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I dag er fastelavn en fest for børnene, hvor de klæder sig ud og slår katten af tønden, inden det er tid til at 

kåre årets kattekonge og kattedronning. Sådan har det ikke altid været. Oprindeligt og indtil langt op i 1800-

tallet var fastelavn en voksenfest, hvor de voksne drak alkohol i rigelige mængder, spiste kød, festede, 

dansede og klædte sig ud og slog katten af tønden, ofte til hest og med en levende kat i tønden. I dag fyldes 

tønden derimod med slik eller andre godter, og katten er lavet af papir og sat fast med klisterbånd på tønden.  

Hærværk på fællesområdet 

I slutningen af januar og  begyndelsen af februar har der været groft hærværk på træerne i buskadset mellem 

engen og stranden. Hærværket blev straks anmeldt til politiet, som desværre har meddelt, at de ikke kan  

undersøge sagen nærmere, da der ingen vidner er til, hvem der har skamferet området, kun indicier. 

Bestyrelsen vil på sit næste møde beslutte, hvad der skal ske med buskadset, og indtil da må der ikke fjernes 

noget fra buskadset. Vi orienterer via nyhedsbrevene. 

Dumpning af slam ud for Fløjstrup strand 

Aarhus havn ønsker at udvide havnens areal og dermed opgrave store mængder af slam, som skal dumpes 2 

steder, hvoraf det ene sted er ud for Fløjstrup Strand.  Bestyrelsen har onsdag den 23. februar 2022 til alle 

medlemmer udsendt en skrivelse fra Erik Zappon med angivelse af, hvor og hvordan I hver især kan 

tilkendegive jeres holdning til denne dumping. Erik Zappon, som er godt inde i sagen,  har i brevet anført sit 

telefonnummer. Benyt dette, hvis I ønsker at vide mere eller at støtte hans initiativ. Vi er i løbende kontakt 

med Erik Zappon,. 

Folkeregisteradresse 

Husk nu det er vigtigt at informere kassereren/formanden, når du flytter, så vi kan sende opkrævning på 

årets kontingent til rette vedkommende. Send venligst ny adresse på mail formand@mariendalhavbakker.dk 
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