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LEDER

Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU)

En stor tak for indsatsen, Poul Erik!
Det er det sidste blad fra Poul Erik Jensens hånd, idet Poul Erik har valgt 
at stoppe med at opsætte bladet og stopper ligeledes med at omdele det i 
Mårslets opland. 

En megen stor tak for indsatsen, Poul Erik. Og denne tak gælder i lige så 
stor grad til ægtefællen Hanne Salling Jensen, som var med til at opsætte 
bladet indtil de stoppede med udgangen af 2016.

I Forstadsavisen kunne man i oktober 2016 læse, at parret med udgangen af 
året ville stoppe med at fremstille bladet efter mere end 22 år på posten. I en 
længere årrække foretog de også selv omdelingen af bladet, sammen med 
deres søn Rasmus. 

At deres utrættelige arbejde med bladet har været værdsat, blev tydeligt i 
2006, hvor Hanne og Poul Erik begge blev kåret som Årets Mårsletter. En 
begivenhed som i en årrække blev anvendt til at hædre gode foreningsmen-
nesker for deres indsats for Mårslet.

I begyndelsen af 2019 stod bladet i den situation, at vi manglede en til at op-
sætte det, og Poul Erik trådte heldigvis til og har med sikker hånd fremstil-
let bladet siden. Så i alt er det blevet til næsten et kvart århundrede. Hanne 
og Poul Erik – Mårslet og i særdeleshed bladet er jer megen tak skyldig for 
jeres store indsats. 

Hvervet med opsætning af bladet gives videre til Laila Tolstrup Rich, som 
bor på Hørretløkken. Omdelingen af bladet i Mårslet opland overdrages til 
TMG Cykelmotion, som udover træning også får lidt penge i klubkassen. 
Endnu engang tusind tak til Hanne og Poul Erik for indsatsen og velkom-
men til Laila og TMG Cykelmotion. Jeg glæder mig til samarbejdet. 

Ivan Dybvad, kasserer for Mårslet Bladet

Mail til alle alle medlemmer: MaarsletFU@gmail.com
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Ny netavis i Mårslet
Mårslet Avis er oprettet af undertegne-
de Per Henrik Hansen fordi jeg synes 
at Mårslet fortjener et frit, uafhængigt 
og journalistisk redigeret medie med 
lokale nyheder, reportager og inter-
views. Avisen er uden reklamer og 
er både økonomisk og organisatorisk 
helt uafhængig af fællesrådet, kom-
munen og alle andre instanser.

Mårslet Avis er hverken konkurrent 
eller alternativ til Mårslet Bladet 
eller til Facebook-opslagstavlen for 
Mårslet og omegn. Mårslet Bladet gør 
det glimrende som formidler af stof 
fra fællesrådet, kirken, skolen, TMG 
og andre der skriver i bladet, og som 

annoncekanal for byens erhvervsliv. 
Intet af det har jeg noget ønske om at 
tage fra bladet.

Ligeledes er opslagstavlen på Fa-
cebook super til hurtig og direkte 
kommunikation mellem de mange 
mårslettere der er på Facebook.

Alle er særdeles velkomne til at 
komme med ideer til nyheder og 
reportager i Mårslet Avis. Der er 
ingen garanti for at ideerne vil føre 
til artikler eller videoindslag i avisen; 
men der er garanti for at alle ideer vil 
blive overvejet seriøst.

På avisens hjemmeside kan man 
tilmelde sig et nyhedsbrev som med 
en til to ugers mellemrum udkommer 
med avisens overskrifter siden sidste 
nyhedsbrev. Såvel selve avisen som 
nyhedsbrevet er gratis for brugerne.

I din internet-browser kan du enten 
skrive mårsletavis.dk (med å) eller 
maarsletavis.dk (med aa). Du kommer 
samme sted hen, nemlig til dit nye 
lokale nyhedsmedie. Jeg håber du vil 
læse med!

Per Henrik Hansen

NYT FRA MÅRSLET JULETRÆSLAUG

Det forløbne år har for Mårslet Jule-
træslaug, ikke været værd at skrive 
hjem om, et rigtigt møj år, for at sige 
det rent ud  og det gælder formodent-
lig samtlige foreninger i 8320.

Da Mette Frederiksen lukkede Dan-
mark i marts måned 2020, satte det 
en stopper for al aktivitet fra vor side, 
vi var ellers i gang med at forberede 
årets Kræmmermarked i august.

Desværre måtte vi aflyse, da coronaen 
igen tog over, og der bliv indført en 
maksimum antal på 50, for senere at 
blive til  bare 10, så var det slut med 
Kræmmermarkedet 2020.

Vi besluttede at byen skulle have sit 
traditionelle juletræ. Corona eller ej. 
Men uden alt det sædvanlige hur-
lumhej, med julemand, slikposer og 
gløgg.

Som lovet trak vi også vinderen af 
årets julesnaps den dag, det blev nr. 
124 på støttebeviserne for 2020, og 
det kan tilføjes at julesnapsen  blev 
afhentet et par dage senere.

Der er nu gået et år fra da Mette Fre-
deriksen lukkede os alle ned, så nu da 
langt de fleste er vaccineret, går vi i 
gang igen, i første række med at sælge 
vore støttebeviser for 2021, foran 
REMA og Superbrugsen, og måske 
andre steder, hvor folk samles.

Men allerede nu kan byens borgere 
støtte os, ved at indbetale 20 kr. pr. 
lod, for et støttebevis, på MobilePay 
7709bc.

Med venlig hilsen.
Mårslet Juletræslaug./ KC
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Sara vinder prestigefuld pris for sin undervisning
Lærer Sara Petrat-Melin 
fra Mårslet Skole har mod-
taget Novo Nordisk Fondens 
Natur- og Teknologilærer-
pris 2021. Med prisen følger 
250.000 kroner.

Sara Petrat-Melin vinder blandt andet 
prisen for sit selvopfundne læringsu-
nivers ”Skraldeøen”, hvor den fiktive 
professor Frost sender mails til børne-
ne om hjælp til at bygge og program-
mere robotter, der redder dyr på øen.

”Jeg er megastolt over at modtage 
prisen. Jeg håber, at det kan være 
med til at inspirere andre lærere 
til at arbejde kreativt med digital 
teknologi”, siger Sara.

Thomas Medom, rådmand for Børn 
og Unge, er også stolt og ønsker både 
Sara og Mårslet Skole stort tillykke 
med prisen.

”Det er noget ganske særligt, når 
en lærer vinder så prestigefyldt en 
pris. Den er særdeles velfortjent, for 
det er netop kreative og engagerede 
lærere som Sara, der har mulighe-
den for at efterlade en vedvarende 
interesse for teknologi hos eleverne. 
I en verden fuld af nye teknologier 
og udfordringer er Saras under-
visning altså både inspirerende og 
vigtig for os alle sammen”

Af de 250.000 kroner fra Novo Nor-
disk Fonden, der følger med prisen, 
skal 200.000 gå til skolen og dens 
videreudvikling af den naturfaglige 
undervisning. Resten af pengene er en 
personlig hæderspris til Sara. 
 
Skolen vil bruge en del af beløbet til 
at købe Sara og nogle kolleger fri et 
antal timer hver uge fra de almindeli-
ge skolefag, så de kan arbejde videre 

med ”digital leg” og i samarbejde med 
resten af kollegerne indarbejde det di-
gitale og legende yderligere i fagene.
Derudover drømmer Sara om at lære 
eleverne at programmere deres egne 
spil og programmer til de Chrome-
books, som alle elever fra 2. – 9. 
klasse har haft siden sommerferien, 
og som de bruger flittigt i undervis-
ningen.

”Udover det har jeg en drøm om at 
bygge et legelaboratorium til børne-
ne, som enten skal være i et lokale 
eller som nogle mobile kasser, man 
kan trille ind i klasserne. Til dem 
skal der indkøbes en masse digitale 
artefakter, som kan bruges i alle fag 
og i særdeleshed i natur og teknolo-
gi”, siger Sara.

Udviklingen af teknologiundervis-
ningen er foregået i tæt samarbejde 
med Ole Caprani og Klaus Thestrup 
fra Aarhus Universitet, som - ud over 
idéudvikling og samarbejde med Sara 
- også har indgået i undervisningen af 
klasser og bidraget til kompetenceud-
vikling af personalet. 

På Mårslet Skole er vi  meget taknem-
melige for dette samarbejde

Fakta 

Novo Nordisk Fondens Natur- og 
Teknologilærerpris er målrettet en-
gagerede og dygtige lærere i faget 
Natur og Teknologi. 

Prisen har til formål at anerkende 
og synliggøre en særlig indsats 
inden for naturfaglig undervis-
ning i grundskolens indskoling og 
mellemtrin.

Det er skoleleder på Mårslet Sko-
le, Inge Pedersen, der har indstillet 
Sara Petrat-Melin til Natur- og 
Teknologiprisen.

Udover Sara Petrat-Melin har 
også Eva Bjørk Kristjansdottir fra 
Stavnsholtskolen i Farum vundet 
prisen i år.
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4.A på Mårslet Skole var før 
påske ude og gøre en særlig 
gestus. Med omkring 400 
hjerter, i kærlighedens far-
ver og med søde hilsner på, 
spankulerede klassen lystigt 
ud i Mårslet by og varmede 
de kolde postkassesprækker 
hos heldige Mårslet-borge-
re. 

“Det tog ikke engang så lang tid at 
lave hjerterne”, fortæller en af drenge-
ne fra 4.a. 

”Vi lavede dem en dag oppe på 
skolen. Så tog vi ud med dem i tre 
grupper en uge efter”, siger en anden 
af 4.As drenge. 

De små citater, som stod på hjerterne, 
havde eleverne selv fundet på i fæl-
lesskab. Det blev til ”Alt bliver godt 
igen”, ”Vi håber I har det godt” og 
”De gode tider er på vej”. Sætninger-
ne var nøje udvalgt.

”Vi ville gerne fortælle, at det nok 
skal blive godt igen, og man ikke skal 
bekymre sig så meget”, siger en af 
pigerne i klassen. 

Pay it forward
Idéen til hjerterne kom fra klasselæ-
reren, Lisbeth Sunds, som underviser 
klassen i både dansk og kristendom. 
Faktisk har hun ikke været alene om 
at tænke den tanke, for inspirationen 
hentede hun, da hun så at Tranbjerg-
skolen i nabobyen allerede havde 
gjort det. 

”Vi snakkede også om, om det egent-
lig var i orden at tage en andens idé. 
Men det er det jo. 
For når noget er godt, så skal det 

gerne kunne brede sig som ringe i 
vandet,” siger Lisbeth Sunds. 

Hjemme på Marie Knudsens køleskab 
hænger et af hjerterne nu og pynter

”Det var mere ideen med, at man kun-
ne glæde nogle. Under hjemsendelsen 
snakkede vi om, at vi skal huske på, at 
der kan være nogle, som sidder alene. 
På den måde var vi inde på, om der 
var nogle, vi kunne glæde”. 

Og faktisk er fænomenet poppet op 
flere steder rundt om i landet. Udover 
hjerterne, har der også været andre 
projekter med maling på sten, perle-
plader og små sedler i tilfældige forru-
der på biler. Det er en lille gestus, som 
har spredt sig og inspireret ligesom 
pay-it-forward-princippet. Man giver 
ikke for at modtage, men man giver 
for at gøre det gode, og det gode vil 
med stor sandsynlighed sprede sig.

Essensen af projektet har ikke været 
at finde på en original idé, der ville gå 
viralt, men det omhandler den næste-
kærlighed, som vi kan give til hinan-

den, og som corona har mindet os om, 
er væsentlig for at kunne fungere i et 
nedlukket samfund. 

Facebook-kendt, fællesskab 
og flødeboller
Alligevel må man sige, at de små 
papirhjerter har vakt stor opsigt. 
På Mårslets egen facebookgruppe, 
”Mårslet Og Omegns Opslagstavle”, 
har to beboere delt et billede af deres 
hjerte, som har medført 208 likes og 
19 kommentarer tilsammen.
Samtidig er henvendelserne også 
strømmet ind siden da. 

”Jeg havde slet ikke forventet det. Der 
var nogle, der ringede op til skolens 
kontor, nogle der sendte mails og 
nogle der skrev på Facebook,” siger 
hun overrasket. 

Og for modtagerene af hjerterne har 
det også haft en stor betydning. 
”At åbne postkassen og se et hjerte 
fra 4.A gjorde bare, at dagen blev en 
del bedre. Og så kan man bare se, at 
der reelt ikke skal så meget til for at 
glæde en masse mennesker - TAK 
endnu engang til 4.A”, skriver en på 
Facebook. 

 
Af Stine Ning

Corona er hjerternes fest

” Vi vil gerne fortælle, 
at det nok skal bli-

ve godt igen, og man 
ikke skal bekymre sig 

så meget
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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 Jesper Munk 23 46 69 45 jespermunk.dk@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:
Foreningsudvikler Pernille Bechsgaard Fast 51 22 85 41 pernille.bechsgaard@dgi.dk

Næste Mårsletblad udkommer til juni Deadline for tekster og annoncer er 10. maj 2020

Så starter Tennis igen : hurra !!!
Nu hvor foråret er i gang er Tennis i 
TMG det heldigvis også ☺!

Vi har ordnet baner i april (2 grus og 
1 kunstof) og vi har repareret Klubhus 
med nyt tag, nyt gulv og ny facade 
(flot arbejde at Tømrer Steen Laursen 
i Beder og tak til Sport & Fritid for 
sponsorering af halvdelen af udgiften 
!!), lagt dræn foran klubben for at 
undgå oversvømmelser når det regner, 
malet udvendigt og ryddet op i det 
ældgamle klubhus fra midt 80’erne, 
og købt nye borde og stole : så alt er 
LÆKKERT til den nye sæson ☺!!

Vi har standerhejsning/tennis sportens 
Dag lørdag d. 8.maj fra 11 til 15.00 

hvor nye og gamle medlemmer kan 
komme i gang og teste færdigheder : 
mød op og prøv, klubben instruerer og 
sørger for lidt mad & drikke !

Meld dig ind ved at finde DIN løsning 
blandt de mange kontingent typer du 
kan se på vores hjemmeside www.
tmg-tennis.dk, hvor du også får besty-
relsens’ mailadresser hvis du er i tvivl 
eller bare vil spørge os om noget.

Vi har træning for voksne og børn, se 
nærmere herom på facebook, hvor du 
altid kan holde dig opdateret dig om 
hvad vi tilbyder og hvad vi ellers har 

af info.

Vi sælger bolde og t-shirts og har lidt 
låneudstyr til en opstart, men de uund-
værlige tennis sko skal du selv have 
på ☺og dem og andet godt udstyr kan 
du købe med rabat fordi du er medlem 
af TMG ved In Sport , Klostergade 
28.

I løbet af sommeren har vi hyggelige 
turneringer hvor formen og baghån-
den kan testes : så det er bare om at 
komme i gang (igen !).

Tennis : sommerens sjoveste sport : 
velkommen til ☺!!!!
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Af Per Henrik Hansen
Mårslet Avisen

Hvis det står til rådmanden for Teknik 
og Miljø, Bünyamin Simsek (V), så 
vil Mårslet i de kommende årtier blive 
udvidet med et helt nyt kvarter i byens 
nordlige ende, nærmere bestemt langs 
Tranbjergårdsvejs og Hørretløkkevejs 
nordlige side. 
Det vil sige i området fra Hørretvej 
omkring byskiltet, over Jelshøjvej og 
over til letbanens skinner mod Tran-
bjerg. 220 boliger i form af parcelhuse 
og rækkehuse skal der være på det 23 
hektar (230.000 kvadratmeter) store 
areal, foreslår Simsek.

Uvist om der er flertal
Udbygningen af Mårslet indgår i en 
større plan for i alt 3.600 nye boliger 
fordelt på 13 forskellige steder i Aar-
hus Kommune som rådmanden ønsker 
gennemført. Endnu har hans plan ikke 
været til politisk behandling, og det er 
uvist om der vil være flertal for den i 
byrådet. Faktisk er forslaget ikke en 
gang officielt offentliggjort endnu, 
men Lokalavisen Aarhus Syd har fået 
kendskab til det og bragte uddrag i 
den forløbne uge.

Fællesrådets FU vil oriente-
re sig
Mårslet Avis har forsøgt at få kom-
mentarer fra såvel rådmand Simsek 
som formanden for Mårslet Fælles-
råds forretningsudvalg, Anders Kjær. 
Endnu har det ikke været muligt at 
træffe rådmanden, og Anders Kjær vil 
indtil videre blot sige:

– Jeg forventer at fællesrådets for-
retningsudvalg vil orientere sig om 
det nye forslag på sit førstkommende 
møde som er i næste uge.

Størstedelen ejes af fællesrådets næst-
formand og børn
Hvad der ikke fremgår af Lokalavi-
sens omtale er at størstedelen af de 23 
hektar i Mårslet tilhører Tranbjerg-
gård ApS som ejes af landmand Jens 
Thomsen og hans to voksne børn.

Tranbjerggård har tidligere frasolgt 
andre arealer til boligbyggeri og er 
aktuelt i samarbejde med Aarhus 
Kommune om planlægning af et nyt 
boligområde på den sydlige side af 
Tranbjerggårdsvej. Det vil sige over 
for det areal som nu er i spil.

Udover sine forretningsmæssige akti-
viteter er Jens Thomsen næstformand 

i Mårslet Fællesråd. Det var han også 
da Tranbjerggård ApS ved revisionen 
af kommuneplanen i 2017 stillede et 
forslag som ligner det som rådmand 
Simsek kommer med nu.

Fik nej i 2017
I 2017 forsøgte ejerne af Tranbjerg-
gård at overtale politikerne i Teknisk 
Udvalg under byrådet til at overføre 
hele 36,3 hektar af gårdens marker 
til byzone. Dermed ville det blive 
muligt at udstykke arealet. En stor del 
af de 36,3 hektar er identisk med de 
23 hektar som rådmanden nu ønsker 
udstykket.

Alle andre end Venstres medlem af 
Teknisk Udvalg sagde den gang nej 
til forslaget. Dog godkendte flertallet 
byudvikling på et mindre område lige 
op ad et areal som i forvejen var udpe-
get til at komme i byzone.

Af det officielle referat fra udvalgets 
møde 24. april 2017 fremgår det at 
kun Venstres medlem Gert Bjerre-
gaard støttede familien Thomsen i at 
alle 36,3 hektar skulle kunne udstyk-
kes. Nu gør hans partifælle så et nyt 
forsøg på at få udvidet Mårslet mod 
nord.

Forslag om ny udstykning i Mårslet
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5 grundejerforeninger i 
Mårslet og Storhøj bidrager 
på flot vis til, at natur og 
biodiversitet i Aarhus Kom-
mune kan højnes. Omlæg-
ning af 3.000 m2 græsare-
aler til vilde blomsterenge 
med hjemmehørende arter 
skal sikre bedre lokale le-
vevilkår og fødegrundlag 
for bl.a. insekter og fugle. 
Og som gerne skulle øge 
høstudbyttet fra dine frugt-
buske og -træer i haven på 
sigt. Flere foreninger står på 
venteliste.

Hvad skete der lige 
i februar og marts?
• Aarhus Kommune fik en trist place-
ring som nr. 78 ud af 98 mulige på det 
ny nationale Natur Kapital Indeks

• Aarhus Kommune tilmeldte sig den 
nationale konkurrence ’Danmarks 
Vildeste Kommune’

• Private grundejere kunne søge om 
tildeling af vilde blomsterfrø sponso-
reret af Aarhus Kommune til udsåning 
på offentligt tilgængelige private 
arealer

• Grønt Udvalg under Mårslet Fælles-
råd formidlede og sikrede 5 grund-
ejerforeningers ansøgninger.

En effektiv indsats med kort 
tidsfrist
På et par uger nåede Grønt Udvalg at 
hjælpe interesserede private grund-

ejerforeninger i Mårslet og Omegn 
med at kunne nå at udpege arealer, 
godkende disse i bestyrelser, og ud-
vikle ansøgninger til Aarhus Kom-
mune om tildeling af den maksimale 
kvote til Mårslet Fællesråds distrikt 
på frøblandinger til udsåning på 3.000 
m2 omlagte græsarealer.

De 5 private grundejerforeninger er:
• Ejerforeningen Storhøj
• Grundejerforeningen Hørretløkken 
Nordøst
• Hørretløkken
• Grundejerforeningen Baneleddet
• Grundejerforeningen Ovesdal.

Alle har de udviklet meget fine planer 
for, hvor de vil udså frøblandinger, så 
de både gavner den lokale forening 
samt de forbipasserende gæster i deres 
områder.
Flot arbejde!

Nåede du ikke at få din for-
ening med i puljen?
Så vær bare helt rolig. Vi har i Grønt 
Udvalg sikret os, at Aarhus Kommune 
gentager ansøgningsmuligheden sene-
re i 2021 om ansøgning om tildeling 
af blomsterfrø. Og formentlig vil der 

blive tale om samme kriterier som i 

forårsrunden:
• Hvert udsået areal skal være på 
mindst 200 m2
• Arealet skal være privatejet, men 
offentligt tilgængeligt
• Du/man skal selv etablere og drive 
arealet
• Der skal ligge tilladelse fra grund-
ejer til etablering og drift
• Du/I skal være villige til at deltage i 
formidling (sociale medier). 
Grønt Udvalg vil løbende formidle 
nyt om muligheden.

Hvad kan du ellers selv gøre 
i mellemtiden på græsarea-
ler?
Nyklippede græsplæner er flotte, men 
har en bagside: Hyppig klipning, 
gødskning og eventuel sprøjtning/
plænerensning udfordrer desværre 

Nyt fra Grønt Udvalg:
Mårslet støtter Danmarks Vildeste Kommune

Oversigt over udvalgte (grund)ejerforeninger i forårsrunden 2021.
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levevilkårene for mange insekter og 
dyr i negativ retning.
Du behøver ikke at gøre hele plænen 
vild, men kan med fordel gøre følgen-
de:
• Lade nogle områder stå uklippede i 
sommerhalvåret (evt. i flot markerede 
cirkler)
• Vende græstørv på hovedet og udså 
hjemmehørende urter eller blomster
• Etablere et lille udgravet vandbassin. 
Gerne i skygge, og med sten i bunden
• Erstatte sprøjtning med manuel 
lugning, gasbrænding eller damp-
skoldning.

Det skåner også fremtidens grundvand 
til dine børn, børnebørn og oldebørn.

Sammenhæng med Hel-
hedsplan
Omdannelsen af græsarealer til blom-

sterenge udgør en del af de projekter i 
Helhedsplanen for Mårslet og Om-
egn, der er udviklet på baggrund af 
indkomne borgerforslag til dialogmø-
derne, og som omhandler ”øgning af 
biodiversiteten”.

Aarhus Kommune arbejder også på 
fuld damp med dette emne, og har 
blandt andet en ambition om at øge 
artsrigdommen på 50 % af sine egne 
grønne græsarealer:
• Parker
• Vejrabatter
• Græsplæner ved/nær egne instituti-
onsbygninger.

I Mårslet er vi allerede godt med, hvor 
flere grundejerforeninger allerede har 
lavet egne tiltag.

Og Mårslet Kirke har på kirkegården 
været i gang i flere år med vilde beder, 

bistader, regnvandsbede m.m., som 
skaber et flot naturligt indslag i vores 
alles fælles bymidte.
Men der er altid plads til mere.

Så har du forslag eller ønsker, så send 
dem gerne ind til Grønt Udvalg.

Pas godt på dig selv og naturen imens,

Du kan finde mere brugervenlig 
inspiration bl.a. hér:
https://mst.dk/natur-vand/natur/
biodiversitet/hvad-kan-du-selv-go-
ere/

Grønt Udvalg
(Anne, Else Marie, Emma, Lisbeth, 

Henrik, Jørgen og Søren)

Email: 
8320-gront-udvalg@googlegroups.

com
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Medlem eller ej: 
Mårslet Kirke er vigtig for lokalsamfundet

 

Helt fra barnsben af, har vi lært, at 
man skal færdes ved kirken med 
respekt. Man løber ikke på kirkegår-
den. Man råber ikke i kirken. Men 
hvilken rolle spiller kirken egentlig i 
dag? Mange danskere kommer kun i 
kirken til jul, og flere vælger at melde 
sig helt ud af Folkekirken. I Mårslet er 
kirken stadig vigtig. 

Solens stråler får frit løb gennem den 
klare, blå himmel og rammer kirkens 
smukke, hvide facade. 
Der er forår i luften, og fuglene syn-
ger. Med jævne mellemrum, kommer 
der folk gående på Mårslet kirkegård. 
Graverne på kirkegården er i fuld 
gang med dagens arbejde. Én af dem 
er 38-årige Anne Marie Dalsgaard 
Mikkelsen, der har arbejdet som 
graver på stedet i 16 år. Hun er født 
og opvokset i Mårslet, hvor hun både 
er døbt, konfirmeret og sidenhen gift. 
For Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
danner kirken ramme om de store 
begivenheder, men har også nogle 
historiske rødder: ”Den har stået der 
gennem generationer og dannet ram-
men om både glæder og sorg.” 

En kirke med dybe rødder
På en tirsdag formiddag, hvor folk 

normalt er på arbejde, er der alligevel 
en summen af liv ved kirkens grav-
steder og på stien. Nogle af borgerne 
har ligesom Anne Marie Dalsgaard 
Mikkelsen rødder i byen, der går 
generationer tilbage: ”Der er mange, 
der går en tur på kirkegården og lige 
stopper op ved nogen, man har kendt 
engang,” fortæller hun.

Foto: Maria Nedergaard Kristensen

Når livet gør ondt, står præsten til 
rådighed
Det er dog ikke kun på den socia-
le front, at kirken spiller en vigtig 
rolle. Præsterne står nemlig også til 
rådighed for mårsletterne på et mere 
personligt plan. De har meget travlt, 
med folk der ringer for at få en snak 
om livet. Det kan være, hvis de er 
syge, har mistet deres arbejde eller 
har mistet en ægtefælle. ”Hvis livet er 
hårdt, er der mange, der ringer til præ-
sten,” fortæller Anne Marie Dalsgaard 
Mikkelsen. 

Foto: Maria Nedergaard Kristensen

Der er mange tilbud i fjernsynet til 
dem, der er kede af ikke længere at 
kunne komme i kirke om søndagen 

grundet corona, men når det gælder 
begravelser, er det svært at finde en 
erstatning for kirken: ”Det der med, at 
man ikke kan komme ned og sige det 
sidste farvel i kirken til en afdød. Der 
har folk brug for kirken. Det betyder 
noget for rigtig mange,” fortæller 
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen.  

Samlingspunkt for alle aldersgrupper
Selvom medlemstallet af Folkekirken 
har været faldende de sidste 30 år på 
landsplan, så er der stadig stor opbak-
ning omkring Mårslet Kirke. Tal fra 
Danmarks Statistik viser faktisk, at 94 
procent af byens befolkning fortsat er 
medlem af Folkekirken. Sammenlig-
net med landets 74 procent, vidner det 
om, at Mårslet Kirke gør noget rigtigt 
for at holde på medlemmerne.

Noget af det, de gør, er at udbyde 
kulturelle og sociale tilbud, der hen-
vender sig til folk i alle aldersgrupper. 
Børnebamsegudstjenester, babysalme-
sang, sorggrupper, koncerter, korun-
dervisning, foredrag og minikonfir-
mand. For at nævne nogle af dem. 
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
fremhæver, at især den ældre del af 
befolkningen får glæde af tilbuddene: 
”Det er vigtigt, at der er noget, både 
for dem der har tid, og dem der har 
behov for at mødes, når man ikke læn-
gere er en del af arbejdsmarkedet.” 

Foto: Maria Nedergaard Kristensen

Ifølge Anne Marie Dalsgaard Mikkel-
sen er medlemskabet dog ikke 

(  fortsættes næste side)

Som du nok har gættet, gemmer den 
800 år gamle kirke på meget historie. 
Faktisk er det i år 
100 år siden, at Mårslet Kirke blev 
frikøbt. Førhen var den privatejet og 
tilhørte baroniet 
Vilhelmsborg, men blev i 1921 solgt 
til menigheden. Foto: Maria Neder-
gaard Kristensen
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afgørende for, om man får glæde af 
kirken: ”Der er mange, der ikke er 
medlemmer af folkekirken, der alli-
gevel bruger kirken, fordi de måske 
kommer til nogle foredrag eller kon-
certer, eller de kommer til begravelse 

ved familie og venner, der er medlem 
af folkekirken. Så den bliver jo brugt 
af mange.”

Solen varmer stadig på Mårslet kir-
kegård. Det er blevet eftermiddag, og 

der er i mellemtiden gået mange folk 
forbi. Men i morgen venter en ny dag, 
hvor kirken igen danner ramme om et 
vigtigt samlingspunkt i Mårslet by. 

Årets indsamling 
til Kræftens Bekæmpelse

Trods det måske værste vejr vi kunne 
forestille os her den 11. april, så mød-
te Mårsletterne talstærkt op for at gå 
byen tynd i den gode sags tjeneste.

Her i byen er der 25 ruter og de blev 
alle besat. På flere ruter gik både 
voksne og børn og der var omkring 
50 indsamlere i alt. De gjorde det 
bare super godt. Tak for indsatsen. De 
trodsede alle regn og slud - indsam-
lingsbøtterne skulle bare ud ☺. 

I alt blev der indsamlet DKK 50.850.- 
Dertil kommer alt det der ikke kunne 
aflæses (Mobilepay på Kræftens 
Bekæmpelses centrale nummer) 

Som noget nyt kunne man scanne en 
QR kode på indsamlingsbøsserne, der 
gjorde at en stor del af Mobile Pay 
indbetalingerne kunne spores til den 
enkelte indsamler. 

Det er noget nyt i 2021, og det er 
derfor svært at sammenligne resultatet 
med sidste indsamling. 
Men det gik godt - og mon ikke nogen 
af borgerne smed lidt ekstra i, når de 
så de gennemblødte indsamlere ☺ 

Vi håber at se alle indsamlerne igen til 
næste år. Tusinde tak til de gavmilde 
lokale sponsorer, der sørgede for en 
masse godt til de mange indsamlere. 
Tak til Super Brugsen, Rema 1000, 
Danbolig og Mindmill. 

Distriksleder 
Mette Jæger 

Skal der være fest 
- så hold den i

Mårslet 
Borgerhus

Banevej 2, 8320 Mårslet 
Henvendelse om leje sker 

via borgethusets hjemmeside 
 

www.borgerhus.dk

Send et indlæg til 
Mårslet Bladet

indlaeg@maarslet-bladet.dk
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Takket være frivillige fra de to 
Mårslet-grupper Frokostpausen og 
Stilauget kan man nu komme tørskoet 
over en bæk der krydser en trampesti 
i de naturskønne omgivelser mellem 
Oddervej og Moesgaard Museum.

En rigtig trampesti
– Det er en gammel sti, men den har 
været meget forsømt på grund af 
nogle uoverensstemmelser mellem en 
lodsejer og kommunen. Nu er uover-
ensstemmelserne løst, og stien er 
blevet renoveret så den er til at gå på 
igen. Man kan dog ikke gå der med en 
barnevogn; det er en rigtig trampesti, 
fortæller Jørgen Brandt som er aktiv i 
både Stilauget og Frokostpausen.
Stien er omgivet af skov og åbent 
land og byder på mange naturoplevel-
ser.
– Jeg så for eksempel omkring 15 rå-
dyr ude på en mark da jeg gik på stien 
i dag, fortæller Jørgen Brandt.

Begynder ved Oddervej
Stien begynder ved en rød træpæl på 
den østlige side af den tidligere lan-
devej der i dag fungerer som cykelsti 
langs Oddervej. Pælen står lidt syd for 
Moesgaard Havecenter og lige nord 
for Langballegård. 
Derfra går stien mod Moesgaard Mu-

seum og Moesgaard Have for at ende 
ved Oldtidsstien syd for museet. 
Kommunen står for arbejdet med 
selve stien, men den 4,6 meter lange 
træbro der fører over en bæk et par 
hundrede meter fra Oddervej, er byg-
get af frivillige fra de to grupper.

Frivillige grupper
Frokostpausen er åben for mænd i 
pensionistalderen, mens Stilauget 
består af både mænd og kvinder som 
samarbejder med kommunen om net-
værket af trampestier i vores område. 
Begge grupper er baseret i Mårslet, og 
stien øst for Oddervej er dermed på 
kanten af gruppernes territorium.
– Men Mårslet Sogn omfatter jo også 
Moesgaard Museum og går faktisk 
helt ned til Fiskerhuset hvor Giber Å 
løber ud i Aarhus Bugt. Så vi opfat-
ter det også lidt som vores område, 
fortæller brobygger Brandt.

PerH.
Kilde: Mårslet Avis

Jørgen B tilføjer en tak til SuperBrug-
sen for dejlige sandwichs til de hårdt 
arbejdende brobyggere 
Billedtekst: 
Fire brobyggere. Fra venstre Knud 
Lunderskov, Jørgen Brandt, Henning 
Petersen og Arne Ellegren. 
Foto: Anders Sørensen.

Mårslet fællesråd ny hjemmeside  WWW.MAARSLET.NU

Ny bro fører trampesti over vandløb

RealMæglerne Broholm
Harald Jensens Plads 1 / 8000 Aarhus C / Tlf. 8617 5000 / www.realmaeglerne.dk/750

RealMæglerne Broholm
Harald Jensens Plads 1 / 8000 Aarhus C / Tlf. 8617 5000 / www.realmaeglerne.dk/750

Jo flere salg.
Jo flere træer 
planter vi.
Spørg os.

RealMæglerne

Tid til 
at sælge?
Vi har over 11.000 
Guldkøbere®
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KonditorBager giver brød vigtig vitaminindsprøjtning

En undersøgelse fra Kræftens Be-
kæmpelse viser, at knap hver 5. 
dansker, der ikke tager vitamintilskud, 
har mangel på D-vitamin. Nu anven-
der KonditorBager i Mårslet gær med 
D-vitamin i deres brød. 
 
Det er nok de færreste, der forbinder 
et besøg hos bageren med kosttilskud. 
Ikke desto mindre er det nu en realitet, 
når KonditorBager på Hørretvej frem-
over vil bage alle deres brød med et 
ekstra skud D-vitamin. Efter et vellyk-
ket forsøg med chufabrød, der er fem 
brød bagt med en specialudviklet gær 
med D-vitamin i, har KonditorBagers 
bagerier siden december gjort brug 
af den specialudviklede i gær i deres 
brød. 

– Vi vil gerne være på forkant med 
nye ingredienser og samtidig være 
med til at øge sundheden, når vi har 
mulighed for at gøre det uden at gå på 

kompromis med kvaliteten. Det har 
vi tidligere vist, at vi kan, med vores 
chufabrød, hvor to skiver af brødet 
dækkede 30 procent af det daglige 
D-vitaminbehov. Gæren fungerer så 
godt i vores brød, at vi nu bruger det 
i alle vores brød, siger Morten Lap-
holm, der er direktør i KonditorBager. 

KonditorBagers beslutning om at op-
gradere brødene med ekstra D-vitamin 
sker samtidig med, at Fødevarestyrel-
sen i december ændrede anbefalinger-
ne for indtagelse af D-vitaminer. 

Ny gær – samme gode smag
Selvom brødene hos KonditorBa-
ger får en vitaminindsprøjtning, kan 
kunderne ifølge Lars Wilhelmsen, 
der er bagermester i KonditorBager i 
Mårslet, se frem til den samme gode 
smagsoplevelse, de er vant til.  

– Kunderne kan både se frem til vel-
smagende brød og ekstra vitaminer. 
Smagen er på ingen måde berørt af 
indførelsen af den nye type gær, siger 
Lars Wilhelmsen.

Flere vitaminer i vores fødevarer
De ændrede anbefalinger for D-vi-
tamin kommer som følge af en ny 
undersøgelse fra Kræftens Bekæmpel-
se, der viser, at næsten tyve procent af 
befolkningen lider af mangel på D-vi-

tamin om foråret. Det svarer til 70550 
af borgerne i Aarhus Kommune. 
Konsekvensen af D-vitaminmanglen 
kan blandt andet være knogleskørhed 
i alderdommen.

Med brugen af den specialudviklede 
gær kan KonditorBager i Mårslet vise 
sig frivilligt at komme et nyt tiltag i 
forkøbet. Ifølge en rådgivende gruppe, 
som Fødevarestyrelsen har nedsat, vil 
den bedste måde at komme manglen 
på D-vitamin til livs på nemlig være 
at pålægge fødevareproducenter at 
tilføre deres produkter D-vitamin. En 
løsning som DTU Fødevareinstituttet 
testede i 2011 med beriget mel, hvor 
forsøgsdeltagerne opbyggede gode 
D-vitaminniveauer.

Fødevarestyrelsens nye anbefaling for 
D-vitamin er, at alle voksne og børn 
over fire år opfordres til at tage D-vi-
tamin som kosttilskud i vinterhalvåret.

KonditorBager er en kæde af 57 
butikker fordelt over hele landet. 
Bagerkæden blev startet i 1977, og 
udvalget har siden fulgt med tiden 
uden at gå på kompromis med hånd-
værkskvaliteten. Konceptet indebærer 
også bagerbrød og konditorkager i én 
og samme butik. 
www.konditorbager.dk    
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egnsarkivets åbningstider? 
 
I skrivende stund er Mårslet Egnsarkiv lukket pga. corona-situationen, så 
vi kan ikke skrive åbningstider for maj.  
 
Når vi får lov at åbne igen, vil det i første omgang blive efter forudgående 
aftale.  
 
Evt. ændringer i åbningstid vil fremgå af hjemmesiden. 
 
Selvom Egnsarkivet er lukket, må I gerne kontakte os! 
 
Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40 34 98 38 
Mail: maarsletarkiv@gmail.com 
Hjemmeside: www.maarsletarkiv.dk  - søg i arkivets samlinger herfra! 
Facebook: Mårslet - Lokalhistorie 

Digitale aviser 

Har du husket? 
Medlemmerne bedes bekræfte 
deres medlemskab ved indbetaling 
af kontingent senest 1. maj 2021: 
 
Kontingent:   
Husstandsmedlemskab   kr. 150,-  
Personligt medlemsskab   kr.   75,-  
 
Betales på vores konto i  
Nordea Bank    
Reg.nr:  1917      
Kontonr:  0270 879 136. 
MobilePay: 8890wu 
 
Husk at anføre navn. Også nye 
medlemmer kan indtegnes på 
ovenstående konto og ved henven-
delse til kasserer Poul Oxvig Ene-
voldsen, Telefon: 40 40 92 49 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
      Det stod i avisen for 80 år siden… 
      Aarhus Amtstidende, 23. juni 1941 

Mediestream hedder Det Kongelige 
Biblioteks mediesamlinger.  
 
Mediestream kan frit benyttes på en 
række pc’er på Det Kgl. Bibliotek i 
Aarhus inden for åbningstiden. Da 
store dele af materialet i Mediestre-
am er beskyttet af Ophavsretsloven, 
er det ikke muligt at give brugere fri 
online adgang til alt.  
 
På adressen  
https://www2.statsbiblioteket.dk/
mediestream/   
 
kan der frit søges hjemmefra i fx  
 
Aarhus Amtstidende (1866-1965) og 
Demokraten (1884-1974)  
to aviser, der er gået ind, men dække-
de vores område.  
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Af Svend Aage Andersen 
Jeg fandt nedenstående udklip i mine 
gamle papirer – Sikkert fra Jens Chri-
stensen – min morfar, der var medde-
ler til avisen (og ringer og graver ved 
Mårslet kirke fra 1917 til 1944 hvor-
efter både ”det gule hus”, Langballe-
vej 1 og jobbet ved kirken overgik til 
Laurits Mortensen).  
 
Der er indledet forundersøgelse  
Ved Ning og Hasle Herreders Ret er 
der indledt forundersøgelse mod 4 
unge arbejdsløse mennesker fra Aar-
hus, der i slutningen af marts har 
forøvet en del spisekammertyverier i 
Maarslet og Hørret.  
Efter et bal i Maarslet søndag aften 
den 22. marts brød tyvene, der var 
blevet sultne, ind i spisekammeret hos 
gårdejer Søren Sørensen i Maarslet. 
Her tog de noget steg, smør, ost og 
brød, som de fortærede på stedet, og 
drog så videre til Hørret, hvor de fra 
gårdejer Ths. Sørensens spisekammer 
tog noget mere brød.  
Om aftenen den 25. marts tog de på 
tourné for at finde deres bal-damer 
fra om søndagen og brød på denne 
tur spisekammeret op til gårdejer P. 
Jacobsens ejendom i Hørret, hvor de 
stjal steg, brød, ost og smør og hertil 
18-20 pilsnere. De drak hver én pils-
ner, men resten gemte de i en snedri-

ve for ved senere lejlighed at hente 
dem.  
Dagen efter blev det imidlertid sol-
skin, der afslørede flaskerne, og da 
en af tyvene om aftenen indfandt sig 
for at hente byttet, blev han pågrebet 
og sat fast.  
De 3 af fyrene har aflagt fuld tilståel-
se, men sagen er udsat, da den fjerde 
p.t. er ude at sejle.  
 
For at ”verificere” historien og få en 
afslutning har jeg været på digital 
arkiv, hvor jeg fandt følgende under 
den 29. april 1936 i Demokraten:  

 
Gad vide om myndighederne i dag 
ville efterforske en sådan sag lige så 
ihærdigt, som det blev gjort i 1936. 
 
Da jeg var barn i Hørretløkken i 
1950’erne, var det stadig almindeligt 
ikke at låse yderdøren om natten. Dog 
i 40’erne kom der nogle nye borgere 
udefra, mest fra Aarhus, til Hørretløk-
ken – de låste dørene, husker jeg fra 
min barndom og det syntes jeg var 
underligt.  
De fleste ejendomme havde spise-
kammer dengang – ofte i forbindelse 
med bryggerset/indgangen til køkke-
net, så tyvene har haft let spil.  
 
 

Spisekammertyverierne i Maarslet 1936 
Borregaarden. Her boede gårdejer Søren 
Sørensen (Borre-Søren) og hustru Elvine 
Sørensen. Bygninger er fra 1932-1935. 
Oprindeligt var denne gård placeret inde i 
Mårslet, nu Hørretvej 13, hvor det ældre 
stuehus er bevaret.  
I dag ligger den udflyttede ejendom ikke 
længere i udkanten af byen og der er hel-
ler ingen gård her, men to selvstændige 
beboelser, Hørretvej 34 og 36 samt en stor 
udstykning, bl.a. Borrevænget. Bagved ses 
Langballevej med enkelte huse. 
 
Det var her på den nybyggede gård hos 
Søren Sørensen, at de første spisekammer-
tyverier fandt sted i 1936. 
 
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1962. Det 
Kgl. Bibliotek.  
Se flere billeder ved at søge på fx Mårslet  
 http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/ 
 

Peter Jakobsens gård på Hørret Byvej 18  
hvor tyveknægtene stjal både fødevarer 
og pilsnere fra spisekammeret.  
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto, 1947, Det 
Kgl. Bibliotek. 



16 maj 2021

Mårslet fællesråd ny hjemmeside  

WWW.MAARSLET.NU

Mårslet Byvej 28 • Mårslet

ÅBENT  
ALLE   
DAGE  8-21

Købmand  
Lars Christensen



 17maj 2021

 MMÅÅRRSSLLEETT--bbllaaddeett  mmaajj  22002211    

 

kkiirrkkeessiiddeerrnnee    
  mmeedd  nnyytt  ffrraa  mmåårrsslleett  kkiirrkkee  oogg  ssooggnn    

”Du går og klokker i det”! ”Du er 
vist et klokkefår”! Ja, der findes en 
del mindre pæne udtryk om menne-
sker som opfører sig uheldigt. Ikke 
alle kender de nævnte udtryk, men 
at være en klokker var engang et 
agtværdigt job. Man skulle passe 
tiden for det omgivende samfund 
ved at ringe med klokken – men i 
dag er det elektronik, som            
kirketjeneren passer. 

Sådan ændrer mangt og meget sig 
med tiden. Det er vist klokkeklart 
for alle. I dag hører vi nok klokken 
(bedst når det ringer ud, men ikke 
så godt, når det ringer ind?) og  
skolens ringeapparat er en form for 
tidsangivelse, som også kirkens 
klokker var og stadig er. Men lyden 
af kirkeklokkerne er nok ikke så 
ofte hørt at vi tænker så meget over 
deres betydning, reel som         
symbolsk. 
 
Kirkens klokker har ringet i        
århundreder. Den første danske  
ringede i Slesvig for næsten 1100 
år siden. Solen blev ringet op som 
tegn på at dagen og arbejdet starte-
de - og solnedgang var tilsvarende 

tegn på dagens slutning og         
arbejdets ophør. Klokken skulle 
minde mennesket om, at dagens 
arbejde både skal begynde og     
afsluttes med bøn og taksigelse.  
 
Kirken har i over 500 af de 1100 år 
været katolsk og derfor har klokke-
ringningen ikke kun fortalt om   
tiden. Flere af de ringninger, som vi 
hører i dag, har deres udspring i de 

katolske tidebønner, andagter og 
gudstjenester, troen på Skærsilden 
og skriftemålet. Ikke mindst      
bønnen, Ave Maria, kom til at   
præge forståelsen af hvad klokke-
ringningen i Danmark betød.  
Traditionen med at ringe med klok-
ken ved dødsfald og begravelser 
skyldes troen på at man dermed 
kunne afkorte den dødes pine i den 
berygtede skærsild. Her skulle man 
være en periode, hvor man blev 
renset (lutret) for sine synder. 
 
Traditionelt har klokken derfor   
ringet både, når dødsfaldet blev 
kendt, når den døde førtes i kapel 
og ved selve begravelsen. Hver 
gang var det skik at man standsede 

sit arbejde og lyttede til klokkens 
meddelelse. Det er i dag ikke en 
meget brugt skik at ringe ved døds-
fald, men i respekt for den afdøde 
har vi stadig skikken at ringning 
ved begravelser betyder, at man, 
dvs. følget, forholder sig i ro.  
 
Konkret betyder det: Ved begravel-
ser/bisættelser ringes der 3 min. før 
handlingen begynder i kirken. Ved 
begravelser ringes der, imens kisten 
bæres til graven, afsluttende med 3 
x 3 bedeslag - ved bisættelser      
ringes der, idet kisten bæres ud af 
kirken og ind i rustvognen, afslut-
tende med 3 x 3 bedeslag. Alt   
sammen sker mens man viser sin 
respekt for afdøde ved at forholde 
sig i ro. 
 
I katolsk tid refererede De 3 x 3 
bedeslag til afslutningen af bønner-
ne (Ave Maria), mens det i den  
luthersk-evangeliske kirke tolkes 
som udtryk for Treenigheden. 
 
De formelle regler for klokkering-
ning går langt tilbage – ja, faktisk 
tilbage til Danske Lov af 1683 og 
Kirkeritualet af 1685. Heri bestem-
mes at kirkeklokkerne har fire    
opgaver af vidt forskellig karakter. 
Den første og ældste er at opfordre 
til bøn, den anden at kommunikere, 
den tredje at markere højtids- og 
festdage, og fra nyeste tid kan  
klokkerne fungere som advarsel.  
 
Men klokkerne lyder ikke kun til 
bøn og til sorg, men også til glæde. 
De lyder derfor f.eks. ved bryllup-
per. Reglerne foreskriver at der ved 
bryllupper kimes 2 min. før hand-
lingen begynder i kirken. Efter 
brylluppet kimes der igen 4-5 min. 
 

Fortsættes på næste side 
 

Pas på din klokker! 
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Men kimningen (hurtige ringnin-
ger) bruges også til at markere    
fester og højtider i kirkeåret. Kirke-
ritualet af 1685 angiver, at der skal 
kimes i forbindelse med gudstjene-
sterne om morgenen ved de 3 høj-
helligdage: Juledag, Påskedag og 
Pinsedag samt til Kristi Himmel-
fartsdag. 
 
Klokkeringningen om søndagen 
kaldes liturgisk ringning. Den     
finder sted før de faste gudstjene-
ster f.eks. højmessen søndag     
morgen. Ringningen udføres med 
100-150 slag svarende til 3 minutter 
og efterfølges af 3 x 3 opdelte slag, 
også kaldet bedeslagene. Hele ring-
ningen afsluttes sådan, at det passer 
til gudstjenestens begyndelse. 
 
Klokker er ikke bare en portion  
metal i en særlig form. De er     
gennem tiden blevet betragtet som 
individuelle størrelser – ja med 
egen særlig stemme. På Mårslet 
kirkes klokke står der således i et 
skriftbånd at: M.B. gjorde mig i 
året 1594. Gad vide om ikke den 
store klokkeklang med den store 
samfundsstyrende betydning har 
gjort klokken ret selvbevidst? 
 
I hverdagens almindelige støj og 
larm kan det være svært at høre  
kirkeklokkerne. Men de er en     
væsentlig del af vor kultur og man 
kan finde mange udtryk for deres 
betydning. N.F.S. Grundtvig skrev i 
1845 salmen 

”Kirkeklokken” (Højskolesang-   
bogen nr. 47):  
 
1. Kirkeklokke! mellem ædle malme 
mageløs er for mit hjerte du, 
vågnet er ved dig en højtidssalme, 
som genlyder daglig i min barm. 
 
2. Kirkeklokke! ej til hovedstæder 
støbtes du, men til den lille by, 
hvor det høres trindt, når barnet 
græder 
og inddysses blidt ved vuggesang. 
 

(…) 
 
Denne salme er kendt af mange. 
Her beskrives landsbyens kirke-
klokke som rammen om hverdagsli-
vet. Den sættes ind i et fredeligt 
landsbymiljø, hvor børn vokser op i 
tryghed.  
 
Til påsken (vers 5) forkynder   
klokken opstandelsen: 
 
5. Højere dog stemte dine toner, 
når de med "den gyldne sol frem-
brød" 
kimed: Støv! oprejst er din forso-
ner, 
stat nu op i påskemorgengry! 
 
Men også nutidens salmedigtere 
bruger klokken som symbol. Her er 
det Nikolaj Paakjær, som hører 
klokken i byen (Højskolesangbogen 
nr. 599):  
 
1. Dagen slipper grebet om byen 

igen 
og trækker rosa filtre over lys på 
hæld 
Solen dykker ned og skodder sin 
cerut 
Bag sidste tag derude går den lang-
somt ud 
 
2. Dagen slipper grebet mens broer 
går op 
og tilbudsskilte løftes ind med     
udkørt krop 
Myldretidens fletning filtres lang-
somt ud 
En kirkeklokke slår et sidste slag 
for Gud 
 

(…) 
 
Ligesom landsbyklokken hos 
Grundtvig, sniger en kirkeklokke 
sig her i andet vers lige ind med “et 
sidste slag for Gud” som et ekko fra 
en tidligere romantisk opfattelse af 
idyl på landet. 
 
5. Dagen slipper grebet. Når timer 
blir små 
går ensomheden tur med stjernes-
porer på 
Lad os flyde ud i nattens konebåd 
til dér hvor duggen falder blidt med 
nyskabt mod 
(Nikolaj Paakjær (2018))  
 
I det femte vers peger han på at  
dagens afslutning ikke er en afslut-
ning på livet, men snarere giver 
”nyskabt mod”. Således peger   
Paakjær på det samme som  
Grundtvig at kirkeklokken peger ud 
over den tid, som den ellers afgræn-
ser hele tiden med sin ringning: den 
peger også på livet efter livet, på 
opstandelsen. 
 
Måske bør man så slutte dette  
klokkeværk af med at erindre om at 
klokke indgår i utrolig mange   
sammenstillinger – ikke mindst 
klokkeblomst og klokkefår… men 
der er også en klokkefrø: ” frø som 
har stærkt rødfarvet bug, og hvis 
kvækken lyder som fjerne           
kirkeklokker” (ODS).  

Anders Chr. Sørensen 
Næstformand i Menighedsrådet 
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Maj 
 
 
Søndag d. 2. maj kl. 10.00 
4. s. e. påske 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 9. maj kl. 10.00 
5. s. e. påske 
Præst: Signe Høg 
 
Onsdag d. 12. maj kl. 17.00 
Børnebamse gudstjeneste 
Præst: Signe Høg 
 
Torsdag d. 13. maj kl. 10.00 
Kristi himmelfartsdag 
Præst: Signe Høg 
 
 
 

 
Søndag d. 16. maj kl. 10.00 
6. s. e. påske 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 23. maj kl. 10.00 
Pinsedag 
Præst: Trine Nissen 
Indsamling: DSUK 
 
Mandag d. 24. maj kl. 10.00 
2. pinsedag 
Præst: Trine Nissen 
Indsamling: DSUK 
 
Søndag d. 30. maj kl. 10.00 
Trinitatis søndag 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 6. juni kl. 10.00 
1. s. e. trinitatis 
Præst: Trine Nissen 
 
Søndag d. 13. juni kl. 10.00 
2. s. e. trinitatis 
Præst: Signe Høg 
 
Søndag d. 20. juni kl. 10.00 
3. s. e. trinitatis 
Præst: Trine Nissen 
 
 
 

Kirketiderne 

 
Maj 

 
Onsdag d. 5. maj kl. 19.00 

Menighedsrådsmøde i sognehuset 
 

Lørdag d. 8. maj kl. 8.00 
Fugletur på Mårslet Kirkegård 

Mødested foran kirken 
 

Mandag d. 10. maj kl. 9.30 
Mandagscafé i sognehuset 

 
Onsdag d. 12. maj kl. 10.00 
Frokostpausen i sognehuset 

 
Onsdag d. 26. maj kl. 10.00 
Frokostpausen i sognehuset  

  
  

 
 
 

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

i sognehuset 
 

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    
tæller 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.   
Gerne med nogle fagter til, som      
børnene hjælper med at finde på.   

Præsten samler børnene foran  alteret 
og fortæller en historie, ofte med hjælp 
fra børn og bamser. Vi synger 1-2 vers 
af en salme. 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. 
 
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. 12. maj  
kl. 17.00 
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Mariehønen 
Mariehønen er legestuen for børn fra 0 år til 0. kl.  
sammen med deres forældre.  
Vi får eftermiddagsmad, synger, hører små fortællinger 
fra Bibelen, leger og laver sjove aktiviteter.  
Vi mødes i sognehuset mandag kl. 16.15-17.30.  
 

 Vil du vide mere, så kontakt: 
 Jette Kristoffersen, 6084 5520 
 Susanne Lunderskov, 6086 2617 

 
 

Lærkereden 
Lærkereden er for alle børn fra 0. kl. til og med 3. kl.  
Vi synger, hører en fortælling fra Bibelen, leger og laver 
mange forskellige aktiviteter. 
Vi mødes i sognehuset mandag kl. 16.15-17.30. 
 
 
Vil du vide mere, så kontakt: 
Mette Nørgård Pedersen, 4095 4529 
Dorthe Bjerge, 3029 2663 

Gudstjenesterne på Kildevang  
  
Det er på grund af de gældende restriktioner desværre ikke muligt at 
afholde gudstjenester på Kildevang i denne tid. Vi vender stærkt tilbage 
med gudstjeneste den første fredag i måneden, så snart det igen er  
muligt.  
 
 
På glædeligt gensyn! 
Sognepræsterne Trine Nissen og Signe Høg 
 

Mandagscafé 
 
 
 

Mandag d. 10. maj 
kl. 9.30 - 11.00 i  

Sognehuset 
 
 
 

 
Der bydes på frisklavet kaffe, te og 
rundstykker samt en hyggelig snak 
i et uforpligtende samvær med an-

dre fra Mårslet Sogn 
- det er gratis at deltage 

 
Ingerlise Wendland  

og  
Kirsten Cramer 

Frokostpausen 
- et fællesskab for mænd 

Næste gang 
Onsdag den 12. og 26. maj  

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! 

Knud Lunderskov, 
Tlf. 4011 0175 

Jørgen Brandt Andersen, 
Tlf. 2979 0264 

Børneklubberne hører under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.  
Har du lyst at se om det er noget for dig, er du velkommen til at møde op og  

prøve det eller kontakte en af lederne.  

Hyggeklubben 
Desværre ser vi os nødsaget til at 

aflyse vores udflugt i maj. Vi    
håber på, at vi kan ses til efteråret.  
Rigtig god sommer og på gensyn! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Så må vi det ene og så må vi det andet. Fremtiden ser lysere ud, 
men vi har desværre stadig svært ved at kunne planlægge alle 
kirkens aktiviteter.   
Derfor opfordrer vi til, at I holder øje med vores hjemmeside, 
Facebook og plakatstandere ved kirkegården. Så går I ikke glip 
af kirkens aktiviteter heller ikke evt. aflysninger. 

  
Med venlig hilsen Mårslet Kirke  
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Vi vil gerne invitere på en lille vandring, hvor vi har 
fokus på skaberværket og livet på Mårslet Kirkegård. 
Tidligere har vi set på bier og blomster; denne gang 
skal vi høre om fuglelivet.  Til dette har vi inviteret en 
fuglekyndig og tidligere mårsletter Jacob Lind. For at 
alle kan høre og se, det vi oplever, er der deltagerbe-
grænsning og derfor er tilmelding nødvendig til     
graver@maarslet-kirke.dk eller på 8629 4841.     
Turen er gratis.  
Nedenfor kan I læse om, hvad vi kan forvente at     
opleve:  
  
Fuglelivet på Mårslet Kirkegård 
  
Umiddelbart vil man ikke forestille sig, at kirkegården 
midt i Mårslet by ville være en attraktiv fuglelokalitet. 
Men ved nærmere øjesyn får man ret hurtigt en anden 
opfattelse. Man bliver overrasket over så mange for-
skellige arter, man kan opleve. 
Selv om kirkegården på alle sider er omkranset 
af Mårslet By med parcelhushaver, så kan man ikke 
sammenligne området med parcelhuskvarter. Præste-
gårdshaven og kirkegården udgør tilsam-
men ca. 21632 m2, et væsentligt større areal end nogle 
få parcelhushaver og en noget anderle-
des tilplantning. En forudsætning for at fuglene finder 
området attraktiv er, at der er gode føde- og redemu-
ligheder. 
Og begge forudsætninger er til stede i området. En 
stor del af præstegårdshaven er urørt skov, som giver 
gode betingelser for fuglene. Og på selve kirkegården 
er der heldigvis bevaret en hel del gamle træer, som 
giver gode føde- og redemuligheder. Traditionelt er de 
fleste kirkegårde meget sterile med rigtig mange    
perlesten, som ikke giver basis for særligt me-
get biologisk som insekter blomster m.v. Men her  
skiller Mårslet Kirkegård sig positivt ud fra andre   

kirkegårde, idet man har omlagt en del af arealerne fra   
perlesten til græs og grønne områder. Det giver en  
væsentlig bedre biodiversitet og dermed bedre vilkår 
for fuglelivet. Og så har man sat en hel del redekasser 
op. De fugle som man kan forvente at se på kirkegår-
den afhænger af hvilken årstid man kom-
mer, idet mange af vore sangere og insektædende   
fugle kun er her om sommeren. Hele året har man  
mulighed for at træffe natugle (den har bo-
et i præstegårdshaven i mere end 45 år), grå-
spurv, skovspurv, solsort, bogfinke, blåmejse, mus-
vit, råger, alliker, krager, dompap, grøn-
irisk, stillits, stær, gærdesmutte, jern-
spurv, ringdue, rødhals, spætmejse, træløber, stor flag-
spætte, og i sommerhalvåret får vi besøg af yderligere 
fluesnapper, gransanger, vipstjert, gul-
bug, gærdesanger, havesanger, rødstjert, sangdros-
sel. Man kan selvfølgelig være heldig og se en del  
andre fugle, men ovennævnte er lige hvad 
jeg umiddelbart, med mit kendskab til kirkegården, vil 
kunne forvente at se der.  
  

Jacob Lind  

Fugletur på Mårslet Kirkegård 
Lørdag d. 8. maj kl. 8.00 - mødested foran kirken 

Spætmejsen er en af de fugle man kan opleve på Mårslet       
Kirkegård. 
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 Sorg– og livsmodsgruppe 

Grundet coronaen har vi set os nødsaget til at aflyse 
sorggruppen, på denne side af sommeren. I stedet for 
håber vi at kunne starte op med en ny gruppe                
d. 23. august 2021.  
 
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 rumme-
lige 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 
   

Med venlig hilsen 
Gruppelederne Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm. 

  

Som vi skrev om i Mårslet Bladet, for marts måned, var kirkens præster en tur på Kildevang for at aflevere en stor stak 
forårshilsner, som konfirmanderne havde skrevet til beboerne. Nu har vi så glæden af at kunne trykke svaret fra          
beboerne til konfirmanderne.  
 
Kære kommende konfirmander. 
  
Mange tak for de fine breve vi fik fra jer. 
De er alle sammen blevet læst op for alle beboerne på Kildevang. Det vakte glæde og fornøjelse. 
Beboerne var glade for, at I ville dele jeres fortællinger omkring Corona, og de konsekvenser, det har haft for jeres liv. 
Alle beboerne kan igen få besøg af deres familie og venner. 
Beboerne synes, at det er synd for jer, at I har fået udsat jeres konfirmation til august. Men håber på, at I får en rigtig 
god dag, når den kommer. 
 
Tak for de fine citater fra Biblen, som I har fundet. 
  
Vi har også fundet et citat til jer, og endnu engang tak 
for jeres breve. 
  
Citat: “Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min 
sti” 
  
De kærligste hilsener fra beboerne på Kildevang 

Håb fra en generation til en anden 

Foto: Signe Høg 
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 Sorg– og livsmodsgruppe 

Grundet coronaen har vi set os nødsaget til at aflyse 
sorggruppen, på denne side af sommeren. I stedet for 
håber vi at kunne starte op med en ny gruppe                
d. 23. august 2021.  
 
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 rumme-
lige 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 
   

Med venlig hilsen 
Gruppelederne Susanne Lauritsen og Kaj Lolholm. 

  

Som vi skrev om i Mårslet Bladet, for marts måned, var kirkens præster en tur på Kildevang for at aflevere en stor stak 
forårshilsner, som konfirmanderne havde skrevet til beboerne. Nu har vi så glæden af at kunne trykke svaret fra          
beboerne til konfirmanderne.  
 
Kære kommende konfirmander. 
  
Mange tak for de fine breve vi fik fra jer. 
De er alle sammen blevet læst op for alle beboerne på Kildevang. Det vakte glæde og fornøjelse. 
Beboerne var glade for, at I ville dele jeres fortællinger omkring Corona, og de konsekvenser, det har haft for jeres liv. 
Alle beboerne kan igen få besøg af deres familie og venner. 
Beboerne synes, at det er synd for jer, at I har fået udsat jeres konfirmation til august. Men håber på, at I får en rigtig 
god dag, når den kommer. 
 
Tak for de fine citater fra Biblen, som I har fundet. 
  
Vi har også fundet et citat til jer, og endnu engang tak 
for jeres breve. 
  
Citat: “Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min 
sti” 
  
De kærligste hilsener fra beboerne på Kildevang 

Håb fra en generation til en anden 

Foto: Signe Høg 
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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 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 d. 5. maj 

kl. 19.00-22.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menighedsrådets møder er offentlige, 
men pga. restriktionerne foregår de pt. 

virtuelt.  

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 
Personregistrering Syd    
Tlf. 8629 3440  
Telefontid:  
Man, ons, fre: 09.30-13.30 
Tirs: 10.00-13.30 
Tors: 09.00-16.00 
 
KIRKETJENER  
Gudrun Samsø Jørgensen 
Telefontid kl. 12.00 - 12.30 
Tlf. 8629 8190 
kirketjener@maarslet-kirke.dk 
Fridag: mandag 
 
KIRKE-&KULTUR-
MEDARBEJDER 
Anika Mette Villadsen 
Tlf. 4022 4076 
kirkekultur@maarslet-kirke.dk 
 
 

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 
 
GRAVER 
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 
Træffes kl. 12.00 - 12.30  
- ellers på kirkegården,  
Ved Kirken 1  
Tlf. 8629 4841 
graver@maarslet-kirke.dk 
 
MENIGHEDSRÅDSFORMAND 
Erik Lund Sørensen 
Tlf. 2872 9395  
eriklundsoerensen@mail.tele.dk  
 
KIRKEVÆRGE 
Poul-Erik Christensen 
Tlf. 4027 3111 
info@murerfirmaet-maarslet.dk    
   
 
KIRKENS HJEMMESIDE 
www.maarslet-kirke.dk  
 

Konfirmation 2022: 
7.a. 8. maj. 
7.b. 13. maj. 
7.c. 15. maj. 
 
 
 
 

Konfirmation 2023: 
7.a: 29. april 
7.b: 30. april 
7.c: 5. maj 
7.d: 7. maj 

Konfirmation 
2022 og 2023 
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JU SOMMERCAMP?
29. juni - 2. juli 2021

Masser af sjove dyr, store maskiner, nye venner 
og oplevelser, du med garanti aldrig glemmer!

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

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

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

Du kan se meget mere om campen og tilmelde dig på:
https://ju.dk/begivenheder/ju-sommercamp-2021/

Ses vi til
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Mårslet fællesråd ny hjemmeside  

WWW.MAARSLET.NU
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Næste Mårsletblad udkommer til juni. Deadline for tekster og annoncer er 10. maj 2021

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 vandmåle-
ren 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

40 |

NYHED NYHED
Vi flytter og åbner KLIPPERIET

Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi har været rigtig glade for at være i 
Mårslet. Men vi har fået en fantastisk mulighed for at få nogle  

super lækre lokaler i Tranbjerg. Så derfor åbner vi KLIPPERIET d. 6/4-21 på 
Tranbjerg Hovedgade 3, 8310 Tranbjerg (ved siden af Djurslands bank).  

Vi håber på at se rigtig mange af vores kunder i vores nye salon.

Mvh Dorthe og Karina

Ved siden af Djurslands bank. Bus 4A og 17 køre lige til døren. 300 m til Letbanen.

KLIPPERIET
Tranbjerg Hovedgade 3

8310 Tranbjerg

Tlf: 8629 4949
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SOLGT 
i november

Obstruphøjen 54, 8320 Mårslet

Nymarksvej 12C, 8320 Mårslet

6 x SOLGT I MÅRSLET

Kontakt os for en uforpligtende vurdering 

Tlf. 70 70 79 61

www.aarhusmaeglerne.dk/maarslet

Skuffesalg

Præstegårdsvej 23, 8320 Mårslet

Langballevej 15, 8320 Mårslet

Hørretvej 25A, 1. 8, 8320 Mårslet

Hørretløkken 12A, 8320 Mårslet

SOLGT 
i oktober

SOLGT 
i oktober

SOLGT 
i oktober

SOLGT 
i oktober

SOLGT 
i september
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Åbningstider

SUPERBRUGSEN MÅRSLET 
STEDET HVOR MAN HANDLER

DAGLIVARER SLAGTER VIN GRØNT

Mandag   8.00 - 20.00
Tirsdag    8.00 - 20.00
Onsdag    8.00 - 20.00
Torsdag   8.00 - 20.00
Fredag    8.00 - 20.00
Lørdag    8.00 - 20.00
SøndagSøndag    8.00 - 20.00

UNIK BINDERI - BRYLLUPSBINDERI
BEGRAVELSESBINDERI - BUKETTER

DEKORATIONER - FLOTTE GAVEKURVE

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

Mårslet på nettet 
www.maarslet.net 
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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

Nyhed
Gluttenfri Pizza +25,-

Mandag - Fre.  12.00 - 21.00
Lør - Søn    14.00 - 21.00
Helligdag    14.00 - 21.00

www.maarsletpizzabar.dk
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Tlf. 24 24 72 54 kontakt@simonlindgreen.dk
Www.simonlindgreen.dk
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Den lokale
talmand

www.revisor-nielsen.dk • 2082 1810 • Mårslet
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Mårslet Byvej 28 • Mårslet

ÅBENT  
ALLE   
DAGE  8-21

Købmand  
Lars Christensen

Åbningstider

SUPERBRUGSEN MÅRSLET 
STEDET HVOR MAN HANDLER

DAGLIVARER SLAGTER VIN GRØNT

Mandag   8.00 - 20.00
Tirsdag    8.00 - 20.00
Onsdag    8.00 - 20.00
Torsdag   8.00 - 20.00
Fredag    8.00 - 20.00
Lørdag    8.00 - 20.00
SøndagSøndag    8.00 - 20.00

UNIK BINDERI - BRYLLUPSBINDERI
BEGRAVELSESBINDERI - BUKETTER

DEKORATIONER - FLOTTE GAVEKURVE
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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

Mårslet fællesråd ny hjemmeside

WWW.MAARSLET.NU
Mårslet Byvej 28 • Mårslet

ÅBENT  
ALLE   
DAGE  8-21

Købmand  
Lars Christensen
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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 

www.træoghæk.dk
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Med en markedsandel på 55%*

er vi Mårslet’s mest sælgende 
ejendomsmægler.

55%

21%

1%1%3%12%
danbolig 

Beder
Anden lokal

mægler
Anden lokal

mægler
Anden lokal

mægler
Anden lokal

mægler
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?

*Kilde: boligsiden.dk pr. 30.03.2021

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

danbolig.dk

danbolig Beder
Kirkebakken 22

8330 Beder
Tlf. 86 93 65 66

www.danbolig.dk/beder’’


