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Man skulle jo tro, at det var det samme billede, vi her ser to af. 

Men en bagerbutik mangler på det nederste, hvis man lige kigger efter. 
Det er begyndelsen til den nye Super-Brugs i udvidet facon. Hvad det 
kommer til at munde ud i, ved vi ikke endnu, men det bliver flot, godt 
og billigt - håber vi.  
Butikstorvet, som var det nye Mårslets pryd (planlagt da Aarhus STOR-
kommune tog over i 1970) har ellers lidt en trang skæbne og mistet 
bank, bager og Fakta. Men det bliver nok bedre efter kommunevalget ! 

Foto Sven Voxtorp 
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Frivillighedens pris 
 

Næste år 2018 vil Aarhus sætte sig på den europæ-
iske trone som årets frivillighedshovedstad. 

Vi vil gerne her fra Mårslet-Bladets side give et 
besyv med og filosofere lidt over, hvad kan det be-
tyde for den enkelte mårsletter. 

Vi henvender os til den enkelte borger her i 8320 – 
altså til alle vore rare læsere. Det er ikke en hen-
vendelse til andre mere eller mindre veldefinerede 
grupperinger, men en udfordring til borgerne i det-
te lokale fællesskab. 

Hvad er frivillighed.  

Uden at have studeret rationaler for den europæi-
ske definition, kommer her et lokalt bud: 

At yde et stykke frivilligt arbejde er at arbejde, 
uden at man betales for det. At man yder det for at 
hjælpe sit lokalsamfund eller sine medmennesker 
på en uegennyttig måde.  

Her kan der selvfølgelig diskuteres efter klassiske 
eksemplers tvetydighed – og det håber vi da også, 
at I vores læsere, vil reagere på. Et af dette blads 
opgaver er jo at formidle en sund og vedkommen-
de debat. 

Det, med det ”uegennyttige”, er selvfølgelig det 
springende punkt. Næppe nogen gider lave mere 
end det, de er tvunget til, hvis ikke de får eller an-
det ud af det, personligt. De fleste er nok tilfredse 
med den følelse af glæde, det genererer ”at gøre 
noget for andre”. Andre har et eller andet de kan 
fremme for sig selv og deres familie ved at udføre 
frivilligt arbejde i foreninger, ved indsamlinger og 
i forbindelse med fælles projekter, der kan lette li-

vet for dem selv og andre i vennekredsen. Der er 
ikke nogen grænser for indsatsen her, så længe 
man ikke udnytter andre til egen fordel. 

Det her lokalsamfund/landsby eller by, som faktisk 
er at sammenligne med en gammel købstad i hen-
seende til alder og nuværende størrelse, eksisterer i 
langt højere grad på frivillig indsats end man skulle 
tro. 

Nok er der en generalplan for Mårslet, som et givet 
grundlag - uden krav om grundejerforeningsdan-
nelse. De følgende, mange lokalplaner har næsten 
alle krav om dannelse af grundejerforeninger. Selv 
da byen fik forærende det gamle kæmnerkontor i 
1970 ved sammenlægningen med Aarhus kommu-
ne, stilledes krav om etablering af en 
”grundejerforening” til drift og forvaltning af det 
gamle hus (Borgerhuset med Valnødden)! 

Alle disse grundejerforeninger og deres paraplyfor-
ening, Fællesrådet, fungerer til dagligt på frivillig 
basis – og mange mennesker yder en stor indsats 
for at få lokalsamfundet til at virke optimalt - for 
hver og enkelt borger. 

Med al den helhjertede indsats har vi – idet ”vi” 
her betegner os alle i Mårslet (8320) – krav på at 
være med til at styre udviklingen for os selv og vo-
re børn. Det har vi Fællesrådet til at sørge for – og 
så Byrådet og magistraterne.  

Inddragelse af borgerne i den proces har et smukt 
og godt fundament (på papiret) her i Aarhus. 

Det er imidlertid op til os selv at sørge for, at der 
kommer noget ind i processen fra vores egen ende. 
Derfor er det med stor forventning, vi ønsker Fæl-
lesrådets Forretningsudvalgs (FU´s) bestræbelser 
inden for udvikling af Helhedsplanen for 8320 al 
mulig held og snarlig fremgang.  
      Redaktionen 

Opr. Foto: Jesper Andersen 
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   Mirabellen  

- eller som den hed fra starten af 

1970-erne: Borreparken, er 
Mårslets første daginstitution.  

 
Den blev etableret i begyndelsen af 
70'erne og repræsenterer, som andre 
større foretagender her i byen, en deci-
deret kraftpræstation af borgerne.  
I forbindelse med indsamling af penge 
til institutionen gjorde mange aktive 
mårsletborgere, især kvinder, et kæm-
pe arbejde med at samle penge ind, ved 
basarer og lignende tiltag. 

I Egnsarkivet findes en hel billedse-
rie om livet i børnehaven fra maj 1978. 
Vi bringer et enkelt her til venstre, så 
man kan se lidt af udviklingen i dagin-
stitutionen Borreparken/Mirabellen.  
 

Lige bag børnehaven i Borrevænget 
lå Borregården som tilhørte Mælke-
handler Svend Brandt.  
 Mirabellen er i dag en integre-
ret institution med vuggestue, som 
blev tilbygget i 2010 – og hedder 
derfor i dag Børnehuset Mirabellen,  

Som et led i serien om børneinstitutioner, bringer vi her en billedserie om: 

Følgende fotos: Sven Voxtorp 
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som er en førsteklasses institution under Mårslet Dagtilbud, på linje med de andre dejlige børneinstitutioner her i Mår-
slet. Ser man på den gældende lokalplan, kan man se, at der lige fra starten har været tænkt godt over placeringen, og at 
det lukkede område omkring Borrevænget er ideelt reguleret trafikmæssigt uden gennemfart af biler; medens et par stier 
forbinder alt, med de bedste forhold for små cyklister og barnevogne til følge.   
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   Røde Orm  

er draget afsted  
 
Det er godt nok ved at være noget siden, men der bliver 
stadigvæk talt om forestillingen, når folk mødes. Og det 
kan nemt ske, for  92.000 mennesker har set den, fortæller 
Det Kgl. Teater, nærmest det samme antal som til Roskil-
defestivallen.  

Der kunne jo også være 3.500 personer på stilladset, så 
hele Beder kunne have været der på én aften. Næste år kan 
københavnerne se showet (fristes man til at sige) i Ulveda-
lene (som ikke er i Midtjylland). 
     Tekst og foto: Henrik 

Nej det er netop det, der ikke gør. 

I England ser man ofte bænke placeret på 

de mest uventede steder – bænke, som er 
skænket af en ægtemand eller hustru til min-
de om en afdød ægtefælle. Det fremgår af en 
lille plade, der sat på ryglænet af bænken. En 
smuk – og praktisk – måde at mindes en af-
død på. Praktisk for os, der kommer forbi 
med trætte (og gamle) ben. 

I Mårslet er det meget svært at finde en 
bænk at sætte sig på for at hvile sig og måske 
nyde udsigten eller bare se på folk, der går 
forbi. Nogle man måske kender og derfor får 
en lille sludder med. 

Et par steder er der nogle meget grimme 
busskure, som bestemt ikke indbyder til en 
hvilepause. 

Jeg kender mest til den ”nordre” del af by-
en. Grundejerforeningen Præstegårdsvej har 
sat et bord/bænkearrangement op ved lege-
pladsen, som vist nu mere er en træningsba-
ne. Men vi har et par søer og meget grønt og 
efterhånden som byen også vokser den vej, 
kunne det være godt med et par bænke i om-
rådet.  

  Der står en bænk! 

Eller på stien langs Langballevej. Der er udsigten i 
hvert fald pæn. 

Byen har spredt en del ”enklaver” med + 55 beboere i 
almen boligforeninger og andelsboligforeninger. 

Var det noget for Fællesrådet at se på? 

SuperBrugsen kunne måske også overveje en 
”sladrebænk” – pænere placeret end det fortvivlende ar-
rangement på det såkaldte bytorv. 

Inga Havbjerg 

Redaktionens ideassociation 
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   Medlemskab 

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

 

 

 

 
Mere åbent i Egnsarkivet 
Nu kan du også besøge dit lokale ar-
kiv om aftenen, idet vores åbningsti-
der fra august vil være den 1. og 3. 
tirsdag i måneden kl. 19-21 og som 
altid den 2. og 4. onsdag i måneden 
kl. 16-17.30. Vi håber herved at gøre 
åbningstiderne mere brugervenlige.  
 
Der vil altid være medarbejdere tilste-
de til at hjælpe dig og tage imod arki-
valier. Desuden er der kaffe på kan-
den og tid til en lokalhistorisk snak.  
 
Hjertelig velkommen! 

Tirsdag den 5. september kl. 19-21 
 

Onsdag den 13. september kl. 16-17.30 
 

Tirsdag den 19. september kl. 19-21 
 

Onsdag den 27. september kl. 16-17.30 
 

Desuden åbent efter aftale.  
Kontakt venligst arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen 

 på 40349838 eller maarsletarkiv@gmail.com 
 

www.maarsletegnsarkiv.dk 
 

Facebook: Mårslet - Lokalhistorie 

Hvis du vil vide mere om den fortid, der danner baggrund for den nutid - og 

ikke mindst den fremtid, du er en del af, så bliv medlem af  

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og støt samtidig Mårslet Egnsarkiv. 

Årligt kontingent: 

Personligt: 75 kr. 

Husstandsmedlemskab: 150 kr. 

Henvendelse til kasserer Kirsten Cramer,  tlf. 2840 0174, ved spørgsmål om 

betaling og nyt medlemskab. 

Moesgaard ca. 1910.  
Henover sommeren 2017 er dele af belægningen på gårdspladsen genoprettet og under dette arbejde er der fremkommet adskillige 
arkæologiske levn fra ældre faser af Moesgaards historie.  
Kørsel med tung trafik på gårdspladsen ved Moesgaard har gennem årene forårsaget, at stenlægningen på gårdspladsen var blevet 
meget ujævn og samlede store vandpytter ved regnvejr.   
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 I en virkelighed domineret af tids-
pres, præstationsræs og flimren for 
livssynet, er der mange som oplever et 
behov for enkelhed, langsom-
hed, autencitet, stilhed og tid til efter-
tanke. Mange tager til Spanien for at 
gå de ca. 800 km ad Caminoen til 
Santiago de Compostella, som er en af 
de tre vigtigste pilgrimsveje i den ka-
tolske tradition. Den har fået sit navn 
fra apostlen Jakob, som ifølge en le-
gende missionerede i Nordspanien, og 
efter sin død på mirakuløs 

vis blev ført tilbage til, og begravet, 
hvor kirken i Santiago 
de Compostella nu er. Apostlen Jakob 
kender vi i Danmark som Ib, og nogle 
kan måske huske remsen: ”Ib skip skal-
le, akke makke dalle…” Skallen er den 
muslingeskal, som man kan kende Ja-
kob på, og som pilgrimmene får som 
tegn på, at de har gennemført pilgrims-
vandringen. En anden populær rute er 
vores egen Hærvejen, som løber i det 
flade landskab vest for den østjyske 
højderyg. Hærvejen, som en afmærket 

Den  

Danske  

K lo -

s te r -

ru te   
vej på ca. 500 km, er imidlertid en mo-
derne opfindelse. Hærvejen var en lang 
række forskellige spor op gennem Jyl-
land.  

Den Danske Klosterrute er også en 
opfindelse, og ligesom Hærvejen en 
god opfindelse, fordi den giver mulig-
hed for at komme ud at opleve natu-
ren, og få sig noget motion. Klosterru-
tens ”opfinder” er tidl. højskoleforstan-
der og rektor for Folkekirkens Pæda-
gogiske Institut. Han ville lave en rute 
igennem hele Danmark, som kom forbi 
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   så mange klostersteder som muligt, og 
gennem afvekslende og smuk na-
tur. Ruten kunne – og kan - bruges af 
pilgrimsvandrere og alle andre med 
interesse for natur, historie, kunst og 
kirke. Formålet var ikke kun at gå, 
men også at give sig selv tid til fordy-
belse, så der ikke blot bliver tale om 
en ydre rejse, men også en indre.  

Det blev et stort projekt, som kræve-
de megen forberedelse, og som indtil 
nu har udmøntet sig i otte bøger. Den 
niende kommer snart, og så er det me-
ningen, at serien skal afsluttes med et 
tiende bind. I disse bøger beskrives en 
rute, som begynder i Helsingør, går 
ned over Sjælland til Lolland-Falster, 
videre over og rundt på Langeland, 
Tåsinge, Thurø, Ærø, videre fra 
Svendborg til Faaborg over Als, op 
gennem Jylland forbi Løgumkloster, 
Ribe, Silkeborg, Mariager, Rold Skov, 
Vitskøl, Aalborg, Børglum og med 
slutpunkt i Frederikshavn. Den samle-
de længde af ruten er 2.300 km. De 
første seks bøger er skrevet af Jens 
Kristian Krarup, som også har været 
den samlende redaktør på bind 8 
(Lolland-Falster). Jeg har skrevet bind 
7 (Sydfyn), er næsten færdig med bind 
9 (Viborg-Aalborg) og forventes også 
skulle skrive bind 10 (Aalborg-
Frederikshavn).  

I bøgerne er ruten delt op i afsnit på 
15 til 20 km. Man behøver selvfølge-
lig ikke at gå hele ruten, men kan væl-
ge de afsnit, man har lyst til at gå -
 eller cykle, for det kan man og-
så. Ruten er beskrevet, og der er 
kort samt oplysninger om dagligvare-
butikker, spisesteder, overnatningsmu-
ligheder, turistbureauer og kommuner, 
man kommer igennem. Desuden er der 
ret udførlige beskrivelser af det, man 
møder på vejen: Af hvordan de land-
skaber, man kommer igennem er dan-
net, af dyreliv, planteliv, historie, byg-
ninger, herunder kirker og klo-
stre, og af kunst. Ved du f.eks., at der 
er fugleedderkopper på Ærø? Eller at 
der i de helt specielle kilder, der ud-
springer af skrænten ned mod Linden-
borg Å lige i kanten af Rold Skov, lige 
siden istiden har levet en vårflueart, 
som formerer sig ved jomfrufød-
sel (der findes kun hunner), og som 
har to mutanter, som kun lever dér og 
ingen andre steder her på kloden? El-
ler at Mariager Kloster ved reformati-
onen var det næstrigeste kloster i Eu-
ropa? Eller at der årligt pumpes mere 
end en halv million ton salt op fra en 
salthorst ved Hobro. Det sendes gen-
nem en 25 km lang rørledning til for-
arbejdning i den lille by Assens ved 
Mariager Fjord, hvor i øvrigt den dan-
ske cementindustri havde sin fød-

sel. At Østersøen, hvor den verdens-
omspændende danske skibsfart havde 
sin vugge, kan betragtes som Nordeu-
ropas middelhav? At der er gåder 
gemt i vore landsbykirker. Hvorfor 
finder man, i et område som går fra 
Randers op over Mors til Hanher-
red, de såkaldte ”skakbrætsten” 
på kirkemurene, og hvad betyder de? 
De findes også i et lige så afgrænset 
område omkring floden Oder i Tysk-
land. Og hvorfor har vi i et bestemt 
område i Jylland løvehoveder på døbe-
fontene?  

De kan f.eks. ses på døbefonten i 

Mårslet Kirke. Hvad betyder de? Er de 
symboler på en ond magt eller en god 
magt?  

Der er flere grunde til, at jeg tog ud-
fordringen op, med at skrive de sidste 
bind i klosterruteserien. Jeg har haft 
Løgum Kloster og -Kirke som min 
nabo, og har skullet sætte mig ind i 
kirkens og klostrets historie. Jeg har i 
en årrække boet og arbejdet i et land, 
som er dybt præget af katolicismen, og 
er blevet opmærksom på nogle afgø-
rende kulturforskelle, og på, at klostre-
ne på langt sigt kom til at betyde me-
get for udviklingen af de nordiske 
samfund, bl.a. fordi fyrsterne overtog 
kirken og de sociale funktioner, som 
klostrene havde haft, og videreførte 
noget af den ”orden” og disciplin, der 
var i klostrene. Derfor har det, vi i 
Norden kalder for ”samfundet”, en 

mere omfattende betydning end andre 
steder, og derfor kommer vi til tiden. 
Det sidste har historikeren Søren 
Mørch lært mig. Klostrene var de før-
ste teglstenbyggerier i Norden 
og tilførte os ny viden om bygge-
ri (ikke kun af kirker og klostre, men 
f.eks. også vandmøller), viden om læ-
gekunst og nye dyrkningsmetoder i 
landbrug og gartneri. Derfor plejer 
jeg at kalde klostrene for de første 
egnsudviklingsprojekter i Danmark.  

I år fejres det, at den første bog i seri-
en Den Danske Klosterrute udkom  
for ti år siden, ved at hele ruten bliver 

vandret fra Helsingør til Frederiks-
havn. Vandringen begyndte i Helsin-
gør 2. påskedag og slutter i Frederiks-
havn den 24. september. Det er ikke de 
samme personer, der går hele turen. 
Den er formet som en stafet-vandring, 
og alle kan slutte sig til undervejs på 
kortere eller længere strækninger. Det 
koster ikke noget. I august måned 
gås strækningen Silkeborg-Viborg-
Hobro-Mariager-Hadsund-Rold Skov 
(se www.klosteruten.dk).            

Bøgerne om Den Danske Klosterrute 
udgives af forlaget Eksistensen.  

  
  G. Kasper Hansen  

STØVRING KLOSTER, tegn: Sven Voxtorp 1976 
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 BADMINTON 2017/18 

TMG Badminton melder sig igen på banen og byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen til 
en ny badmintonsæson. Sæsonen starter den 21. august med følgende tider: 

TILMELDING 

Alle nuværende medlemmer som ønsker at forny medlemskabet, skal indbetale senest den 11. august 2017 
jvf. ovenstående satser på konto 1917-6872120163 påført fulde navn, adresse, fødselsdato (DD-MM-ÅÅ), 
mobilnummer/e-mail og hold. 

Såfremt man har spørgsmål til tilmelding eller betaling kontakt Formand Jens Birk på mobil 51 30 89 50 
eller Kasserer Rikke Hempel-Jørgensen 24 44 13 42 

Læs også mere om TMG Badminton på www.tmgsport.dk 

Følg TMG Badminton på Facebook www.facebook.com/tmgbadminton/ 

 
Venlig hilsen            TMG Badminton 

 
 
 
 

                  Spil badminton i TMG  
  
 
Har du/I lyst til at kombinere hygge, highfive og masser af motion? Så er badminton måske noget for dig og/eller dit 

barn! TMG Badminton tilbyder hold for alle aldersgrupper, og alle er velkomne uanset niveau og erfaring.   

Vi tilbyder børnene kvalificeret træning med dygtige trænere. I den kommende sæson er Emilie og Cecilie nye trænere 
i klubben, og de er begge dygtige og sørger for en god tid i hallen for byens børn.  

 Emilie er også træner for de skolebørn, der i idrætstimerne skal spille badminton fra 1/9 og fem uger frem.   

 Som noget nyt tilbyder vi i år Miniton, der er badminton for 3-5-årige. Her leger vi med balloner, hulahopringe og 
mange andre sjove ting, og træningen har fokus på motorisk udvikling og sjov og ballade.  

 Følg TMG Badminton på Facebook – www.facebook.com/tmgbadminton og læs mere om de forskellige hold 
på www.tmgsport.dk.   

Turneringsspillere og baneleje 

Mandag kl. 19.30 – 20.30 Baneleje Kr.  3.000,- 

Mandag kl. 20.30 – 21.30 Baneleje Kr.  2.000,- 

Mandag kl. 21.30 – 22.30 Baneleje  Kr.  1.000,- 

Onsdag kl. 19.00 – 20.00 Baneleje kr.  3.000,- 

Onsdag kl. 20.00 – 23.00 Turneringsspillere kr. 1.650, 

Onsdag kl. 20.00 – 23.00 Turneringsspillere u 25 år kr. 825,-  

Lørdag kl. 08.00 – 09.00 Baneleje kr. 1.000,- 

Alle spillere som skal spille på banen skal oplyses med 
navn, adresse og fødselsdato (DD-MM-ÅÅ) og mobil-
nummer/e-mail. 

Ungdomstræning 

Mandag kl. 15.30 – 16.30 U6 – U9 træning   

Mandag kl. 16.30 – 17.30 U11 træning 

Fredag kl. 15.45 – 16.45 U13 – U15 træning 

Lørdag kl. 9.00 – 10.00 Miniton 3-5 år 

 

Ungdomsspillere betaler 500 kr. i kontingent 
for hele sæsonen. 

 

Giv en hund til  

Mårslet-Bladet 
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I nu 14 år er flere hundrede deltagere, lørdag eftermiddag under byfesten, blevet varmet utrolig fornemt op og 

sendt ud på Mårslets ”Run & Walk – motionsrute”.  
Og for nu 14. gang er et hav af frivillige hjælpere blevet inddraget i, og omkring løbet. Udover som nævnt opvarmerne, 
kan nævnes hjælpere som tilmeldingsvagter, trafikvagter, fotograf til www.runwalk.dk , eller som f.eks. ”cykelmyg” 
forrest på ruten, depotbestyrere eller medaljeoverrækkere  –  tusinde tak til alle for uvurderlig hjælp!  
Desuden har vi, i samtlige 14 år, også været så heldige at et stort antal firmaer synes så godt om vores motionsidé, at de 
har valgt at støtte os som ”RunWalk-sponsorer” med økonomi og/eller med gaver - derfor også et ”Gigatak” til virk-

somhederne:  SPAR NORD AARHUS, DANBOLIG BEDER, SUPERBRUGSEN MÅRSLET, DJURSLANDS 

BANK TRANBJERG, NORDEA BANK BEDER, STEEN B. HANSEN, KK VENTILATION, SMINIPAC, 

MB SPARE PARTS, XL BYG MALLING, MÅRSLET PIZZA BAR, SUNDSNACK.DK, AARHUS BRYG-

HUS, CANAL DIGITAL AARHUS, MALLING BIO, FRISØRHUSET, MÅRSLET VANDVÆRK, AARHUS 

LETBANE, KUGLEN OG KEGLEN ODDER, MÅRSLET BRÆNDEVINSLAUG, KAAE´S FISK, MÅRSLET 

AKUPUNKTUR, EVENT FOTO AARHUS, JØP, OVE OG MYRTHU VEST, SALON SOUL FRISØR, 

BRUHN GRAFISK APS, CYKELDOKTOREN, OK BENZIN, BENNEFIT samt REMA 1000 MÅRSLET.   
 Endnu engang mange tak til alle!   
  
Med venlig hilsen  fra os alle i Mårslet Run & Walks planlægningsgruppe:  
Bent Shierff, Annette Jacobsen, Erling Sørensen, Rita Schierff , Henrik Kløverpris, Poul Seerup og Kåre Sørensen   

Sæsonstart 
TMG Volley-
ball byder vel-
kommen til en 
ny sæson – 
2017/2018, der 
starter mandag 
d. 4. septem-
ber.  
 
Træningstider 
Der trænes hver mandag kl. 20.30 – 22.00 i Mårslet Hallen. 
 
For hvem? 
TMG Volleyball består af mix-motionshold – alle er velkom-
ne. - Niveaumæssigt favner vi bredt, så brænder du for at spil-
le volleyball, så kom og vær med til at præge byens hold.  

VOLLEYBALL i Mårslet 
Sæsonstart -- Mandag d. 4. september kl. 20.30 – 22.00 

Turnering og kampe 
Vi deltager i mix tur-
nering med ca. 5 
kampdage pr sæson. 
Derudover arrangeres 
kampe og fællestræ-
ning med klubber i 
nærområdet. Delta-
gelse i kampe er fri-
villigt. 

Pris 
Kontingent for et helt år er 450 kr. 
 
Kontakt 
Vil du vide mere, så send en mail til formanden  
Claus Jacobsen på: krusejacobsen@gmail.com eller ring på tlf.: 
41 72 73 19. 

mailto:krusejacobsen@gmail.com
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Vi glæder os til snart at kunne byde velkommen 

til gymnastiksæson 2017/18 i TMG Gymnastik.  
 
Igen i år byder vi på mange børnehold fra 2 år og op 

samt flere voksenhold på programmet. Benny tager igen 
en omgang Herremotion og Karrina,Helle og Pia er tilba-
ge med VikuVika. Vi har også fortsat CrossFit samt Dans 
og Puls eller du kan prøve vores nye hold Mor i form. Vi 
udbyder (desværre) kun et seniorhold med få deltagere 
torsdag formiddag, hvilket skyldes mangel på lokale/
plads, hvilket vi håber er bedre til næste sæson, når Multi-
Hallen forhåbentlig er klar til brug. 

 
På børneholdene vil vi bede jer respektere de anførte 

aldersgrænser, da træningen er tilrettelagt efter alderstrin, 
og alle derved får størst udbytte og glæde af træningen.  

 
 

Holdplan 2017/18 og tilmelding 

 
Sæsonen starter i uge 37, dog kan enkelte hold have 

forskudt start - se de enkelte holdbeskrivelser under til-
melding. Tilmelding sker på TMG Gymnastik.  

Der åbnes for tilmelding mandag d. 28/8 kl. 20. Det 
er vigtigt, at gymnaster tilmeldes i eget navn og alder. 
Har man tidligere været tilmeldt gymnastik i TMG gym-
nastik, har man allerede et medlemslogin/nummer. Du 
kan med fordel finde dit medlemslogin før tilmeldingen 
åbner, så du er klar.  

Holdplanen mangler de sidste detaljer, men vi offent-
liggør løbende hold og træningstider. Hold dig orienteret 
på vores hjemmeside  

TMG Gymnastik, http://www.maarslet.net/ eller på 
Facebooksiderne:  

TMG Gymnastik og Mårslet og omegn. 
 

Vi glæder os til at se jer. 
/TMG Gymnastikbestyrelse 

http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/gymnastik/tilmelding
http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/gymnastik
http://www.maarslet.net/
https://www.facebook.com/groups/471517133001878/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1683934001852961/?fref=ts
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Klap 
en 
ko,  

 
kør med en stor traktor, få 

en rundvisning fra ladet af 
en halmvogn, besøg de nys-
gerrige geder og meget, me-
get mere, når skolelandbru-
get Bredballegård igen i år 
inviterer til Åbent Land-
brug: 

 
Søndag 17. september kl. 10

-16 på Nymarksvej 65, 8320 
Mårslet 

 
Bredballegård er er en del af 

erhvervsskolen Jordbrugets 
UddannelsesCenter Århus. På 
gården uddannes fremtidens 
landmænd, jordbrugsmaskin-
førere og dyrepassere, og der-
for kan man, udover maski-
ner, køer og grise, også møde 
forskellige slags tropedyr som 
fx skildpadder, slanger og de-
guer (gnaver-art). Det vil væ-
re gårdens elever og lærere, 
der dagen igennem står klar 
til at vise rundt og svare på 
spørgsmål om landbrug, dyr 
og fødevarer. 

 
”Sidste års Åbent Landbrug 

var en fantastisk succes med 

 

Venneforeningen på Kildevang. 
____________________________________________ 

Så er vi klar med vores efterårsprogram: 

Søndag den 24 september. Søndag den 22 oktober. 

Der er ingen Banko i november på grund af JULEMARKED. 

Kaffe og lagkage til kr. 25,00, øl og vand kan købes, 

 desuden sælger vi amerikansk lotteri og vi glæder os til at se rigtig man-
ge! ALLE er velkomne. 

Arrangementerne foregår i Cafeén på Kildevang kl. 14,00. 

I Cafeén på Kildevang, Preben Ulvskov underholder og foreningen er 
vært med kaffe og brød. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Venneforeningen inviterer beboere på Kildevang og beboere i de be-
skyttede boliger til en middag tirsdag den 24. oktober. 

Det er kun for beboerne, der er ikke plads til gæster 

___________________________________________________________ 

Kender du /I ikke Venneforeningen, kan jeg fortælle, at vi er en støttefor-
ening til Kildevang, der samler på medlemmer, så vi kan glæde de ældre 

på Kildevang med en hyggelig middag og underholdning. Det sker i okto-
ber i år, og det er en stor fornøjelse både for os og for de ældre.  

Et medlemskab koster kr. 50,00 om året pr. person. 

Formand Inger Christiansen  

Mobil 2292 3016 

besøgsrekord på Bredballe-
gård. Flere end 5.000 gæster 
valgte at tilbringe søndagen 
mellem jerseykøer og store 
traktorer, og vi håber, at vi 
igen i år kan give vores gæ-
ster en rigtig god oplevelse,” 
siger uddannelsesleder på 
Bredballegård, Poul Arne 
Jansen. 

Husk, at Åbent Landbrug 
kan give kortvarige trafikale 
udfordringer på Nymarksvej 
og Oddervej. Mere info om 
Åbent Landbrug på Bredbal-
legård på www.ju.dk eller på 
www.facebook.com/juaarhus  

 
Åbent Landbrug arrangeres 

af Landbrug & Fødevarer i 

samarbejde med landboforenin-
gen og Jordbrugets Uddannel-
sesCenter Århus. Der afholdes 
Åbent Landbrug på gårde over 
hele landet.  

 
Mere info på 

www.aabentlandbrug.dk 
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Aktiviteter i September 2017. 

Fredag d. 1. sept. kl. 13.45. 
Kaffebord med efterfølgende Gudstjeneste . 
 
Mandag d. 4. sept. kl. 14.00. 
Lille Banko i Caféen. 
 
Onsdag d. 6. sept. kl. 17.30. 
Mormormad: Menu: Fra grillen samt is. 
Tilmelding på tlf. 87134434  senest 1. sept. 
 
Fredag d. 8. sept. kl. 14.00. 
Vaffelbagning  i Caféen. 
 
Søndag d. 10. sept. kl. 14.00. 
Banko i Caféen. 
 
Mandag d. 11. sept. kl. 14.00. 
” Syng med Josser Herold.” 
 
Onsdag d. 13. sept. kl. 13.00. 
Udflugt til Mols. Tilmelding nødvendig 
på tlf. 87134434 senest 6. sept. Pris 150 kr. 
 
Fredag d. 15. sept. kl. 14.00. 
Vi viser Dansk Film. 

Mandag d. 18. sept. kl. 14.00. 
Bent Oxenvad vil fortælle om sit liv. Han er 
forfatter til en lang række revytekster og også 
filmmanuskripter. B.O. har netop udgivet sine 
erindringer. Der serveres  kaffe og brød. 
 
Onsdag d. 20. sept. kl. 14.00. 
Lille Banko i Caféen. 
 
Fredag d. 22. sept. kl. 14.00. 
Hanne Torp læser eventyr. 
 
Mandag d. 25. sept. kl. 14.00. 
Karina Dyhr viser mode. 
 
Onsdag d. 27. sept. kl. 14.00. 
Så er der Quiz.. 
 
Fredag d. 29. sept. kl. 18.00. 
Suppeaften – Fællesskab. Pris: 25/15  kr. for 
2 slags suppe med friskbagt brød. ( Hønse-
kød / Asparges.) 
Tilmelding nødvendig på tlf. 87134434 senest 
20. sept. Se i øvrigt opslag i Mårsletbladet. 

Ret til ændringer forbeholdes. 
Lokalcenter Kildevang, Langballe-

vej 3, 8320 Mårslet. 
Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverda-

ge kl. 8-15. Skovlundsgårdsvej 51, 
8260 Viby J 

E-mail: omraade-
syd@mso.aarhus.dk 
http://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: Ka-
ren K. 86294447, Villy P. 40312445 

og Henry L. 41689076. 
Birgit Jørgensen, Leder af plejeboli-
gerne ved Kildevang, tlf. 87 13 44 19 
Gitte Sand, De forebyggende hjem-

mebesøg, tlf.: 87 13 43 09 fra kl. 
8.30-9.00 

Sundhedsenheden  - hverdage mel-
lem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 43 

00. 

Suppeaften - Fællesskab 
På Lokalcenter Kildevang, Langballevej, Mårslet 

Efteråret er suppetid. Derfor byder Brugerrådet på Kilde-
vang til suppeaften. Her har du mulighed for at spise suppe 

sammen med andre fra lokalområdet.  
Alle generationer er velkomne.  

Fredag, den 29.september kl. 18.00 
Der serveres 2 slags suppe med friskbagt brød samt kaffe 

med småkager.  
Der er mulighed for at købe vin, øl og sodavand 

 

Tilmelding til Brugerrådet på tlf. 87134434 el. 
brugerkildevang@msn.com   senest 1 uge før arrangementet 
Tilmelding er efter først til mølle princippet 
Dårligt gående kan bestille vor minibus. 
 Voksne:                35 kr.   
 Priser: 
 Voksne        .        25 kr. 
 Børn 3-12 år:       15 kr. 
 Børn under 2 år:  Gratis 

mailto:omraade-syd@mso.aarhus.dk
mailto:omraade-syd@mso.aarhus.dk
file:///F:/www.moldt.net/netcafe/
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Meddelelse fra Borgerhuset 
Efter 15 års tr0 tj4neste er opvaskemaskinen udskiftet med en ny og ultrahurtig masken. Den gamle var efter at have 
vasket op efter stort set hele Mårslet - lidt ad gangen - og somme tider også lidt modstræbende - værdig til et otium 
uden stadige tryk og spark. Skønt den nok fik et enkelt afgørende med højt tryk. Så nu er vi klar til at tjene alle ejerne - 
jer Mårsletter - igen og igen!     

- og så er der: 

Borgerhusets Nørklecafé v) Bente Seerup 

Sommeren er vel over os, med 
sol og varme, og - med en lille 
byge i ny og næ. 

Jeg sidder i min haven og nørk-
ler lige nu, en lille trøje til barne-
barnet. Hygsomt.  

Fra september starter vi op med 
Nørklecaféen igen - som vi plejer 
den anden torsdag i hver må-
ned.  

Første gang d. 14. september. 
Som altid låser jeg dørene op ca 
kl. 19.20 og låser igen senest kl 
22.15.  

Datoer for det næste halve år: 
d.12. oktober, d.9. november, 
d.14. december, d.11. januar 
2018, d.8. februar og d.8. marts. 
kl. 19.20 til 22.15. 

Der vil være tilmelding til til 
julehygge d. 14.12. ellers kommer 
man bare. Vi glæder os til at se 
dem der kommer - hver gang :o) 

I er alle selv med til at finde en stol frem og til at rydde op bagefter, vi har hjemmefutter på, så vi undgår at betale for 
rengøring. Vi selv har kaffe, te, vand og mundgodt med til eget forbrug. Enkelt, nemt og rigtig hyggeligt. 

Det koster 20,- kr pr gang.  

Følg med på Facebook - Nørklecafé Mårslet. Har du spørgsmål send en mail til etneb13@gmail.com eller ring til mig 
på 30564770.                                      På velfornøjet gensyn - Bente  

 
1. maj 2017 solgte Steen Aarenstrup Mårslet Hvidevareservice, til Martin Simonsen, som er en del af Aktiv 
Hvidevareservice.  
Efter 27 år som selvstændig har Steen valgt at gå på pension. Jeg glæder mig til at møde nye og gamle kunder 
og sigter efter at yde lige så høj, god og hurtig servirce som Steen gjorde.  

Vi har en fysisk butik i Beder, Tværskiftet 4, som har åben mandag til fredag imellem 8 og 16, dog 15 om 
fredagen. Der er også mulighed for at leje maskiner igennem firmaet. 

Service kan bestilles på 70101005 eller http://www.ahs.dk  

 
Martin Simonsen 
Aktiv Hvidevareservice 
Tværskiftet 4 
8330 Beder, 70101005  
                    Masi@ahs.dk  

Your  

tube 

mailto:etneb13@gmail.com
http://www.ahs.dk
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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 
 

Automatisk aflæsning af årsforbrug sker d. 31. dec. og 30. juni 
Opgørelserne udsendes herefter og seneste betalingsdato er 10. feb. og 10. aug. 

 
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 forbrug. 
Afprøv også de to ventiler ved vandmåleren. 

 
Vandets hårdhedsgrad er ca. ”15”. 

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

Oddervej bliver vist også færdig 

Den nye svingbane 
og cykelsti i krydset 
Ringvej Syd – Odder-
vej nåede at blive fær-
dig med striber og det 
hele, før mandskabet 
gik på sommerferie. 

 
I uge 29 manglede 

stykket ved Højbjerg 
Maskinfabrik, fordi 

ledningsarbejderne havde 
haft travlt alle mulige 
andre steder.  

 
Men det siges, at det 

hele bliver færdigt til 
september.  

 
 
Tekst og foto: Henrik 

http://www.maarsletvand.dk
mailto:vandvaerk@maarsletvand.dk
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Husk Dead-

line Den 

10. i hver 

måned 
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Arbejdet med at renovere fortovene er fortsat fra Tander-
vej op ad Hørretvej nord for åen.  

Nye kanter og nul huller !? 
Billederne her er taget i uge 

27, inden arbejdet gik i stå på 
grund af sommerferie. Det er 
spændende, om Hørretvej + 
Tandervej skal have ny asfalt, 
når fortovene er helt færdige. 
Det villeikke være nogen luk-
sus, strækningen kan meget 
vel være den mest hullede, bu-
lede og lappede i kommunen. 
 

 Tekst og fotos: Henrik 
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9.30-17.30 
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Husk deadline den 10. i hver måned 
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danbolig Beder er vokset! 

Vi er nu fire butikker beliggende i Ry, 
Galten, Skanderborg og Beder som sam-
arbejder 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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Troels Laursen 
 

Uddeler 
SuperBrugsen 
Mårslet : 
 

Vi vil gerne takke alle 
disse frivillige med et ga-
vebevis til SuperBrugsen 
til et varekøb, som vi vil 
give 25% rabat på.  
 
Så hvis du læser dette og er frivil-
lige og/eller hjælper med et arran-

FRA FYRTÅRN TIL HUNDEHVALP  
Fredag den 23. juni afholdt skolen en 
afskedsreception for forstander Jørgen 
Carlsen, der nu trækker sig tilbage efter 
mere end 30 års virke i højskolens tjene-
ste. Omkring 300 personer lagde vejen 
forbi: tidligere elever og kursister, nu-
værende og tidligere medarbejdere, 
medlemmer af skolekredsen, borgerne i 
Testrup og venner og kollegaer fra høj-
skoleverdenen. Talerne lovpriste Jørgen 
Carlsens engagement i højskolens sag, 
og han fik mange forskellige karakteri-

stikker hæftet på sig – lige fra et ”Fyrtårn i højskoleverdenen” til en ”hundehvalp”. Efter højskolesang i foredragssalen, 
stod Klezmer Duo for en koncert, og dagen sluttede med sankthansbål, hvor den afgående forstander holdt sankthansta-
len og blandt andet sagde: ”Måske kunne man med fordel indtage en hel anden holdning til heksen på bålet – det være 
sig m eller k. Måske burde man se vedkommende som sin egen stedfortræder, der flyver afsted og letter os for noget af 
den tyngende samvittighed.  … For ligesom heksen skal afsted, skal jeg nu også afsted sammen med Muser. Vi skal 
hverken til Bloksbjerg eller Hekkenfeldt og møde Fandens oldemor. Nej vi skal til Københavnstrup og bo lige midt i 
byens hjerte på Sortedam Dosseringen. Det glæder vi os umådeligt meget til. Også selv om tanken ved at skulle forlade 
Testrup fylder os med vemod”.          Foto: Lars Koue Mogensen.  

 
 

gement i byen, så prik din formand/tovholder/
koordinator og mind ham eller hun om, at I som 
frivillig kan få et gavebevis.  
 
De skal blot henvende sig til uddeler Troels 
Laursen i SuperBrugsen via mail:  
Troels.Laursen@superbrugsen.dk  
 
med hvor mange frivillige de ønsker gavebevis 
til, så klarer vi kommunikationen derfra. 
  
Med ønske om et dejligt efterår til alle. 
  
Med Venlig Hilsen 

               Troels Laursen 
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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-

bladet.dk 

www.maarslet-

bladet.dk 
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Månedens mest velkomne og savnede billeder:  

 

Foto: 

Jesper 
Andersen 


