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Leder
Mårslet Fællesråd føler sig både hørt og respekteret i samarbejdet med kommunen
10. oktober blev det årlige møde mellem Teknik&Miljø og fællesrådene i Aarhus Kommune afholdt med deltagelse af en række chefer i kommunen samt et talrigt fremmøde af repræsentanter fra kommunens fællesråd.
Netop dette møde har en høj prioritet blandt fællesrådene, eftersom mødet ligger i forlængelse af budgetforligene, hvorfor det er her, man kan tage temperaturen på ’Rigets tilstand’.
Et vigtigt punkt på dette møde var naturligvis Kommuneplanen, som skal vedtages i byrådet den 13. december, og som derefter vil blive offentliggjort i februar. Det er i den forbindelse, at Mårslet har placeret sig centralt i lokalsamfundsbeskrivelserne med sin helhedsplan og samtidig er blevet mødt med stor velvilje, hjælpsomhed og engagement undervejs i processen, både fra Rådmand og embedsmænd.
Efter år med store udbygninger og investeringer i Århus Midtby blev det desuden fra kommunens side tilkendegivet, at man ønsker at investere mere i de små samfund til næste år. I den forbindelse er det klart, at for
Mårslets vedkommende vil realiseringen af Beder-Beringvejen blive et af de meget store projekter med betydning for lokalområdet.
Endelig var tidlig inddragelse af og information til fællesrådene samt borgerdeltagelse og brug af lokal viden
og ressourcer i forbindelse med planer og projekter i de respektive lokalområder noget, som kommunen ville
have øget opmærksomhed på i det kommende år.
Konklusionen er, at Mårslet Fællesråd føler sig både hørt og respekteret i
samarbejdet med kommunen – på alle
niveauer. Omvendt skal Fællesrådet
naturligvis bevare energien i kontakten
til embedsmænd og politikere. – Og en
stille bøn før et kommunevalg kunne
være, at de positive takter, der har karakteriseret samarbejdet i indeværende
byrådsperiode, fortsætter i den nye
byrådsperiode, - uanset valgresultat.
På vegne af Mårslet Fællesråds
Forretningsudvalg
Margrethe Bogner

Foto:
Jesper Andersen

og Finn Larsen

Foto:
Jesper Andersen
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Børnehuset Nymarken

Denne børnehave/vuggestue ligger i
den relativt ny bebyggelse omkring Nymarks Alle i Mårslet syd, grænsende op
til det stykke bar mark, der blev udlagt
af Aarhus kommune, som ”buffer” mellem landzone og byzone i 1970-erne.
Området kaldes i dag Mårslet Bypark.
Børnehaven er altså ca. 8 år gammel
(åbnede 1. marts 2009) og er bygget som
svar på et stort behov for børnepasning
for alle de nye familier, som flyttede ind
i husene på Nymarks Alle. Der er jo en
del forskellige typer og størrelser, men
børnehavebygningerne synes mest i takt
med de sorte villaer i farve og de mindste i form, idet Nymarken er sortfarvet
og består af et antal "containere".
Nu er det kun udvendigt man kan se
containerne. Indvendigt får man straks
indtryk af hygge og effektivitet, men en
fantastisk god udnyttelse af de forskellige rum og passager. Efter en grundig
gennemgang af hele fortagenet, som i
lighed med de andre institutioner her i
Mårslet hører under Mårslet Dagtilbud,
får man forklaringen på dette, det første
indtryk. Personalet gør den store forskel.
Her er der overblik og arbejdsglæde,
opfindsomhed og koncentration - om-
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kring det vigtigste – børnene. Samme
børn, hvoraf der er 15 vuggestuebørn og
35 i børnehavealder, er opdelt efter alder, sådan at man har et tilhørsforhold aldersmæssigt for på den måde at
forberede til skolegang. Det betyder dog
ikke, at de leger selektivt. Alle mødes på
den store og velindrettede legeplads.
Indendørs er der selvfølgelig rum til de
forskellige grupper, så man har sin egen
reference plads.
Lederen, Hanne Mikkelsen, som Mårslet-Bladet traf i forbindelse med omtalen af Mårslet Dagpleje, hvor hun også
er leder, har i de seneste flere år skabt
meget nyt og spændende i forbindelse
med indretning og samarbejde med forældrene.
Nymarkens børnehus deltager livligt
og helhjertet i alle de fælles arrangementer for Dagtilbuddet i Mårslet og i skolens anstrengelser for at lette overgangen
til det krævende skoleliv.
Selvom det hjalp med at solen strålede
fra en skyfri himmel, så var det sandelig
en god oplevelse at besøge børnehuset
her på Nymarks Alle.
Tekst og foto - Sven Voxtorp
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Spørgsmål til
Områdelederen
Karen Marie Schytter
Som områdeleder har du et godt overblik over områdets forskellige institutioner indenfor området
”fra vugge til hjemmefra” for børn og unge. Vil du
fortælle lidt om samme?
Området jeg har ansvaret for er et ressourcestærkt
område’ der fungerer godt på de trin, vi taler om. Altså
vuggestuer og børnehaver og naturligvis de integrerede
institutioner, der har været præsenteret indtil nu i Mårslet-Bladet. Hvis du tager dem i den anvendte rækkefølge er det først Valnødden, som dækker et bredt felt lige
fra H-børn til alm. børnehave og vuggestuebørn i en
god harmoni – nu senest med tiltag omkring ude-miljø.
Der er hele Mårslet Dagtilbud med alle de forskellige specielle grene af børnepasning lige fra skovbørnehave til inde kreativitet på højt niveau?
Det synes pt. at være en velfungerende og
harmonisk indskrivning af børn, hvor dagtilbuddene er i ”flow” – det vil sige, at der ikke
er mangel på pladser ej heller for mange. Der
kan naturligvis opstå pres andet på enten vuggestuerne eller børnehaverne i takt med tilog fraflytning.
Der er også mange spændende ting igang –
især er det spændende, hvordan det vil manifestere sig med arbejdet omkring integrering
af den kommende Multihal og skolens daglige drift og ydelser.
Har der været skuffelser eller store opmuntringer i forbindelse med din rolle i udviklingen?
Man kan ikke sige, at der har været nogen skuffelser,
men tværtimod mange opmuntrende udviklinger. Aktuelt for Mårslet gælder dette de lovende og tætte relationer mellem alle medspillere fra skole, dagtilbud og fritids foretagender omkring multihal projektet og dermed
en yderligere integration mellem det private og det offentlige. Her skal ikke glemmes, at det til næste år er
Aarhus, der er frivillighedshovedstad i Europa.

Der er mange hensyn at tage, når man udvikler
en gammel landsby, som Mårslet, hvor land og by
mødes. Synes du, at der med kommunens øvrige
afdelinger tages nok hensyn til placering og opfølgning på nye institutioner i lokalplaner og øvrige byudvikling?
Her i Mårslet er der harmoni i udviklingen for både
institutioner og skolen, idet det er de samme børn, der
gennemgår det meste af forløbet fra vuggestue til de
er færdige med skolen. Det er – bortset
fra til- og fraflytning – vel planlagt,
hvordan man overgår fra vuggestue til
børnehave og fra børnehave til skole.
Det nye byggeri i udkanten af sognet/8320 er overflyttet til Tranbjerg
skoledistrikt af hensyn til transporten
(skolevejen) af børnene.
Vi kan se på kommunens hjemmesider, at der er stor tilfredshed med de
mårsletske institutioner, som Mårslet
-Bladet hidtil har besøgt. Hvordan er
vi placeret i kommunen?
De høje grader af tilfredshed blandt forældre her i
Mårslet er glædeligt og vidner om et godt grundlag
for samskabelse mellem dagtilbud, skole og borgere.
Det kan muligvis også ses i sammenhæng med , at
der er så stor homogenitet i befolkningsgrundlaget,
idet vi jo ikke ser billige boliger i 8320, som kunne
føre til større diversitet.

Hvordan ser du på fremtiden inden for B&U
området – også med skole og ungdoms undervisning samt fritidsaktiviteter her?
Fremtiden ser ganske lys ud for det nuværende og
Mårslet er jo udvidet med ca. 1000 nye beboere af
fremtidige Mårslet med alle de igangværende relatioalle aldre. Føler du, at vi er på forkant, så både de
ner og viljen til samarbejde på alle vigtige områder.
nytilflyttede – og andre forældre – kan føle, at der
Det er forældrene, der viser denne vigtige interesse
tages godt vare på deres børn i de første vigtige år?
for deres børns ophold og aktiviteter i både institutioDet er vigtigt for Børn og Unge som afdeling at følge
ner og i skolen, hvor der er lagt vægt på bevægelse og
nøje med i ny anlæg og byggeplaner, hvor der indgår
adgang til natur og sund levevis. Der er mange muligboliger i lidt større antal naturligvis. Der er faste og
heder for aktivitet, der øger forståelsen for disse ting
velfungerende procedurer i Børn og Unge for inddralige fra Gartnerskolen, åbne landbrug og Vilhelmsgelse på alle interessentniveauer i de vigtigste faser af
borg til egnsarkiv og juletræslaug.
projekterne, som er nødvendig for en harmonisk
Det er også meget vigtigt, som Mårslet
udvikling og hensyntagen til de små i familierne. Den ansvarlige Rådmand
Skole er foregangshavende for, at udvikle
Det er også vigtigt for os at tilskynde til den
den globale forståelse – her gennem de
bedst mulige koordinering mellem lederne i det
årlige udvekslinger med skoler i udlandet
offentlige og de samarbejdende private. Det er
(Winnenden ved Stuttgart)
vigtigt at etablere så stort samarbejde som muJo der er grund til megen optimisme.
ligt, idet vi ønsker at få udnyttet de til rådighed
værende bygninger og andre faciliteter optimalt.
Interview: Sven Voxtorp
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Aktiviteter i
November 2017.
Onsdag d. 1. nov. kl. 14.00.
Hanne Torp læser eventyr.

Fredag d. 3. nov. kl. 13.45.

Mandag d. 20. nov. kl. 14.00.
Fællessang med Uffe Torp.

Lørdag d. 25. nov. 13.30 til 15.30.

Kildevangs årlige Julemarked.

Kaffebord med efterfølgende
Gudstjeneste.

Søndag d. 12. nov. kl.
14.00.
Store Banko i Caféen.

Mandag d. 13. nov. kl.
14.00.

Modeopvisning fra ” Damernes
Magasin.”

Onsdag d. 15. nov. kl. 16.30 –
18.30.
Opstilling af kandidater og valg
til Centerråd.

”Slip kræfterne fri-vær med til at forme
dit lokalområde” er overskriften på de
nye Centerråd, som skal afløse de nuværende Brugerråd ved lokalcentrene,
således også på Kildevang. Det nye råd
skal arbejde på, at Kildevang åbner sig
op mod lokalsamfundet, så alle, uanset
alder, kan afvikle aktiviteter på stedet.
Alle over 18 år kan deltage. Tilmelding
ikke nødvendig. Der serveres et lettere
traktement til opstillingsmødet.

Salg af julekort, engle,
nisser, marmelade, småkager,
tombola, amerikansk lotteri,
gløgg, æbleskiver m.m.
Kig forbi. Alle er velkomne.

JA, HVOR VAR I HENNE?
SIDST HAVDE VI ET INDLÆG OM, HVORFOR DER VAR SÅ FÅ TIL VORE ARRANGEMENTER.
29. SEPTEMBER HAVDE VI ARRANGERET SUPPEAFTEN. OG DER VAR I JO !
I ALT 65 GÆSTER! HVOR VAR DET DEJLIGT. ALLE VAR GLADE (TROR VI DA).
EN RIGTIG HYGGELIG AFTEN, HVOR MAN HAVDE TID AT TALE MED SIN NABO ELLER ANDRE FRA
VOR DEJLIGE BY.
HUSK, KILDEVANG ER JO OGSÅ EN SLAGS MEDBORGERHUS. ELLER FORSAMLINGSHUS FOR ALLE.
KILDEVANG ER IKKE KUN PLEJEHJEMMET, HVIS BEBOERE OGSÅ ER MEGET VELKOMNE.
VI HAR MANGE FORSKELLIGE ARRANGEMENTER.
EX. STORE KAGEDAG, SUPPEAFTEN, FLERE FORSKELLIGE MUSIKARRANGEMENTER, DIVERSE FOREDRAG, WIENERBAL, BANKO, GENBRUGSBUTIK OG MEGET ANDET.
KOM OG VÆR MED OG HYG JER SAMMEN MED OS ALLE SAMMEN!
BRUGERRÅDET v. Helle

Brøndum

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.dk, http://www.aarhus. uge 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 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.
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Læsernes indspark - tilfældigt arrangeret. (Man kunne også sige fri debat)
I har bedt om en kommentar til Bladet - og det er bare godt, synes
vi. - Moderne og læseværdigt.
Men her er et forslag: Vi er en del, der er "forholdsvist nye" (- til
man har boet her i mindst 20 år?) og kunne godt ønske en forklaring på gade- og vejnavnene.
Hvorfor hedder vejen ned gennem byen Hørretvej? Mårslet Byvej
går helt udenom bymidten! Hvorfor hedder det Præsteengen og
Præstegårdsvej, når præstegården ligger et helt andet sted. - Og
hvorfor Ovesdal og Gyldenkronevej? Og hvad betyder Hørretløkken. Hvorfor ligger Tranbjergaard i Mårslet. - Og så er der gode
fotos i det. Det er bare en idé.
Venlig hilsen Inga Havbjerg
Det mest nærliggende svar, som ingen ellers har skrevet om er, at
Mårslet Byvej - resten af den - kan man se på et kort over byen. Det
er det spor, der løber fra Langballevej/Mårslet Byvej under jernbanen over Giberen til det grønne område til den Store Sten ca. SV

Pifte lidt liv i vores mandagsgåture ?

Mødested på plejehjemmet Kildevang, i gården hvor der kan parkeres.
Mandage kl 13.30; er tænkt for efterlønnere,
førtidspensionister og pensionister, der kan gå i
normalt tempo i en time til halvanden.
Vi går i lokalområdet og vi snakker - indimellem synger vi, hvis glæden bliver for stor.
På vegne af de trofaste mårslettere
Else Kiilerich,
Nymarks alle 109

Mårslet Aktiv prisen, der blev væk
Mårslet Fællesråd har ikke
reageret på denne overdragelse, og jeg har læst fællesrådets
referater på Mårslet.net, og der
er sagen slet ikke omtalt.
Vi må konstaterer at denne
ærespris svæver et sted ude i
himmelrummet. Hvis nu prisen
for 2016 var den sidste, som
Claus Bork fik ved byfesten,
så er lidt historieskrivning måske på sin plads.

Adskillige i Mårslet undrer sig, sammen
med undertegnede, over hvor Mårslet Aktiv prisen er blevet af her i 2017, den er
helt væk.
Gennem de sidste mange år har det jo
været vores lokale SuperBrugsen, der så at
sige havde rettighederne til at uddele denne
ærespris, for det frivillige arbejde i 8320
Mårslet.
Men her i foråret kom der ingen indkaldelse om kandidater til prisen. SuperBrugsen havde jo flyttet uddelingen til byfesten
året før. Men nej, der kom ingenting om
Mårsletprisen.
Jeg har forhørt mig om, hvad der var kunne være sket, og fik den besked, at konceptet” var overgået til Mårslet Fællesråd ?
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Mårslet Aktivpokal blev i
1982 indstiftet på initiativ af
daværende sparekassebestyrer
Peter Hjort i SDS Mårslet. Den
sparekasse har skiftet navn
adskillige gange. I dag hedder
den Nordea Bank, og er ikke
længere fysisk til stede i Mårslet. Der er kun en hæveautomat.
Den første person, der fik
pokal og check i 1982 var Ellen Nørlem for sin arbejde for
byens ældre.
Året efter var det John
Quvang Knudsen, der var formand for Mårslet Fællesråd,
og for initiativer i forbindelse
med oprettelse af børnehaver.
Sådan gik det slag i slag, indtil der gik en slags panik i finanssektoren, så Mårslet Aktiv
prisen blev sparet væk under
diverse ”prikkerunder” og i
besparelsesfeber.
Både i Mårslet og i Tranbjerg blev disse ærespriser
inddraget.

Da man i år 2000 afviklede Væreby/Leveby i Mårslet, blev konceptet
genindført, efter lidt pres fra Væreby/Leveby projektet. Sparekassen
SDS var i mellemtiden blevet en
bank, og hed nu Unibank.
Den genopstandne Mårsletpris gik
til Finn Smerup for sin rolle i Væreby/Leveby, og for sit formandskab i
Mårslet Fællesråd.
Sådan gik det år efter år, indtil
Nordea valgte at nedlægge Mårslet
filialen i 2011, og flytte det hele til
Beder. Der var så en ny bankbestyrer, der var ligeglad med Mårslet
Aktiv prisen. Han mente ikke det
han skyldte os noget, og det kunne
han jo have ret i.
Det kom Poul Granslev og SuperBrugsen for øre, som overtog konceptet om Mårslet prisen, og har indtil nu uddelt æresprisen hvert år. Første gang i 2012, hvor Kurt Kirkedal
Laursen fik den.
Men nu her 5 år efter har de altså
frasagt den. Meget beklageligt.
Måske kommer konceptet aldrig i
gang igen.
Kaj Christensen.
Modtager i 2008.

Skolesiderne
6.C støtter
regnskoven

Af Caroline og Caroline 7.C (som var med til at samle
ind lige før sommerferien i 6.C
Vores engelsklærer, Mads, skrev på tavlen: “How to
save the rainforest?”. Han fortalte om, hvor vigtig regnskoven er for verden. Han fortalte om, hvordan vi kan
ændre noget i vores hverdag for at hjælpe regnskoven.
Den sidste opgave i forløbet lød på, hvordan vi kunne
gøre noget på skolen for at redde regnskoven. Der kom
mange gode forslag, og vi besluttede os for at tjene penge,
så vi kunne købe et stykke af regnskoven i skolens navn.
For når man køber et stykke af regnskoven, bliver det fredet for fældning af træer. Det redder både regnskovens
træer, og også de dyr, som bor der.
Vi blev bedt om at gå i grupper, og finde ideer til at
samle penge ind. Vi fandt på mange gode ideer, som for
eksempel kagesalg på skolen, indsamling af pantflasker
og konkurrencer.
To pigegrupper bagte kager, som de solgte på skolen til
8 kr. stykket. Den tredje pigegruppe fandt nogle gamle
papkasser, som de ville benytte til flaskeindsamling på
skolen. Kasserne blev pyntet, fik et hul i toppen og på siden af kassen blev der skrevet, hvad flaskerne skulle bruges til. Så kunne folk lægge deres tomme flasker, de havde købt i kantinen, i.
To drengegrupper lavede gættekonkurrencer. I en af
dem skulle man gætte, hvor mange centicubes der var i et
syltetøjsglas. Det kostede 1 kr. at deltage.
I alt samlede vi 712 kr. sammen på 4 uger, hvilket gør,
at vi kan frede en forholdsvis stor del af regnskoven. Vi
har lige modtaget certifikatet, som viser, at vi “ejer” et
stykke af regnskoven.
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Festivitas på Storhøj
Beboerforeningen markerede sit 45-års jubilæum

I de rigtig gamle dage kunne man opleve Elverhøj stå på gloende
pæle. Så vildt og voldsomt gik det trods alt ikke til, da Storhøj Beboerforening den 19. august fejrede sit 45-års jubilæum.
Begivenheden
samlede o. 100
deltagere, bl.a.
ganske mange
langvejs-frakommende, der
gerne ville mindes
en god barndom
på Højen.
Bebyggelsen
kan føres tilbage
til midt i tresserne. Hørret-bønder
i samhu med en
emsig ejendomsmægler lagde planer om en fire
gange så stor udstykning (vest for
Højen og på markerne ned mod
Hørret). Disse
planer (der efter
hvad man sagde
også omfattede et
butikscenter) blev
dog endeligt
skrinlagt ved
kommunesammenlægningen i
1970.

boldbane, bålplads, svævebane, legeredskaber
og frugttræer (en kort overgang også kolonihaver), og som altid har spillet en betydelig
rolle i det sociale liv på Højen. Men også
ramme om fester (Fastelavn, Vår, Sankt Hans
og Jul), udflugter, kulturelle aktiviteter
(biograf-, teater- og læseklubber), osv., samt
selvfølgelig vedligeholdelsesopgaverne.
Arrangementet startede tidligt på eftermiddagen netop på Fællesarealet. Der var arrangeret Storhøjløb for børn såvel som for voksne, med en 4-årig og en 92-årig i hver sin ende af flokken. Derefter var der Kaffemik med
Kageorgie i en pavillon ved et nyopført shelter.
Eftermiddagen sluttede med et orienteringsløb rundt på veje og stier og ind i haverne,
med opgaver ved posterne, der bl.a. gav anledning til repetition af bebyggelsens historie
(inkl. den muntre historie om, hvorfor Kærlodden er kommet til at ligge højere end
Marklodden!).
Festen kulminerede om aftenen, hvor et telt
til hundrede, rejst dagen før af en afdeling af
Højens såkaldte Ældrestyrke, dannede ramme
om en treretters festmiddag med "tilhørende"
taler, sange, quizzer og andre underholdningsindslag.

Beboerforeningen blev dannet,
da der nogle år
Billederne, der er taget af Børge Helmer,
inde i Højens hibringer
glimt fra begivenheden; man vil forstorie opstod et
stå,
at
vi
havde held med vejret.
ønske om en adskillelse mellem
Grundejerforeningsaktiviteterne og de sociale
aktiviteter, som
pionerånden og
det voksende antal
børn kaldte på.
Den ny forening
blev ramme om
en lang række
aktiviteter, først
og fremmest tilkøb af et fællesareal, som blev
indrettet med fod
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Lidt nyt fra Juletræslauget - og en tak
Efter veloverstået byfest 2017 kan
vi alle glæde os over stor opbakning
fra borgerne i Mårslet - og over det
fine vejr.
I Juletræslauget glæder vi os særligt over den store tilslutning til markedsaktiviteterne i Bomgårdshaven
om lørdagen, men da også til cykelturen for byens seniorer, og afslutning med øl, pølser og kaffe.
På seniorcykelturen deltog 39 seniorer med højt humør. Der blev cyklet
over Testrup, Battrup og hjem over
Mustrupvej til Bomgårdshaven, til
koldt øl og pølser. 6,4 km. Fin tur.
Der var solgt 72 stadepladser til
Kræmmermarkedet om lørdagen i
uge 33. Der var pænt salg i markedet, hvor der var legetøj og beklædning på de mange stande.
Jo, der blev snakket og budt på
varene, og der blev klasket et par
næver, når handlen var i hus.
I Juletræslaugets telt kunne man
købe kaffe og rundstykker fra morgenstunden, og senere var det øl og
grillpølser.
Under kræmmermarkedet på Bomgårdshavens areal, har Juletræslauget
en eksklusiv ret til salg af føde- og
drikkevarer. Det var ikke helt præcisteret overfor alle standelejerne,
hvilket resulterede i, at der blev solgt
føde og drikkevarer fra flere stade-

pladser. Det vil ikke blive godtaget
næste år. Der var rift om stadepladserne allerede fra fredag, og alle
kneb blev brugt for at sikre sig den
bedste stadeplads. Det gav en del
kaos på parkeringspladsen og i Bomgårdshaven, og en del utilfredshed,
som en svedende medhjælper sagde
” det er det rene anarki.”
For at undgå en lignende situation i
2018 har Juletræslauget besluttet at
ændre proceduren ved køb og tildeling af stadepladser. Vi meddeler

dette allerede nu, for at gøre opmærksom på at der kommer en ændret tilmeldingsprocedurer, og for at
opfordre dem, der til næste år ønsker
en stadeplads i 2018 om at holde øje
med vore indlæg i Mårsletbladet, når
vi nærmer os byfesten 2018.
Til slut tak for alt hjælp og vejrguderne for tørvejr det meste af dagen,
hvor mange af udendørsaktiviteterne
afvikles.
Mårslet Juletræslaug.
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Mårslet Revyen blev opført i Borgerhuset
i uge 40 med succes. Det var 36 år i træk. Som man kan se på billederne her, der er taget af Susanne og Jørgen Lauritsen, er et generationsskifte næsten gennemført.

Søren Pinds nye kæreste

Revyens to kritikhøns

Kandidat begejstring

mistrøstig

Kan det nu grilles

I pad

Dronningens nye sydvest

letbanearbejder (-e)

Shades of Grey versus
- Bauhaus

Stem på mig !
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Den sjældne RØRsanger
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Pressemeddelelse: (forkortet af red)

En hyldest til og om Odder Kommune:
Billetsalget til SAGN er skudt i gang!
Odder Kommunes store kulturbyProjekt: SAGN
kulminerer 18. november.

Efter 3 års arbejde med fortællinger fra fortiden og nutiden, udvekslet i møder mellem en lang række borgere og
kunstnere, kan man nu opleve en storslået koncertforestilling
på Remisen bag banegården i Odder. En koncert til byen om
byen.
SAGN har suget fortællingerne ud af Odder kommune set
gennem en gruppe kunstnere og borgere, og gennem en række workshops har de sammen gravet dybt ind i Odder kommunes DNA og fortællinger fra fortiden, nutiden og fremtiden. SAGN har skabt - og skaber fortsat nye møder, mens
den lokale kultur undersøges, styrkes og fremelskes. SAGN
kunstnerne er ikke i tvivl: Odder Kommune er mere end
almindeligt ok", siger Thea Vesti Pedersen.
SAGN opføres i Remisen d. 18. november 2017, en bygning fuld af Odder historier, hvor Oddergrisen blev plejet og
passet. Billetter kan købes på http://www.odderbilletten.dk/
arrangementer/694/sagn-koncert-forestilling---en-verden-affortllinger/
De medvirkende er
Sanger og komponist: TEITUR
Operasanger og komponist: ANDREA PELLEGRINI
Klassiske ensemble Lydenskab: KAROLINA LEEDO, SOFIA LIND PEDERSEN, MADS ULDALL-JESSEN og
THEA VESTI

Børneteater Teater Madam Bach: CHRISTIAN SCHRØDER
OG PERNILLE BACH
Komponist: EYVIND GULBRANDSEN
Danser: KIRSTINE HASTRUP
Multikunstner og scenograf: ROB VAN DEN BROEK
Tekster og Visuals af URSULA ANDKJÆR OLSEN og
SIGNE KLEJS
Film og filmlydspor: KETIL THAISEN og HANS SYDOW
og 150 borgere fra Odder Kommune

For yderligere information og kontakt, kontakt venligst
Kirstine Bauning på tlf.: 26805987 eller mail kirstine_bauning@hotmail.com
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

ARKIVERNES DAG 2017
Lørdag den 11. 11. kl. 11-14
Aktivitetskalender
Tirsdag den 7.11. kl. 19-21
Onsdag den 8.11. kl. 16-17.30
Egnsarkivet er åbent
Lørdag den 11.11. kl. 11-14
Arkivernes Dag - Åbent hus
Tirsdag den 14.11. kl. 19.30
Lokalhistorisk Aften
Tirsdag den 21.11. kl. 19-21
Onsdag den 22.11. kl. 16-17.30
Egnsarkivet er åbent
Lørdag den 25.11. kl. 13.30-15.30
Julemarked på Kildevang
Lørdag den 2.12. og 3.12.
Julestue i Borgerhuset

Før & Nu

Ting, der har forandret sig i min tid

Arkivernes Dag
Åbent Hus
I anledning af Arkivernes
Dag holder Mårslet Egnsarkiv
Åbent Hus, hvor alle er hjerteligt velkommen til at få en
snak om lokalhistorien og se
vores samling om Mårslet og
omegn.
Der vil være udstilling af billeder og andre genstande med
overskriften: Før & Nu - Ting,
der har forandret sig i min tid.
Arkivmedarbejderne er klar
til at svare på spørgsmål og vise rundt og så er der selvfølgelig kaffe på kanden.
Måske har du bedre tid at besøge dit egnsarkiv denne lørdag - du er meget velkommen!
Indgang fra skolens lille parke-ringsplads på Obstrupvej.
maarsletegnsarkiv.dk
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Obstrupvej 1, Mårslet, fotograferet ca. 1950 og 2015.
Huset ligger smukt i bymidten lige imellem Giber Å og Obstrupvej.
Her var tidligere købmandshandel. Den sidste købmand, Vilhelm Siig,
kan mange mårslettere endnu huske - også bagbutikken. Købmandshandlen lukkede 1977 . I dag er huset privat beboelse og det meste af
Mårslets trafik passerer her forbi hver dag uden at tænke på hvilket liv,
der også var her tidligere.

Lokalhistorisk aften — Tove Frost og skolen
Tirsdag den 14. november kl. 19.30 i Sognehuset

Denne aften har vi inviteret forhenværende lærerinde Tove Frost
til at fortælle sine erindringer fra
Mårslet Skole. Tove Frost underviste på Mårslet Skole i en årrække i 1950’erne og 1960’erne og
derefter andre steder, men har
sammen med sin familie boet i
Mårslet lige siden hun sammen
med sin mand, Erik Frost, kom
hertil og de blev ansat som lærerpar. Kom og hør om dette og meget mere. Alle er velkomne!
Vi glæder os til at se rigtig mange
til en hyggelig aften, der virkelig
står i lokalhistoriens tegn. Der vil
også blive vist billeder fra før og
nu.
Der serveres kaffe og kage
til kr. 40,Tove Frost fotograferet af Jørgen
Lauritsen 2016.

Mårslet Skoles ældste elever 1958.
Tove Frost ses yderst til venstre.
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Integration gennem Volleyball
I weekenden d. 4.-5. november bygges der bro
Unikt samarbejde
I et særligt samarbejde mellem Testrup Højskole, Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) og TMG Volleyball bliver Mårslethallen omdrejningspunktet for et spændende integrationsprojekt i weekenden den 4-5. november 2017.

Kulturel udveksling
Der er lagt op til kulturel udveksling i flere retninger, når unge med flygtningebaggrund skal bo på
højskole for en weekend med morgensamling og
fællessang, mens maden bliver lavet af dygtige
kokke fra Syrien, der frivilligt disker op med den
store, syriske festmiddag i forbindelse med volleyballturneringen.
Frivillighed er nøglen
Arrangementet er båret mest af alt af frivillige
kræfter, både lokalt og i resten af landet, og vi ser
frem til en oplevelse for livet.
Kig forbi Mårslethallen
Kampene bliver spillet om eftermiddagene og nysgerrige skal være velkommen til at kigge forbi
hallen (lørdag 14-17, søndag 13-15), få en snak og
heppe lidt på volleyballspillerne. Der er lagt op til
grin og sjove kampe, hvor det mest af alt handler
om at være med og på lige fod.

Sport i fællesskab
Unge med flygtningebaggrund fra hele Jylland, frivillige fra
DFUNK, højskoleelever fra Testrup Højskole og lokale volleyballentusiaster fra TMG Volleyball skal, med sporten i centrum,
mødes som med- og modspillere i Mårslethallen. Mere end 100
aktive forventes at deltage i løbet af weekenden.

På arrangørgruppens vegne:
Morten Grimstrup,
lærer Testrup Højskole.
Claus Jacobsen,
formand TMG Volleyball
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TMG Motion:

Fitness walking og flere instruktører

TMG Motion har fået lidt nyt udstyr, og så har vi fået en helt
ny aktivitet – Fitness walking.
Vore instruktører er klar til at modtage nye hold fra den 23.
oktober, det du skal gøre er at booke dig på et hold, du skal gå
ind på hjemmesiden under ”tilmelding til fitness-walking” her
er der 3 mulige tidspunkter, hvor du kan booke dig på et hold,
det er kun muligt at være max. 8 medlemmer til aktiviteten,
men det er sjovt og alle kan være med. Vi har her i begyndelsen
holdstart hver mandag kl. 20.00, torsdag kl. 20.00 og søndag kl.
17.00, aktiviteten vil varer ca. 1 time, og det kræver blot et
medlemskab i TMG motion.
Vi ønsker mere fokus på medlemmerne, derfor vil der være
én instruktør i 1-2 timer i motion hver uge, instruktørens opgaver vil være at hjælpe medlemmerne med nøglebrikker, introtimer og nye programmer/øvelser, desuden går vi i gang med at
uddanne 4-5 nye instruktører indenfor fitness, spinning og walking, vi glæder os meget til at møde vores medlemmer noget
oftere i motion.
Vi mener selv, vi er ved at være færdige nu og musikken spiller, det har været en lang og sej tur, men vi synes også, at det
har været det hele værd. Vi håber, det kan give nye impulser til
TMG Motion, og et godt sted at være og udøve sine aktiviteter,
og der er altid plads til én til.
Vi glæder os på medlemmernes vegne over resultatet, og håber på nogle gode oplevelser.
BESTYRELSEN

Når frivilliges indsats giver guld til Danmark

September måneds uge 38 blev en fantastisk uge for Danmark, sportsligt set. Med vores blot
5,7 mio. indbyggere var vi med helt fremme i, ikke bare en enkelt, men i flere forskellige
sportsgrene.
Det var ugen, hvor vi fik hele to verdensmestre i cykelløb. Yderligere erobrede vi en sølv- og
to bronzemedaljer ved mesterskaberne.
Caroline Wosniacki spillede verdenstennis hele ugen, besejrede bl.a. verdensetteren i semifinalen, og krydrede det hele med også at vinde finalen i Tokyo Open.
Badmintonverdensmester Victor Axelsen viste samme uge, at titlen ikke er en tilfældighed.
Med forrygende klasse udraderede han samtlige modstandere, heriblandt også verdensetteren, vandt finalen, også i
Tokyo, og er nu selv nr. et i verden.
Endelig skal nævnes, at uge 38 sluttede med, at vores unge golftalent sprang ud som decideret stjernespiller i Portugal. Med samme sportslige verdensklasse som de øvrige, spillede han den ene fejende flotte golfrunde efter den anden
på European-touren, og endte som suveræn vinder.
Når et så lille land præsterer så flotte resultater skyldes den foreningskultur vi har. I hver eneste by vrimler det med
frivillige ledere – også her i prægtige Mårslet!
Uden cykelrytternes, Carolines, Victors og Lukas’ tidligere trænere og ledere, samt alle andres utallige hjælpere
rundt omkring i de mange idrætsforeninger i hele Danmark, der hver især yder hver deres stykke frivilligt arbejde,
ville vi aldrig have oplevet en så vellykket sportslig uge, som nr. 38 i 2017.
Selv har jeg uendeligt meget at takke eksempelvis alle de trænere og ledere for, som mine egne tre sønner havde gennem 15 år i henholdsvis TMG-fodbold, TMG-Basketball, TMG-Håndbold samt Mårslet Skoleskak!
Frivilliges indsats er i sandhed guld værd – tusinde tak!
Med venlig hilsen
Kåre Th. Sørensen
Langballevej 124
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Mårslet Cykel Motion inviterer til fælles
Mountainbike (MTB) - træning!
Har du lyst at udfordre dig selv, mærke høj puls og opleve hyggeligt samvær i skøn natur i nærområdet - så er
dette måske noget for dig !
MTB fælles træning TIRSDAGE kl. 17 (husk lygter)
SØNDAGE kl. 9.00
Start ved Mårslet Station - tirsdag d. 24/10-17 (uge 43)
Niveauet er for alle - planlægges udfra fremmøde.
Mangler du en cykel kan denne lejes www.cykeludlejning.nu v.
Morten Bennebo, Mårslet Byvej 24
Følg med på MCM Fb-gruppe (kun for medlemmer)
Vintercup afd. postes som BEGIVENHED på MCM Fb-gruppe
Ønsker du medlemskab i MCM, så tjek www.maarslet.com
Her er kontonr. til indbetaling af 300,-kr (årlig kontingent)
Der bliver arrangeret teknik-træning og fælles ture til
andre spor (Silkeborg, Ebeltoft, Grenå og flere). Ellers vil træning foregå på de sløjfer som Vintercuppen involverer.

Vintercuppen er en traditionsrig begivenhed i MCM og
består af 5 forskellige afdelinger. Vi kører på en markeret
rute, 3-4 omgange på tid. Samlet vinder kåres med præmie
og ikke mindst ære :-)
Deltag i en eller flere afdelinger:
29-10-2017 MCM Vintercup 1. afdeling:
Skovmølleløbet. (vintertid starter)
26-11-2017 MCM Vintercup 2. afdeling: Lerpotten.
07-01-2018 MCM Vintercup 3. afdeling: Chilli race.
04-02-2018 MCM Vintercup 4. afdeling: Rockballe.
04-03-2018 MCM Vintercup 5. afdeling: Vilhelmsborg.
Michael Salomonsen: tlf. 40281215
Vi glæder os til at se jer - trænerudvalget:
Gitte, Michael og Peter.
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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
Martin Simonsen
Aktiv Hvidevareservice
gjorde.
Tværskiftet 4
Vi har en fysisk butik i Beder,
8330 Beder, 70101005
Tværskiftet 4, som har åben manwww.ahs.dk
dag 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

Your
tube
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9.30-17.30

36

MÅRSLET BLADET november 2017

MÅRSLET BLADET november 2017

37

38

MÅRSLET BLADET november 2017

danbolig Beder er vokset!
Vi er nu fire butikker beliggende i
Ry, Galten, Skanderborg og Beder
som samarbejder 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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Husk
Deadline
den
10.
i hver måned
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Månedens mest velkomne og savnede billede:
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