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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget 

Refleksioner om Mårslet  

- og stort og småt  
Kære Mårslettere. 

 

Som "tilflytter" har jeg igen fået lov til at "få ordet " i Mårslet Bladet. Sid-

ste gang - måske for et par år siden - skrev jeg om, hvordan det var at være 

tilflytter og blive tage godt imod i Mårslet. Jeg vil understrege, at jeg stadig-

væk  er meget glad for at bo i Mårslet og har ikke fortrudt, at vi flyttede fra 

et stort parcelhuskvarter  til en landsby i storbyen.  

 

Efterhånden er det blevet til syv år i Mårslet. Det er dejligt at bo et sted, 

hvor alle er engageret i byens liv. Alle vil det bedste for byen: udviklingen, 

aktiviteter, skolen, multihus m.m.. 

 

Selv har jeg været aktiv i Super Brugsens bestyrelse og været suppleant i 

fællesrådet. Jeg fravalgte selv begge dele, da jeg for et lille års tid siden blev 

valgt ind i Byrådet. Jeg har stadigvæk tæt kontakt til Fællesrådet og har der 

igennem en god mulighed for at gøre opmærksom på vores eksistens! 

 

Den eneste gang, jeg har været i nærheden af at have fortrudt flytningen til 

Mårslet, er på grund af de trafikale udfordringer, vi har været igennem i lø-

bet af sommeren  og som stadigvæk ikke er afsluttet. Jeg er ikke udpræget 

morgenmenneske, så når jeg knapt nok er vågnet og skal omkring Vilhelms-

borg for at komme ind til byen og sidder i kø hele vejen ind, så er tålmodig-

heden ikke så stor. Når jeg så lidt senere vågner helt op og kan se verden i et 

lidt større perspektiv, så tænker jeg, at det samlede projekt med separation 

af spildevand  er noget, der skal laves, det er ikke for at genere os, og det er 

en overskuelig periode. Hvis jeg så hæver mig lidt højere op i helikopteren, 

så er det et luksusproblem! Andre steder i verden bliver folk halshugget. Vi 

har det godt i vores lille smørhul i Mårslet. 

 

Når ovenstående så er sagt, så vil jeg medgive Fællesrådet, at der ikke har 

være tilstrækkelig information og kommunikation om hele spildevandspro-

jektet. På det af kommunen afholdte møde inden projektet gik i gang, blev vi 

ikke klar over den lange tidshorisont. Det er selvfølgelig ikke i orden, og der 

er gjort opmærksom på det på rette sted. 

 

Det sidste jeg vil nævne er Beder - Bering vejen. VVM undersøgelsen skulle 

være klar efter sommerferien. Den har ikke været forelagt Byrådet endnu. 

Jeg har rykket for den en gang, og vil gøre det igen. 

Venlig hilsen 

Anette Poulsen 

Nymarks Alle 

 

Tidligere suppleant i Fællesrådet og er nu medlem af Byrådet. 
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MÅRSLET FÆLLESRÅD 

Ingen tunnel under banen 
 

Midttrafik og Aarhus Kommune har 

droppet tankerne om at bygge en fod-

gængertunnel ved stationen. Årsagen 
er prisen; omkring fem millioner kr. 

 

I stedet er der sat ekstra chikaner op 
hvor fodgængere krydser skinnerne. 

Formålet er at få de gående til at rette 

blikket både til den ene og den anden 
side, således at man bliver opmærk-

som på tog.  

 

Desuden bliver der i togene gennem-

ført en kampagne for større sikkerhed 
ved sporkrydsning, og der vil blive 

gennemført en kampagne overfor sko-

lebørn. Kampagnen vil blandt andet 

omfatte uddeling af refleksbrikker. 
 

Mårslet skole bliver den første skole 

som denne kampagne kommer til at 
omfatte.  

 

Problemet med personer på sporet 
foran tog var større da Midtjyske 

Jernbaner servicerede strækningen. 

Problemet er aftaget med DSB’s 

overtagelse af togdriften og er måske 

aftaget endnu mere efter mediernes 

bevågenhed. 
 

PerH. 

 

Stort og småt fra Fællesrådet 

Efterårsmøde for andelsboligforeninger i Mårslet 

onsdag d. 15. oktober 2014 kl. 17-18 
 

i Seniorbo Tanderparkens fælleshus, Damgårdstoften 42 

 

Alle andelsboligforeninger i Mårslet er velkomne 

 

Et par gange om året mødes vi til en snak om løst og fast. Syv foreninger har været med: 
Bytoften, Hasselhegnet, Karlsminde, Mustrupvej, Nymarksvej, Præsteengen, Tanderparken, men der er flere i byen, og 

I er alle velkomne. 

 

På det næste møde vil vi blandt andet tage en snak om Kreditforeningernes brutale forhøjelser af bidragssatserne, som 

har ramt de fleste foreninger. 

 

En uges tid før mødet kommer der en dagsorden ud, og hvis nogen af jer, der ikke har været med før, gerne vil have 

den, så send mig en mail eller sms. 

 

Henrik Gram Nielsen 

Præsteengen 8, 8320 Mårslet 

hgn@c.dk ~ 22204976 

mailto:hgn@c.dk
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HÆRVÆRK i DEN GAMLE KIOSK 
Desværre blev der igen ml. den 8. og 
9. 8. då. begået hærværk på den gam-

le kiosk! 3 store ruder blev smadret.  

Og ml. den 28. og 29. 7 var der hær-

værk udenfor Kiosken og der lå en 
ifølge politiet stjålet scooter lå smidt 

udenfor. Sidste forår, i marts/ april 

2013, blev der også begået hærværk i 

kiosken af en så omfattende karakter, 
at stort set alt var smadret, væltet, 

brændt og ødelagt. Der var lavet in-

dendørs bål. Brandslangen var blevet 

brugt til at sprøjte vand overalt. Nogle 
oplyste at det var elever fra 9. klasse, 

Mårslet Skole. Men ingen meldte sig 

og ingen blev draget til ansvar for 

hærværket. Umiddelbart ser det ud til 
at det er de samme der har været på 

færde igen. Har du set eller hørt noget 

der kan lede til opklaring af gernings-

mændene, bedes det anmeldt til Aar-
hus politi så hærværket stoppes. 

Ung i Mårslet  
Ung i Mårslet er en samlende beteg-
nelse for det kommunale fritidstilbud 

i Mårslet. Vi består af legepladsen 

Midgaard, hvor 5. og 6. klasserne og-

så går i klub om eftermiddagen. Fri-
tidsklubben med Club 7up for 7. år-

gang, Ungdomsklubben og Ungdoms-

skolen for 8. klasse og til 18 år. Ung i 
Mårslet ligger fysisk tæt på skolen og 

det er naturligt for os at arbejde sam-

men med skolen om at skabe den 
bedst mulige trivsel, læring og udvik-

ling for børnene og de unge i Mårslet. 

Vi samarbejder også med dagtilbud-

det når der er anledning til det, lige-
som at alle er velkomne på legeplad-

sen.  

Foreningerne, sporten og spejderne er 
andre tilbud som børn og unge kom-

mer i. Hertil kommer at der skal laves 

lektier og at nogle unge tilmed har 
fritidsjob. De unge har nok at tage sig 

til.  

 

Unge vil nu engang være unge, så ud 
over de ovennævnte organiserede, 

formelle og bemandede ungemiljøer 

og tilbud opstår der lejlighedsvis også 
uformelle miljøer som de unge selv 

arrangerer. Nogle af disse miljøer 

forgår udelukkende på de sociale me-

dier via computer eller smartphone - 
andre foregår i et mix af fysisk tilste-

deværelse, som når de unge mødes på 

SFO legepladsen, på Midgaard eller 
ved ”Stenen” med vennerne om afte-

nen og i weekenderne. Mobilen er 

altid er med, så de kan følge med i 
hvad der sker hos vennerne. I dag går 

det lynhurtigt for de unge at finde ud 

af hvor det er sjovt at være, og søge 

derhen hvis de har lyst. 
I Ung i Mårslet har vi løbende en dia-

log med de unge om, hvordan man 
opfører sig i de forskellige arenaer 

hvor de færdes, så de bedst muligt 

kan passe på sig selv og hinanden.  

I sommerperioden og ved behov kører 
Ung i Aarhus Oddervejs 

”Sommerbus” rundt om aftenen og 

den besøger jævnlig Mårslet. Som-
merbussen er bemandet med medar-

bejdere, der har til opgave at være i 

kontakt og dialog med unge i lokal-
områderne i Syd. Vi møder ikke unge 

med en løftet pegefinger, men taler 

med de unge om at passe på hinanden 

og tage hensyn til beboere i lokalom-
rådet. Sommerbussens personale sæt-

ter gang i aktiviteter og holder sig 

samtidig orienteret om tendenser i 
ungemiljøerne med henblik på viden-

deling i de unges mere formelle liv i 

skole og klub.  
Vi er mange voksne, der vil børnene 

og de unge det godt og skabe et trygt 

sted for dem at vokse op. De unge er 

ikke altid særligt meddelsomme men 
vi ved det hjælper at interessere sig 

for hvad der sker. Derfor synes vi det 

er væsentligt og vigtigt at lokalsam-
fundet i Mårslet også er med i dialo-

gen og forholder sig til de unges liv.  

 

Vi har gode erfaringer med: 
 

At få en snak med sin unge om, hvad 

han eller hun ser og oplever.  
Hvem er den unge sammen med? Er 

det nogen man kender? Kender man 

forældrene? 
Hvor skal den unge hen? Bliver han/

hun der? Skal der ringes, hvis man 

tager et andet sted hen? Og følger 

man op på det? 
Hvornår kommer man hjem? 

Man skal passe på hinanden – Hvad 
betyder det?  

At forældre snakker med den unge 

om hvordan han/hun agerer i pro-

blemstillinger som er svære. 
 

 

Det kan også være en god ide at tale 
sammen med forældre til andre unge 

og høre lidt om hvordan det går hos 

dem. Hvad fortæller deres unge om, 
hvad der sker ude omkring?  

Vi tror på at dialog og fællesskab ska-

ber tryghed, men hvis der er forhold 

man er utryg ved kan man overveje at 
drøfte det med en lærer på skolen el-

ler en pædagog fra Ung i Mårslet. 

 
Er man ung og synes man har brug 

for at tale med nogle andre end de 

voksne man kender hjemmefra, fra 
skolen, klubben eller ungdomsskolen, 

kan man trygt henvende sig på til Un-

gekontakten. Det er med både små og 

store bekymringer og man kan både 
snakke anonymt eller personligt ved 

at ringe til eller besøge Ungekontak-

ten.  
 

Ungdomscenteret/Ungkontakten 

Adresse: Skanderborgvej 156, 8260 

Viby J 
Telefon: 8940 3183 

 

ungekontakten@aarhus.dk 
 

Besøg vores hjemmesider: 

Ung i Mårslet 
Mårslet skole 

Mårslet dagtilbud 

 

Erik Heltoft – Ung I Aarhus Oddervej 
Kirsten Sønderby – Ung i Mårslet 
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Byseparering og vejtræerne 

Hvad har det med hinanden at gøre? 

Der er vist ikke mange af os fra Mår-

slet og omegn, der ikke har oplevet 

vejtræernes nærhed under den store 

trafikseparering nr. 1 og 2 - anno 
2014. (Fortsættes senere i år og til 

næste år.)  

Vi har med stor smerte og irritation 
fundet ud af– endnu en gang – at vej-

træerne er plantet ud fra en forvent-

ning om ”tynd” trafik. At der skulle 
køre store landbrugsmaskiner, lastbi-

ler og kæmpe skraldevogne synes at 

være kommet som en overraskelse for 

vejene rundt om byen. 
De qua omkørselsvejledningerne be-

nyttede småveje er for mange stræk-

ningers vedkommende flankeret med 
de smukkeste vejtræer – mange steder 

i begge sider. Hvis disse træer ikke 

skulle have haft mærker fra påkørsler 

fra tidligere, så har de det da nu. 
Specielt har vejtræerne det meget 

skidt på strækningen Langballevej fra 

Langballevænget til Hovstien, hvilket 
Fællesrådet har lagt godt mærke til. 

Allerede sidste år ansøgte vi, som 

tidligere omtalt i bladet, om at få 
plantet nye træer på strækningen, så 

de nye snarest kan træde i stedet for 

de gamle som faldt og stadig er ved at 

falde. 

De to alvorlige trafikulykker der er 
sket i den periode, hvor trafiksepare-

ringen var værst i sine konsekvenser 

for trafikafviklingen på Langballevej, 
er desværre ikke de eneste i området 

– og nok heller ikke de sidste. 

Miljøudvalget blev så kontaktet af 

kommunen og en besigtigelse fandt 
sted først i august. Først og fremmest 

udtrykte forvaltningens repræsentant 

stor interesse for at få gennemført 
plantningen af de nye træer og for 

rydning af de dårlige træer, så de ikke 

vælter ned over trafikanterne i næste 
storm. 

Af hensyn til trafiksikkerheden i øv-

rigt vil man rydde den nordligste del 

af det gærde, der nu tvinger løbere og 
cyklister ud i krydset Langballevej og 

Hovstien, når de skal passere fra den 

ene sti til den anden. Det er der man-
ge, der har foreslået og ønsket. 

Selve erstatningsbeplantningen kom-

mer kort fortalt til at omfatte en ræk-
ke egetræer på sydvestsiden af den 

nye sti, godt langt fra vejbanen med 

et passende stykke ud til det dyrkede 

areal. Selv om kommunen ejer jorden 
forventes projektet, som nu er under 

detailudarbejdelse inde i den nye ud-

formning af Miljø og Teknik, ”Center 
for Byens Anvendelse”, at komme til 

at koste mere end 100.000 kr. 

I planen indgår hensynet til analog 
beplantning der er i fuld udvikling på 

den anden side af Hovstien ned mod 

Langballe.  

Hvad denne sidstnævnte angår, ser 
det stærkt ud til, at den trænger til en 

særdeles kærlig hånd. Træerne er nået 

til den størrelse, at de nu generer hin-
anden i opvæksten. Hvis ikke de nu 

plejes som kommende vejtræer står vi 

med verdens dyreste egekrat om et 

par år – næppe tillokkende! 
Ovenstående er bekræftet fra Center 

for Byens Anvendelse i dag, den 10. 

september 2014. 
Miljøudvalget under Mårslet Fælles-

råd 
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Hermed indkaldes til: 

Ordinær generalforsamling for Mårslet Borgerhus 

Onsdag den 5. november kl. 19.00 
Dagsorden: 

Valg af dirigent og referent 

Formandens beretning 

Fremlæggelse af regnskab 
Indkomne forslag 

Valg af formand 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Valg af suppleanter 

Valg af revisorer 

Valg af revisorsuppleant 
Evt. 

 

Indkomne forslag (pkt. 4) skal være formanden - Bettina Vesterskov 
(bettinawillumsen@gmail.com) - i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. 
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Multihallen får donation 
fra TMG Håndbold / Byfestudvalget  

TMG Håndbold / Byfestudvalget har 

valgt at donere 15.000,- kr. til den 

kommende Multihal. TMG Hånd-

bold / Byfest udvalget har igennem de 

sidste 3 år været arrangør af ”Mårslet 

største grillfest”, som finder sted i 
forbindelse med Mårslet Byfest – i år 

havde vi dog udvidet dette arrange-

ment til at omfatte flere arrangemen-

ter igennem de 4 dage vi havde lejet 
teltet.  

 

Det er et naturligt valg fra vores side 

at donere 15.000,- kroner til en ny 
Multihal - da vi i forvejen i Håndbold 

regi er storforbruger af den nuværen-

de hal og ved, at der er stor pres på 

haltiderne. I særdeleshed i de ”gode” 
haltider hvor vi henvender os til børn 

og unge lige fra U5 til U16. 

 
Med etablering af Multihallen kan 

man have en forventning om et gene-

relt større og varieret sports-  og klub-
liv i Mårslet, da vi vil have mulighed 

for at mange sportsgrene vil være re-

præsenteret på samme tid i de fremti-

dige haller og derved skabe en gro-
bund for et fantastisk lokalt sports- og 

klubliv, som vil være til glæde og 

gavn for nuværende og fremtidige 
generationer. 

 

Vi glæder os til det første spadestik. 
 

 

På billedet ses Mogens Lassen,  

Claus Holm, Lars Andersen 
(Multihallen), John Christensen, 

Micael Østergaard og Ole Gade 

GÅR I VINTERHI… 
Det betyder dog ikke at jeg har lukket, i kan fortsat ringe på 22247393 og lave aftale for  

hjemmebesøg.  

Det er kun min ugentlige stand ved Brugsen der holder vinterpause.  

Sidste gang bliver i uge 42, altså tirsdag 14/10. 

I stedet kan i fange mig i min lille butik på Sofienlystvej 7c i Malling. 

Åbningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14,00 – 17,30 

Hvor der er mulighed for at få råd og vejledning, samt se og få en snak om alle de spændende 

ting jeg har på lager af reservedele, udstyr, tøj og nye cykler. 

Jeg vender tilbage på torvene omkring 1. april 2015, alt efter vind og vejr. 

Mvh. Mikael Nymann 
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Mårslet Juletræslaug søger 
Her i 2014 er Mårslet Juleræslaug i 
bekneb for et 7 – 8 meter højt gran-

træ, der desuden gerne  

skulle være rimelig pænt. 

Byens juletræ har vi de seneste år 
været så heldige at få foræret af priva-

te mårslettere. De 

mente at den gran de plantede for 25 
år siden, nu i dag skygger for meget. 

Den donation har vi naturligvis været 
glade for, men nu ser denne form for 

foræringer ud til at 

slutte her. Vi der bor i byen, kan i 

hvert fald ikke finde nogen gran i den 
størrelse, selv når vi  

hæver blikket. 

Men selvfølgelig kan vi ha  ́overset 
noget, så kontakt venligst en af os, så 

kigger vi på sagen. 
Hvis vi ikke finder et anvendelig jule-

træ i Mårslet eller omegn, så bestiller 

vi  et hos Århus kommunes skovvæ-

sen, så må det koste det, det koster. 
For træet, kørselen i skoven og moms, 

løber det nok op i en mindre formue. 

Mårslet Juletræslaug.   
Kaj Christensen  86 29 13 50 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

HISTORIEN OM HÅNDKØBSUDSALGET 

I MÅRSLET 

Vi skal helt tilbage til året 1936, jule-
aften! Det var den aften skomagerme-

ster S.P. Christiansen døde. Hans ko-

ne, Ane Katrine, stod der alene med 2 

ukonfirmerede børn, som skulle for-
sørges. Alle de andre børn var ude af 

huset og kunne forsørge sig selv. 

En af de ældste sønner, Kaj, som også 
var udlært skomager, trådte hjælpen-

de til og videreførte faderens skoma-

gerværksted i Aarhus, og fik det ar-
rangeret således for moderen, at en af 

stuerne i der lille stråtækte hus, 

”Aabo” på Obstrupvej 5, blev indret-

tet til en slags forretning. Her kunne 
Ane Katrine sælge blade, modtage og 

udlevere sko til reparation, forestå 

avisdistribution og samtidig bestyre et 
lille håndkøbsudsalg med apotekerva-

rer fra Viby Apotek. Det var en lettel-

se for Mårsletterne at kunne gå ned til 

Ane. Alternativet var, at man lod 
Mårslets rejsebud tage ind på Jernba-

ne Apoteket i Århus, hente den af 

lægen bestilte medicin, tage den med 
hjem og aflevere den mod betaling. 

 

Ane havde håndkøbsudsalget til ca. 
1950-1951.  

 

Et par år før var der på Hørretvej nr.1 

tilflyttet et ægtepar, som havde over-
taget forretningen der med Trikotage, 

Avis-og Bladsalg samt Frisørsalon. 

Ane, der da var blevet en ældre dame 
på 70 år, henvendte sig en dag til 

dem, om de var interesseret i at over-

tage håndkøbsudsalget, så ville hun 

lægge et godt ord ind for dem hos 
Viby Apotek. Og det blev det ved. 

Parret, Ester og Verner Justesen, fik 

således udvidet deres forretning og 

mårsletterne kunne blive ved med at 
få apotekervarer i håndkøb.  

Som årene gik, Verner Justesen døde, 

og Ester Justesen efterhånden blev 
ældre, fik hun hjælp i forretningen af 

datteren Lis og hendes mand, Jørgen, 

indtil de efter moden overvejelse 
overtog forretningen den 31.12 1969 

og således videreførte Håndkøbsud-

salget. Derefter var det Ester, der gik 

de unge til hånde i nogle år. På et 
tidspunkt installerede Viby Apotek 

køleskab til apotekervarerne i forret-

ningen, og opbevaringsforholdene 
blev på den måde væsentligt forbed-

rede. Efter endnu nogle år blev det 

Marselisborg Apotek, der byggede på 

Rundhøj Torv (Rundhøj Apotek), der 
som en aflægger af Viby apotek, fik 

leverancen til Mårslet. 

 
I mellemtiden havde Mårslet Brugs-

forening bygget helt ny og større for-

retning på ”Butikstorvet”, hvor Bom-
gaarden havde ligget. Man kunne kø-

be næsten alt, bare ikke apotekervarer 

i håndkøb. Da spurgte Lis brugsudde-

leren, Niels, om ikke man var interes-
seret i at overtage Håndkøbsudsalget, 

når der nu også var køleskab til varer-

ne. Han tøvede ikke længe med svaret 
og fik således varesortimentet udvi-

det. - Og da hun nu var i samtale med 

uddeleren, spurgte Lis forsigtigt, om 

han ikke også kunne bruge hende. 
Igen et stort ja, og således fik mårslet-

terne i mange år frem over stadigvæk 

glæde af at blive ekspederet af 
”Justers” datter.  

 

Den rivende udvikling i Mårslet gjor-

de det efterhånden nødvendigt, at der 
blev bygget lidt om i Brugsen og ind-

rettet et helt eget Håndkøbsudsalg 

med uddannet personale fra Rundhøj 
Apotek og med egne faste åbningsti-

der, som i året 2013 oven i købet er 

blevet udvidet, - og hvor man lige 

som i gamle dage altid føler sig vel-
kommen. 

 

Det gamle Viby Apotek åbnede i ok-
tober 1934 på Kongevej 22 i Viby. 

Den første apoteker var Adsker Niel-

sen (1879-1967), der virkede til 1954. 
I 1970 flyttede det til den nuværende 

adresse i Viby Centret. 

 

I anledning af Apotekets 80 års jubi-
læum her i oktober måned 2014 øn-

sker Mårslet Sogns Lokalhistoriske 

Forening hjertelig tillykke! 
 

Ingerlise Wendland 



 MÅRSLET-bladet  OKTOBER 2014 12 

 

E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Område Syd, tlf. 87 13 30 00  

Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte) 

Birgit Jørgensen, Leder af plejeboligerne ved Kildevang, tlf. 87 13 44 19 

Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: 51 57 60 54 

Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00 

AKTIVITETER I OKTOBER 2014 

Fællesspisning for alle! Kom til ’Mormor Mad’ på Kildevang d. 29. okt. 

Torsdag d. 2. okt. 

Kl. 9.30-10.30: Vaccination – husk sygesikringskortet. 

kl. 11.30: Tag – selv – bord i caféen 

Obs! Ny pris: 70 kr. 

  

Fredag d. 3. okt. kl. 14.00: Gudstjeneste 

  

Onsdag d. 8. okt. kl. 14.00: 

Karen og Hugo viser billede fra De Vestindiske Øer 

  

Søndag d. 12. okt. kl. 14.00: 

Banko 

  

Mandag d. 13. okt. kl. 14.00: 

Syng med Solveig 

  

Mandag d. 20. okt. kl. 14.00: 

Modeopvisning og tøj salg ved Karina Dyhr 

  

Mandag d. 27. okt. kl.14.00: 

Billeder fra Bornholm med Inna og Asger 

 Onsdag d. 29. okt. kl.17-19: 

Mormor Mad. 

Fællesspisning for alle! 

Kom til ’Mormor Mad’ på Kildevang  

onsdag den 29. oktober kl. 17.00-19.00.  
Pris: 30 kr./voksne, 20 kr./børn 3-12 år. 

Tilmelding - senest den 22. oktober til Brugerrådet på tlf. 

8713 4434 man-ons-fre mellem kl. 9.30-15.00 eller mail: 
brugerkildevang@msn.com 

 

Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl. 

15.00 -17.00 Henvendelse om Genbrugsen til: 

Karen Kristensen 86 29 04 47 

Villy Pedersen 40 31 24 45 

Henry Lander 86 29 14 82 

 

Sundhedsklinikkens åbningstid: 

 Torsdag kl. 9.00-13.00.  
 Tidsbestilling og afbud via 

 Televagten på tlf. 87 13 43 00 på 

 hverdage mellem kl. 8.00 -15.00 
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Mårslet Revyen 2014 

105 gr. Blandet gør det igen. 
Der sker mange ting i Mårslet, som 

enten er til at grine eller græde over. 

Revyens forfatterpanel er kommet på 
en hård prøve i år. Kan det blive en 

festlig og fornøjelig revy – uden at 

springe over hvor gærdet er lavest – 

ladende alt det alvorlige og generende 

tilbage i gemme blandt de høje hæk-
ke? 

Efter nogle vilde ridt er man dog lan-

det på en god plads - og efter at have 

klappet hesten (med lidt royalt nær-
vær) – gentagne gange - er der kom-

met en revy ud af det med budskaber 

til alle i Mårslet - og deres naboer i 
verden.  

Der er budskab om at more sig, have 

det sjovt, glæde sig og tænke sig lidt 
om – og sidst men ikke mindst - først 

at bestige hesten efter at have klappet 

den! 

Vigtig meddelelse til vores nye med-
borgere: Revyen er et redskab til at 

forstå de mårsletter, der huserede her 

inden I flyttede herud på den mosede 
slette. Så kom i stort tal, spis med og 

sug til jer. Menuen kan forstås på 

denne måde: 
Forret: Klap hesten og spis Brugsens 

gode revyplatte til foræringspris – 50 

kr. Baren er dog ikke helt gratis – 

men! 

Hovedret: Revyens 1. akt med blandt 
andet – Reformer på højt og lavt ni-

veau, dertil frivilligheds ditto. Syltede 

Dankort a. la. Nets til Flomme og bo-

nes. Sidegevinst – By-deling og rør-
flet. 

Mellemret: Revyens berømte pause, 

hvor man kan købe øl, vand og rødvin 
– samt blandede bolsjer i 105 gr. po-

ser og snakke. 

Dessert: Revyens 2. akt med så gode 
ting som hjemmeservice til Giberåens 

pris, hjemmebag af raslebøsser med 

Kildevangsvand og Linda P. Royalt 

drys til stjernerne o.m.a. 
Ind imellem serveres ufattelige jokes. 

Efterdønningerne også kaldet tredje 

halvleg: Baren lukkes ej med det sam-
me - bliv lidt og hyg – lær jeres nabo-

er til begge sider at kende. 

Der er nok et par billetter tilbage i 
Super-Brugsen at købe ! 

Venlig hilsen og på gensyn. 

 

”105 gr. Blandet” 
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  UNG I MÅRSLET          
 

Ungdomsklubben Club M – Club 7 up – Klub Midgaard - Ungdomsskolen 

En hyggelig klub aften  

Siden sommerferien har vi haft aften-
klub på Midgaard om torsdagen. Det 

er nogle hyggelige aftener, hvor med-

lemmerne får forskellige opgaver i 

forbindelse med at vi spiser sammen. 
Billederne er fra en aften hvor vi ud-

fordrede medlemmerne i "lav selv din 

pizza" over bål, og hygge i vores nye 
hængekøje miljø. Til sidst legede vi 

levende ”stratego”. 

Som noget nyt holder vi på aftenklub 
aftener også ”drenge” ”pigeklub”. 

God start for Club7up og Klub M 

Hvad er Club7up og Klub M? 
Club7up er et fritidstilbud for 7. Klas-

ser, og Klub M for 8-9 klasse - 18 år. 

som holder til på Testrupvej6 i den 

gamle Juniorklub.  
På trods af lidt længere skoledag, har 

klubben fået en fantastisk start med 

hele 85 medlemmer, indtil videre for-
delt på to årgange. 

 

Medlemmernes ønsker vægter vi 

højt 

Vi har taget hul på et nyt kapitel i 

vores klub. Mandag, onsdag og  tors-

dag har vi integreret både 7-8 og 9 
klasse i huset. Tirsdag og fredag er 

forbeholdt vores 7 klasser. På trods af 

forskellige årgange blandet sammen, 
er der god harmoni i huset. 

Pædagogisk tager vi udgangspunkt i 

de interesser de unge har, og klubben 
vægter medlemsindflydelse og demo-

krati højt. 

Vi holder medlems møder som er år-

gangsopdelt i september måneden, så 
vi får de unges bud på, hvilken aktivi-

teter man kunne forstille sig for det 

kommende ½ år - år. 
 

 

Aktiviteter i klubben. 
Aktiviteterne er mangeartede, lige fra 

halvårs aktivitets planen, som perso-

nalet har udarbejdet med plads til un-

getiltag, til det mere spontane vi tilby-
der medlemmerne i samarbejde med 

medarbejderne. 

Vi er aktive sammen med de unge og 
griner gerne højt og larmende og sy-

nes det er ”fedt” at gi’ den gas sam-

men med de unge.  
I klubben har vi pool og cafe område, 

vi har spillerum med computere /

playstation og wii, kreativværksted, 

multisportsrum, lektierum, udendørs 
boldbane og bål aktivitet. For vores 

7.kl. er der mulighed for at lærer at 

køre cross på Vormstrup banen.  
 

Hver dag er der tilberedt et eftermid-

dags ”mellemmåltid”  i samarbejde 
med de unge. 

 

Vi skaber et frirum for de unge i en 

travl hverdag. 
Vi er optaget af, at skabe et frirum for 

de unge, hvor der plads til forskellig-

hed. Vi tænker inklusion og deltagel-
se i vores pædagogiske praksis, og 

vægter de sociale relationer højt. På 

tværs af klasser og årgange skal der 
være mulighed for at finde nye kam-

merater. 

For os er nærvær og troværdighed et 

vigtigt element overfor de unge, så de 
føler at de bliver taget alvorligt. 

Det betyder meget for os, at klubmed-

lemmerne behandler hinanden med 
respekt, tager hensyn, og at sprogbru-

get i huset er i en ordentlig tone. Sam-

tidig har vi en nul tolerancepolitik 
overfor mobning.  

 

Ung i Århus 

Vi vil også bidrage til, at de unge bli-
ver parate til at gå fra at være ”ung i 

Mårslet”, til at være ”Ung i Århus” så 

man kan begå sig ud i ungdomslivet 
med en god ballast af gå-på-mod, og 

klar til en uddannelse senere i livet. 

Vi lægger meget vægt på det sociale 
område, og bruger gerne vores tid på 

at tale med de unge om, hvad der op-

tager dem og fylder i deres liv. 

Vi anvender vores forskellighed i 
hverdagen, og det styrker vores sam-

spil med de unge. 

 
Afdelingsleder  

Michael Clausen  
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Halloween 

Torsdag D. 30. oktober kl.17:00-20:30 bliver en uhyg-

gelig klub aften på Midgaard, for her fejrer vi nemlig 

HALLOWEEN. Så kære medlemmer, hold øje med 

opslag i Klub/legeplads Midgaard, for du må ikke gå 

glip af denne bloddryppende aften! 

Sculpture by Giber Å  

Kreativiteten og ideerne fik frit løb, 

da projekt Sculpture by Giber Å blev 

skudt i gang. Omkring 130 børn fra 

Klub/legeplads Midgaard var med. 

 

Vi har i Klub/legeplads Midgaard 
været i gang med et stort tværgående 

kunstprojekt, hvor over hundrede 5. 

og 6. klasses børn deltog.  
 

Temaet for projektet var ”TID”. Gen-

nem kunsten og i samarbejde med 

børnene satte vi fokus på tiden. Vi 
arbejdede med tid som et abstrakt 

begreb, som vi som mennesker befin-

der os i, og som en vigtig faktor i vo-
res liv, som hele tiden er der og påvir-

ker os. 

 
Processen har været en  vigtig og cen-

tral del af hele projektet. Det har væ-

ret målet at udvikle børnenes evne til 

at samarbejde på tværs, og at arbejde 

med ideudvikling og ikke mindst rea-
lisere dem.  

 

For at sætte gang ideerne blev børne-

ne ved projektets start sendt ned til 
åen, hvor de fik bind for øjnene. Her 

fik de til opgave at observere og regi-

strere omgivelserne og finde på ideer 
til udstillingen og til kunstværker med 

udgangspunkt i temaet ”TID”.  

 

Der kom de vildeste og mest vanvitti-
ge ideer på banen - alt fra at eksperi-

mentere med tidevandet til ”livets 

tunnel”,  
 

som gæsterne kunne rejse igennem og 

til tidsmaskiner til fremtiden, en bom-
be der tikker, urskove og bud på  

fremtidens evolutionsteorier. 

Undervejs blev der sat spørgsmåls-

tegn ved, hvorfor vi har så travlt, og 
om vi bruger tiden rigtig, eller vi bur-

de prioritere anderledes? Hvordan 

tiden er i forhold til det samfund, vi 

lever i nu, og om man egentlig kan 
stoppe tiden?! 

   

Børnene valgte sig ind på forskellige 
projekthold alt efter interesse. På godt 

halvanden uge var hele området om-

kring Giber Å forvandlet til en even-
tyrlig, fantasifuld og levende kunstud-

stilling med musik, drama, installatio-

ner, opfindelser og skulpturer i van-

det, over vandet, i luften, i træerne og 
på bredden.   

 

Fredag d. 29. august blev dørene slået 
op for sommerfest, og alle forældre 

var inviteret til officiel åbning af ud-

stillingen. Det var virkelig en festlig 
og fantasifuld aften og det var dejligt 

at se så mange.  

 

Projektmedarbejder, 
Klub/legeplds Midgaard 

Kathrine Iversen 
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Nyt fra SFO 
 

Vi er nu rigtig godt i gang, ovenpå 

den helt fantastiske sommer, der hel-

digvis blev Danmark forundt i år. Vi 
håber, at I også har nydt ferien og 

afslapningstiden for vildt. 

 
Der er sket en del ændringer i løbet af 

ferien, blandt andet har vi nu afgivet 

Asgaarden, vi håber at de kære børne-
havebørn får lige så meget glæde af 

det sted som os. 

 

Vi har derfor fået to spritnye SFOlo-
kaler, i det der førhen var forberedel-

ses- og personalerum. Det er 1. klas-

serne der har fået de to store, lyse 
rum, og vi er rigtig glade for de nye 

omgivelser.  

Derudover har vi budt nye 0. klasses-

elever velkommen - de kunne starte i 
SFO cirka en uge før skolestart, og 

det benyttede de fleste sig heldigvis 

af. De fik derved mulighed for at lære 
både hinanden, men også skolen lidt 

at kende inden alle 950 børn troppede 

op. Det virker til at være en flok rig-

tig dejlige børn vi har fået os, og vi 
glæder os meget til at lære både dem 

og jer forældre bedre at kende. 

 

Nyt fra 

Husk Deadline  

Den 10 hver måned 

Mårslet-Bladet 
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E-mail Mårslet-bladet 

 

Indlaeg@maarslet-bladet.dk 

annoncer@maarslet-bladet.dk 

www.maarslet-bladet.dk 

Mårslet Skoles Venner afgår ved dø-
den 

 

- Medmindre der sidder nogen der-

ude, som har lyst til at komme og gi-
ve kunstigt åndedræt til foretagendet. 

Som flere andre foreninger i Mårslet 

har oplevet, kan det være svært at 
finde frivillige, som har tid og lyst til 

involvere sig i bestyrelsesarbejde. 

Således også i Mårslet Skoles Ven-
ner, som har brug for nye kræfter, 

hvis foreningen skal bestå fremover. 

 

Bestyrelsen mødes cirka tre gange om 
året i godt en time. Derudover er der 

nogle praktiske opgaver, vi giver en 

hånd med – som kaffe-arrangementet 
første skoledag og info-mødet for de 

kommende børnehaveklasser.  

Resten foregår typisk på mail, hvor vi 
blandt andet drøfter de ansøgninger, 

der kommer ind fra skolens lærere om 

at støtte dem økonomisk til et givent 

undervisningsforløb. 
Alt i alt ikke en overvældende ar-

bejdsmængde, men alligevel nok til at 

det kræver flere bestyrelsesmedlem-
mer at dele opgaverne mellem. 

 

Tirsdag den 7. oktober klokken 19.30
-20.30 holder vi generalforsamling i 

skolens PLC (pædagogisk lærings-

center/bibliotek). Alle medlemmer 

(som er dem, der betaler kontingent 
til foreningen) eller nogen, som plan-

lægger at blive det, er velkomne til at 

deltage. Og vi håber virkelig, der 
dukker nye folk op, som har lyst til at 

give en hånd med i den 45 år gamle 

forening.  
En forening hvis formål det er ”at yde 

støtte til aktiviteter på Mårslet Skole, 

som rækker ud over den sædvanlige 

undervisning.” 
 

Ellers drejer vi nok nøglen.  

 
Foreningens vedtægter foreskriver, at 

hvis Mårslet Skoles Venner ophører, 

tilfalder de penge, der måtte være i 
kassen, skolen. 

 

Skulle der sidde folk derude, som 

gerne vil gå ind i foreningens besty-
relse, men ikke har mulighed for at 

deltage på generalforsamlingen, så 

skriv en mail til formand Lone Thue-
sen på lbthuesen@gmail.com 

Mårslet Skole 
 

E-mail: maa@mbu.aarhus.dk 

 

Telefon: 8713 9640 

 

Kontortid: 12.15 - 13.15 

 

 

Skoleleder 

Inge Pedersen 

iped@aarhus.dk 

 

 

Adm. leder 

Gitte Kristensen  

gbo@aarhus.dk 

 

 

Pæd. leder 

Kurt Iversen 

kuiv@aarhus.dk 

 

 

SFO leder 

Kirsten Villadsen 

kvil@aarhus.dk 

 

 

Teknisk Service 

Niels Hansen 

 

 

Skolebestyrelsen 

Formand: 

Rikke Lysholm 

 

 

Mårslet Skoles Venner 

Lone B. Thuesen 

Telefon: 86122398 

maarsletskolesvenner@hotmail.dk 

 

 

Redaktion af Skolesiderne 

Skolens kontor 
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Kildevangs Venneforening 

Så er vi klar med vores program for efteråret  

og vi glæder os til at se rigtig mange til vore arrangementer  

Høstfest fr edag den 26.09.2014 kl 
18,00-23,00 en rigtig hyggelig aften, 

kom og vær med til middag, musik og 

dans. Pris kr. 150,00. Vin, øl og vand 

kan købes til fornuftige priser. Vi 
sælger også amerikansk lotteri. 

Tilmelding i cafeén på Kildevang, 

eller til Inger Christiansen 2292  

3016 eller 

Birte Pedersen 8629 2559  senest 

fredag den 19. september. Kun for 

medlemmer. 

   

Banko spil søndag den 28.09.2014 
kl. 14.00 i  Caféen på Kildevang med 

Amerikansk lotteri, kaffe og æbleka-

ge til kr. 25,00, øl og vand kan købes. 

 
Generalforsamling  onsdag den 

1.10.2014 kl. 19,00 i Caféen på Kil-

devang.  
Preben Ulvskov underholder os efter 

generalforsamlingen. Vi serverer kaf-

fe og brød. 
 

Banko spil søndag den 26. 10.2014 

kl.14,00 i Cafeén på Kildevang med 
Amerikansk lotteri, kaffe og æbleka-

ge til kr. 25,00, øl og vand kan købes. 

 

Banko spil søndag den 23.11.2014 
kl. 14,00 i Cafeén på Kildevang med 

Amerikansk lotteri, kaffe og æbleka-

ge til kr. 25,00, øl og vand kan købes. 
 

Med venlig hilsen 

Venneforeningen 
Inger Christiansen 

Formand 
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Glimt fra Mårslet Byfest august 2014 
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Disse billeder fra Mårslet Byfest er 
leveret af Kaj Christensen, Ole Ga-

de, Anders Braagaard og Jesper An-

dersen.  Lay out står Steen Bille for. 
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Mårslets bilister, Super Brugsen og OK 
har i år sponsoreret TMG med 35.682,14 

I år har Super Brugsen og OK støttet 

TMG med kr. 35.682,14 som resultat 
af sponsoraftalen for 2013/2014 mel-

lem TMG og Super Brugsen + OK. I 

alt har vi nu fået næsten 600.000,- 
 

Super Brugsen og OK giver et tilskud 

til TMG på 6 øre for hver liter brænd-

stof vi tanker i Mårslet på et TMG 

OK-kort. Halvdelen fra hver. Derfor 
tak til de af byens borgere, der har 

anskaffet sig et sådant kort og tak til 

Super Brugsen og OK. 
 

Sådan støtter du TMG  

Hvis du har et OK kort anskaffet gen-

nem TMG, så får vi penge hver gang 
du tanker hos OK i Mårslet. 

Hvis du ikke har et TMG kort, kan du 

henvende dig i HalHuset, hvor der 

ligger foldere med vores nummer på 
eller du kan maile til 

kurt@kirkedal.dk.  

 
Hvert nyt benzinkort med TMG 

Sponsornummer på giver et bonusbe-

løb på 250 kr. når der er tanket 500 
liter på det.  

 

Hvis du allerede har et OK kort, kan 

du checke om du støtter TMG på 
www.ok.dk > min OK > Mine konti > 

kontoindstillinger. Her kan kortet og-

så ændres til at støtte TMG. Eller ring 
på 78 73 13 25 

 

Tak til Super Brugsen, OK og by-

ens borgere for det dejlige tilskud 

til driften af TMG og HalHuset. 

TMG's hovedbestyrelse 
Forretningsudvalg:  

Formand  Kurt Kirkedal Laursen 20 45 29 39 kurt@kirkedal.dk 

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

Afdelingsrepræsentanter:  

Badminton  Jens Birk 51 30 89 50 formand@tmgbadminton.dk  

Basketball Mette Burgdorf  20 94 69 78  mette@familienburgdorf.dk 

Cykelmotion  Hans-Jørgen Jørgensen 86 29  74 24 1@gyldenkronesvej.dk 

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

Fodbold Svend-Ove Christensen 86 29 96 65 soc@sogruppen.dk 

Gymnastik  Tine Westergaard Clausen  tinewestergaard@gmail.com 

Håndbold  Ole Gade 86 29 80 51 formand@tmg-haandbold.dk 

Motion Mette Skov  tmgmotion8320@gmail.com 

Pétanque  Hans Ishøy 86 29 04 97 hans@ishoy.dk 

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

Volleyball  Claus Jacobsen  86 72 17 28  krusejacobsen@gmail.com 

TMG - Nyt 

mailto:kurt@kirkedal.dk
mailto:Formand@tmgbadminton.dk
mailto:mette@familienburgdorf.dk
mailto:shoulberg@mail.dk
mailto:soc@sogruppen.dk
mailto:tinewestergaard@gmail.com
mailto:formand@tmg-haandbold.dk
mailto:hans@ishoy.dk
mailto:hb@melindascandinavia.dk
mailto:krusejacobsen@gmail.com
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Håndbold for oldboys  
Er du mellem 40 og 99 og har tidlige-
re spillet håndbold og måske har ly-

sten til fortsat at gøre det på motions-

plan, så er du meget velkommen på 

vores oldboys hold. Vi kunne godt 

lige bruge et par stykker mere. Vi er 
en halv snes modne herrer som spiller 

ca. 15 – 20 kampe i sæsonen. Vi træ-

ner ikke, men spiller kun kampe og 

har det rigtig hyggeligt sammen. Et 

par gange om året har vi en rigtig god 
3. halvleg. Er du interesseret så kon-

takt Jacob Lind på tlf. nr. 22591112 

eller på mail    

jacoblind@profibermail.dk. 

TMG Håndbold siger TAK  

Tak for den store opbakning til arran-

gementerne i teltet under byfesten. Vi 
har i år afprøvet rigtig mange nye 

tiltag - hvor vi havde sammensat et 

program der tilgodeså alle alders-
grupper – og udfra responsen fra de 

forskellige aldersgrupper og antallet 

af besøgende kan vi kun være overor-

dentlig tilfredse med de forskellige 
arrangementer.  

 

Torsdag formiddag havde teltet besøg 
af 250 glade og forventningsfulde 

børn fra Mårslet Dagtilbud og for-

ventningerne blev til fulde indfriet da 

Claus Kolling sørgede for det musi-
kalske indslag og REMA, BRUG-

SEN samt BAGEREN sørgede for 

det kulinariske. 
 

Torsdag aften havde ca. 150 menne-

sker fundet vej til Viseaften i teltet, 
hvor det var en stor nydelse at høre 

vores lokale - Dennis Markdal og 

Casper Pedersen.  

 

Fredag eftermiddag blev ”De rigtige 
voksne” budt indenfor til gratis kaffe 

med dertilhørende brød -og det er nok 

ikke nogen underdrivelse når man 
siger at vores LOKALE BAGER di-

skede op med Mårslet’s flotteste ka-

gebord. Kapelmester Jens Præstegård 

og Henning sørgede for at den hygge-
lige stemning blev ledsaget af god 

musik, som dog blev forstyrret da 

Klaus Paul, Niels Verner og vennerne 
kom forbi i deres velpolerede ameri-

kanerbiler. En sjov eftermiddag som 

både tiltrak opmæksomhed inde- og 

udenfor teltet. 
 

Mårslet største grillfest blev endnu 

større i år, og teltet var fyldt op, da 
over 250 mennesker havde valgt at 

tilbringe en aften i Teltet. ZACHO 

sørgede for at maverne blev fyldt og 
105g tog over og fik lattermusklerne 

aktiveret. Touch of Shadows sørgede 

for at resten af kroppen blev sat i be-

vægelse, da de entrerede scenen. 
 

Søndag formiddag efter at teltet var 

blevet luftet ud - blev scene sat op til 

barnedåb og teltet blev omdannet til 
et flot kirkerum. 

 

Et arrangement af denne størrelse 
kunne aldrig være realiseret uden en 

kæmpe indsats fra de frivillige i sty-

regruppen – institutioner og folk der 
indirekte og direkte har hjulpet til – 

TAK til; 

 

Borgerhuset, Mårslet Kirken, Mårslet 
Skole, 105g, Niels Foged, Hans Is-

høy, Niels Borgbjerg, Jens Thomsen, 

Klaus Paul + Niels Verner og venner-
ne, Pigerne fra TMG Håndbold Ar-

rangementsudvalg, Mikael, Thomas, 

og ikke mindst konerne fra styregrup-
pens medlemmer. 

 

En stor TAK skal også lyde til vores 

sponsorer;  
Slagter ZACHO - REMA 1000 - 

KAAES FISK - DJURSLANDS 

BANK – CYKELFREAK - SUPER 
BRUGSEN - Tømre MIKKEL RAS-

MUSSEN – CINOX - BLÅBJERG 

RADIO - ÅRHUS BRYGHUS - og 

vores lokale BAGER. (En sponsor 
har sågar ønsket at være anonym, han 

ville bare gerne støtte). 

 
Vi ses til BYFESTEN 2015 

TMG Håndbold / Byfestudvalget  

byfesten@tmg-haandbold.dk 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

Volleyball i Mårslet 

Volleyballsæsonen er skudt i gang. 
Der trænes hver mandag kl. 20.30 – 

22.00 i Mårslet Hallen. 

 Træningsaftenerne er for voksne 

m/k 
Niveaumæssigt er vi et mix-
motionshold – alle er velkomne 
 

 

Vi afholder 2 særlige gratis trænings-

aftener.  
 

Det sker mandag d. 29. september og 
mandag d. 6. oktober begge aftener  

kl. 20.30 – 22.00 i Mårslet Hallen. 
 

Træningen kommer til bestå af: 

 Introduktion til træning 

 Individuel opvarmning 

 Små opvarmningsøvelser i min-

dre grupper 

 Øvelser til koordination og 

grundteknik 

 Smash og blokadeøvelser 

 Opsamlingsøvelser 
Træningskamp 
 

Efter endt træning bydes der på øl/
vand, og der fortælles om klubben og 

planer for sæsonen. 

 

Mød op – få sved på panden – samt få 
en sjov aften. 

 

Har du ikke mulighed for deltagelse 
disse 2 aftener, men er du stadig nys-

gerrig på hvad volleyball i Mårslet er, 

så send en mail til formanden Claus 
Jacobsen på:  

krusejacobsen@gmail.com eller  

ring på tlf.: 30 24 19 71. 

mailto:krusejacobsen@gmail.com


 MÅRSLET-bladet  OKTOBER 2014 32 

 

Husk Deadline  

Den 10 hver måned 

Mårslet-Bladet 
indlaeg@maarslet-bladet.dk 

Så er badmintonsæsonen startet! 
Det er stadig muligt at leje en bane. 

 

P.t. er der ledige baner på flg. tids-

punkter: 
 

Mandag:  20.30 – 21.30 og 21.30 – 

22.30 
 

Onsdag:  19.30 – 20.30, 20.30 – 

21.30 og 21.30 – 22.30 
 

Lørdag:  08.00 – 09.00 

 

Henvendelse til kasserer Henrik 
Knudsen 

 

Mail: kasserer@tmgbadminton.dk 
 

Lørdag den 25. oktober holder 

TMG badminton åbent hus - 15.00 

- 18.00! 

 

Kom og spil badminton i Mårslet hal-

len - måske er badminton lige noget 
for dig!? Kom og prøv - det er gratis 

for alle.  

Vi har bolde.  
 

TMG badminton 

Badminton sæsonstart 

mailto:indlaeg@maarslet-bladet.dk
mailto:kasserer@tmgbadminton.dk
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Basket sæsonen godt i gang 
Basketsæsonen er i fuld gang i hallen, 
men der er stadig pladser på holdene. 

Så går du i 0 klasse og op til 7. klasse, 

er dreng eller pige og har lyst til at 

prøve sporten, så er du velkommen. 
  

Du kan se vores træningstider her og 

endvidere se nærmere på 
www.tmgsport.dk/8-basket  

Vi glæder os til at se dig. 

 
 

Mandag 
- U14-Piger i BMI 17.15 – 18.30 

 

Tirsdag 

- U14-Drenge i TMG 18.00 – 19.00  
- U10-Mix og U12 drenge i TMG 

17.30 – 18.30  

 

Onsdag 

- U8 mix (kun en træning om ugen), 

10-Mix og U12 drenge I TMG 17.30 
– 18.30  

- U14-Drenge i TMG 17.30 – 18.30  
- U14-Piger i TMG 18.30 – 19.45  

 

Fredag 

- U14-Drenge i TMG 17.45 – 19.15  
- U14-Piger i TMG 17.45 – 19.15  

 BMI 18.00 – 19.30 som del af fælles-

træning  
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TMG Motion melder klar til træning  

Styrk dine muskler, bliv fit og få pulsen op i dit lokale fitness-center  

Efter en sommer i liggestolen og mas-

ser af lækker grillmad, så trænger vi 

til igen at få gang i kondien og stram-
met balderne. TMG Motion har åbent 

hver eneste dag fra klokken 6 til 23. 

Her kan du få din egen personlige 
træningsvejledning til fitness-

maskinerne eller prøve en tur på en af 

vores in-door cycling maskiner, hvor 
du for alvor kan få pulsen op. 

 

To nye instruktører i in-door cycling 

er netop ved at blive uddannet. Det 
betyder, at TMG Motion kan tilbyde 

spinning-hold mandag, tirsdag, ons-

dag, torsdag og lørdag fra oktober. 
Følg med på tmg-fitness.blogspot.dk 

 

I løbet af efteråret opsættes et Activio 

pulssystem, hvor du kan få direkte 
feedback om din arbejdsbelastning. 

Det giver en hjælp til at opnå det rig-

tige, individuelle træningsniveau ud 

fra den dine egne forudsætninger og 

mål. Instruktørerne vil indarbejde 

pulstræningen i en del af timerne, og 
det er altid frivilligt, om du vil koble 

dig til systemet. De fleste oplever 

pulssystemet som sjovt og motiveren-

de, hvor man får direkte signal om, 
hvordan hjertet faktisk arbejder. 

 

Du kan også booke en tid hos en af 

centrets otte fitness-instruktører. Så 
kan du få styr på, hvordan du bruger 

maskinerne, så de passer til din krop, 

din styrke og dit behov. 

 
- Her i sommerperioden har her som 

vanligt været lidt stille, men vi ser 

frem til et gensyn med kendte ansigter 
og også til at byde velkommen til 

nye, siger formand for TMG Motion, 

Mette Skov Skjødt. 
 

Sammen med den øvrige bestyrelse 

ser hun frem til en aktiv periode for 

TMG Motion. – Løbeskolen er stadig 
en succes. Der er løbetræning tirsdag 

og torsdag klokken 17, og medlem-

mer af TMG Motion kan gratis følge 
træningen. 

 

Mårslet Triatlon Klub er endnu et 
tiltag, som efter planen også vil blive 

en del af TMG Motion. Hold øje med 

det nystartede initiativ på facebook. 

 
- TMGs hjemmeside skulle gerne 

komme op at køre her i løbet af efter-

året. Der er lagt op til et brugervenligt 
og overskueligt system. Det ser vi 

frem til, siger formanden for TMG 

Motion. 

 
Peter Vestergaard  

Snart er der in-door cycling mandag, 
tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag.  

TMG Motions fitness-instruktører 

kan introducere i, hvordan maski-
nerne bruges til netop din krop.  

"Tænker du på at sælge dit hus?? 

 
Vi er en lille familie fra Århus som gerne vil ud og bo i Mårslet og leder efter et hus. 

Vores ønsker er 150-170 m2, 4 værelser og 750-950 m2 grund. 
Har du noget der passer på dette som du gerne vil sælger må du meget gerne kontakte os. 

Jacob Alsing Axen 
Tlf.: 51743172 

" 
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Husk deadline til Mårslet-bladet d. 10. i måneden 

TMG Motion gør det lettere for medlemmerne  

TMG Motion har haft et tungt og tids-
krævende system til registrering af 

medlemmer og betaling af kontingent, 

der kunne godt være adskillige mail’s 

og kontakter, inden et medlem var 
klar til en introduktionstime, og lige-

ledes når et abonnement skulle for-

nys. Det synes vi ikke er rimeligt for 
nogle af parterne, og det har vi tænkt 

os at gøre noget ved, da vi kan se en 

fordel ved det både for medlemmerne 
og TMG Motion. 

 

Vi har henvendt os til Conventus og 

DGI for at få dem til at hjælpe os med 
opgaven, da vi ikke føler, at vi kan 

magte den alene, derfor har vi vurde-

ret, at den rigtig løsning for TMG 
Motion, er at søge hjælp til opgaven, 

idet vi så får en samlet løsning for vor 

hjemmeside, medlemsregistrering, 
betaling af kontingent, adgangskon-

trol og booking af indoor-cycling. 
 

Fra hjemmesiden vil der være en 

guideline til alle TMG Motions akti-

viteter, informationer, kontakt, nye 
medlemmer, abonnement og betaling. 

 

Betalingen kan ske med Dankort eller 
Master Card, og man vælger selv, om 

man ønsker et 3, 6 eller 12 måneders 

medlemskab, herefter opretholdes 
medlemsskabet indtil man selv stop-

per det. Der har været et ønske fra 

mange medlemmer, at der var større 

fleksibilitet i medlemsskabet, det har 
ikke været muligt med det nuværende 

system, men det kan vi tilbyde frem-

over. 
 

Adgangskontrolsystemet er grund-

læggende det samme, som vi har i 
dag, dog vil det være koblet sammen 

med betalingen på en sådan måde, at 
betalingen skal være registreret inden 

man kan komme ind, det sikre også at 

ingen kan komme ind uden betaling. 

 
Booking af indoor-cycling vil kunne 

ske på samme måde, som man kender 

det i dag. 
 

Vi forventer, at vi i løbet af oktober 

kan teste og igangsætte det nye tiltag, 
og vi håber også, at medlemmerne vil 

synes godt om systemet. 

 

Når vi har testet systemet, og det vir-
ker efter hensigten, vil vi fjerne den 

gamle blog, som vi har i dag. 

 

TMG Motion 

Bestyrelsen 
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Vild med gymnastik 

8. september var TMG Gymnastik 

samlet til instruktørmøde og kick-off 

på sæson 2014/2015. Mere end 35 
instruktører står sammen i spidsen for 

de 18 hold, som nu er rullet i gang i 

gymnastiksalen, og sammen udgør de 
et fantastisk team af nye og erfarne, 

unge og voksne trænere.  

 

Men hvorfor egentlig være instruk-
tør? ”Jeg er instruktør, fordi det giver 

mig udfordringer, energi og skønt 

socialt samvær”, siger én af instruktø-
rerne. ”Det er fedt at se gymnasterne 

udvikle sig. Så genoplever man glæ-

den fra dengang man selv var ny 
gymnast”, siger en anden. Er det ikke 

også svært nogle gange, kunne man 

spørge?  ”Jo, det er svært at stille sig 

op foran 25 gymnaster og deres for-
ældre – men det bliver lettere”, siger 

Lotte, der er instruktør for 5. år i træk. 

 
Der er ingen tvivl om, at instruktører-

ne er vilde med gymnastik. Egne 

børn, der går til gymnastik eller lysten 
til at bevæge sig, er afgørende fakto-

rer for, at man bliver instruktør eller 

har lyst til at bidrage: ”Mine børn og 
jeg selv går på flere hold og har gjort 

det i mange år. Jeg vil derfor gerne 

være med til at bidrage positivt. Des-

uden har jeg hørt, at TMG-
Gymnastiks instruktører har et fanta-

stisk og festligt fællesskab, som jeg 

gerne vil være en del af”, siger Pernil-
le, der er ny instruktør og bestyrelses-

medlem. Janine, der er instruktør for 

første gang i år siger endvidere: 
”TMG er en forening der brænder for, 

at instruktørerne får uddannelse i det 

de skal undervise i, så gymnasterne 

får mest muligt ud af timen”. 
 

På instruktørmødet gik snakken ly-

stigt, og der bliver hilst på kryds og 
tværs. Tendensen er, at flere og flere 

deles on et hold. Det giver instruktø-

rerne god mulighed for sparring, glæ-

de ved at have en fælles opgave og 
større fleksibilitet. Samtidig er der 

god opmærksomhed til hver enkelt 

gymnast, og gymnasterne oplever 
forskellige bidrag, når holdet ledes af 

flere.  

 
Også hjælpetrænere spiller en vigtig 

rolle i afvikling af gymnastikholdene. 

Som hjælpetræner får du mulighed 

for at prøve dig selv af i en tryg ram-
me, og i år er der tre nye hjælpetræne-

re på 12 år med på forskellige børne-

hold. ”Det går op i en højere enhed, 
siger formand for gymnastik, Tine 

Westergaard Clausen: ”Foreningen 

giver mulighed for personlig udvik-
ling til et ungt menneske samtidig 

med, at vi opbygger en pulje af in-

struktører til fremtiden. Instruktøren 
får en hjælpende hånd til træningen, 

og børnegymnasterne har en rollemo-

del at spejle sig i og en hånd at holde 

ved, når det er nødvendigt”.  Og hvad 
synes hjælpetrænerne selv? ”Det bed-

ste er sammenholdet blandt trænere” 

fortæller Maria, der er 15 år og har 
været hjælpetræner i to år.  

  

Marias udtalelse peger på det sociale 
aspekt af foreningslivet, som også i 

TMG Gymnastik betyder meget: 

”Igennem gymnastikken har jeg lært 

mange at kende i Mårslet – det er 
skønt!”, fortæller en instruktør. At 

instruktørerne ikke kun på instruktør-

mødet men uopfordret og igennem 
sæsonen byder ind med oplæg, ideer 

og holdninger tyder på, at der er en 

åbenhed, hvor man vil hinanden det 
godt. ”At man kan lide at være med, 

er hele fundamentet for at leve op til 

vores målsætning om ”Mest mulig 

gymnastik til flest mulige”, siger Tine 
Westergaard Clausen”. 

 

Bestyrelsen,  
TMG Gymnastik 

Foto: Anders Braagaard 
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Seje spejderpiger indtog Irland  
Det blev en våd – men også helt fan-
tastisk oplevelse - da 14 grønne pige-

spejdere fra Mårslet slog teltpløkker-

ne i irsk jord i 10 dage. Her var de 

deltagere i en international lejr for 
pigespejdere på Castle Sauderson, 

hvor godt 600 piger fra hele verden 

mødte masser af spejderudfordringer 
– men mest af alt mødte hinanden. 

Udover ’girlguides’ og ’brownies’ fra 

de britiske øer kom pigerne fra så 
fjerne himmelstrøg som Australien, 

New Zealand, Singapore, Sri Lanka, 

Oman og Gibraltar. Og alligevel følte 

pigerne fra 8320 sig ind i mellem selv 
ret eksotiske. 

 

”Det var sjovt at være en udenlandsk 
gruppe på en international lejr, for 

alle syntes, at vi var meget spænden-

de og ville hele tiden tage billeder,” 
fortæller Julie. 

 

Men det var ikke bare Mårsletpiger-

nes uniform, irerne lod sig imponere 

af, de var forbavsede over hvor meget 
de danske piger kunne selv. Pionering 

– altså at bygge ting ud af rafter – og 

madlavning havde de britiske spejder-

pigern nemlig voksne til at gøre for 
sig. 

 

”De irske piger syntes, at vi var ret 
seje, og de ville gerne lære at pionere 

ligesom os. De irske ledere syntes 

også, at vi var ret seje, og de vil prøve 
at få pigerne til at lave mere på lejr-

pladsen på fremtidige lejre,” fortæller 

Ida Haslev, som er én af de fem lede-

re, der var med fra Mårslet. 
 

Irland er jo kendt som den grønne ø, 

og pigerne erfarede på eget regntøj, at 
det muligvis skyldes den meget regn, 

de får. Faktisk regnede det i over 24 

timer, og pigerne blev evakueret i en 
hal en enkelt nat på grund af storm-

varsel.  

Lejren og turene ud i den smukke 

irske natur var en stor oplevelse, men 

for en del af pigerne var det dagene 
efter lejren, som gjorde størst indtryk.  

Her boede de hjemme hos spejderpi-

ger fra venskabsgruppen i London-

derry i tre dage, efter at de havde boet 
sammen med dem i lejren i en uge. 

 

”Home Hospitality var det bedste. De 
lærte pigerne rigtig godt at kende og 

blev meget knyttede til dem. Stort set 

alle pigerne græd på busturen derfra. 
En af værtsfamilierne havde skrevet 

et brev til de danske forældre, hvor de 

blandt andet skrev ’thanks for trusting 

us with your daughter’ og fortalte, 
hvor glade de havde været for at have 

pigerne boende,” fortæller Ida.  

 
Nu håber de grønne spejderpiger bare 

på, at få mulighed for at gengælde 

gæstfriheden overfor pigerne fra den 
grønne ø i 2017, hvor der igen er  

Spejdernes Lejr i Danmark.  

Qulit Quip-dagen  

Som opfølgning på Qulit Quip-dagen 
den 21. juni har Hørretløkkens Patck-

work-gruppe besluttet at åbne for nye, 

eksterne, medlemmer, der er interes-

seret i at sy patchwork. 
 

Vi vil fremover mødes hver anden 
tirsdag aften, kl. 19, i vores Fælles-

hus, Hørretløkken 271. 

 

Første gang er allerede den 16. sep-
tember, men da det er før Maarslet 

Bladet udkommer, vil det være muligt 
at være med fra den 7. oktober.  

Du medbrínger kaffe/te/vand /evt. 

kage  til eget forbrug og det koster to 

kroner pr. gang til rengøring og el. Vi 
vil forsøge at lave nogle fællesprojek-

ter, f.eks. til jul.  Og da der er erfarne 

patchworkere blandt os, kan du godt 
være helt "ny" med lyst til at sy 

pacthwork. Du skal nok få hjælp og 

vejledning. 
 

Send mig evt. en mail:  

ingaogkurt@hotmail.com eller ring 

på 61102250 og hør nærmere eller for 
at tilmelde dig. Eller kom bare den 7. 

oktober. 

 
Håber vi ses. 

 

Anna Marie Hofmann, Kirsten 
Nøthen, Karin Madsen, Inga Hav-

bjerg 

mailto:ingaogkurt@hotmail.com
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 
 

Hvis du vil vide mere om den for-
tid, der danner baggrund for den 

nutid - og ikke mindst den fremtid, 

du er en del af., så bliv medlem af 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske 
Forening.  

Årligt kontingent:  
Personligt 50 kr. og husstands-

medlemskab 80 kr.  

Ring til  Ingerlise Wendland, på 

tlf. 8629 2680 eller e-mail:  
wendland@mail.dk 

Egnsarkivet er  åbent den 2. og 
4. onsdag i hver måned fra kl. 

16.00 til 17.30 undt. juli og de-

cember. Indgang fra skolens lille 

parkeringsplads på Obstrupvej. 
Her vil medlemmer af Lokalhisto-

risk Forening være til stede for en 

snak, tegning af medlemskab, og 
evt. modtagelse af arkiv-materiale. 

Mail:  

maarsletegnsarkiv@gmail.com 
Hjemmeside:  

http://maarsletegnsarkiv.dk 

 
 
 

Næste gang 

 

Egnsarkivet 

holder åbent 
 

er 

 

onsdag den 8. oktober 

og 

onsdag den 22. oktober 
 

 

Kan ulve klatre i træer?  

Ulvene i Mårslet kan, for vi elsker at 
lege i det fri, og går på opdagelse i 

verden omkring os. Vi satser på fæl-

lesskabet og lærer mens vi leger. 

 

Har du set en mus? Kan du bygge din 

egen fiskestang?Har du selv pakket 

din turtaske? Kan du finde vej gen-
nem skoven? 

Vi tager det bedste fra ”storenørd” og 

det sjoveste fra ”lillenørd”, krydrer 

det med lugten af bål og glæden ved 
at kunne selv. 

Nogle kalder det ”outdoor adventure” 

- Vi kalder det ”at lære at klare sig 

selv” og ”finde sine egne grænser” 

 

Mårslet Ulveflok er for drenge i  

1.-3. klasse. 
Vi mødes hver tirsdag fra 18.30 -

20.00  i spejderhuset, Obstrupvej 6 

(lige overfor skolen) 

 

En anderledes fritidsinteresse en gang 

om ugen 

Sammen rykker vi verden – med 

vilje 

Vil du være med? 

 

 

Mårslet gruppe 

www.maarsletspejderne.dk 

Nye kræfter 
Alle byens borgere, tidligere og kom-
mende lejere opfordres til at blive en 

del af Borgerhusets bestyrelse for der-

ved at sikre, at vi også i fremtiden har 

byens hus, hvor foreningsmøder, fe-
ster og andet samvær kan afholdes. 

 

Som tidligere lejer har du måske nog-
le gode idéer til forbedringer, som 

kan gøre Borgerhuset endnu mere 

attraktivt til næste møde/fest. 
 

Ud over at sørge for husets ve og vel 

samt vores trofaste lejer, Valnødden, 
har vi 2 årlige arrangementer: Grund-

lovsfesten og Julestuen. Disse to ar-

rangementer for at skabe liv i huset 

og bruge det som samlingspunkt for 
byens borgere. 

 

I bestyrelsen er du velkommen uanset 
om du er til det praktiske eller det 

organisatoriske arbejde. En god blan-

ding giver en livlig og engageret be-
styrelse. Tag gerne en god nabo eller 

ven/veninde med, som du gerne vil 

arbejde sammen med. 
 

Onsdag den 5. november kl. 19.00 er 

der generalforsamling i Borgerhuset, 

hvor du kan komme og blive en del af 
Borgerhusets fremtidige bestyrelse og 

sætte dit præg på Borgerhuset. 

 
Velkommen. 

 

På bestyrelsens vegne 
Henrik Kløverpris 

http://www.maarsletspejderne.dk
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Sig det med sten!  

Indsamlingen til MultiHallen går ind i 
sin afgørende fase – du kan gøre en 

forskel lige nu! 

 

Lørdag d. 13. september skød ar-

bejdsgrupperne omkring projekt 

MultiHal indsamlings-slutspurten i 

gang. Nu skal finansieringen ende-

ligt på plads, og der kæmpes på alle 

fronter. Du kan støtte på mange 

måder – blandt andet med en mur-

sten. 

 

September trækker langsomt den sid-

ste sommervarme ud af luften i Mår-
slet og denne lørdag morgen er man 

ikke længere tvivl om, at vi er på vej 

mod efterår. Men i takt med at blade-
ne giver op og slipper deres tag i gre-

nene, har en vedholdende gruppe 

Mårslettere bidt sig endnu mere stæ-
digt og optimistisk fast i drømmen om 

en MultiHal, der kan forene byens 

interesser og gøre Mårslet til et endnu 

bedre sted at være. 

 

”Det kunne være dit barn” 

Friske hundeluftere og morgenjogge-
re blev mødt af et forandret Mårslet, 

hvis de lørdag d. 13. september bevæ-

gede sig ned ad hovedfærdselsåren i 

byen. Fra lygtepæle og store bannere 
smilede kendte, lokale ansigter ned til 

dem med budskabet ”Vi vil gerne 

have en MultiHal”.  
”Plakaterne og bannerne fortæller den 

enkle historie, som er kernen i hele 

projektet”, siger Pia Eskildsen, tov-
holder for kommunikationsgruppen 

omkring MultiHallen.  
”MultiHallen er ikke bare en fantasi 

fostret i et fugtigt omklædningsrum 

en sen torsdag aften. Den er en vision 

for Mårslet, som vil give noget til alle 
i byen – fra de yngste blebærere til de 

ældste rollatorafhængige. MultiHallen 

er et projekt, der kan løfte byen og 
give den en helt ny dimension. Og det 

er NU, der skal skrabes penge ind, 

hvis det skal blive virkelighed”. Pia 
fortæller, at hun håber folk kan gen-

kende et ansigt eller to på plakaterne. 

”Det kunne jo ligeså godt være dit 

barn, ikk? Det får ligesom projektet 
til at rykke tættere på folks virke-

lighed”, siger hun.  

 

Støt med sten, ved kassen eller med 

et swipe 

Finansieringen til MultiHallen baserer 
sig på penge fra hhv. fonde, kommu-

nen, lokal indsamling og lån i banken. 

Grupperne omkring MultiHallen er i 

fuld gang med at søge relevante fonde 
om penge og samarbejde med skolen 

om en fællesfinansiering. Samtidig 

har kommunen allerede nu bevilget 
3,6 mio. kroner. Der, hvor der skal 

sættes ind fra byens side, er i den lo-

kale indsamling. Der mangler at blive 

samlet cirka en million ind fra borger-
ne i Mårslet, og de penge skal findes i 

løbet af de næste seks måneder. Du 

kan støtte på flere måder – fx ved at 
købe en sten eller ved at betale ved 

kassen i SuperBrugsen.  

 

 

Køb en FolkeMURSTEN 
Støt MultiHallen ved at købe en mur-

sten til MultiHallen. Det kan du gøre 

på to forskellige måder og i to for-

skellige prisklasser: 
 

1. Du donerer en mursten til Mul-

tiHallen, som bliver indgrave-
ret med dit navn eller firma-

navn og kommer til at være en 

del af selve byggeriet. Denne 
koster 2400 kroner. 

 

2. Du kan også donere en virtuel 

mursten, som kan ses på Multi-
Hallens (nye) hjemmeside: 

www.multihal.nu Denne løs-

ning koster 1200 kroner. 
 

Mobile Pay 

Send et beløb via Mobile Pay. Det er 
nemt og hurtigt. Tlf.  21 62 70 20 

 

Betal ved kasse 1 

Du kan også støtte MultiHallen, når 
du handler i SuperBrugsen. Her kan 

du støtte med 20, 50 eller 100 kroner, 

hver gang du handler. Mange bække 
små gør som bekendt en MultiHal. 

 

Læs meget mere om mulighederne for 

at bidrage på www.multihal.nu. Der 
kan du også se de oftest stillede 

spørgsmål og læse om visionen for 

MultiHallen. 
 

Mathilde Bartholin på vegne af kom-

munikationsgruppen for MultiHallen 
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MÅRSLET VANDVÆRK 

a.m.b.a. 

Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet 

 
Alle henvendelser til: 

Vandværkspasser Kaj J. Lambertsen, tlf. 8629 8688 

Betaling hver d. 10/2, d. 10/6 og d. 10/10. 
Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31/12. 

Årsopgørelse kommer sammen med betaling d. 10/2. 

 
SKJULTE RØRSKADER: 

For at opdage evt. skjulte rørskader i tide, husk da at 

aflæse vandmåler regelmæssigt og kontrollere 

at punktet l/h på vandmåleren viser 0, når der ikke er for-
brug. 

Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren. 

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

 

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

Husk sidste frist for indlevering af stof, annoncer og rettelse af annoncer er d. 10. i måneden 

http://www.maarsletvand.dk
mailto:vandvaerk@maarsletvand.dk
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Husk ! 

Deadline 

 

den 10. 

Hver 

måned 
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