugte, når de kommer til os efter punkter for dåb og en forudgående
en lang skoledag. Men de tvinger os til samtale, er måske årsag til, at der ofte
at være på og til stede, og man er ikke i er en række meget forskelligartede
tvivl om, hvorvidt det man gør virker mails at forholde sig til i løbet af en
eller ej. Der er umiddelbar respons. dag, som jo altså også byder på underMan kommer til at holde af de unge visning, møder og kirkelige
mennesker og får tænkt over tingene handlinger. En kirkelig handling tager
lang tid at forberede. Man skal vælge
på en ny måde med dem i huset.
salmer, der passer til teksterne, og ud
Vi er i kontakt med folk i alle aldre. Vi fra en bunden opgave, hvad enten det
besøger dem, der skal giftes, have et er at sætte et brudepar eller en afdød i
barn døbt eller tage afsked med et kært centrum eller at forkynde evangeliet
menneske. Man ved ikke på forhånd, alene, så kræver det tid til fordybelse
hvordan en samtale vil udvikle sig; om at få tænkt igennem, hvad man vil sige,
det, man først troede var en glædelig og hvordan man bedst får det sagt. Her
samtale om det at få et barn, og hvad kan det være en rigtig god idé at lukke
dåben betyder, pludselig viser sig at
tage en drejning, hvor der i
virkeligheden er dybe ar på sjælen, der
presser sig på for at blive talt om.
Præster har en omfattende
tavshedspligt, så vi bliver betroet
meget. Det føles som en stor ære at
blive lukket ind i andre menneskers
liv, både i den største glæde og i den
dybeste sorg.
Vi har også samtaler med mennesker,
der ikke skal have foretaget en kirkelig
handling, men bare har brug for et
menneske at betro sig til. Vi kommer
ud i hjemmene hos dem, der
efterspørger at komme til nadver, men
ikke er i stand til at komme i kirken
selv.

april 2020

ned for mails imens.
For at have noget at øse af, må man
selv følge godt med i
samfundsdebatten, læse skønlitteratur,
digte eller lignende og ikke mindst
også følge op på det teologiske stof.
Ellers skal man i hvert fald have et
meget rigt indre, som man bare kan
lukke op for sluserne af. Vi følger også
hver især nogle efteruddannelseskurser
for hele tiden at dygtiggøre os. Vi skal
forstå det særlige sted, vi er valgt til at
være præster: Hvad er Mårslet for et
sogn? Hvad kalder menigheden og folk
i sognet i øvrigt på? Hvad er tiden
løbet fra, og hvordan kan vi bedst være
sammen om at være kirke?
På én gang skal man være meget
nærværende, samtidigt med at man er
optaget af ting, man går og tænker
over og skal have nedfældet på papir.
Man har fået noget betroet; indblik i
andres fantastiske eller svære liv, og
man kan på ingen måde deltage i byens
sladder. Man har, som medlem af
menighedsrådet, ledelsesansvar for
kirkens personale, man leder de kirkelige handlinger, men meget af det
øvrige arbejde er ikke klart defineret.
Vi skal, der hvor det er relevant, bruge
vores faglighed til at gå forrest men
samtidigt give plads for andre, da
kirken er vores allesammens kirke.
Man kommer ingen vegne uden gode
relationer, de skal plejes, og der er
masser af gode folk og gode viljer, når
man træder ind i sognehuset. Måske er
man travlt optaget af den næste
opgave, der venter på én, men
samtidigt skal man have tid til dem,
der vil én eller vil kirken noget. Det er
svært at gøre alle tilpas, men man skal
så huske det evangelium, man er sat til
at forkynde. Det minder os om, at vi
som præster ikke er centrum for det
hele, og fejler man, går det nok
alligevel.
Med venlig hilsen,
Sognepræsterne
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Kirketiderne

Menighedsrådsvalg 2020
Mårslet Kirke?

- Du bestemmer hvad din kirke kan
April

Torsdag d. 2. april kl. 17.00.
Familiegudstjeneste

Præst Signe Høg.

Vil du være med til at sætte kursen for Mårslet Kirke?
Nu får borgere i Mårslet Sogn igen mulighed for at erhverve sig en post i
menighedsrådet og gøre deres stemme gyldig. I efteråret skal vi nemlig vælge
et nyt menighedsråd for den næste 4-årige periode.

Fredag d. 3. april kl. 14.30.
Gudstjeneste på Kildevang

Præst: Signe Høg.

Hvad laver man i menighedsrådet?
Hvordan foregår valget?
Det og meget mere kan du få svar på, når vi
inviterer til menigheds– og informationsmøde
d. 12. maj kl. 19.00 i sognehuset.

Søndag d. 5. april kl. 10.00.
Palmesøndag.
Præst: Trine Nissen

Alle er velkomne!
Med venlig hilsen
Mårslet Menighedsråd

Torsdag d. 9. april kl. 10.00.
Skærtorsdag
Præst: Signe Høg.
Fredag d. 10. april kl. 10.00.
Langfredag. Musikalsk gudstjeneste.
Præst: Signe Høg.
Søndag d. 12. april kl 10.00.
Påskedag.
Præst: Trine Nissen
Mandag d. 13. april kl. 10.00.
2. påskedag.
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 19. april kl 10.00.
1. s. e. påske.
Præst: Trine Nissen
Søndag d. 26. april kl. 10.00.
2. s. e. påske.
Præst: Signe Høg.

Maj

Søndag d. 3. maj kl. 10.00.
3. s. e. påske. Konfirmation
Præst: Signe Høg
Fredag d. 8 maj kl. 9.00 + 10.00
Store bededag. Konfirmation
Præst: Signe Høg / Trine Nissen
Søndag d. 10. maj kl. 10.00.
4. s. e. påske. Konfirmation.
Præst: Trine Nissen

Aktivitetskalender for
Mårslet Kirke og Sognehus
April
Tirsdag d. 31. marts kl. 15.00.
Påskespil ved 3.b i kirken

Mandag d. 6. april kl. 09.30.
Mandagscafé i sognehuset

Haydns strygerkvartet
”Jesu Kristi syv ord på korset”
D. 10. april kl. 10.00

Tirsdag d. 14. april kl. 14.00.

Foredrag
Hyggeklubben i sognehuset
Tirsdag d. 21. april kl. 14.00-16.00
Dåbskluds strikkeklub i sognehuset.
Onsdag d. 22. april kl. 10.00.
Frokostpausen i sognehuset.
Onsdag d. 22. april kl. 19.00.
Menighedsrådsmøde i sognehuset.
Onsdag d. 22. april Kl. 19.30.
Indre mission -Fyraftensmøde med
Brian Madsen


 Se omtale i kirkesiderne
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Langfredagsgudstjeneste
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CoMa-kvartetten består af 4 professionelle musikere fra København og
Malmø, som nu på 9. år, trækker fulde
huse, når de turnerer rundt med
Haydns mesterværk, som de har opført mere end 90 gange i Påsketiden.

MÅRSLET-bladet april 2020

Familiegudstjeneste
Torsdag 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. Det bliver et levende drama,
når sognepræst Signe Høg fortæller os
påskens begivenheder. De grønne spejdere
deltager til gudstjenesten.
Alle er velkomne, og vi glæder os til at se
jer!
Arrangeret af spejderne og Signe Høg

Så er der nye datoer for DropInDåb
Det er aldrig for sent at blive døbt. Folkekirken i Aarhus tilbyder DropInDåb, hvor alle kan blive døbt på stedet uden
tilmelding. Det eneste der skal medbringes er gyldig billedlegitimation.
Du kan læse mere om DropInDåb på Mårslet Kirkes hjemmeside.
De kommende datoer for er:
Lørdag 14/3 kl. 11-14, Vor Frue Kirke
Mandag 1/6 kl. 12.30-15.30, Møllevangskirken
Lørdag 26/9 kl. 10-12, Skæring Kirke
Fredag 6/11 kl. 16-19, Fredenskirken

Babysalmesang

To nye kor

Er du på barsel, så har du mulighed for at være med på
vores nye babysalmesangshold. Vi synger, leger, spiller på
små instrumenter, puster sæbebobler, oplever kirkerummet
og lytter til smukke klange. Når vi er færdige er der kaffe,
te og tid til at hyggesnakke, for de som har tid og lyst til
det. Man behøver ingen forkundskaber for at være med
- Alle er velkomne.
Babysalmesang varetages af kirkekulturmedarbejder
Kirsten Bach, som er uddannet fra musikkonservatoriet
med speciale i sang og musik for småbørn.
Et forløb strækker sig over 8 gange og koster 200 kr.
Nyt hold pr. 16 april. Åbent for tilmelding nu.
Kontakt Kirsten på kkm.maarsletkirke@gmail.com

Så er vi klar til at byde alle
børn og unge fra 3. klasse og
op med i vores to nye kor!
Vores organist Kasper og
kirkekulturmedarbejder
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

april 2020
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Frokostpausen
- et fællesskab for mænd

Vi holder frokostpause onsdag
den 22. april
kl. 10.00-12.30
i Mårslet Sognehus.

Gudstjenesterne på Kildevang
– Nu med hver deltagers egen hjemmelavede andagtsbog

Vi begynder kl 14.30 ved kaffebordet, hvor vi taler om salmevalg og
gudstjenestens form. Præsten vil læse søndagens tekst og herudfra holde et
mindre oplæg. Vi synger salmer, præsten lyser velsignelsen og der bliver mulighed for nadver.
Til sidst laver vi videre på andagtsbøgerne.
Næste gang er d. 3. april ved Signe Høg.

Vi lægger ud med rundstykker og
kaffe. Bagefter er der underholdning 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
Mårslets sorg- og livsmodsgruppe henvender sig til sørgende, som har brug
for 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.
Sorggruppen er en lukket gruppe, som starter op to gange årligt. Næste gruppe
begynder til august/september.
For mere information se Mårslet kirkes hjemmeside og hold øje her i Mårslet
Bladet når tiden nærmer sig til næste opstart.
Du kan også ringe eller skrive til Susanne Lauritsen for information og
tilmelding.
Tlf.: 25324657.
Mail: susanne.lauritsen@gmail.com
Gruppelederne Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm.

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.

Mariehønen

Mandagscafé
Mandag den 6. april
kl. 9.30 - 11.00
i Sognehuset

Børneklubben

Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. klasse
sammen med deres forældre.
Vi spiser lidt eftermiddagsmad, synger, hører små fortællinger 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.
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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
Kirsten Cramer

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.
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Påskespil

Skole-Kirkesamarbejde

Op til påskeferien opfører 3.b årets påskespil i Mårslet Kirke. Skuespillet er en del af elevernes
undervisning i kristendomskundskab og er tilrettelagt efter folkeskolens formålsparagraf og
læringsmål.
Alle elever i 3.b medvirker, og via Påskespillet får de et indblik i Påskeevangeliet – en af kristendommens
vigtigste grundfortællinger.
Påskespillet arrangeres i samarbejde mellem klasseteamet for 3.b, personale ved Mårslet kirke og frivillige
kræfter. Vi glæder os til at vise forestillingen!
Tirsdag d. 31. marts kl. 15.00:
Åben forestilling for familie, venner og andre interesserede.
Onsdag d. 1. april kl. 8.45 og 10.00:
Forestillinger for indskolingens elever.

Med venlig hilsen,
Trine Bredahl Nissen, sognepræst

Hyggeklubben
UDFLUGT TIL TIRPITZ MUSEUM
Torsdag den 14. maj 2020

Så inviterer Hyggeklubben igen på heldagsudflugt. Åbent for tilmelding nu!
Dagens program:
Kl. 8.00 Afgang fra Mårslet Sognehus. Der serveres kaffe/the og rundstykker i bussen og vi får en introduktion
til museet.
Kl. 11.00 Ankomst til Tirpitz Museet.
Alle udstillingerne i Tirpitz betjenes af gæsterne selv ved hjælp af en simpel “fjernbetjening” – en
lydbaseret guide hvor historierne er indtalt af professionelle skuespillere. Udstillingerne kan ikke opleves
uden denne guide. Den indgår i entrébilletten, og børn fra ca. 2 år kan bruge den. Det kan være en god
idé at medbringe egne høretelefoner.
Kl. 12.00 Frokostplatte serveres i caféen. Ex. drikkevarer.
Derefter tid på egen hånd.
Kl. 15.00 Kaffe/the samt dagens kage i caféen.
Kl. 15.30 Afgang fra Tirpitz.
Kl. 18.00 Ca. forventet hjemkomst til Mårslet
Pris pr. person: 500,Tilmelding senest 1. maj til
86 93 60 38 – 26 92 67 01
else.svendsen@gmail.com

Madsen´s Turist Ørsted Aps.

april 2020
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Folkekirkens Nødhjælps indsamling i Mårslet

Indre Mission

Onsdag den 22. april kl. 19.30 får vi
besøg af Missionær Brian Madsen,
Vejle.
Emnet for denne aften er: ”På vej”.
Lokalt fulgte vi naturligvis trop og
Som kristne er vi ikke kommet i mål. Vi
nøjedes med at putte
er på vej. På vej mod en destination,
indsamlingsbrochuren ”Til dig der
målet. Vandringer er ikke ens for alle.
vil hjælpe mennesker i nød” i
Vi kommer ud for hver sit i livet. Det
postkasserne.
går op - det går ned.
Der er både noget befriende og noget
Den aflyste indsamling betyder, at der uforløst ved at være på vej. Det vil vi se
mangler i omegnen af 9 millioner
nærmere på ud fra en tekst fra Det ny
kroner til klimaforbedringer til
Testamente, nemlig Paulus' brev til
verdens fattigste.
Søndag d 8. marts skulle danskerne
Filipperne kapitel 3 vers 12-16.
have været på gaden for at samle ind Dette kan der rådes bod på ved at
indbetale din støtte via Mobilepay
til Folkekirkens Nødhjælps arbejde
Brian er 56 år gammel, gift og har fire
med bekæmpelse af sult og fattigdom til 710017 eller Sms til 1911.
voksne børn.
En stor tak til lokale handlende, AGF Han er uddannet diakon/socialpædagog
under temaet ”Vi går for klimaet”.
Fodbold, Århus Håndbold samt Århus og har arbejdet med kirkeligt arbejde
Således også i Mårslet hvor 70
United for opbakningen.
indsamlere havde meldt sig.
hele sit arbejdsliv.
Heriblandt var der rigtig mange
I dag er han forkynder og konsulent i
studerende fra Testrup Højskole samt På vegne af Mårslet Kirke og Mårslet Indre Mission og i sin fritid er han
en pæn flok fra De grønne Spejdere i Menighedsråd
hjælpepræst i Frimenigheden Broen.
Knud Lunderskov
Mårslet.
Indsamlingsleder
Den lokale dør - til - dør - indsamling
PS. Vi ses igen næste år søndag d. 14.
blev dog ikke gennemført, idet
Folkekirkens Nødhjælps landsledelse marts 2021.
fredagen forud valgte at aflyse for
ikke at være med til at sprede smitten
af corona-virus.
Med 800 indsamlingssteder og 17.000
indsamlere blev risikoen for
smitteudbredelse vurderet til at være
Mødet er i Mårslet sognehus og alle er
stor, hvorfor man valgte den meget
meget velkommen til at deltage.
konsekvente beslutning under
devisen ”Vi passer på hinanden”.

Hyggeklubben
Tirsdag d. 14. april kl. 14.00
ORIGINALERNE I MIT LIV
Karsten Hansen, kendt fra TV2-Østjylland, giver os en
rejse i ord gennem en bondesøns opvækst med fokus på
alle dem ingen havde brug for. Mennesker som fortjener, at
deres historie bliver fortalt smukt – og med et glimt i øjet.
Det er fortællerens egen historie med humor og gribende
øjeblikke, men samtidig er det manges historie, for vi var
mange, som voksede op i det landbrugsland, som så drastisk skiftede karakter, da hesten forsvandt, og gårdene
blev større og større.

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

Foto: Pixabay
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SOGNEPRÆST
Signe Kølbæk Høg
Obstrupvej 4
8320 Mårslet
Tlf. 8629 0234
SKH@km.dk
Fridag: mandag

Kontakt Kirken

ORGANIST OG KORLEDER
Kasper Fonnesbæk Andersen
Tlf. 2371 9226
kasper.fonnesbaek@gmail.com
Fridag: mandag/tirsdag

KIRKESANGER
Lisbeth Frandsen
Tlf. 8614 9718
lf@maarslet-kirke.dk
Fridag: mandag

SOGNEPRÆST
Trine Bredahl Nissen
tlf. 4041 6401
TBNI@km.dk
Fridag: mandag

GRAVER
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
Træffes kl. 12.00 - 12.30
- ellers på kirkegården,
Ved Kirken 1
Tlf. 8629 4841
graver@maarslet-kirke.dk

KORDEGN
Mette Østgaard Henriksen
Personregistrering Syd
Tlf. 8629 3440
Telefontid:
Man, ons, fre: 09.30-13.30
Tirs: 10.00-13.30
Tors: 09.00-16.00
moh@km.dk
KIRKETJENER
Gudrun Samsø Jørgensen
Telefontid kl. 12.00 - 12.30
Tlf. 8629 8190
kirketjener.maarslet@gmail.com
Fridag: mandag
KIRKE-&KULTURMEDARBEJDER
Kirsten Margrethe Bach
Tlf. 4022 4076
kkm.maarsletkirke@gmail.com

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Erik Lund Sørensen
Tlf. 2872 9395
eriklundsoerensen@mail.tele.dk

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

Menighedsrådsmøde
Dato for næste menighedsrådsmøde:
Onsdag den 22. april
kl. 19.00-22.00

KIRKEVÆRGE
Ole Kleis
Tlf. 2687 4804
olekleis@gmail.com
KIRKENS HJEMMESIDE
www.maarslet-kirke.dk
Menighedsrådets møder er offentlige
og alle er velkomne til møderne.

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

Sunde skærmvaner i familien

Kursusforløb for forældre med børn i alderen 7-14 år.
Hvem styrer skærmforbruget hjemme hos jer?
Få viden, redskaber og inspiration til, hvordan I praktisk gør i familien,
så jeres skærmvaner bliver, som I gerne vil have det hjemme hos jer.

Forløbet er et gratis tilbud arrangeret af Folkekirkens Familiestøtte.
Afholdes på Tranbjerg Skole d. 1. april + 22. april + 6. maj kl. 18.30-21.00.
Tilmelding og mere information på www.folkekirkensfamiliestotte.dk
eller ring til koordinator Helene Rygaard Jensen – tlf. 51 60 01 88.
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Hvad Mårslet kirkebog fortæller
Helmer Kemp Andersen (f. 1933)
har gennem længere tid tumlet med
en stor og krævende opgave: at
trans¬skri¬be¬re Mårslet Sogns kirkebog 1642-1813. I foråret 2019 gjorde han sig klar til at fortælle om dette
ar¬bejde i den mandeklub, som kalder
sig Frokostpausen Men sygdom kom
i vejen, og den 26. juli afgik han ved
døden. Hustruen Tove har siden læst
foredraget op for klubmedlemmerne
og overdraget manuskriptet til Mårslet
Sogns Lokalhistoriske Forening, som
nu har offentliggjort det i serien "Mårslet ... her hvor vi bor", en smuk og
meget læseværdig pjece på 42 sider til
kr. 30.
Da der i H.C. Andersens
eventyr "Nissen hos Spekhøkeren"
opstår brand i huset, er det poesibogen, som nissen redder, det dyrebareste, han kan komme i tanke om. De
stråtækte præstegårde er ofte blevet
brandhærgede, og sjældent var der
en nisse klar til at redde kirkebogen.
Derfor er det sjældent med ubrudte
rækker, før det i 1812 blev forordnet,
at der skulle føres to eksemplarer, som
aldrig måtte overnatte under samme
tag. Mårslet har en intakt kirkebog,
ført af fem præster, som i gen-nemsnit
sad i embedet i 39 år. Så selvom de
ikke alle skrev lige sirligt, og selvom
den gotiske skrift skiftede hen over
de 171 år, har Kemp Andersen haft
mulighed for at vænne sig til og gøre
sig fortrolig med deres håndskrift.
Indledningsvis pointerer
han, at det jo er begrænset, hvad man
egentlig får at vide om sognets folk,
men til gengæld figurerer de alle, og
hvad der står om dem er sandt. Før
bispen i 1793 indskærper, at ikke blot
dåbsdatoerne, men også fødselsdatoerne skulle indføres, var mange i
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vildrede med, hvornår de var født. I
reglen fremgår faderens og faddernes
navne, moderens derimod sjældent.
Hertil lægger sig forlovelser og vielser
og selvfølgelig begravelser. I næsten
alle Kemp Andersens citater desangående bruges formlen "kaste jord på".
Indførslerne afspejler kun
svagt "den store historie", som nu krigene og bondereformerne, selvom de
radikalt ændrede befolkningens vilkår.
I højere grad afspejler de de sociale
forhold i sognet, den markante lagdeling. På bunden finder vi de omløbende bet¬lere, f.eks. én, der "fandtes
død i en vogn på Hørret gade" den 14.
december 1791, altså sikkert frosset
ihjel. En anden fik sit barn, "født på
Mår¬slet gade", dog i maj, hjemmedøbt, fordi det var stærkt for¬kommen. Hyrderne rangerede også lavt
- da Testrup-hyrden i 1701 skulle have
et barn døbt, glemte præsten at anføre
hans navn. I den øvre ende befandt
sig adelsfolkene på Vilhelmsborg.
Tre dage efter hyrdebarnet blev baron
Wilhelm Gyldencrone døbt, omgivet
af en flok faddere, der repræsenterede
adskillige landsdele, alle af rang! De
fleste i bogen var dog jævne bønder
og småfolk.
Men let var livet ikke, heller
ikke for de solidt funderede. Først
og fremmest var børne-dødeligheden
rystende høj. De tre første måneder
i 1769 døde i Hørret syv børn, alle
under fem år gam-le. Og i 1763-71
kastede præsten jord på seks af Vilhelmsborg-forpagterens børn. Kemp
Andersen an¬ta-ger, at årsagen var
kopper, som man også kaldte små
kopper (på engelsk: smallpox) eller
børnekop¬per, ikke at forveksle med
skoldkopper, som var en i reglen
ikke-dødelig variant.
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Man kunne også dø som følge
af krige og hvad de førte med sig af
sult og sygdom. I 1659, altså under de
skæbnesvangre Karl Gu¬stav-krige,
der formindskede riget væsentligt, var
der 102 begravelser, syv gange det
normale.
Og så var der naturligvis
hændelser, der kunne give anledning
til snak. En Moesgård-for-pag¬¬ter
mister i 1778 sin kone og udlægges to
år efter som horekarl, altså far til et,
som man sagde, uægte barn. Det måtte ved dåben gerne nøjes med faddere
tilfældigt udvalgt af menigheden. I
1760 fik degnens svigerinde et barn,
hvis far skulle være en skriverkarl. Og
på samfundets bund måtte "But-maren" i 1656 have barn døbt, der var
"avlet i hor", vist med en kvægdriver,
der passerede landsbyen Skumstrup
(dér, hvor nu Vilhelmsborg ligger).
Hvis livet gik en så meget
på, at man greb til selvmord, kunne
man ikke blive begravet i ind¬viet
jord. Derfor har Kemp Andersen ikke
fundet selvmordere i kirkebogen. Men
var det mon et uheld, at en 62-årig
kvinde i 1721 druknede i Skovmøllens
dam? Derimod var der et par mordere.
En kvinde dræbte i 1713 sit nyfødte
barn og blev halshugget derfor. Mon
ikke det samme overgik en anden, der
i 1687 slog sin søster ihjel? Og hvordan mon Lars Sørensens unge kone i
1793 faldt i brønden og druknede?
Det er i det hele taget afvigelserne fra "det normale", som man
standser op ved. Kemp Andersens lille
skrift slutter med en markant afvigelse: i 1654 blev en mand "ihiel¬slagit"
af knebe¬len i Mårslet kirketårn.
			
-aaj.
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Egnsarkivets åbningstider:
Tirsdag den 7. april kl. 19-21
Onsdag den 8. april kl. 16-17.30
Tirsdag den 21. april kl. 19-21
Onsdag den 22. 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
Facebook: Mårslet – Lokalhistorie - Giv os et like!

Bliv medlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og støt samtidig
Mårslet Egnsarkiv.
Lokalhistorisk Forening har som formål at formidle vores lokalhistorie og
derfor arrangerer vi foredrag, byvandringer og udstillinger. Vi udgiver
bøger og hæfter og er med til at holde
Mårslet Egnsarkiv åbent for besøgende og bevare og stille arkivalier til rådighed.
Vi planlægger en tur til Hørret Skov
med fokus på både den lokale historie
og natur - læs mere i næste blad og
hold øje med hjemmesiden, Facebooksiden og vores nyhedsbrev som
sendes til alle medlemmer, der har
givet os e-mailadresse.

Nyt hæfte om gammel bog
”Hvis vi vil vide noget om fortiden,
rækker vores egen erindring jo ikke
langt, og heller ikke hvis vi får hjælp
af forældre eller bedsteforældre. Så
må vi ty til de skriftlige kilder, og de
kan jo være mangfoldige.”
Således begynder Helmer Kemp Andersen, tidligere medlem af menighedsrådet, sin spændende beretning
om, hvad kirkebogen gemmer. Helmer har gjort teksten læselig for os,
og det er ikke altid munter læsning, vi
udsættes for. Men til gengæld ganske
interessant.
Helmer Kemp Andersen har arbejdet
længe på at transskribere det meste af
Mårslets gamle kirkebog som begynder i 1642. Denne transskribering har
vi på Mårslet Egnsarkiv tillige med
mange andre stor glæde af og transskriberingen er tilgængelig på hjemmesiden.
Helmer havde også forberedt et fore-

drag med udpluk af kirkebogen, men
blev desværre syg og døde sidste år.
Dette manuskript har Mårslet Sogns
Lokalhistoriske Forening nu udgivet
med tilladelse fra arvingerne, som et
hæfte i serien Mårslet...her hvor vi
bor. Hæftet kan købes på Egnsarkivet
for 30 kr.
Uddrag:
Men i året imellem, i 1659 bliver der
begravet 102 mennesker, og de er
sandsynligvis døde af sult og sygdomme hidført af krigen. Vi ved, at
plettyfus hærgede. Kirkebogen siger
ikke noget om dødsårsager undtagen i
ét tilfælde. Den 4. juni begraves
”Hans Jørgensøn, som faldt ned af et
træ og døde.”
Det kan næppe skyldes krigen.
Dog står der også under 9. juli:
”to af de fordrefne folckis børn som
døde i Testrup”
Flygtningestrømme er ikke et nyt begreb.

april 2020

Vedr. Artiklen om Eigil Jakobsen i tidligere
blad, så har Eigil i taknemlighed sendt og
betalt for en annonce i Mårslet Bladet for sit
Hotel Torslanda i Gøteborg og giver 20 %
rabat på ophold. Han vil blive glad for et
besøg fra Mårslet!
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Unge og ældre udvikler Mårslet sammen
Den 27. februar var knap 40 mårslettere samlet til fyraftensmødet
Sammen om Mårslet – På tværs af
generationer. Formålet var at rykke
sammen om Mårslet og finde ud
af, hvad der kan gøre Mårslet til et
endnu bedre sted at bo.

kom mange spændende idéer frem.
Jeg selv er eksempelvis optaget af, at
det skal være nemt for tilflyttere at få
kendskab til og blive en del af byens
mange aktiviteter og fællesskaber,”
fortalte Hilda med et smil efter mødet.

Snakken gik lystigt og idéerne sprudlede, da knap 40 mårslettere en torsdag aften arbejdede med spørgsmålet
’Hvad kan gøre Mårslet til et endnu
bedre sted at bo?’. Alt fra småbørnsforældre til pensionister var mødt op
til fyraftensmødet i Mårslet Multihal,
og byen var stærkt repræsenteret med
deltagere fra bl.a. daginstitutionerne, Plejehjemmet Kildevang, TMG,
Mårslet Multihal, Mårslet Fællesråd,
Group8320, Mårslet Kirke, Mårslet
Mingler og Lokalcenter Kildevang.
Også helt almindelige mårslettere
deltog, eksempelvis Hilda Hass på 76
år, der flyttede til Mårslet i 2014. Hun
er glad for, at hun tog af sted: ”Mødet var rigtig godt tilrettelagt, og der

Hvad kan gøre Mårslet endnu
bedre?
Udover en god velkomst til tilflyttere,
bød deltagernes mange idéer også på
noget til teenagerne, en café, kreative
værksteder, flere motionsmuligheder,
mere kultur og aktiviteter på tværs af
generationer. Mange flere idéer var i
spil, og da aftenens grupper præsenterede deres forslag for hinanden, viste
det sig, at mange af idéerne gik igen.
Flere meldte sig også med det samme
på banen til at løfte nye projekter og
aktiviteter i gang. Energien var høj, og
lysten til at rykke tættere sammen på
tværs af Mårslet var stor. Nu gælder
det om, at idéerne ikke slutter her.
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Næste skridt
Fyraftensmødet vil blive fulgt op af et
opfølgningsmøde, hvor alle er velkomne. På opfølgningsmødet skal der
udvikles videre på idéerne, så de kan
blive til virkelighed. Aarhus Kommune, DGI/DAI og TMG stiller med
medarbejdere, der kan give sparring
på idéerne og fortælle om mulige
puljer m.v. For at få idéerne til at leve,
er der behov for, at mange mårslettere
bakker op. Hold derfor øje med Mårslet Bladet og Facebook, hvor mødet
vil blive annonceret. Opfølgningsmødet var oprindeligt planlagt til den
31. marts, men det udskydes grundet
Corona-situationen.
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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 udkommer til maj Deadline for tekster og annoncer er 10. april 2020
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Mårslet
Borgerhus
Banevej 2, 8320 Mårslet
Henvendelse om leje sker
via borgethusets hjemmeside
www.borgerhus.dk
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Den lokale
talmand
www.revisor-nielsen.dk • 2082 1810 • Mårslet
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Mårslet på nettet
www.maarslet.net

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

april 2020
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Vi er sydbyens mest
sælgende mægler i 2019.*
160

solgte

54

solgte

danbolig Beder

Anden lokal
mægler

28

24

solgte

solgte

Anden lokal
mægler

Anden lokal
mægler

19

solgte
Anden lokal
mægler

13

solgte
Anden lokal
mægler

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

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 Beder
Kirkebakken 22
8330 Beder
Tlf. 86 93 65 66

Kontakt danbolig Beder på tlf. 86 93 65 66 og få en gratis og
uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk
*Kilde: boligsiden.dk pr. 08.01.2020 inkl. projektsalg
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Mårslet-bladet mangler friske nye kræfter til lay-out:

Poul Erik jensen, som i øjeblikket varetager opgaven, ønsker at lade stafetten gå videre til en ny
blad-medarbejder, som kunne være mellem 16 - ? år
Kenskab til InDesign og Photoshop er en fordel, men ikke et must, da der
finder oplæring sted. Med til opgaven følger en Gamers-pc til låns.
I begyndelsen må der påregnes et tidsforbrug på 14 - 16 timer.
La-out arbejdet, med indplacering af faste rubrikker(det vil sige indlæeg fra eksempelvis kirke,
skole TMG, Testrup Højskole mm.) samt annoncer.
Vil du vide mere, så kontakt Poul Erik Jensen tlf. 60721450 E-mail: indlaeg@maarslet-bladet.dk

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

Mårslet fællesråd ny hjemmeside
WWW.MAARSLET.NU
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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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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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Annoncer i Mårsletbladet det betaler sig
april 2020

