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Nyt fra  
Forretningsudvalget under  

Mårslet Fællesråd (FU):  

Mårslet Fællesråds forretningsud-
valg (FU) er nu konstitueret, rol-
lerne fordelt og vi er således klar 
til endnu et spændende år i arbej-
det med og omkring Mårslets 
fortsatte udvikling. Nyt medlem i 
FU er Simon Axø, tiltrædende 
forstander på Testrup Højskole.  
Velkommen til! 
Efter en veloverstået første fase af 
arbejdet omkring Helhedsplanen 
(som er sendt til Aarhus 
Kommune og tilgænge-
lig på Mårslet Nettet), 
fortsættes nu arbejdet 
med særlig fokus på 
nogle få udvalgte områ-
der og initiativer. Et 
egentligt udvalgsarbej-
de er således i støbeskeen, hvor vi 
i FU lige nu arbejder på at udar-
bejde et kommissorium herfor.  
Samtidig – og i klar sammenhæng 
med udvalgsarbejdet – fokuserer 
vi også på, at fortsætte det gode 
samarbejde med Aarhus Kommu-
ne. Konkret har vi taget initiativ 
til møder med såvel den ansvarli-

ge chefingeniør for vores område, 
samt med selve Rådmanden for Tek-
nik og Miljø, Christian Würtz. Vi 
tror på, at det er både relevant og 
værdifuldt for Mårslet, at vi fortsæt-
ter og udbygger det gode og tætte 
samarbejde og dialog med Aarhus 
Kommune. 
 
FU glæder sig desuden over, at den 
engagerede gruppe bag Mårslet Bla-

det er lykkes flot med at 
fortætte bladet og samti-
dig aktivt videreudvikle 
det. Arbejdsgruppen bag 
bladet vil være i tæt sam-
arbejde med FU, hvorfor 
vi i FU har udnævnt en 
ansvarshavende redaktør 

på vegne af Mårslet Fællesråds for-
retningsudvalg: Poul H Poulsen. 
 
Næste møde i FU er den 9. maj. 
Dagsorden samt tid og sted præsen-
teres på Mårslet Net inden mødet. 
Som altid er input, ideer og kom-
mentarer til FU er meget velkommen 
– på MaarsletFU@gmail.com. 

 
 

 
 Regnbuen 
 Foto: Jesper Andersen 

 

 
Se yderligere om arbej-
det i FU i referaterne på 

www.maarslet.net 
 

FU-sekr. 
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Hvad vi også har; Anemoner i Vilhelmsborg Skov - Foto: Jesper Andersen  

Grundlovens dag 

Grundlovsdag er for mange mere en halv fridag, end det er dagen, hvor vi fejrer den lov, 
som er fundamentet under vort demokrati. Men med de strømninger og tendenser, som 
breder sig i verden omkring os, er det godt at give sig tid til at standse op for et øjeblik, og 
give vort demokrati og dets Grundlov en tanke.  
Det sker i en tid, hvor nye måder at forstå samfund og nationalstat på, gør det vigtigere 
end nogensinde at fejre vores Grundlov som en samlende og identitetsskabende lov - en 
ramme om vores selvforståelse.  
Den danske Grundlov blev til i en omvæltningernes tid. Der var opstande overalt i Europa 
i   1848. I Danmark blev det ikke til opstand, men til et folkeoptog til den nye konge, Fre-
derik d. 7., med krav om en fri forfatning – en Grundlov. I dag er Frederik d. 7. vel mest 
husket for sin kæreste Louise Rasmussen, eller grevinde Danner, som hun kom til at hed-
de. Men ikke desto mindre var det ham, som sikrede, at tilblivelsen af et dansk demokrati 
forløb uden blodsudgydelser, vist nok mest fordi Frederik ikke rigtig gad alt det der med 
regeringsansvar og politik. - Han havde andre interesser. 
N.F.S. Grundtvig var den, som havde den stærkeste indflydelse på ånden i vores Grund-
lov. Han formulerede sit berømte udsagn om frihed i 1832…  

Frihed lad være vort Løsen i Nord,  
Frihed for Loke såvelsom for Thor. 

…og gjorde det til omdrejningspunkt for sit arbejde i den Grundlovgivende Forsamling, 
som udformede den Grundlov, der blev underskrevet den 5. juni 1849, og som, med ikke 
mange, men vigtige ændringer undervejs, stadig gælder. 
Hvad Grundtvig forlangte, var ikke bare trosfrihed, men også tankens, ytringens og åndens 
frihed for alle. I en globaliseringens tidsalder, hvor samfundets og kulturens almindeligt 
accepterede værdier, velkendte og velprøvede institutioner og traditioner er under pres el-
ler afvikling, bliver dette så meget vigtigere at huske på en Grundlovsdag, så vi ikke taber 
meningen med demokratiet af syne i en forvirringens tid. 
Om demokrati har mange sagt meget. Berømt er den tidligere, engelske premierminister 
Winston Churchills bombastiske udsagn om, at ”Demokrati er den værste form for rege-
ring – når man ser bort fra alle andre”. Men i den forbindelse kan det være fornuftigt at 
huske på filosoffen K.E. Løgstrups mere sagtmodige ord: ”Demokrati er den skikkeligste 
måde at være uenig på.”  
De ord er også ganske gode at erindre sig på en Grundlovsdag, ikke mindst for os i nær-
miljøerne, hvor vi virkelig har chancen for at mødes, lade meninger brydes – og finde løs-
ninger sammen. 

Redaktøren                     
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Første spadestik til MultiHallen 

Godt 50 mennesker mødte torsdag 
d.  30 marts Det blev en festlig 
markering af en vigtig milepæl i et 
projekt, der efterhånden har man-
ge år på bagen. Rådmand for Kultur 
og Borgerservice Rabih Azad-
Ahmed mødte op og havde den kom-
munale ”idrætsspa-de” med. Spaden, 
der har taget mange første spadestik 
til andre idrætsrelaterede byggerier i 
Aarhus Kommune – herunder vores 
eget HalHus.Rabih Azad-Ahmed 
roste det store lokale engagement og 
det høje ambitionsniveau, som har 
præget projektet gennem årene. Og 
han ønskede også tillykke til folkene 
bag og til alle borgere i Mårslet og 
omegn. Tak til SuperBrugsen, der 
gav  øl/vand og snacks. 

Status på byggeriet  
Flytningen af petanquebaner og overdækning blev 
færdig primo april. Indenfor i det eksisterende Hal-
Hus, som fremover skal huse TMG Motion, pågår 
de afsluttende arbejder, så indflytning kan ske ulti-
mo april. Herefter opstarter arbejdet med det reste-
rende byggeri samtidig med, at pavillonerne bliver 
revet ned. Det har desværre ikke været muligt at 
afhænde dem til andre. Vi går derfor et forår og 
sommer i møde med udgravning, kloak- og beton-
arbejder samt betonelementmontage og montage af 
stålrammer og spær til de nye bygninger 

Indsamling og fonde 
En arbejdsgruppe er nu i gang med det store arbej-
de omkring fondsansøgninger. Forhåbningerne er, 
at det vil lykkes at hente nogle midler hjem, nu 
hvor det er tydeligt, hvad der ikke er penge til i hal
-byggeriet. Det gælder fx ribber, højttalere, bander, 

infotavler, scoretavle og bord, 
klatrevæg, loungemøbler, hejse-
væg, projektorer i loft samt flytba-
re mødeborde og -stole – bare for 
at nævne noget af det, der mangler 
penge til. Har du ikke støttet Mul-
tiHallen endnu, er der rig mulig-
hed for at gøre det. Du kan indbe-
tale et beløb via MobilePay på 21 
62 70 20, eller du kan indbetale et 
valgfrit beløb via DGI’s Gavefond 
og få fradrag for dit bidrag. Det er 
stadig muligt at købe en Folkemur
-sten og få dit navn på MultiHal-
len. Se mere: www.multihal.nu. 
 
Nogle af folkene bag MultiHallen. 
Fra venstre: Steffen Laustsen, Pia 
Eskildsen, Sune Birk Kerndrup, Kurt 
Kirkedal, rådmand Rabih Azad-
Ahmed, Niels Ole Christiansen og 
Kristjan Friis  

Rådmand for Kul-

tur og Borgerser-

vice Rabih Azad-

Ahmed  m. spaden 

http://www.multihal.nu
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Den 4. maj 2017 kommer tv-journalist 
og krigskorrespondent Rasmus Tantholdt 
til Mårslet for at holde foredrag. I mere 
end ti år har han rapporteret fra diverse 
konflikt-, krigs- og katastrofeområder. Han 
har bl.a. dækket krigen i Irak, Afghanistan, 
Syrien og flygtningekrisen i Europa. 
Under foredraget vil Rasmus fortælle om 
sine rørende, spændende og indimellem 
voldsomme oplevelser fra den verden, der 
er hans arbejdsplads. Han vil beskrive de 
situationer, hvor han troede, han skulle dø, 
og om de mange etiske overvejelser og 
svære dilemmaer han står over for, hver 
gang han er af sted. Et farligt og voldsomt 
job - men samtidig også et job han bræn-
der for mere end noget andet. 
Selvom emnerne og historierne er alvorli-
ge, er de krydret med humor og sjove 
anekdoter. I kan derfor se frem til en me-
get underholdende, inspirerende og oply-
sende aften. 

Foredraget er baseret på bogen ”Verden er stadig ny” fra 2015, som han 
har skrevet i samarbejde med Andreas Fugl Thøgersen. Det vil være mu-
ligt at købe bogen og få den signeret i forbindelse med foredraget. 
 
Billetterne til foredraget koster 225 kr. pr. stk. Alt overskud går ubeskå-
ret til MultiHallen. Billetterne kan købes i SuperBrugsen eller online på 
www.billetto.dk. Foredraget er støttet af Mårslet Aftenskole. 
 

/MultiHallens eventgruppe (Pia Eskildsen og Marie Bendix) 

Foredrag med 
 

 Rasmus Tantholdt 

http://www.billetto.dk
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Mårslet Dagtilbud 

 

Artikel nr. 2 i Serien om Børneinstitu-
tioner i Mårslet. 

 

I sidste nummer kom vi forbi 
den første børneinstitution på 
vej fra stationen, Valnødden, 
som viste sig at have en meget 
interessant historie kædet uløse-
ligt sammen med den gamle 

skole, kæmnerkontor og det nuvæ-
rende borgerhus. Fra Valnødden og 
dens mange glade børn, forældre og 
personaler bevæger vi os forsigtigt 
videre i denne den næsthurtigst vok-
sende ”by” i Danmark.  
Fra en selvejende institution til de 
kommunale børneinstitutioners om-
råde. Det er nok helt anderledes!? 
Inden vi fysisk besøger de mårslet-

Fra Forsiden 

                        Sneglenuset - her th. 

Institutionen på Nymarks Alle  
                       herunder 
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ske institutioner tager vi fat på kommunens gan-
ske instruktive hjemmeside.  
Som ny bruger/borger i Mårslet er der mange 
krinkelkroge at fare vild i, men går man efter det 
helt basale – hvad gør jeg – er det let nok. Vi er 
heldige her i 8320 – der er ligefremt overskud af 
pladser lige pt. 
Hvis man vil filosofere lidt over, hvordan det 
hænger sammen det hele, så kig lidt på planchen 
her ovenfor. 
Vi starter med et det hele drejer sig om – det en-
kelte menneske, som gerne skulle opleve livet 
som en helhed – og ikke en tilværelse opdelt efter 
de afdelinger kommunen nu indeholder. Derfor 
har vores fællesråd da også udarbejdet endnu en 
udgave af en helhedsplan, der med stor borger-
støtte er præsenteret for kommunen. Helhedspla-
nen er en klar demonstration af, at vi her i Mårslet 
ønsker at se det hele i en samlet pakke, hvor det 
ofte er svært for kommunens mange afdelinger og 
underafdelinger at koordinere indsatsen. 
Borgmesteren, Jacob Bundsgaard, danner sam-
men med de øvrige rådmand og medlemmer Ma-
gistraten, som gennemgår de fleste forslag der 
behandles i Byrådet, som naturligvis er den høje-
ste myndighed i kommunen – udmøntet i en ræk-
ke udvalg, som sørger for detail studier, sammen 
med de enkelte afdelingers embedsmænd. 
Børn og Unge Afdelingen bor ude ved idrætsan-
læggene ved Skanderborgvej i Viby er er enormt 
velorganiseret. På Børnepasningsområdet hører vi 
under ”Oddervej” og vi hedder så Mårslet Dagtil-
bud. 
Dagtilbuddet består af en leder, som har kontor på 
Skolen og hedder Birgitte Rasmussen. Birgitte 
koordinerer mellem alle de mange institutioner og 
sørger for at så mange ønsker som muligt opfyl-
des og fordelingen er så god som muligt. 
 

Gentænkningsagenten (SV) 

Mårslet Dagtilbud 

 

Artikel nr. 2 i Serien om Børneinstitu-
tioner i Mårslet. 

Valhalla 

Græsbakken 

Solhuset 

B
o
rrevæ

n
g
et 
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Vi mødte projektleder Tove 

Hansen på grønttorvet på In-

gerslevs Boulevard for at få en 

snak om projektet 

 
Når jeg står her på grønttorvet, går 
jeg hen til folk og spørger, om jeg 
lige må forstyrre dem, og så fortæller 
jeg om Havevenner og siger, det 
egentligt er en slags omvendt besøgs-
ordning, for det er jo ikke havearbej-
de, det er simpelthen socialt. 
 
Vi vil bringe to parter sammen: nogle 
haveejere og nogen der gerne vil ud 
og besøge nogen i en have. Jeg talte 
med en, der sagde ”Jeg har kun en 
lille have”. Men det betyder ikke 
noget, det er mødet mellem to men-
nesker, der betyder noget, at den her 
ældre medborger kommer ud i stedet 
for at få besøg derhjemme. Det skal 
give lidt mere, det der med at man 
skal ud, man skal gøre sig klar og 
man skal af sted.  
 
Man snakker om den historie, haven 
har, og så slutter man af med en kop 
kaffe, og så tager havegæsten hjem 
igen. Det henvender sig selvfølgelig 
til mennesker, som ikke selv har ha-
ve, også til dem, som bor på lokal-
centrene. 
 
Jo, et område som Mårslet vil også 
have min interesse, for der skal nok 
være et menneske derude, som tæn-
ker, åh det kunne jeg da godt tænke 
mig, at komme hen til de mennesker 
der og få en snak med dem. Jeg tæn-
ker, at der vil være nogen som synes, 

det ville være rigtigt dejligt at kom-
mer hen og tale med nogen et par 
timer en eftermiddag.  
 
Ja, jeg har fundet 10-15 havevenner, 
de har meldt sig på Facebook, og 
dem er vi ved at følge op på nu. Nu 
skal vi have gjort kontakterne mere 
konkrete og sende spørgsmål ud til 
de interesserede haveejere, så de kan 
svare på, hvad er det for en type ha-
ve, de har? Er der adgang for kø-
restol/rollator? Er der trapper og 
sådan nogen ting. Vi prøver også på 
at sige, at der skal være så kort af-
stand mellem haveejere og havegæ-

Projekt Havevenner 

 
 Fakta om havevenner: 
 
 Projektleder Tove Hansen 
 Telefon: 30 50 42 55 
 Mail: havevenner@saxild-strand.dk 
 www.saxild-strand.dk/havevenner  
  
Projektet var blandt de 8 projekter, der i no-

vember 2016 blev udpeget til at modtage penge 

fra Aarhus Kommunes innovationskonkurrence 

inden for ældeområdet. 

ster, så ikke man skal køre igennem 
Aarhus f.eks. fra Mårslet til Skøds-
trup medmindre, det er en helt speci-
el have, men ellers er det vigtigste 
mødet mellem de to parter i den enes 
have, og det skal man ikke køre for 
langt for.  
 
Vi søger frivillige lige nu, fordi der 
er så meget gang i den, så nu er der 
behov for nogle hænder til at taste de 
informationer, vi får ind, og der prø-
ver vi så at få haveejere og haveven 
ner parret. Vi er måske lidt tidligt 
ude i forhold til havevejret, men vi 
skal have skabt organisationen, vi 
kan ikke bare vente til det bliver maj 
måned. 
 
Det med at finde frivillige har jeg 
prøvet før, jeg har tidligere været 
konsulent i Hjerteforeningen og før 
det var jeg leder af Kirkens Korshær 
i Horsens også baseret på frivillige. 
Der bliver brug for frivillige, der 
taster informationer ind på Haveven-
ners hjemmeside om haveejere og 
havegæster, og de skal også være en 
hjælpende hånd til seniorer, der ikke 
bruger computer, som tager telefo-
nen og ringer ind til en af de frivilli-
ge, der så taster ind for dem.  
 
Hjemmesiden skal blive sådan, at 
hvis man har adgang til en pc, kan 
havejerne taste sig ind og sige, vi vil 
gerne have besøg fx tre tirsdage eller 
tre lørdage eller hvad det nu er. Så 
bliver der en kalender, hvor man kan 
se, hvornår der er ledigt, og så kan 
man som haveven gå ind og sige, der 
vil jeg gerne komme.  
 
Haveejerne melder også ind, hvor 
mange gæster, man har plads til. Jo 
færre der er, jo tættere bliver relatio-
nen mellem haveejer og havegæst. 
 

Henrik 

Projektleder Tove Hansen 

mailto:havevenner@saxild-strand.dk
http://www.saxild-strand.dk/havevenner/
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(- måske) 
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Den 42-årige Daniel Jaskov er en 
mand med en hel del pakket i rygsæk-
ken. Han har prøvet lidt af hvert, lige 
fra at tage stoffer til at begå voldsom 
kriminalitet. Han har udført adskillige 
væbnede røverier, på apoteker og i 
banker, hvor der både var vold og 
kidnapning involveret.  
 
Som 12-13 årig blev Daniel første 
gang introduceret for hash. Det var 
begyndelsen på et liv med et vold-
somt stofmisbrug. Han fortæller, at 
han hang meget ud med dem, der var 
lidt ældre end han selv, de havde 
selvfølgelig prøvet en masse og de 
var grunden til at han startede. I star-
ten var det bare for sjov, men senere 
gik det hen og tog overhånd.  
Der kunne ikke gå en dag uden at han 
skulle have stoffer i blodet. I hverda-
gen holdt han sig flydende på en 
cocktail af heroin, kokain og sovepil-
ler, der til tider kostede op mod 
10.000 kroner om dagen, mens krop-
pen var pumpet op med steroider.  
“Jeg røg min første joint som 12 årig. 
Da jeg blev 17 var jeg dybt afhængig 
af heroin” forklarer han. 
Hans lyst til narko blev større og stør-
re, og der skulle mere og mere til ef-
terhånden.  
“Jeg troede, at jeg skulle dø af det”, 
fortæller han. 
Det blev pludselig til indbrud og ind-
brud blev til væbnede og voldelige 
røverier. Da han blev ældre stoppede 
den voldelige kriminalitet, men i ste-
det startede Daniel Jaskov så en 
”sidegeschæft”, hvor han bag den 

ærlige facade som klejnsmed solgte 
amfetamin, kokain og hælervarer.  
 
Nu er der kun fremskridt i Daniel 
Jaskovs liv; Han har været helt clean i 
cirka 3 år.  
Han arbejder som frivillig på et op-
holdssted for domsanbragte unge, og 
som projektleder på et forsorgshjem i 
Århus. Desuden har han fast arbejde 
to gange om ugen i en ungdomsklub. 

Han holder også foredrag og prøver at 
give sine erfaringer videre. “Det giver 
mig bare så meget. Samtidig er jeg i 
gang med en akademiuddannelse i 
ungdomspædagogik, som jeg færdig-
gør om et års tid” fortæller han  
 

Lærke Neergaard Poulsen og  
Josephine Pagh Pedersen,  

8. klasse, Mårslet Skole  
lavede dette interview: 

Dette billede er taget af Daniel, mens han beskæftiger sig  
med det han elsker, nemlig fodbold.  

Han ved ikke noget bedre end at spille bold med kammeraterne i sin fritid. 

Jeg troede, at jeg skulle dø af det! 
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Ret til ændringer forbeholdes.      Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet. 

Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverdage kl. 8-15. Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J 
E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dkhttp://www.aarhus.dk/OmraadeSyd 

Brugerrådets tlf.: 87 13 44 34 (direkte) 
Caféens daglige madplan kan altid findes på www.moldt.net/netcafe/ 

Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i ”lige uger” kl. 15.00 til 17.00. 
Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K. 86294447, Villy P. 40312445 og Henry L. 41689076. 

Birgit Jørgensen, Forstander ved Kildevang, tlf. 87 13 44 19 
Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 8.30-9.00 

Sundhedsenheden  - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 43 00. 

 

Aktiviteter i Maj 2017. 

Mandag d. 1. maj kl. 14.00. 
Lille Banko i Caféen. 
 
Fredag d. 5. maj kl. 14.00. 
Vaffelbagning i Caféen. 
 
Onsdag d. 10. maj kl. 14.00. 
Kom og syng med Josser Herold. 
 
Mandag d. 15. maj kl. 14.00. 
Hanne Torp 
læser even-
tyr  i Caféen. 

Fredag d. 19. maj kl. 14.00. 
Foredrag og musik ved Peter Thomsen. 
 
Mandag d. 22. maj kl. 14.00. 
Smartex viser mode. 
 
Onsdag d. 31. maj kl. 14.00. 
Eftermiddag med aktuelt foredrag. Navnet på 
foredragsholderen offentliggøres senere på 
Mårslet Net. 

Onsdag d. 17. maj kl. 17.30 – 19.00. 
Mormormad på Kildevang. 

Aftenens menu: Tunmousse med dilddressing. 
Frikadeller og kold kartoffelsalat. Herefter kaffe. 

Pris 30/60 kr. Tilmelding nødvendig senest 10. maj på 
Brugerrådets tlf: 87134434. 

 Så er sæsonen 2016/17 afsluttet i 
Mårslet Bridgeklub. Når dette læses, 
har der netop været afholdt sæsonaf-
slutning. I næste nummer af Mårslet-
Bladet kan vi fortælle mere om klub-
mestrene i de 2 rækker. Men selv om 
sæsonen er afsluttet, så kan der sta-
dig spilles bridge i Mårslet i de kom-
mende måneder. Mårslet Bridgeklub 
arrangerer sommerbridge i lighed 
med tidligere år på følgende datoer: 
  Maj 04.05. og 18.05. 
  Juni 01.06., 08.06., 15.06., 22.06. 
  og 29.06. 
  August 10.08., 17.08 og 24.08. 
 Der spilles om mesterpoint og vin-
præmier. 

 
Mødetid: kl. 18.30 på Lokalcenter 
Kildevang. Man medbringer selv 
kaffe/the. 
 
Tilmelding til Hanne Salling-Jensen, 
senest onsdagen før spilleaften kl. 
12, på mail:  
       hanne@sallingjensen.dk .  
Tilmelding efter “først-til-mølle-
princippet” 
Pris: 30,00 kr. pr. deltager pr. gang. 
Betaling kan ske ved indgangen – 
ved kontantbetaling eller mobilepay. 
 

 Bestyrelsen 
Mårslet Bridgeklub 

Mårslet Bridgeklub  

mailto:omraade-syd@mso.aarhus.dk
file:///F:/www.moldt.net/netcafe/
mailto:hanne@sallingjensen.dk
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Vi kan da ikke lade affaldet 
ligge, selv om vi har valgt 
at samle ind til Kræftens 
Bekæmpelse  
- Som sagt så gjort! 
 
Jessica og Liam er 8 og 11 år. De har 
deltaget i begge indsamlinger i flere 
år, deres unge alder til trods.  
Så da de to fandt ud af, at begge ind-
samlinger skulle foregå samme dag 
på samme klokkeslæt, samlede de 
penge ind med den ene hånd og af-

fald med den anden hånd. Viljefaste 
unge mennesker, der får tingene til 
at ske.  
Derudover deltog 41 mårslettere, 
unge som ældre og dejligt mange 
gengangere fra tidligere år, nogle få 
har endda været med i alle 19 år.  Vi 
fik gjort rigtig godt rent rundt om-
kring og skønner, at der blev ind-
samlet 310 kg, heraf ca. 100 øldåser 
og en hel del flasker.  
 På landsplan har der været 1327 
organiserede indsamlingssteder.   
Vi vil fremhæve Superbrugsen, som 

Udsnit af de frivillige med en del af ”høsten” 

sponsorerer forbruget denne dag. 
Det er dejligt og hyggeligt, at vi kan 
starte med et godt rundstykke og 
slutte dagen af med en øl eller vand. 
Superbrugsen har hjulpet os i alle 
årene. 
Vi glæder os til næste års HOLD 
MÅRSLET REN og til at se jer igen. 
Pas godt på hinanden og på vores 
dejlige område. Tak for jeres indsats 
i år. 

 Lars Peter og Jørgen 

danbolig Beder er vokset! 

Vi er nu fire butikker beliggende i Ry, Gal-
ten, Skanderborg og Beder som samarbej-
der om at sælge din bolig.  

Med en markedsandel på henholdsvis 
46% og 67% er vi den mest sælgende villa 

og rækkehusmægler i Mårslet*. 

Overvejer du at sælge? 

Så start med en gratis og uforpligtende 
salgsvurdering af din bolig. 

Kontakt danbolig Beder på 86936566 eller 
kig forbi vores butik på  

Kirkebakken 22, 8330 Beder. 
 

*Jf. Boligsiden d. 
10/04-2017 
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9.30-17.30 

Mårslet Juletræslaug er et rime-
lig privat sammenrend.  
 
Sådan kan man roligt betegne Mår-
slet Juletræslaug,der består af 7 
mennesker. Der findes ingen love 
eller vedtægter. Lauget er også 
medlem af Mårslet Fællesråd. 
Så langt, så godt! 
Det hele startede lige ved år 2000, 
dengang man i 8320 Mårslet gen-
nemlevede Væreby/Leveby-pro-
ektet, et projekt, der blev støttet 
økonomisk af Aarhus kommune. 
Én af de 5 grupper der arbejdede 
hed "Egne Begivenheder". Et no-
get besynderligt navn kan man sy-
nes her nogle år efter, men det var 
gruppens opgave at understøtte 
eksisterende Mårsletbegivenheder, 
eller måske opfinde nye, der kunne 
gøre Mårslet lidt festligere at bo i. 
En anden gruppe tog sig for ek-
sempel af kommunikation, som 
siden er blevet til Mårslet-webben.  
Gruppen "Egne Begivenheder" 
besluttede allerede dengang at prø-
ve at forny byfesten i Mårslet, der 
var gået noget død i det. Byfesten 
skulle flyttes ned i byen.  
Det blev til det kræmmermarked vi 
kender i dag i Bomgårdshaven. Et 
særdeles populært og velbesøgt 
kræmmermarked endda. Flytnin-
gen fra telt og boldbaner må siger 
at være lykkedes. Også Fodbol-
dens Venner flyttede nogle år efter 
til Bomgårdshaven med deres spis-
ning, der begynder umiddelbart 
efter, at der er ryddet op efter 
kræmmermarkedet. Nu har hånd-
bolden overtaget med telt og spis-
ning. 
Om søndagen bliver der nu afholdt 
friluftsgudstjeneste netop i Bom-
gårdshaven. 
Gruppen "Egne Begivenheder" 
fortsatte også efter Væreby/Leveby
-projektet var afsluttet. Nogle år 
efter tog man navneforandring til 
Mårslet Juletræslaug, det var helt 
naturligt, fordi vi i år 2000 lavede 
det allerførste juletræsarrangement 
i Mårslet, med musik, fællessang, 
julemand og slik til 300 børn. Si-
den den lørdag i år 2000 er denne 
juletræstænding blevet et fast ar-
rangement den første lørdag i ad-
vent. En tradition er skabt. Det er 
også blevet en tradition, at kirken - 
efter at juletræet er tændt - åbner 

Hvad er Mårslet Juletræslaug  ?? 

dørene, for at vi sammen kan synge 
julen ind. 
Nytårsdag arrangerer Juletræslauget 
Nytårsluntningen, med afgang fra 
OK-tanken kl. 13.30. En frisk trave-
tur rundt om Vilhelmsborg; ca.5 km. 
Her serverer Juletræslauget safte-
vand, kaffe og måske en dram. Her 
mødes de friskeste af byens borgere. 
 
Økonomisk ligger Mårslet Jule-
træslaug lunt i svinget. Hvert år sæl-
ger vi medlemsbeviser à 20 kr. Hel-
digvis er der mange af byens beboe-
re, der køber disse medlemsbeviser. 
Det takker vi for. Medlemsbeviserne 
er hele grundlaget for vor eksistens 
og vore aktiviteter. Det hjælper na-
turligvis også, at vi (og byen) de se-
neste år har fået det store juletræ fra 
private, uden beregning. 
Juletræslauget tjener også en skilling 
på kræmmermarkedet ved byfesten. 
 
Derfor har Juletræslauget heldigvis 
været i stand til at yde økonomisk 
støtte til flere events i Mårslet gen-
nem de forløbne år. Vi har således 
givet bidrag til trafikkampagner i 
byen, gribetænger til Gøre Rent Da-
gen i april, blomsterløg til græsplæ-
nen foran OK-tanken, og til Tyvstar-
ten, cykelturen for de ældre i byfe-
sten, og ikke mindst til træskulpturen 
i midtbyen som Jørn Rønnov skar 
med motorsav i 2005. 
Et par gange gennem årene har Jule-
træslauget også doneret penge til 
Multihal-projektet, som netop i dette 
forår har stukket spaden i jorden. Det 
kan vi, og resten af Mårslet glæde sig 
over. 

Med venlig hilsen   
Mårslet Juletræslaug. 
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Den 1. april holdt MNINTON åbent hus-arrangement, og 
det var en stor succes med ca. 30 glade børn og deres for-
ældre. Vi glæder os til at se dig og dit. 
Der er træning følgende lørdage inden sommerferien i 
Mårslet-hallen: 

Lørdag den 22/4 kl. 9-10 
Lørdag den 13/5 kl. 9-10 
Lørdag den 17/6 kl. 9-10 

Efter sommerferien startes MINITON op på en fast ugent-
lig dag (lørdag eller søndag).  
 
Find mere information i gruppen ”TMG Badminton – Mi-
niton” på Facebook eller kontakt Julie Homann Carøe, tlf. 
93 99 07 97 eller Jesper Munk, tlf. 23 46 69 45. 

Julie Homann Carøe 

TMG Badminton tilbyder nu MINITON for alle 
Mårslets børn i alderen ca. 3-5 år.  
 
MINITON er motorisk træning, badminton, leg, og ikke 
mindst skæg og ballade for børn. 
Nettet bliver sat ned i højde (eller taget helt væk) og bør-
nene lærer ikke blot at holde på ketsjeren og spille med 
en ballon eller fjerbold; de udvikler også deres motorik 
og indlærer badminton som en leg.  
Vi bruger et væld af sjove redskaber såsom fluesmække-
re, mini-ketsjere, hulahopringe, balloner, masser af fjer-
bolde og meget mere. 
TMG Badminton sørger for ketsjere, fjerbolde og ballo-
ner til alle. Instruktørerne er rutinerede badmintontræne-
re, der selv har børn med på holdet. 

Badminton for de mindste i Mårslet 

TMG Badminton vil gerne tilbyde endnu bedre forhold for 
vores nuværende og kommende spillere, og derfor har afde-
lingen indgået et samarbejde med Højbjerg Badminton-
klubs træner Michael Kjeldsen. 
Michael, der i øvrigt selv er ny borger i Mårslet, er én af 
Danmarks bedste trænere, og han har brugt sit netværk til at 

Nyt badminton-samarbejde med Højbjerg 

finde kompetente trænere til alle træningerne i TMG 
Badminton. 
Det er et rigtig godt supplement til klubbens nuværende 
trænerteam, og målet er at højne kvaliteten i træningen. 
Til glæde for nuværende og kommende spillere i TMG 
Badminton. 

Julie Homann Carøe 

U9: Klubmester for U9 blev Sofus Zacho
-Broe, Jonas Klit blev nummer 2 

U11: Klubmester for U11 blev Mag-
nus Lohmann Davidsen. Jonas Meld-

gaard Tvist blev nummer 2 

Fra Åbent hus-arrangementet, hvor godt 30 

børn legede og spillede med deres forældre  
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Før TMG’s ordinære generalforsamling 15. marts 2017 
blev der overrakt 3 pokaler.  
 
Alle pokaler tilfaldt medlemmer af TMG Fodbold.  
TMG siger tillykke til de 3 glade pokalmodtagere.  

Jubilæumspokalen blev overrakt 
til Gürkan Gürsoy 

Træningsfremgangspokalen 
overraktes Oskar Sand Nielsen 

Kammeratskabspokalen blev givet 
til Bjarne Johnsen (ej fremmødt) 
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Billeder fra opvisning 25. marts 
 

Med venlig hilsen 

Tine Westergaard Clausen 
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Husk Deadline Den 10. hver måned 

Forårsmøde for andelsboligforeninger i Mårslet 
 

Mandag den 8. maj 2017 kl. 17-18 
 

Alle andelsboligforeninger i Mårslet er velkomne.  
Mødet holdes i A/B Nymarksvejs fælleshus, Nymarksvej 20H 

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 den nye overdragel-
sesaftale – vi laver en kort gennem-
gang af den. Aftalen kan bruges i alle 
overdragelser af andelsboliger, uanset 
om foreningen har administrator eller 
ej, og om der medvirker ejendoms-
mægler. Nogle af jer har måske været 
på et af ABF’s kurser. Der er opslået 
nye i Aarhus d. 22. maj, men de er 
snart fuldt optaget. 
 
Har I deltaget i nogen af ABF’s med-
lemsarrangementer? Har I forslag til 
kurser og arrangementer, I selv kunne 

have lyst til at komme til? Nogle af 
arrangementerne koster gebyr, afhol-
der det jer fra at komme? 
 
Nogen dage før mødet kommer der en 
dagsorden ud på mail, og hvis nogen af 
jer, der ikke har været med før, gerne 
vil have den, så send mig en mail eller 
sms med jeres mailadresse. 
 
 

Henrik Gram Nielsen 
Præsteengen 8, 8320 Mårslet 

hgn@c.dk ~ 22204976 

mailto:hgn@c.dk
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I disse år slår E-sport for alvor igen-
nem, godt hjulpet på vej 
af Counter Strike-holdet 
Astralis der vandt den 
store CS:GO-turnering 
ELEAGUE Major og en 
stor præmiecheck. Også 
FCK’s satsning inden 
for E-sport med CS:GO
-holdet North er med til 
at skabe opmærksom-
hed på sporten. 
 
Mårslet E-Sport 
Mårslet er kendt for sit rige for-
eningsliv. Her i byen finder du også 
en e-sportsforening: Mårslet E-sport. 
En forening, hvor en gruppe børn og 
unge mødes hver mandag aften for at 
træne competitive gaming, i øjeblik-
ket med fokus på CS:GO.  
 
Medlemstilstrømningen blev godt 
hjulpet på vej af et indslag på TV2OJ 
den 14. februar 2017 og presseomta-
le i lokalaviser. (Se indslaget på 
TV2OJ: http://www.tv2oj.dk/
arkiv/2017-02-14) 
 
Første e-sportforening i DGI Øst-
jylland 
Flere og flere idrætsforeninger får 
også øjnene op for, at her er en mu-
lighed for at tilbyde en anderledes 
sportsgren og få flere medlemmer i 
foreningen. Mårslet E-sport er netop 
blevet optaget som medlem af DGI 
Østjylland - som den første e-
sportforening!  
 
Årsagen til, at DGI har fokus på e-
sporten er ønsket om at trække 
sporten ind i foreningslivet og 
fremme den sunde livsstil. Helt i 
Mårslet E-sports ånd! 
”I DGI ser vi en værdi i, at computer
-spillere bliver en del af det frivillige 
foreningsliv og derigennem oplever 
et fællesskab både gennem selve spil-
let, men også i samværet med de an-
dre spillere”. 
 
Er det overhovedet en sport? 

Vandene er delte, når det drøftes 
hvorvidt der er tale om 
en sportsgren. Det 
kræver at vi ser på 
definitionen af begre-
bet sport. 
Verner Møller, der er 
idrætsprofessor på In-
stitut for Folkesund-
hed på Aarhus Univer-
sitet, forklarer, at sport 
er karakteriseret ved 

følgende fire elementer: 
1. Sport er en aktivitet, der skal 

udspille sig som en konkurren-
ce, der tages alvorligt, skønt 
den ikke tjener et alvorligt for-
mål 

2. Målet er at vinde og komme 
højere op i hierarkiet inden for 
aktivitetens struktur. Det bety-
der noget, om man rykker op 
eller ned. 

3. Aktiviteten skal være organi-

seret og fungere i en institutio-
naliseret ramme, hvor resulta-
terne nedskrives og tillægges 
betydning. 

4. Sport skal være styret af et 
regelsæt, som ideelt set forval-
tes af en upartisk dommer. 

 
»Jeg mener, at e-sport opfylder kra-
vene til at være en sport,« siger han. 
Netop konkurrence er sportens tyde-

ligste kendetegn. Kilde: http://
videnskab.dk/krop-sundhed/er-e-
sport-og-computerspil-en-sport 
 
Uddannede e-sports-instruktører 
Mårslet E-sport har nu tre instruktø-
rer tilknyttet, som alle har mange års 
og timers spilerfaring. De skal være 
med til at gøre medlemmerne endnu 
bedre. Derfor tilbydes de alle in-
struktøruddannelsen i e-sport, som 
udbydes af DGI. Instruktørerne bli-
ver certificeret e-Sportsinstruktør af 
forbundet for danske e-
sportsforeninger ”eSport Danmark”.  
 
Fokus på sundhed 
Uddannelsen lægger vægt på at høj-
ne og standardisere kvaliteten af un-
dervisningen i e-sport. Samtidig er 
der også fokus på at sikre det sund-
hedsfaglige i uddannelsen med un-
dervisning og inspiration om kost, 
relevant fysisk træning og søvnryt-
mer. 
 
Visioner for Mårslet E-sport 
Lige nu holder foreningen til i loka-
ler på Mårslet Skole. Men vi drøm-
mer om at kunne rykke ind i nye lo-
kaler i Multihallen. Derved placeres 
e-sporten sammen med andre sports-
grene. Der er indledt drøftelser med 
TMG om et muligt fremtidigt samar-
bejde. Foreningslivet får dermed en 

endnu mere central rolle - og den 
sunde livsstil, i kraft af muligheden 
for motion lige uden for klublokaler-
ne.  
 
Mårslet Skole er også en interessant 
samarbejdspartner, da de har sat E-
sport på skoleskemaet som valgfag. 
 
Fremtidens e-sport-lokale 

”Man skal være i god 
fysisk form, og her 
spiller kost og søvn 
også ind. Så det er 

vigtigt, at de kommen-
de instruktører også 
kan undervise i det” 

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2017-02-14
http://www.tv2oj.dk/arkiv/2017-02-14
http://videnskab.dk/krop-sundhed/er-e-sport-og-computerspil-en-sport
http://videnskab.dk/krop-sundhed/er-e-sport-og-computerspil-en-sport
http://videnskab.dk/krop-sundhed/er-e-sport-og-computerspil-en-sport
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Giv en               til Mårslet-bladet 

Hunden kan indbetales på reg. 5072 konto nr. 1091531 

Sammen med DGI drømmer vi om at 
indrette “fremtidens ideelle e-sports-
lokaler”, og vi arbejder pt. på at finde 
virksomheder der kan se en idé i at  
gøre drømmen til en realitet. Du kan 
følge med i udviklingen af Mårslet E
-sport på vores hjemmeside eller på 
vores facebookside. 
Har du lyst til at spille med, så mød 
op!                       Mårslet E-sport 

Praktiske oplysninger 
Foreningen Mårslet E-sport er for alle 
børn og unge i alderen 7-17 år med inte-
resse for E-sport.  
Vi mødes til fælles træningsaftener på 
Mårslet Skole fra kl. 18.00-20.30. 
Vi spiller primært CS:GO, men også 
Overwatch, FIFA – eller andet alt efter 
medlemmernes interesse. 
Det er muligt at træne individuelt eller 
som del af et hold, og  er instruktører, 
der kan hjælpe med coaching. 
Foreningen tilbyder frisk frugt og vand 
til træningen sponoreret af SuperBrugsen 
Mårslet. 
Vi stiller switches, PS4-konsol samt spil 
til rådighed. Medbring egen PC, internet-
kabel, forlænger-ledning m.m. 
Følg os på Facebook eller via vores 
hjemmeside! 
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Vinavl. 
Hobbyvinavler med etableret vinmark søger engagerede partnere eller 
”forpagtere” til dyrkning af 3 – 400 vinstokke og fremstilling af lige så mange 
flasker god lokal vin.             
For yderligere orientering kontakt:    Ole Nielsson,  tlf 20867011,   oleniels-
son@gmail.com Hørret Skovvej 16- 18 ,  8320 Mårslet. 

mailto:olenielsson@gmail.com
mailto:olenielsson@gmail.com
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Husk Mårslet Egnsarkiv har åbent 

den 2. og 4. onsdag i hver måned fra 

kl. 16.00-17.30.  

Indgang fra skolens lille P-plads på 

Obstrupvej. 

Næste gang er onsdag den 10. maj 

og onsdag den 24. maj – ses vi? 

 

Mail: maarsletarkiv@gmail.com 

 

www.maarsletegnsarkiv.dk 

 

Husk at betale kontingent for 2017 

nu på de omdelte indbetalingskort 

Enkeltperson: kr. 75,- 

Husstand: kr. 150,- 

 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

Generalforsamlingen 2017 var en af de 
allerhyggeligste af slagsen med lokal mu-
sikalsk underholdning bagefter. 65 med-
lemmer var mødt op til en fornøjelig aften, 
hvor dagsordenen efterfulgtes af boller og 
lagkage samt sjove anekdoter og livsbe-
kræftende musik, der endog fik deltagerne 
til at rejse sig for at tage en svingom!  

 
Foto:  Carl Gerhard de Lichtenberg Crone 

Aktiviteter i det forgangne år:  
I Brugsen og på Kildevang kører hver 
dag billedserier på en skærm. Det er 
Rie og Mogens Carlsen, der troligt 
tænder dem hver dag og sørger for 
fornyelse. Til Brugsens generalfor-
samling blev der efter ønske fra udde-
leren lavet en billedserie om Brugsen 
og igen da Brugsen fyldte 130 år. Te-
strup Højskole har haft 150 års jubi-
læum, og i den forbindelse blev der 
også lavet en billedserie. 
I forbindelse med jubilæumsugen på 
højskolen havde Egnsarkivet besøg af 
en gruppe elever, som ville lave et 
drama (ligesom Rejseholdet) over no-
get, der var sket i Mårslet.  Vi mødtes 
på kirkegården og var i arkivet bagef-
ter. Resultatet blev fremført fra høj-
skolen og ned til det tidligere tegl-
værk i Testrup kl. 23.00 en aften. 
Vi skriver i Mårslet-Bladet hver gang 
og er glade for, at bladet kan fortsæt-
te. Bl.a. har vi indsendt en artikel om 
flagalléen, da den fyldte 30 år og om 
branddammen som var en vandtank, 
der blev gravet op ovre på skolen sid-
ste sommer.  
Til Mårslet Byfest havde vi arrangeret 
rundvisning i vores dejlige kirke, 
hvor Jørgen Thorendahl, Storhøj, for-
talte om den ældre kirkehistorie og vi 
var oppe i tårnet og se klokken og ny-
de udsigten. Kirken har en lang histo-
rie, og vi nåede slet ikke hele vejen 
rundt, så der er grundlag for at fort-
sætte gennemgangen en anden god 
gang.  

Som støtteforening har vi støttet 
Egnsarkivet bl.a. til indkøb af pc, 
scanner og kopimaskine. I arkivet har 
vi haft en dygtig virksomhedsprakti-
kant fra kommunen, Susan Møller, 
som har fået registreret en hel masse i 
arkibas og arkiv.dk. Som frivillige i 
arkivet har vi alle mulighed for at 
komme på diverse kurser i arkivarbej-
det. For eksempel havde vi sidste år 
et par stykker afsted på et Facebook-
kursus, hvilket har resulteret i, at der 
nu er oprettet en Facebook-side, der 
hedder Mårslet Lokalhistorie. Der er 
pt. 63 venner, men opslagene når alli-
gevel ud til flere hundrede, når de de-
les. Så det går kun fremad med den. 
Jeg vil da opfordre jer til at være med 
til at gøre siden levende ved at være 
aktiv på siden. 
Til Arkivernes Dag i november holdt 
vi traditionen tro åbent hus i Egnsar-
kivet og havde gæster hele dagen. Det 
var en rigtig hyggelig dag. Det over-
ordnede tema var sport og idræt og 
derfor var der lavet en særlig udstil-
ling om dette emne. Det faldt godt i 
tråd med, at vi havde inviteret Ivan 
Dybvad til at fortælle til vores lokal-
historiske aften i november. Ivan 
Dybvad fortalte om TMG’s historie 
særligt i de år, hvor han og hans far 
og bror var særligt aktive i TMG og 
han tilmed var hovedformand. Ivan 
havde været i TMG’s arkiv og med-
bragte en hel del effekter, bl.a. den 
ældste fane, et smukt syn. Det var et 
rigtig fint foredrag, som blev forevi-

get af Susanne og Jørgen Lauritsen, 
der stod bag kameraet. 
Sidste år besluttede vi, at tiden var 
inde til at udgive et nyt hæfte med lo-
kalhistoriske artikler. Dette hæfte fik 
vi lavet og det udkom i november, 
hvor vi fik solgt det første oplag til 
julemarkederne på Kildevang og i 
Borgerhuset samt en fredag eftermid-
dag oppe i Brugsen. 
Vi sælger også hæftet nede på Egns-
arkivet, når vi holder åbent to gange 
om måneden. Her er vi altid et par 
stykker fra bestyrelsen, der har vagt. 
Det er noget vi nyder, når der kom-
mer besøg fra nær og fjern, både for 
at søge efter oplysninger og for at af-
levere materiale eller bare til en lokal-
historisk snak. 
Så som I forhåbentlig kan høre, er vi 
stadig en levende forening, der arbej-
der for at formidle lokalhistorien på 
forskellig vis og vi føler, at vi når ud 
til mange. Jeg vil hermed takke besty-
relsen og de øvrige arkivmedarbejde-
re for godt samarbejde om vores for-
ening og egnsarkiv og en stor tak til 
alle jer medlemmer, uden jer, var der 
ingen forening. Næste gang I møder 
naboerne, så fortæl gerne om vores 
forening og opfordrer dem til også at 
melde sig ind og støtte op om Mår-
slets historie.  
 

Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, 
Formand i Mårslet Sogns  
Lokalhistoriske Forening 

Uddrag af beretningen fra generalforsamlingen i M.S.L.F. 
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Første weekend i april 
drog ca. 90 blå spejde-
re fra Mårslet på tur. 
Turen gik til Gammel 
Rye til hytten Ryekol. 
En ægte spejderhytte i 
træ med græs på taget 
omgivet af den skøn-
neste natur.   
 
For de ældste spejdere 
- Mini til Trop startede 
turen allerede fredag 
eftermiddag. De havde 
alle pakket rygsækken 
med alt deres haben-
gut, for turen skulle 
tilbagelægges med tog 
til Ry og herefter til 
fods, de godt 6 km til 
hytten i Gl. Rye.  
Fremme ved hytten 
stod et hold frivillige 
klar med aftensmad, 
som bestod af alle 
børns livret, nemlig 
pasta med kødsovs.  
 

Lørdag formiddag stødte resten af gruppen til, Fami-
liespejderne, samt Mikroerne, og dagens program 
kunne starte.  
Formiddagen bød på forskellige aktiviteter i de en-
kelte grene. Der blev bl.a. bygget i rafter, syet mær-
ker på uniformen og gået ture i det dejlige område.  
 
Efter en overdådig frokost, igen tilberedt af vores 
køkkenhold, stod den på samarbejde på tværs af al-
der. Spejderne fra Familiespejd til Junior skulle ud 
på et løb i området. Løbet var tilrettelagt af Troppen 
og lederne og bød på mange fine poster. Der skulle 
bl.a. løses koder, laves drinks og pandekager, skræl-
les de længste kartoffelskræller og meget mere. Alle 
patruljer var super gode til at samarbejde og havde 
det sjovt sammen.  
 
Så var det blevet tid til at fejre fødselsdag. Det gjor-
de vi godt nok allerede i januar, hvor gruppen kunne 
fejre 10 års fødselsdag. Men sådan en stor dag, kan 
man sagtens fejre igen. Så der var købt kagemand i 
lange baner. Og der var mere end et stykke til hver :
-)  
 
Efter aftensmaden var det tid til et rigtigt spejder-
lejrbål, med sange underholdning og skuespil. Og 
mens solen langsomt gik ned, bredte der sig en fan-
tastisk stemning med glade børn og voksne.  
Så var det blevet sengetid for de yngste - Familie-
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spejd, Mikor, Mini og Junior. Ja det troede Juniorerne da, 
men Troppen havde andre planer, da de havde planlagt et 
natløb for alle Juniorspejderne. Et par timer senere, kom en 
flok glade spejdere hjem til hytten, og roen sænkede sig.  
 
Søndag bød på morgenmad, leg og rengøring, inden turen 
atter kunne gå hjem til Mårslet.  
Vi havde alle en super dejlig tur, og ser nu frem til den næ-
ste, noget større spejdertur sammen. Nemlig Spejdernes Lejr 
i Sønderborg, hvor godt 40.000 spejdere fra nær fjern mø-
des.  
Hvis I er nysgerrig på at læse mere om De Blå Spejder i 
Mårslet eller Spejdernes Lejr 2017, så kan I læse mere på 
følgende hjemmesider:   
www.blaaspejderimaarslet.dk/ og 
www.spejderneslejr.dk   

Karina Vestergaard 

http://www.blaaspejderimaarslet.dk/
http://www.spejderneslejr.dk
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Månedens mest velkomne og savnede billede:  

Fra Multihallen ! 


