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Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget (FU) 

Formand:  Anders Kjær  Langballevænget 111 8320 Mårslet  Tlf. 23 38 21 72  MaarsletFU@gmail.com  

Næstformand:  Jens Thomsen  Tranbjerggårdsvej 20 8320 Mårslet  Tlf. 20 43 77 12 MaarsletFU@gmail.com  

Kasserer:  Margrethe Bogner  Hørret Byvej 13 8320 Mårslet  Tlf. 20 20 20 71 MaarsletFU@gmail.com  

Sekretær:  Carsten Bedsted   Hørretløkkevej 2 8320 Mårslet  Tlf. 21 21 22 05 MaarsletFU@gmail.com  

FU-medlem:  Anette Poulsen  Nymarksallé 128 8320 Mårslet  Tlf. 29 20 96 34 MaarsletFU@gmail.com  

FU-medlem:  Simon Axø  Testrup Højskole.  8320 Mårslet  Tlf. 86 29 03 55 MaarsletFU@gmail.com  

FU-medlem:  Poul H. Poulsen Hørretløkken 48 8320 Mårslet  Tlf. 28 11 65 36 MaarsletFU@gmail.com  

FU-medlem:  Lars Munk  Tingskovvej 10  8320 Mårslet  Tlf. 30 55 33 98 MaarsletFU@gmail.com  

Suppleant:  Troels Laursen  Hørretvej 12  8320 Mårslet  Tlf. 86 29 05 00 MaarsletFU@gmail.com 

Suppleant:  Finn Larsen  Langballevænget 92 8320 Mårslet  Tlf. 40 85 95 00 MaarsletFU@gmail.com  

    Det første udvalg skal arbejde med indsatsområdet  
                                            ”Byens afgrænsning”:  
Der er beskrevet således i Helhedsplanen: Hvor ligger den naturlige af-
grænsningen mellem by- og landzone fremadrettet? Her tænkes først på 
det aktuelle ønske i området for at fastlægge en permanent afgrænsning 
mod Tranbjerg, så de to samfund ikke i fremtiden kan smelte sammen. I et 
bredere perspektiv bør der også langs resten af Mårslets rand arbejdes på 
at fastlægge, hvor der naturligt kan fastlægges varige ydre grænser for 
Mårslets fremtidige udbygning. En sådan afgrænsning fastlægges, så den 
tillader mulighed for fremtidige udstykninger, hvor det er hensigtsmæssigt. 
I forbindelse med dette emne drøftes naturligt byens størrelse, udbygnings-
takt, befolkningssammensætning, skole og boligtyper, så der er væsentlige 
udviklingsmæssige perspektiver i emnet. 

Det andet udvalg skal arbejde med indsatsområdet 
                                 ”Grønne områder og stier” 
, der indeholder to emner:  
Der er interesse for at udvikle byens grønne områder så de får større 

rekreativ værdi, hvilket bl.a. kunne omfatte nye stier, motionsredskaber, 
skovarealer og andre anvendelsesmuligheder. 
Sammenhængen mellem stier til gående og cyklister i hele byen bør for-
bedres så både rekreativ anvendelse samt anvendelse til skoleveje eller 
transport, herunder forbindelser til offentlige transportmidlers stoppeste-
der, understøttes bedst muligt. Vi vil arbejde for et sammenhængende og 
fremkommeligt stinet rundt i Mårslet – til dette hører også den stimæssige 
sammenhæng mellem alle lokalområdets bysamfund. FU forudser at tage 
dette emne op på relevante udvalg i Aarhus Kommune. 

Vi vil gerne have dig med i arbejdet 
 

Har du lyst til at deltage i det kommende arbejde, bedes du sende fælles-
rådet en mail med navn, adresse og kontaktoplysninger til  

MaarsletFU@gmail.com.  
 
Desuden bedes du oplyse, hvilket udvalg du kunne tænke dig at blive en 

del af. Udvalgene forventes at indlede deres arbejde i løbet af november 
måned. 

Fællesrådet har udpeget Ivan Dybvad til at fungere som formand for ud-
valget om Byens Afgrænsning og Jørgen Brandt Andersen for udvalget 
Grønne områder og stier”. 

Vi håber naturligvis, at mange vil søge en plads i udvalgene til gavn for 
energi og kvalitet. Skulle det ske, at søgningen er meget større end det 
udvalgene praktisk kan optage, vil Fællesrådet tilstræbe at udvalgene fin-
der en passende størrelse og med en balanceret sammensætning af med-
lemmer.  
 Vel mødt!    Med venlig hilsen 

Anders Kjær,, Mårslet Fællesråd, 
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Leder 
Ildsjæle efterlyses  

- til omsætning af Helhedsplanen for 8320 

 

Som drøftet på borgermøderne i Helhedsplanprocessen i 2016 er det et vigtigt formål 
med Helhedsplanen for 8320, at den kommer til at fungere som et fælles arbejdsgrundlag 
mellem lokalområdet og kommunen i de kommende år. Vi glæder os derfor meget over 
at kunne skyde næste fase af arbejdet med Helhedsplanen for 8320 i gang.  

 
Tiden er kommet til at arbejde meget konkret med de temaer og ideer som blev indsam-

let på borgermøderne. Arbejdet er organiseret ud fra Helhedsplanens indsatsområder, 
som medgik i høringen og som er medtaget i dokumentationen til den kommende Kom-
muneplan for Aarhus Kommune. Det har været Fællesrådets ønske at lade lokale udvalg 
arbejde med at modne og samle de mange gode ideer og på den måde udforme forslag 
til hele områdets udvikling i de kommende år. Dette arbejde forventes at være langvarigt 
men med løbende omsætning af udvalgenes forslag. 

 
Helhedsplanen indeholder i alt fem indsatsområder, der med tiden alle skal behandles af 

hvert sit udvalg. (Helhedsplanen findes på Mårslet.net og kan også findes i Forslag til 
Kommuneplan 2017). Vi nedsætter foreløbig to udvalg – og nedsætter de resterende tre, 
når de to første er i god gænge. Det er afgørende for Fællesrådet, at udvalgene bliver 
bredt sammensat og forholder sig respektfuldt til bredden i synspunkter lokalt, så forsla-
gene bliver balancerede og kan opnå bred opbakning i lokalområdet. 

Foto:  
Jesper Andersen 

Det første udvalg 

 skal arbejde med indsatsområdet  

Byens afgrænsning 

Det andet udvalg  

- skal arbejde med indsatsområdet 

 Grønne områder og stier 
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Valhalla 
Integreret Børneinstitution i Mår-
slet under Mårslet Dagtilbud. 
 
VALHALLA er et flot navn og for 
de gamle vikinger, som vores sogn 
via Moesgaard (den ene af Mårslets 
to herregårde) var det simpelthen 
himlen. Det er det såmænd også for 
børnehusets børn, som man kan se af 
de billeder jeg tog i dag, hvor den 
rigtige himmel af og til lækkede no-
get vand ned over Mårslet. 
Vi er alle som forældre meget bevist 
om i hvor høj grad de første år af 
børnenes liv kommer til at præge 
udviklingen. Derfor er det vigtigt at 
den rigtige pasning af barnet bliver 
sat igang fra starten. Det er selvføl-
gelig ikke muligt at både far og mor 
kan gå der hjemme i de første hele 
år. Der skal andre til medens vi tje-
ner penge til familiens oprethold. Vi 
ser os godt om og her i Mårslet er 
der mange gode tilbud – Valhalla er 
et af de bedste, hvis man skal tro det 
man ser, det man hører og det man 
kan læse sig til på kommunens fine 
hjemmesider, hvor alle detaljer er 
med i f.eks. forældretilfredsheds 
oversigterne. 
Hvad man som forældre lægger mest 
vægt på er selvfølgelig forskelligt, 
men mon ikke adgangsforhold – dvs. 
frem og tilbage fra hjemmet til insti-
tutionen har stor vægt. Det er meget 
vigtigt for hele familiens velbefin-
dende at der ikke skal stresses hver 
morgen – endsige indåndes for me-
get bilos med røg, støj og møje på 
vejen derhen og hjem.  
Ser man i de gældende lokalplaner 
(nr. 004) viser det sig, at der ikke er 
nogen for Valhallas vedkommende, 
idet der blot nævnes at matriklen er 
udlagt til børneinstitution i forbin-
delse med godkendelse af Nymarks 
byggeriet i 1979. men det gør jo ikke 
noget for samlet set er der sammen-
hæng i hele kvarteret mellem Beder-
vej, Tandervej, Nymarksvej og af-
grænsningen sydpå fra de nye be-
byggelser på Nymarks Alle og det 
grønne areal, som kaldes Mårslet 
bypark. Der skal ikke krydses nogen 
større veje. 
TYonen og den daglige harmoni er i 
top her i Valhalla og det synes også 
at være et sted hvor der er synlige 

voksne, ro og overblik og mulighed for 
indlæring af det, der nu kan være 
relevant for børnenes udviklingstrin.  
 
               Gentænkningsagenten 



 

            MÅRSLET BLADET  Oktober  2017  5 

 

   

Camilla Wisler, Leder Birgitte Rasmussen 
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Beder-
Bering-
vejen 

 
Hvad der nogen tid kun har været 

mumlet om, er nu dukket op i tyde-
ligere tale – det er ganske vist! – 
Der er blevet råd til Beder-
Beringvejen, som tilsyneladende 
kan etableres inden for en overkom-
melig tidshorisont. Og det er sik-
kert godt! – sådan da. 

Større veje giver højere ha-
stigheder og mere trafik. Me-
re trafik giver et hårdere 
pres på miljøet og koster 
en del dyr i naturen, som 
ikke kender færdsels-
reglerne, livet. Ingen 
tvivl om det! 

Øget forbrug af 
energi og højere 
hastighed har 
i øvrigt an-
dre, min-
dre syn-
lige 
kon-

sekvenser. Den me-
xicanske filosof med det 
russiske navn Ivan Illich konsta-
terer i en af sine bøger, at øget ha-
stighed, udover det øgede energifor-
brug, også har en betydelig negativ 
indflydelse på et samfunds kulturliv. 
Hans bog hedder betegnende nok 
’Fartens tyranni’. 

 
Vejen vil naturligt flytte en del 

CO2-udledning ud af Mårslet, i 
kraft af en mindre trafikbelastning i 
byen, og det er jo alt andet lige rart 
at få mindre biludstødningsgas i 
hovedet på vej i skole. Til gengæld 
hjælper Beder-Beringvejen ikke på 
det store CO2-regnskab – og så alli-
gevel. 

Hvad med, om vi bad 
’vejbyggerne’ – hvem de 
så end er – om at gøre det 
samme langs vores lille 
lokalvej til Bering, 
som man gør overalt 
langs tyske motor-
veje: Bygger 
solfangeran-
læg. Det er 
intet min-
dre end et 
Colom-
bus-
æg.  

 

 
 

Af-
grøder, 

som 
vokser op 

i jord tæt på 
befærdede 

veje, hører 
næppe til de mest 

økologiske. Men 

  En opfordring 

Bladet har nu været på nye hænder i lidt over et halvt år og det 
kunne være interessant at din mening om vort stofvalg. 

 

Send den til os – og vi vil med interesse læse den og bruge den til at 
gøre Bladet bedre. 

         Redaktionen 

Hundeluftere 

Hvad hjælper det, at den flinke hun-
delufter omhyggeligt pakker hundens 
efterladenskaber ind i den dertil eg-

nede sorte pose, når posen så blot 
efterlades ved kanten af stien? 

Billedet er taget for ca. 1 måned 
siden og posen ligger der endnu. Det 
var måske bedre, hvis "lorten" havde 
været uindpakket, så kunne den sid-
ste tids regn og diverse biller m.v. 
have sørget for fjernelsen.  

Det er desværre ikke det eneste sted 
man kan finde disse poser.  

Så kære, kære hundeejer, tag lortet 
med dig - og helst til din egen af-
faldsspand! 

 
  Inga Havbjerg 

solfangeranlæg på egnede steder 
langs vejen kunne på den ene side 

hjælpe med at forbedre vort CO2-
regnskab, og på den anden 

side ville de med den pla-
cering ikke lægge be-

slag på eftertragte-
de placeringer for 

afgrøder. 
 

Sidegevinsten er heller 
ikke at kimse ad. Som 

flere andre i Mårslet mod-
tog jeg et brev for et års tid 

siden om reglerne for at pla-
cere en vindmølle nær min bag-

have. Vindmølleenergi er god.  
 
Men vindmøller er støjende og bør 

opholde sig et godt stykke væk fra 
beboede områder. Solpaneler ud-
mærker sig derimod ved deres tyste 
tilstedeværelse og vil som sådan væ-
re meget skånsomme mod naboerne. 

 
Det kunne være godt projekt – og 

måske endda udpege lidt nye veje at 
gå – til nye veje. 

 
   Ole Hansen 



 

            MÅRSLET BLADET  Oktober  2017  7 

 

   



 

MÅRSLET BLADET  Oktober  2017 8 

 

   Efterårsmødet 
holdes hos  
Seniorbo  

Tanderparken,  

så Mårslet-Bladet fik en lille 
snak med Tanderparkens besty-

relsesformand, Claus Koch. 
Flere undersøgelser viser, at 

mange ældre på vej mod pensionen 
ønsker at komme til at bo i et bo-
fællesskab. Oplever I også det? 

Folk siger, at de gerne vil bo her, 
og blive gamle her, fordi der sker 
noget, og her er nogle mennesker, 
man kan tale med, både for tryghe-
dens skyld, og for at have nogle at 

være sammen med, også for ikke at 
blive ensom. Ikke bare enlige, også 
par, som forudser, at når den ene 
falder væk, så har den anden stadig 
en omgangskreds; et netværk tæt på. 
Vi var i TV2 Østjylland for nylig, og 
efter det har vi fået 15 nye personer 
på vores interesseliste, og det er me-
get blandet aldersmæssigt. Der er 
nogle, som er lige under 60 år, de 
fleste er i 60’erne, og så er der voks-
ne børn, der vil høre, om deres for-
ældre kan flytte herud. 

Vores vedtægter siger, at man skal 
være over 50 år og uden hjemmebo-
ende børn, for at bo her. Omvendt, 
så er der det, som næsten er tabu, 
med aldersgrænsen opad. Vi snakker 
nogle gange om, hvorvidt vi skal 
sætte en øvre grænse for dem, der 
flytter ind, men det kan man ikke, 
rent etisk, synes jeg. Selv om der 
kan være det problem, at nogen ikke 
kan være med til praktiske arbejde. 
Jeg ved, fra et andet seniorbolig-
fællesskab, at efter fem år var gen-

nemsnitsalderen kommet op i 
nærheden af 85, og der var ikke no-
gen, der kunne magte hverken besty-
relsesarbejde, fællesarbejde eller 
noget andet. Vi har været her i 10 år 
nu, og 75% af dem, der bor her i 
dag, flyttede ind dengang for 10 år 
siden, og vi er jo alle sammen blevet 
10 år ældre, så der skal gerne nogle 
nye ind, som skal lave noget nye 
tiltag. 

 
Hvilke typer lejligheder er der i 

Tanderparken? 
Vi har fem størrelser: 82 m2, 96 

m2, 105 m2, 110m2, 114 m2, og det 
er nogle gode størrelser. De mindste 
er bedst egnet til en enlig. Dem, der 
står på interesselisten er generelt 
interesserede i at bo her, men vi 
spørger dem altid, om de kun er inte-
resserede i en bestemt størrelse bo-
lig, så vi ved, hvem vi skal sende 
besked til, når der kommer en ledig 
bolig.  Mange har det problem, at de 

lige har solgt hus, så de er klar til 
rykke ind her og nu, men det kan vi 
jo ikke hjælpe med, for det er kun 
Gud der ved, hvornår der bliver en 
bolig ledig. Der er ingen, der ønsker 
at flytte herfra. 

 
Nu har I en interesseliste med 15 

navne, og det er jo en ny situation 
for jer, der for et par år siden havde 
svært ved at få solgt en bolig, der 
endte med at stå tom et helt år 

Ja, det er en helt anden situation nu, 
men vi har også en helt anden økono-
mi i dag, for vi var jo nogle af dem, 
der havde de dér swap-lån, som ban-
ken lokkede os til at tage, og dem er 
vi heldigvis kommet ud af i år. Men 
allerede for to år siden fik vi en aftale 
med en anden bank, der gav os nogle 
bedre låneforhold, så vi kender vores 
lånevilkår i de næste 28 år, og til en 
helt anden pris. Det har betydet, at vi 
har kunnet sætte huslejen ned med 
2.000 kr. om måneden pr. bolig, og 
det kan man godt mærke, når man er 
pensionist. Det har medvirket til, at 

det nu er nemmere at sælge en andel. 
 
Byens andelsboligforeninger hol-

der deres efterårsmøde i jeres fine 
fælleshus. Er det opført med støtte 
fra staten? 

Nej, det er en del af byggeriet; Vi 
har 25 boliger og fælleshuset, og ud-
giften er fordelt på huslejerne. Vi 
vælger at sige, at det er kun os, der 
bor her, der må bruge det, så vi lejer 
det ikke ud. Beboere kan leje det og 
bruge det til familie i lige linje. Man 
betaler 150 kr. for at leje salen i et 
døgn og 50 kr. pr. gæsteværelse. Det 
er jo billigt, men der kommer dog 
lidt penge ind ad den vej. Der kan 
være 50 personer i salen, og det er 
der fuldt udstyr til. Vi har den må-
nedlige fællesspisning i aften, og der 
er dækket op til 35 ud af 40 beboere i 
alt, så det er et flot fremmøde … må-
ske fordi dagens ret er tarteletter? 
                          Henrik 
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Hvad tænkte du om 
folkeskolereformen, da 
den blev lanceret? 

 
Den havde tre klare 

mål og det var tre gode 
mål, som vi gerne ville 
arbejde efter. Skoleda-
gen blev forlænget, og 
på den måde blev der 
sat en ramme op, som 
er mere stringent, end 
den var før. Børnene 
skulle være længere tid 
i skole, og det skulle 
give plads til mere va-
riation i undervisnin-
gen, og bevægelse 
skulle udgøre en større 
del. Det havde vi som 
udgangspunkt rigtigt 
positive forventninger 
til.  

At inkludere bevægelse i det daglige 
forløb krævede vel nogle forudsætnin-
ger hos lærerne, som de ikke nødven-
digvis havde. 

 
Ja, der var mange nye elementer 

i reformen, som vi har skullet arbejde 
med, og øve os i. I dag har vi fem be-
vægelsesvejledere uddannet her på 
Mårslet Skole, som arbejder med be-
vægelse i undervisningen. Vi laver 
nogle strukturer, der lægger op til be-
vægelse, for eksempel har de yngste 
en hel times pause midt på dagen, som 
vi kalder ’pædagogisk ledet frikvarter’ 
og som understøtter en hel masse be-
vægelse. Vi har et forløb, der hedder 
’leg og lær-onsdag’ fra kl. 12 til kl. 14. 
Men også i selve lektionerne har vi 
fokus på, at man kommer op at stå og 
laver nogle aktiviteter med bevægelse 
i. Det er noget børnene sætter pris på, 
og som også er godt for deres læring. 

 

Mårslet Skole er fra dette skoleår med i et forsøg med 

kortere skoledage for fjerde, femte og sjette klassetrin. 

Mårslet-bladet har sat skoleleder Inge Pedersen stævne for at høre, hvorfor skolen 

har ønsket at være med i den to-årige forsøgsordning for 50 af landets skoler. 

Skolesiderne 

Reformen er tre år gammel, og nu har I søgt om 
at komme med i et forsøg, som blandt andet går ud 
på kortere skoledage. Hvorfor? 

 
Det er kun for vores mellemtrin, vi har søgt ned-

sættelse af undervisningstiden. Vores mål er ikke 
alene en kortere skoledag, målet er også at kunne 
komme tættere på eleverne, når de er her. Som 
oftest er der en voksen til 24-25 børn, og så kan 
det godt give noget mere dynamik og noget bedre 
feedback til den enkelte, når der kan være flere 
voksne omkring en gruppe børn. Samtidig kan læ-
rerne også lære af hinanden ved at være to voksne 
omkring undervisningen, og det er alt sammen 
noget af det, vi har fokus på.  

 
Skolerne skulle søge med et tema - var dobbelt-

lærer-dækning jeres tema? 
 
Nej, vi har søgt på et helt konkret tema, der knyt-

ter sig til vores formål på Mårslet Skole, vores vi-
sion, hvori der står, at vi har fokus på det 21. år-
hundredes kernekompetencer, bl.a. innovativ 
tænkning, altså at man ikke bare skal reproducere 
gammel viden i vores tid, men at man faktisk skal 
producere ny viden selv, og vi vil rigtig gerne un-
derstøtte børnene i den nye arbejdsmåde, hvor de 
arbejder med designprocesser, fra idéudvikling til 
at man kan lave en prototype af et eller andet. Vi 
været med i et projekt med andre skoler, der hed-
der FabLab Schools. Et FabLab er et fabrikations-
laboratorium, hvor vi fx har en vinyl-cutter og en 
3D-printer. Det er teknologier, der bliver tilgænge-
lige for enhver, som man kan bruge, når man laver 
prototyper, men det er også særlige arbejdsmåder i 
forhold til at skabe design-processer, og det har vi 
faktisk uddannet nogen lærere i, der har taget et 
master-modul i lige nøjagtigt dette. De tager klas-
ser ned sammen med deres lærer, og så underviser 
de børnene i de her ting. Så lærer børnene noget, 
og deres lærer lærer også noget, og de to voksne 
kan give hinanden god feedback, og så kan læreren 
bruge metoderne selv bagefter i klassen, eller selv 
gå ned i vores FabLab. Hovedmålsætningen er 
altså ikke kun at være to, der er også et bestemt 
formål med at være to. 
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   Nogle vil tænke, at det kan man 
ikke have pensum i, og så kan man 
vel heller ikke få karakterer? 

 
Jo, det her understøtter i høj grad 

arbejdet med projektopgaven, som 
der jo er karakter i, i udskolingen. 
Her skal børnene netop være produ-
cerende, undersøgende og eksperi-
menterende i forhold til en problem-
stilling, som de selv vælger, så det 
understøtter dette her rigtig meget. 
Et fag som Håndværk og Design 
taler det jo også lige ind i. Men det 
er også måder at arbejde med det på 
i andre fag, fx fysikken har eksperi-
menterende tilgang til det, man ar-
bejder med. Så jo, det understøtter 
fint, også karaktererne. På mel-
lemtrinnet havde man i starten både 
understøttende undervisning og lek-
tiehjælp, egentlig en stor timeflade, 
og det er jo nogle af de dér under-
støttende timer, vi bruger som to-
voksen-ordninger. 

 
Lektiehjælp var meget omstridt i 

starten, hvordan kører det nu? 
 
Efter det første år blev lektiehjæl-

pen obligatorisk, og det gjorde, at vi 
kunne bruge den meget mere fleksi-
belt og differentieret. I de store klas-
ser gør vi det sådan, at der er nogen 
bestemte positioner, hvor de kan øve 
sig i selvstændigt at være studeren-
de, kan man sige, med tæt lærestøt-
te. Det er deres egen lærer, der har 
timerne med lektiehjælp. I de yngre 
klasser går det mere fleksibelt ind i 
undervisningsdagen, man laver lek-
tier undervejs med de lærere, man 
har, så det er ikke sådan en position, 
hvor vi siger: her skal vi lave lektier. 

 
Forsøget varer i to år. Hvad håber 

I så, det munder ud i? 
 
Vi håber da, at vi får lidt mere 

fleksibilitet tilbage inden for ram-
merne. Det vil vi jo altid gerne have, 
vi vil jo gerne arbejde professionelt 
og tænke og godt om i forhold til 
det, vi gør, og vi synes egentlig, at 
vi vurderer ret ansvarligt, hvad vi får 
mest ud af det ene og det andet sted. 
Så vi håber da, at den fleksibilitet, 
som det her jo er et udtryk for, fort-
sætter. Om vi så hvert år vil bruge 
den til færre timer og to-voksen ord-
ninger, eller hvad vi vil bruge tiden 
til, det må vi jo finde ud af, men vi 
føler os da ret forpligtede til, at det 
her bliver en kæmpesucces, fordi det 
er vel det, der skal til for at forsøget 
bliver permanent.           Henrik 

 MADmovers er et nyt undervisningsmateriale, der bliver sendt ud til 200 
skoler rundt omkring i Danmark i september, hvor i der bliver sat fokus på 
sund mad, og at børnene skal have det sjovt, rart og hyggeligt, når de spiser 
deres madpakker i spisepauserne. Hvis spisemiljøet på skoler er dårligt kan det 
resultere i, at mange ikke får spist deres madpakker, og man bliver hurtigere 
ukoncentreret, hvis man ikke får spist. 

Undervisningsmaterialet er lavet i samarbejde med Arla og de har fået en 
kendt Youtuber, Anders Dall Berthelsen, til at filme det hele, og alle børnene 
syntes, at han var mega sej. De syntes også alle sammen, at det har været sjovt 
og spændende at være med i en reklamefilm. Der blev skudt nogle rigtigt sjove 
scener, hvor der blev kastet rundt med bøger, skudt konfettirør af, væltet stole 
og nogle har endda været på en Michelin-restaurant.  

Målet med projektet er, at børn rundt omkring i Danmark skal lære at gen-
tænke deres skolemadskultur. I 6.c skal vi selvfølgelig selv arbejde med under-
visningsmaterialet, MADmovers, da vores lærer har tilmeldt os. 

 
Børnene i klassen har interviewet hinanden om det at være med i en re-

klamefilm: 
 
Hvordan var det at være med i en reklamefilm, og lærte I noget af det?  

Jonas og Sebastian: Det var fedt, fordi vi blev filmet, og man lærte en helt 
masse af det. Vi lærte fx at det er vigtigt at have en sund madpakke med, så 
man har energi til de lange dage.  

Sarah: Ja, at være skuespiller er ikke så let som det ser ud til, og man lærte, 
at man tit skal tage optagelserne om igen mange gange.  
”Vi lærte, hvor lang tid det egentlig kan tage at lave en lille film, og hvor vig-
tigt det er at få spist sin mad, så du har nok energi”, lyder det fra Laura og 
Karoline 

 
Var det sjovt at blive filmet?  

Laura: Ja det var meget sjovt at blive filmet, men det kunne også være svært at 
holde masken. Vi skulle i nogle af scenerne se ud som om vi var trætte og uden 

Filmprojekt i 6.c  
 

af Mai, Naja, Josefine og Clara 

 

6.c på Mårslet skole har i juni og august  
medvirket i en reklamefilm for projektet “MADmovers”. 
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energi. Og der måtte vi ikke smile eller kigge på kame-
raet, men skulle bare kigge sløvt ud i luften. 

 
Hvad var det sjoveste, og hvad var mindre sjovt? 

Clara: Det sjoveste var, da vi skulle på restaurant og 
spise slik. Det var også sjovt den første dag, da vi skul-
le feste helt vildt. Vi måtte kaste med vores bøger, og 
der blev skudt konfettirør af. Det blev filmet i slowmo-
tion, så det ser rigtig sejt ud. 
Conrad, Sebastian, Nikolai: Det sjoveste var nok, da vi 
skulle kaste med lektiehæfter og skyde med konfetti. 
Det var mere træls, da vi skulle have leverpostejsmad-
der liggende lige foran os. Det kom til at lugte lidt. Det 
kedeligste var, at scenerne skulle tages om og om igen. 

 
Hvor lang tid tog det?  
Sebastian: Det tog cirka halvanden skoledag. Vi fil-

mede en hel skoledag i juni og her i august brugte vi ½ 
skoledag. Det var også en smule hårdt, for man blev 
lidt træt i længden. Der var mange scener, hvor vi ikke 
måtte bevæge os ret meget, og mange gange blev hver 
scene taget om 5-7 gange.  

 
Var det også hårdt at være med til at optage film?  

Peter og Anton: Ja lidt, fordi at man skulle optage igen 
og igen. Instruktøren gik meget op i, at det skulle jo 
være perfekt.  

 
Glæder I jer til reklamefilmen udkom-

mer?  
Karoline: Ja det bliver meget sjovt at vise 
den for familie og venner. Det er også 
sjovt at tænke på, at mange børn på an-
dre skoler kommer til at se den. 

 
 

Fik I noget for at være 
med i videoen for Arla?  
Karoline: Vi fik en drikke-
dunk hver og en biografbil-
let. Så hele klassen skal 
sammen i biografen i løbet 
af efteråret. 
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I august var 3.b og 3.c på lejrskole i Sahl; én 
af Aarhus Kommunes lejrskoler. Herfra er der 
ikke langt til frilandsmuseet Hjerl Hede, hvis 
fineste formål det er at bevare og formidle de 
gamle håndværkstraditioner og skikke. Dem 
anså stifteren H.P. Hjerl Hansen som en vigtig 
del af den danske kulturarv – og han kunne se, 
at de var under af pres af industrialiseringen i 
starten af 30’erne.  

De to klasser tog på besøg på det store muse-
um og fik - med støtte fra Mårslet Skoles Ven-
ner - en fin rundvisning.  

For at holde turen – eller tidsrejsen - tidsty-
pisk for 1818 blev drenge og piger delt op. 
Drengene gik med Jens, som kaldte dem alle 
sammen Jakob. Pigerne gik med Olga – hun 
kaldte dem alle Mette.  

Men ikke nok med, at de var opdelt efter køn; 
de lavede heller ikke de samme ting.  

”Vi skulle snitte en tøjrepæl til at binde dyre-
ne fast til, når de græsser ude på marken. Det 
var sjovt”; fortæller én af Jakob’erne.  

Han og kammeraterne syntes, det var nogen 
ret seje, gamle huse, der var der. Og det var 
spændende at høre om, hvordan de levede og 
boede i gamle dage.  

”Vi var inde og kigge i flere huse, og fik for-
talt om de gamle ting i husene. De havde også 
dyr - køer, grise, høns, heste, får og geder”; 
siger én af Metterne.  

Der var blandt andet en gammel lade, der var 
bygget af egetræ, jern og strå, og en gammel 
skole, hvor der kun havde gået 7-8 elever ad 
gangen, og hvor de først øvede sig på at skrive 
i sand og først derefter på minitavler.  

Metter og  

Jakober på  

besøg i 1818 

Men Mette’rne skulle selvfølgelig ikke snitte 
– de skulle lave pigearbejde, så Olga lærte dem 
en masse om uld. 

”Det var sjovt at karte uld og lave en bold af 
uld fra får. I det hele taget var det godt med 
rundvisningen”; siger Mette.  
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   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 til-

stede til at hjælpe dig og tage imod 

arkivalier. Desuden er der kaffe på 

kanden og tid til en lokalhistorisk 

snak.   

Hjertelig velkommen! 

 Medlemskab 

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. 

Lokalhistorisk Forening har som for-

mål at formidle vores lokalhistorie 

og derfor arrangerer vi foredrag, by-

vandringer og udstillinger. Vi udgi-

ver bøger og hæfter og er med til at 

holde Mårslet Egnsarkiv åbent for 

besøgende og bevare og stille arkiva-

lier til rådighed.  

  

Vil du også være med? 

 

Årligt kontingent: 

Personligt: 75 kr. 

Husstandsmedlemskab: 150 kr. 

 

Henvendelse til kasserer Kirsten 

Cramer,  tlf. 2840 0174, ved spørgs-

mål om betaling og nyt medlemskab. 

  
Egnsarkivets åbningstider i oktober:  

  
Tirsdag den 3. oktober kl. 19-21 

  
Onsdag den 11. oktober kl. 16-17.30 

  
Tirsdag den 17. oktober kl. 19-21 

  
Onsdag den 25. oktober kl. 16-17.30 

 Desuden åbent efter aftale.  
Kontakt venligst arkivleder Anne Marie Dals-

gaard Mikkelsen på 40349838  
eller maarsletarkiv@gmail.com 

www.maarsletegnsarkiv.dk  
facebook: Mårslet - Lokalhistorie 

Mårslet Revy-gruppen ”105 g Blandet”  er byens amatørteaterfor-
ening, som har været aktiv siden 1981.  

Foreningen har givet meget arkivmateriale  til Mårslet Egnsarkiv til 
bevaring. Og der vil heldigvis komme mere til. I gennem mange år 
har det været en tradition at ”105 g Blandet” laver Revy i Mårslet 
Borgerhus i begyndelsen af oktober.  

Billedet er fra foreningens optræden i marts 1984 i Mårslet Borger-
hus med ”Den mandlige husassistent”, fotograf ukendt.   
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   Status på Multihallen 

 
I forbindelse med Mårslet byfest blev der arrangeret tombola til fordel 

for Multihallen. Købelysten blandt de fremmødte lørdag formiddag var 
heldigvis stor, og overskuddet blev på i alt 8.400 kr. Tak for opbaknin-
gen. 

Også stor tak til de gavmilde sponsorer som var: SuperBrugsen og 
Karma, Djursland Bank, Spar Nord Bank, Sportsmaster Odder, Møblér 
Odder, Battrup Bakkegaard, Hvidevarebanditten, Sjette Frederiks Kro, 
Casablanca, Mor Anna Deli & Bageri, Rakel Yde Massage og Tran-
bjerg Apotek. 

 
Indsamling 
Der mangler fortsat 

penge til udstyr og 
inventar i Multihallen, 
og derfor er der kom-
met nye bannere op i 
byen, som skal gøre 
opmærksom på denne 
udfordring. Hvis hele 
ønskelisten skal opfyl-
des, mangler der ca. 
850.000 kr.  

Én støttemulighed er 
at købe en FolkeMursten til 2.400 kr. Køber man en mursten, får man 
sit navn/sin families navn på en sten i indgangspartiet i det nye byggeri. 
På www.multihal.nu er det muligt at se en video, der visualiserer ind-
gangspartiet, som det kommer til at se ud, når hallen står færdig i for-
året 2018. 

Man kan også sagtens give et mindre beløb via MobilePay (2162 
7020) eller ved at overføre penge direkte til Multihallens bankkonto. 
Hvis man overfører penge via DGI’s gavefond, får man automatisk fra-
drag for sin donation. Læs mere på www.multihal.nu. 

 
Byggeriet 
Selve byggeriet af multihallen er kommet i gang her efter sommerfe-

rien. I august måned er der gravet endeligt ud til bygningen og indbyg-
get sandpude. Fundamenterne er støbt færdige i september, og herefter 
bliver betonelementer og stålsøjler og -spær rejst. På dette tidspunkt 
begynder byggeriets form for alvor at kun-
ne aflæses. 

I løbet af efteråret monteres tag og faca-
der, så de indvendige arbejder i hallen, de 
to aktivitetssale, x-faktor- og kælderrum 
kan igangsættes. 

Der har i perioden været udfordringer 
med adgangsveje for TMG Fodbold til hal 
og udvendige omklædningsrum. Disse er 
nu heldigvis løst, men vi kan ikke undgå, at 
byggeriet vil påvirke vores sædvanlige ruti-
ner det næste halve år. 

I forbindelse med skolens nybyggeri er 
der etableret flugtveje i byggepladshegnet 
omkring adgangsvejene. Vi skal indskærpe, 
at disse ikke bruges undtagen i nødsituatio-
ner. 

Byggepladser er spændende for både børn 
og voksne. Men byggepladser er også farli-
ge – og vi må igen indskærpe, at det ikke er 
tilladt at færdes inden for de opstillede 
hegn på byggepladsen, uden forudgående 
accept fra entreprenøren. 

 
                                       Pia Eskildsen 
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Aktiviteter i 
Oktober 2017. 

   
Mandag d. 2. okt. kl. 14.00. 
Lille Banko i Caféen. 
  
Onsdag d. 4. okt. kl. 9.30 - 10.30. 
Gratis influenzavaccinationstilbud til +65 
årige. 
Brugerrådet serverer en kop kaffe. 
  
Fredag d. 6. okt. kl. 13.45. 
Kaffebord med efterfølgende Gudstjene-
ste. 
  
Søndag d. 8. okt. kl. 14.00. 
Store Banko i Caféen. 
  
Onsdag d. 11. okt. kl. 14.00. 
Orkesterunderholdning ved ” De Swære 
Kåål.” Et orkester med tilknytning til grup-
pen af voksne med erhvervet hjerneskade 
ved specialskolen for Voksne, Vendsyssel. 
Genbrugsen sponsorerer arrangementet. 

   
Mandag d. 23. okt. kl. 17.30 – 19.00. 
Mormormad i Caféen: Koteletter i fad 
samt citronfromage. 
Sædvanlige priser: 60 kr. / 20kr. Tilmel-
ding nødvendig senest 6. okt. på  tlf. 
87134434. 
  
Onsdag d. 25. okt. kl. 14.00. 
Musikunderholdning ved Holmespille-
mændene. 
  
Tirsdag d. 31. okt. kl. 14.00. 
Foredrag, underholdning: 
Byens tidligere Postmester, Bjørn Erik-
sen,  kommer på besøg og fortæller om 
Århusbydelen Frederiksbjerg. 
  
  

HVOR ER I HENNE? 
Mandag den 28. August var der arrangeret wiener-

bal på lokalcenter Kildevang. Stort lokalt 12- mands 
orkester, der spillede mange genrer, men allermest 
skøn wienermusik. 

Der var bagt Sachertorter, småkager og lagkager i 
lange baner. - Men hvor blev I af? 

Jo, der var da ca. 35 mødt op samt de frivillige, der 
stod for servering og kaffe. - Men hvor var alle I an-
dre? 

Der var dans og godt humør, og de, der mødte op 
havde en herlig eftermiddag. 

I det hele taget forsøger brugerrådet at lave mange 
spændende arrangementer. 

Der er div. foredrag, bankospil, suppeaften, mor-
mormad, musik, kagedag osv. Ikke alle arrangemen-
ter bliver besøgt lige godt. 

Vi har søgt og fået bevilget penge, så vi kan arran-
gere noget for bl.a. seniorerne, her på Kildevang. 
Det gør vi så. - Men vi vil gerne have jer med! 

Vi vil også gerne, at de, der så trofast møder op, 
kan vedblive at komme og få dejlige oplevelser. Og 
alle er jo velkomne. 

Tag din nabo eller genbo, der ofte sidder alene, 
ved hånden og følg dem på Kildevang. 

Sker der for meget i Mårslet og i Århus Iøvrigt ? 
Er det spildte gode kræfter. 

Jeg tror det ikke. Men kom og deltag. Vi hygger os 
nemlig. 

Vi glæder os til at se jer. 
NB! - I øvrigt kan man hver dag spise varm mad 

på Kildevang. 
MVH. 
Brugerrådet v/Kildevang, Helle Brøndum. 

Ret til ændringer forbeholdes. 
Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet. 

Område Syd, tlf. 87 13 30 00 hverdage kl. 8-15. Sklundsgårdsvej 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: Karen K. 86294447, Villy P. 40312445 og Henry L. 

41689076. Birgit Jørgensen, Forstander, 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. 

mailto:omraade-syd@mso.aarhus.dk
http://www.aarhus
file:///F:/www.moldt.net/netcafe/
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TMG Motion er efterhånden ved at være på plads 

i de nye lokaler. Det har været et sejt træk at få 
de sidste ting på plads, og der er, og vil fortsat 
være, små ting, som hænger i bremsen, 
men i det store hele er alt ved at være 
på plads. Vi har fået lidt nyt udstyr, 
og så har vi fået en helt ny aktivi-
tet – fitness walking. 

 
Vi har fået 10 stk. nye 

Walker-bånd, og 
samtidig er der 
blevet uddan-
net instruk-
tører, som 
vil være klar 
til at modtage 
nye hold fra slut-
ningen af oktober. Det 
er sjov træning, som alle 
kan være med til.  

 
På lignende måde som med 

indoor-cykling (spinning), vil der bli-
ve oprettet booking-skema for de enkelte 
grupper, så medlemmerne kan booke de 
tider der passer dem bedst. Holdene kan kun 
rumme op til 9 personer, men der vil komme flere 

TMG Motion i nye omgivelser og nye tiltag. 

informationer på facebook, når vi kommer nærmere 
tidspunktet for opstart  

 
Træningskonceptet Fitness Walking er en 

af de nyeste fitnesstrends. Der er tale om 
en skånsom træning, der samtidigt er 

effektiv og sikrer en høj forbræn-
ding – og ikke mindst er det 

sjovt og intenst! Gåbåndet er 
bygget uden motor, men 

med en hældning, som 
gør det muligt at gå 

på båndet. 
Vi venter os 
meget af det 

nye udstyr, 
selvom pladsen i 

begyndelsen vil væ-
re lidt trang; det vil løse 

sig på længere sigt. 
 

De øvrige nye maskiner vi har 
købt, har medvirket til, at det kniber 

lidt med pladsen, men vi kan alle være 
der, hvis alle gør den lille indsats at sætte 

tingene på plads, når man er færdig med at 
bruge dem. 

 
                                         Freddy Jensen 
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Som noget nyt tilbyder TMG Badminton i år Miniton, der 
er badminton for 3-5 årige. Til de første lørdags træninger er 
der mødt cirka 25 børn op, og de har alle minimum én foræl-
der med, så der er virkelig glæde, gejst og smil i hallen. 

Miniton tager udgangspunkt i udvikling af badminton og 
motorik igennem leg og øvelser, og forældrene er en del af 
træningen. Til Miniton får børnene bevæget sig, lært at bruge 
deres krop på en sjov måde og bliver introduceret til badmin-
ton. Et koncept, som mårsletterne tilsyneladende har taget til 
sig.  

Også ungdomsholdene U6-U9-U11 og U13-U15 har haft 
fremgang i antallet af spillere, og det skyldes ikke mindst de 
to nye trænere Emilie Juul Møller og Cecilie Clingman.  

Badminton-sæsonen skudt godt i gang  

Der er masser af unge badmintonspillere i Mårslet-hallen. 

De to glade piger skaber rammerne for sjove og 
lærerige timer med ketcheren i hånden i Mårslet-
hallen. 

 
 
Du kan stadig nå at komme med -  

se hold og træningstider på: 
 

 facebook.com/tmgbadminton. 
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I forbindelse med byfesten 
blev der overrakt en gavecheck på kr. 44.880 fra 

OK og SuperBrugsen til TMG (ved brugsuddeler 

Troels og TMG formand Hans Jørgen). Herefter var 

der uddeling af fodbolde som blev kastet ud fra Brug-

sens tag.   
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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 

 
1/5-17 solgte Steen Aarenstrup Mårslet Hvidevareservice til Martin Simonsen  

og er nu 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 

www.ahs.dk 

Your  

tube 

http://www.maarsletvand.dk
mailto:vandvaerk@maarsletvand.dk
http://www.ahs.dk
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Valg til Ældrerådet i oktober 2017 

 

Ældrerådet har 15 medlemmer som rådgiver Aarhus Byråd om, hvordan poli-
tikken skal være for de ældre i kommunen.  
 
Ældrerådet udtaler sig om alle forslag, der handler om forhold for ældre, inden de 
sendes til Byrådet. Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Ældrerådets bord, 
kan rådet selv tage alle de sager op, det har lyst til, og udtale sig om alt, der har sær-
lig betydning for ældre. 

 
Alle med adresse i Aarhus kommune, som er fyldt 60 år, har stemmeret til Ældrerådet. Der er valg samme år 

som byrådsvalgene, og Ældrerådets medlemmer vælges for fire år ad gangen.  
 
Valget kommer primært til at foregå som elektronisk valg via Nem-ID i perioden 10. til 31. oktober 2017. 

Desuden kan man brevstemme på Folkestedet i Carl Blochs Gade, Lokalcenter Viby og Lokalcenter Skelager 
24. -  27. oktober kl. 10.00 -14.00. 

Det bliver også muligt at brevstemme hjemme den 25. oktober, for dem, der er fritaget for digital post og 
dem, der på grund af sygdom eller handicap ik-
ke selv kan komme hen til et af de tre afstem-
ningssteder. 
 
To personer fra Mårslet stiller op til Ældre-
rådsvalget, og de har fået plads til en kort 
præsentation her: 

 
 
 

Helle Brøndum  
JEG STILLER OP TIL ÆLDRERÅDET I AARHUS 

KOMMUNE 
Jeg ønsker at opstille til ældrerådet for at varetage og 

styrke de ældres interesser i Aarhus Kommune. Være bin-
deled mellem de ældre og Aarhus Byråd. 

Jeg er pt. valgt til Brugerrådet i Mårslet, hvor der er man-
ge forskellige gøremål og beslutninger at træffe. 

 Jeg har også min gang på plejehjemmet I Mårslet hos 
nærtstående familiemedlem. Er i bestyrelsen i Frivillighu-
set på Trøjborg, der er et sted for seniorer 

Jeg mener at have fingeren på pulsen, mange steder, 
hvor de ældre kommer. 

Jeg vil gerne yde en indsats I ældrerådet. Et råd, der 
skal høres, når Byrådet I Århus har sager, der skal 
tages op. 

 Folk, der kender mig, ved jeg er en fighter. Jeg 
kæmper for, at alle bliver retfædig behandlet. 

Jeg har i mit arbejdsliv været vant til at behandle og 
løse konflikter for folk, der havde problemer. 

HELLE BRØNDUM –  

 
HÅBER I VIL STEMME PÅ MIG 

 
 
 
Henrik Gram Nielsen 
Indsigt og indflydelse er overskriften 

for min interesse for Ældrerådet. 
Temaer der optager mig: 
Gode vilkår for byens andelsboligfor-

eninger, der er en attraktiv boligform 
for seniorer  

Frivillighed og kultur: Ældrerådet og 
Frivilligrådet har fælles interesser, seni-
orerne er flittige brugere af byens kultu-
relle tilbud og storleverandør af frivilli-
ge 

Letbanen må ikke igen afbrydes, By-
rådet skal sige nej til at banegården hæ-
ves. Ikke togbus igen i 1 – 2 år. 

Blodprøver tilbage til egen læge. Den 
nye ordning er skjult brugerbetaling, 
fordi folk skal ofre tid og transport til 
blodbanken i stedet for at klare det lo-
kalt. 

 
STEM PÅ MIG 
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Husk  

Deadline 

den 

10.  

i hver måned 
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Giv en hund til  

Mårslet-Bladet 

UNG I MÅRSLET 

Klub/legeplads Midgaard 
– KlubM (ungdomsklub) – 

Ungdomsskolen.    

PAS PÅ I  TRA-
FIKKEN 
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9.30-17.30 

E-mail Mårslet-bladet 
 

indlaeg@maarslet-bladet.dk 
annonce@maarslet-bladet.dk 

 
www.maarslet-bladet.dk 
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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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E-mail Mårslet-bladet 

Indlaeg@maarslet-

bladet.dk 

www.maarslet-

bladet.dk 
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Månedens mest velkomne og savnede billede:  

Foto: 

Jesper 
Andersen 


