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Leder
Kære nabo
Ved det seneste årsskifte blev Kommuneplan 2017
vedtaget af Aarhus Kommune, og dermed er en vigtig
del af rammerne for udvikling af vores lokalområde
kendt ca. 12 år frem i tiden. Det er netop derfor den er
så vigtig. Hvis I ønsker det, kan I selv orientere jer på
www.aarhuskommuneplan2017.dk.
Fællesrådet glæder sig over, at Kommuneplanen fremstår som forenelig med principperne i Helhedsplanen
for 8320, der er medtaget som bilag til Kommuneplanen. Aarhus Kommune og Byrådet har derfor leveret på
løftet om inddragelse af Fællesrådene i forbindelse med
kommuneplanen. Det er intentionen at Helhedsplanen
løbende skal inddrages i den kommunale planlægningspraksis, hvilket Fællesrådet er særligt opmærksom på.
Vedtagelsen af Kommuneplanen medfører, at vi lokalt
kan komme videre med Helhedsplanarbejdet, der nu vil
blive markant mere praktisk orienteret. Til det formål er
der som tidligere beskrevet oprettet to lokale udvalg –
og Fællesrådet vil nu overveje hvorledes hele 8320 kan
inddrages yderligere i arbejdet med Helhedsplanen.
I de kommende måneder vil Fællesrådet derfor arbej-

de med den samlede anvendelse af Mårslet Bladet, Mårslet.net samt andre mulige platforme, som tilsammen kan
skabe nye muligheder for debat og inddragelse. Det ligger
os meget på sinde, at vi kan fastholde en konstruktiv lokal
debat, så debatten samler området og nuancerer evt. problemstillinger i stedet for at splitte lokalpmrådet. Det vil
være styrende for vores tilgang til anvendelsen af nye platforme og formater.
Fællesrådet er dertil meget optaget af Aarhus Kommunes
arbejde med Letbanen og Beder-Beringvejen og arbejder
også her aktivt for at sikre hele lokalområdet den bedst
mulige information. Det har længe været ønsket lokalt, at
det blev muligt at krydse banelegemet flere steder i og
udenfor Mårslet, så de to dele af byen hang bedre sammen. Vi vil forsøge at udnytte evt. nye muligheder i forbindelse med anlæggelsen af både Letbanen og BederBeringvejen. Vi glæder os aktuelt over den nye sti mellem
det nedlagte rensningsanlæg og Vilhelmsborg og opfordrer alle til at deltage i indvielsen i april måned. Stilauget
fortjener en særlig ros for deres store arbejde med at muliggøre dette.
På gensyn i foråret
Mvh
Anders Kjær
Formand

Foto Jesper Andersen
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REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I
MÅRSLET FÆLLESRÅD
27. februar 2018 i BORGERHUSET MÅRSLET.
Formand for FU Anders Kjær bød velkommen.
1.Valg af dirigent. Carsten Pedersen blev valgt
2. Valg af referent. Anette Poulsen blev valgt.
3. Godkendelse af 18 fremmødte repræsentanter.
4. Aflæggelse af beretning om Fællesrådets virke.
Beretningen er rundsendt sammen med dagsordenen, og forventes læst af de fremmødte. Anders laver nogle nedslag fra
beretningen. To af de nye udvalg er ved at være i gang. Vi var
lidt afventende i forhold til Kommuneplanen. De andre udvalg
skal også i gang, men det er ok med lidt erfaring, inden vi går
videre.
Der er ros til FU for forarbejdet med udvalgene. Det anbefales
at der bliver en koordinering mellem de forskellige udvalgsformænd, da flere af tingene overlapper hinanden.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskab for FU ved Poul. H. Poulsen. Der er ikke brugt penge til lokale aktiviteter i 2017. Det forventes, at budget 2018
kommer til at se ud som regnskab 2017.
Regnskab for Mårslet bladet ved Ivan Dybvad. Ivan overtog kassererposten fra Lars P. Nielsen i marts 2017. Regnskaber
var ”lige til at gå til”. Bladet har en positiv egenkapital på
156.016 kr.
Det drøftes, hvordan vi kan få flere til ”at give en hund”. Der
var ikke så mange sidste år, der sendte penge, som der plejer at
være. Det ser ud til, at der kommer flere ”hunde” ind i 2018.
Måske skal vi opfordre på Facebook.
Ros til dem der står for bladet. Der har været lidt udfordringer
i forhold til distribuering af bladet. Enighed om at det er godt,
hvis foreningerne og spejderne m.m. kan distribuere bladet, så
pengene går til foreningslivet i byen.
Der er en opfordring til at få foreningerne og FU medlemmerne til at levere lidt mere stof til bladet.
6. Godkendelse af budget samt fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og kontingent.
Budgetterne for 2018 blev godkendt i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2017.
I forhold til indmeldelsesgebyr og kontingent var der ingen
ændring.
7. indkomne forslag – herunder forretningsudvalgets forslag til
arbejdsområder i det kommende år.
Der var ikke indkommet nogle forslag.
Under punktet drøftede man problemstillingerne vedr. byrådsbeslutningen om private fællesveje og de konsekvenser, det får
for grundejerne.
Forslag om at FU kunne lave et udbud i forhold til snerydning
og vedligeholdelse af vejene.
8. Valg til forretningsudvalget.
På valg til FU: Jens Thomsen, bliver genvalgt. Anders Kjær,
bliver genvalgt. Søren Pallesen bliver valgt.
1. suppleant Troels Laursen, bliver genvalgt 2. suppleant posten er ubesat.
Repræsentantskabet gav mandat til, at FU kan supplere
sig med en suppleant yderligere i løbet af året.
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Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. valg af referent
3. godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af
to stemmetællere
4. aflæggelse af beretning om fællesrådets virke
5. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. godkendelse af budget samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr
og kontingent
7. indkomne forslag - herunder forretningsudvalgets forslag til
arbejdsområder i det kommende år
8. valg til forretningsudvalget
9. valg af revisor og revisorsuppleant for det kommende år
10. eventuelt – herunder status fra udvalgene: ”byens afgrænsning” samt
11. ”grønne områder og stier ”

9. Valg af revisor og revisorsuppleanter. Finn Jacobsen og
Henning Hansen genvælges.
10. Eventuelt – herunder status for udvalgene: ”byens afgrænsning” og ”grønne områder og stier”.
Ivan Dybvad er tovholder for arbejdsgruppen vedr. ”byens
afgrænsning. Den består af 6-8 personer. Gruppen havde sit
første møde den 21/2. Materialet skal afleveres til FU inden
sommerferien.
Emner som gruppen har drøftet: De grønne kiler, kun én
skole i Mårslet?, Beder – Bering Vejen skal være byens sydlige afgrænsning, skel mellem Mårslet og Tranbjerg så de ikke
vokser sammen og byens størrelse?
Jørgen Brandt Andersen er sammen med Søren Riber tovholder vedr. ”grønne områder og stier”. Der er syv m/k ´er i
gruppen. Gruppen fokuserer på hele 8320 og ikke kun Mårslet by. Denne gruppe skal ligeledes aflevere materiale til FU
inden sommerferien. Emner der har været drøftet i gruppen:
Passe på de grønne kiler, beskytte vores grundvand og overfladevand, hvordan med Beder – Bering vejen? Skoleveje/
stier, pendlere m.m. Ideerne fra borgermøderne tages med i
det videre arbejde.
Arbejdet griber ind i allerede igangværende projekter. F.eks.
Vilhelmsborg projektet, hvor kommunen vil lave området til
et af flere nye udflugtsmål. Gruppen vil se på, hvordan området kan gøres mere tilgængeligt. Der vil komme et skitseforslag.
Anders takker de to udvalg, og FU venter spændt på at få
fremlagt projekterne til sommer.
For en god ordens skyld skal nævnes, at Stilauget stadigvæk
eksisterer. Det er ikke erstattet af ”grønne områder og stier”
Christian Thomsen orienterer om Skt. Hans fest i Mårslet.
Der er allerede mange tilmeldte. Man kan følge med på Facebook. Evt. overskud vil gå til Multihallen.
Søren Riber orienterer om en proces med Aarhus kommune
og Aarhus Vand. Der kommer sandsynligvis et privat sprøjteforbud i haverne. Opfordrer til at lave en erfagruppe i forhold
til dette.
Venlig hilsen
Anette Poulsen Referent.

En klumme om små ting
Til gengæld er det spændende, om der kunne pustes mere
liv i Vilhelmsborg. Med en aktiv Testrup Højskole på den
ene side og et aktivt Moesgaard Museum på den anden
side samt (måske) en letbane lige til døren, er det en oplagt
ide, at fuldende denne akse med et aktivt Vilhelmsborg i
midten. I princippet kan det jo blive til alt, lige fra iskageboder og karruseller, til et center for fredelige naturpletter,
økologiske sansehaver, udforskende naturvandringer og
fælles arrangementer med Højskolen og Museet. Ved siden af at være center for hestesport og ramme om Festspillene, som i sig selv er kvaliteter, der periodevis skaber liv
på godset.
I Himlen Sol, paa Jorden Paaskeliljer
Et gyldent Syn i sorte Bondehaver,
det første Grønt, før Kaal og Petersilje!
Til Sønden stod den med de gule Kraver
og svajed i en arg og iset Vind,
den jyske ”Paaskeøsten”, strid og stind.
Paa Marken nyfødt Lam i Vinden vakler.
Og Pilen gynger Lys på Sølverrakler.
(Jhs. V. Jensen: Aarstiderne 1923)
Tekst og billeder: Ole

Kultur og Natur og masser af Historiens Vingesus
blander sig med hinanden i Mårslet og omegn. Hørret
Skov er en fortryllet skov med sine oldtidsminder strøet
ud i skovbunden. På strandene flyder stenalderens redskaber, skødesløst efterladt af forfædrene, efter endt
brug - og lige til at samle op. Forfatteren Johannes V.
Jensen siger et sted i et af sine skrifter, at når man står
med sådan et 6000 år gammelt redskab i hånden, kan
man fornemme sin forfader bag det.
På tværs gennem sognet ligger to Herregårde og en
Højskole – om noget, giver det en splint af spændvidden i samfundet før os - fra Højenlofts Sale til Husmandens Universitet, fra kancellisprog til det levende ord.
I dag har begge herregårde fundet ny anvendelse,
mens højskolen lever sit liv som højskole, om ikke upåvirket af forandringer i det omgivende samfund, så dog
som bærer af en århundrede lang tradition.
Nu er 1. april jo traditionelt narreværkets tid, og det
kunne naturligvis være fornøjeligt at fortælle en
’historie’ om, at Vilhelmsborg skal sættes til salg, med
henblik på at indrette bygningerne til fashionabelt hotel
for rige mennesker fra den anden side af jordkloden,
som vil på ferie med deres heste - men det vil vi afholde
os fra!
MÅRSLET BLADET april 2018
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Mårslet Multihal: Status på byggeriet
Arbejdet med Mårslet Multihal fortsætter, selvom vi har haft
en lang vinterperiode med vådt og koldt vejr.
En svær opstart
I foråret 2017 havde vi
en svær opstart, fordi
vores byggepladsvej,
som Aarhus Kommune
skulle udføre, blev forsinket 2 måneder. Derudover fandt vi ud af, at
grunden var olieforurenet
og fyldt med en masse
brokker og gammelt byggeaffald. Trods disse
uforudsete udfordringer
blev spærene rejst i efteråret.
Rejsegilde

Den 1. november fejrede vi rejsegilde sammen
med håndværkere og
forventningsfulde Mårslet
-borgere.
Tagdækningen færdiggjort
Siden da er tagdækningen færdiggjort, og
ydervæggene er nu efterhånden klar til den
færdige facadebeklædning. De ydre rammer
giver nu et indtryk af det færdige byggeris udformning og størrelse.
Arbejdet med den indvendige færdiggørelse
af den store hal, de to store aktivitetssale, depot- og fællesrum samt omklædningsrum, er
også startet op.
Multihallen afleveres:
Planen er, at multihallen afleveres til Fonden
inden sommerferien, hvorefter inventar og udstyr kan monteres i de første par uger i august.

Der mangler stadig midler
Fonden har fået flere donationer af møbler og lydudstyr.
Vi savner dog stadig midler til mere inventar, idet vores
fondsansøgninger desværre ikke har givet den økonomiske indsprøjtning, som vi havde håbet.
Der er derfor stadig mulighed for at købe mursten til
sponsorvæggen – og øvrige donationer er fortsat mere end
velkomne.
Aktiviteter i multihallen
Sideløbende med byggeriet er arbejdet med at skabe aktiviteter i Mårslet Multihal gået i gang.
Ud over interessen fra de enkelte afdelinger i TMG, oplever vi en stor interesse fra andre interesserede parter. Det
giver os en tro på, at Mårslet Multihal kommer til at skabe
rammerne om mange forskellige brugere og aktiviteter –
helt som det oprindeligt var intentionen.
Sammenbygning med skolen
Byggeriets Fase 2, som er sammenbygningen med Mårslet Skole, ser nu også
ud til at gå ind i den sidste forberedelsesfase, inden byggeriet kan påbegyndes.
En god samlet løsning
Fonden har igennem det seneste halve
år arbejdet intenst sammen med Mårslet
Skole og Børn & Unge på, at skabe en
god samlet løsning.
Resultatet bliver forventeligt en udbygning af skolens eksisterende køkkenfaciliteter.
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https://www.facebook.com/groups/520907824944600/?ref=group_header

På facebook kan du finde dette:
Denne opgradering vil kunne bidrage til at skabe bedre vilkår
for madlavning til Mårslet Skole, samtidig med, at der kan laves
mad til arrangementer uden for åbningstid såsom stævner og
aftenåbninger i Mårslet Multihal.
Derudover har Mårslet Skole givet os mulighed for at låne
køkkenfaciliteterne, til egen madlavning og tilberedning, uden
for skolens åbningstid. Det giver helt nye perspektiver til vores
nye fælles samlingssted.
Dobbeltudnyttelse af kantinen
Ud over køkkenudbygningen påregner vi at kunne åbne, med
glaspartier, til den eksisterende hal, så der skabes større kontakt mellem kantineområdet og hallen.
En ny forbindelse mellem skolens kantine og Mårslet Multihal
vil bidrage til, at dobbeltudnyttelsen af kantinen uden for skolens åbningstid kan blive en realitet.
På denne måde vil der både kunne skabes mulighed for fællesarrangementer i kantinen, og i Mårslet Multihals fælleslokaler (X-faktor).
Opgradering af omklædningsrum
En anden del af fase 2 indebærer en opgradering af de eksisterende omklædningsrum, for enden af kantinen. Disse omklædningsrum vil blive forbundet med de indendørs arealer, så
de både kan benyttes til udendørs og til indendørs aktiviteter.
Det er målet, at ombygningsarbejderne i køkken, kantine og
omklædningsrum kan udføres i skolens sommerferieperiode,
mens de øvrige arbejder med forbindelsesarealerne kan igangsættes efter sommerferien med afslutning til jul i år.
Vi ser frem til at åbne dørene til MultiHallen medio august.

Kære Mårsletter
Vi samler hele byen til Sankt Hans aften,
her er plads til alle. Tag din familie og nabo
med ned på boldbanen, hvor vi slår et stort
cirkustelt op med plads til 500 mennesker. Vi
sørger for at arrangere lækker mad til hele
familien.
Vi sørger for en skøn og mindeværdig dag
med mange spændende aktiviteter, og fokus
på dejlige oplevelser for alle. Følg med på
siden her når forsalget starter.
Hvem står bag?
Arrangørerne af Sankt Hans i Mårslet er det
lokale netværk – Group8320. Gruppen består
af 40 familiefædre fra Mårslet, der mødes
seks gange om året til sjov/ballade, faglige
temaer og som derudover støtter idræt og kulturelle aktiviteter i Mårslet.
Gruppen har gennem de seneste år doneret
over 100.000kr. til forskellige formål. Hvis

Med venlig hilsen
Fonden Mårslet Multihal

arrangementet genererer et overskud går det
til Mårslet Multihal og andre formål i Mårslet.
Senere følger: Der nu solgt 500 billetter til
Sankt Hans - mange tak for den store opbakning - vi skal gøre alt hvad vi kan, for at det
bliver en mindeværdig dag!
Vi har valgt at udvide arrangementet med
yderligere 200 billetter, for at der er plads til
alle der ønsker at blive en del af festen.
PS: Husk at Sankt Hans i Mårslet er for
alle, også dem der ikke køber madbillet. Der
er aktiviteter, boder, og bål for hele byen.
De bedste hilsner
Group 8320 (v. Christoffer Axelsen)
Søg på "Sankt Hans i Mårslet"
MÅRSLET BLADET april 2018
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22. april 2018 gør vi igen Mårslet renere at bo i.
Søndag, den 22. april kl. 10.00 starter
vi med rundstykker, sponseret af Superbrugsen.
Alle vil naturligvis gerne bo i et pænt
og rent område, ligesom derhjemme, og
derfor gentager vi traditionen for 20.
gang. Undersøgelser viser, at folk føler
sig både gladere og tryggere, hvis rummet omkring dem er pænt og velholdt.
Det gælder både byrummet, de grønne
områder og deres egen stue.

din indsats. Vi har store gennemsigtige affaldsposer, men har du en trafikvest og havehandsker, så tag dette
med.
I øvrigt henviser vi til
www.renbyaarhus.dk Det er en
inspirerende og positiv hjemmeside.
Renbyaarhus.dk er et projekt, som
også støtter lokale initiativer, som
vores her i Mårslet. I år har vi formentlig gribetænger til alle deltagere,
takket være projektet.

Vi plejer at være mange mårslettere omkring 40 - 50 personer i alle aldre.
Har du ikke deltaget før, så møder du
bare op på byens torv. Du er garanteret
samvær med hyggelige mennesker, der
også vil være med til at gøre en forskel
til fordel for Mårslet. Du er meget velkommen.

Det er drønirriterende, og det føles
uretfærdigt at samle op efter andre,
men det giver en vigtig læring til de
børn, der deltager. Det giver god adfærd og det smitter af på andre. Det
skaber gode ambassadører, der ved,
hvordan man opfører sig i naturen.

Efter en kort instruktion, hvor vort
nære lokalområde deles op, kan du selv
bestemme, i hvilket område du vil lægge

Efter endt affaldsindsamling - dog
senest kl. 11.45 – mødes vi igen og
slutter af med øl og vand, sponseret

af Superbrugsen. Vores brugsuddeler Troels
er så begejstret for, at projektet er så vedholdende og at vi faktisk kan fejre en slags jubilæum (20 år), at han og slagtermester Peter vil levere alle varerne til en god hotdog,
som alle der deltager i indsamlingen, kan
lave helt efter egen smag.
Har du spørgsmål inden da, er du altid
velkommen til at ringe til Jørgen Brandt på

2979 0264.
På gensyn på byens torv, søndag, den
22. april kl. 10.00.

Mårslet Stilaug
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Dagplejen i Mårslet søger dagplejere!
Vi søger en dagplejer som har erfaring med børn i alderen 0-3 år og kan støtte børnene i deres udvikling:
Er nærværende og engageret og kan give børnene omsorg
Som kan skabe et kærligt og udviklende børnemiljø
Har børnevenlige rammer inde og ude
Giver børnene en sund og varieret kost i henhold til kommunens kostpolitik
Er fysisk robust og har et positivt livssyn
Har gode kommunikative evner i forhold til at vejlede og samskabe med forældrene
Kan skabe en hverdag, hvor børnene får gode udfoldelsesmuligheder, både fysisk og psykisk.
Er fleksibel og har gode samarbejdsevner
Som dagplejer åbner du dit hjem for 4 børn og deres forældre, en arbejdsplads for dig, hvor selvstændighed
og ansvarlighed er vigtig. Derfor forventer vi at:
Din familie er positivt indstillet i forhold til at hjemmet bliver dagplejehjem
I samarbejdet tilbyder vi:
Gode og engagerede kolleger:
Fællesskab i legestuegruppe
Støtte, faglig vejledning og inspiration af dagplejepædagog, som følger børnenes udvikling
Ugentlig arbejdstid er 48 timer
7 fridage om året udover de 6 ugers ferie
Mulighed for at optage egne børn under 3 år i din dagpleje
Lån af legetøj og inventar
Deltagelse i kompetenceforløb
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med FOA og KL
Udover personlige fradrag er der et skattefradrag på 57% til dækning af bl.a. kost til børnene og slitage på hjemmet
Læs evt. mere om dagplejen på www.maarsletdagpleje.dagtilbud-aarhus.dk
Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder Hanne Mikkelsen på telefon 2920 8381. Er dagplejen en arbejdsplads for dig, send din ansøgning snarest mulig til:

Hanne Mikkelsen,
Dagplejen i Mårslet, C/O Nymarken, Nymarks Alle 1, 8320 Mårslet.
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Pengeuge
besøger
Mårslet
skole
Pengeuge 2018 er skudt i gang.
8.C på Mårslet Skole fik mandag
12. marts besøg af Kasper Kortsen,
filialdirektør i Djurslands Bank i
Tranbjerg, som fortalte de unge en
masse om renter, opsparing, budget,
digital sikkerhed og meget andet.
Kort sagt – de unges privatøkonomi
var på dagsordenen.

nesker, som optager for mange af de
såkaldte hurtige lån uden at kunne
betale dem tilbage.

Har I hørt om Kviklån?
Sådan indledte Kasper Kortsen,
filialdirektør fra Djurslands Bank, sit
indlæg for 8.C på Mårslet Skole.
Hænderne fløj da også hurtigt i vejret:
Jeg har hørt, at det er helt vildt dyrt
at låne penge med et kviklån, lød det
fra en elev, og flere omkring ham
nikkede med.
Alle har hørt om TV-programmet
Luksusfælden og kunne hurtigt associere et kviklån med uheldige men-

Det koster penge at låne penge
Formålet med Pengeuge er at højne børn og unges finansielle forståelse gennem undervisning i matematik i folkeskolens ældste klasser. I
8.C på Mårslet Skole blev en opmærksom klasse klogere på blandt
andet renter, indtægter, budget, skat
og opsparing.

Kviklån er rigtigt farlige, fordi
man nemt kan blive lokket til impulskøb. Lad være med at blive fristet af kviklån. Det er meget bedre at
spare op, fortalte bankmanden.

I skal altid huske, at det koster
penge at låne penge. I skal tænke jer
godt om, lød det fra Kasper Kortsen.

Som noget nyt i år blev der også sat
fokus på de unges færden på nettet, fx
ved nethandel. Her var budskabet fra
bankmanden:
Hold øje med de hjemmesider,
som I handler på – og pas på jeres
koder.
Det er Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening,
som i fællesskab arrangerer Pengeuge 2018 i perioden 12.-16. marts.
For yderligere information eller
supplerende kommentarer:

Filialdirektør Kasper Kortsen,
Mobil 2277 5867

Kasper
Kortsen
fra Djurslands Bank
havde en
god dialog
med 8.C
om de unges privatøkonomi.
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Antroposofisk Meditation
v./ Agnes Hardorp, fra Goetheanum, Dornach
”Om at få kontakt med dit højere Selv”
Afholdes i Aarhus d. 20. - 22. april 2018
Kurset holdes på engelsk
Information/Tilmelding: Else Marie Kaasbøl
E-mail: emk.lysbro@gmail.com
Mobil: 2538 9118
MÅRSLET BLADET april 2018
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Egnsarkivets åbningstider:
Tirsdag den 3. april kl. 19-21
Onsdag den 11. april kl. 16-17.30
Tirsdag den 17. april kl. 19-21
Onsdag den 25. april kl. 16-17.30
Indgang fra skolens P-plads på Obstrupvej. Alle er velkomne til at besøge os!
Arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, tlf. 40349838
Mail: maarsletarkiv@gmail.com
www.maarsletegnsarkiv.dk
se i arkivets samlinger på www.arkiv.dk

Tid til fornyelse af
medlemskab
Som medlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening støtter du samtidig
Mårslet Egnsarkiv.
Lokalhistorisk Forening har som formål at formidle vores lokalhistorie og
derfor arrangerer vi foredrag, byvandringer og udstillinger. Vi udgiver
bøger og hæfter og er med til at holde
Mårslet Egnsarkiv åbent for besøgende og bevare og stille arkivalier til rådighed. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du bliver mindet
om arrangementer og udgivelser.
Årligt kontingent:
Personligt: 75 kr.
Husstandsmedlemskab: 150 kr.
I disse dage omdeles indbetalingskort
til nuværende medlemmer som ikke
deltog i generalforsamlingen i marts.

Mårslet – Lokalhistorie er på facebook
Giv os et like !

Gemmer du på gode sager til
Egnsarkivet?
Gennem 1970’erne, 80’erne og 90’erne har arkivet modtaget meget materiale fra foreninger, forretninger, virksomheder og fra private personer. Materiale som eksempelvis protokoller,
dokumenter, breve og ikke mindst fotografier.
Efter den tid er aflevering af arkivalier
til arkivet desværre faldet støt. Derfor
et lille opråb: ”Se efter på dine hylder
og i dine skuffer, om der er noget, du
kan tænke dig, skal bevares på Mårslet
Egnsarkiv”.

Mårslet Egnsarkiv har modtaget en del arkivalier vedr. Mårslet Station som
Aarhus Letbane ikke var interesseret i at overtage fra HHJ’s arkiv i Odder.
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Hvis du ikke vil af med dine papirer og
billeder, kan du udlåne dem til Egnsarkivet, så vi kan kopiere eller scanne
dem.
Materiale, som du synes er for privat
til, at alle skal have adgang til det, kan
blive klausuleret i en kortere eller længere periode.
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Aktiviteter

April-2018
Fredag d. 6. april kl. 13.45.
Kaffebord med efterfølgende Gudstjeneste.
Fredag d. 13. april kl. 14.00.
Kom og syng med Uffe Torp.
Søndag d. 22. april kl. 14.00.
Venneforeningens Bankospil.

Onsdag d. 25. april kl. 14.00 – 16.00.
” Danmark spiser sammen ” er en national
begivenhed sat i verden af Folkebevægelsen
mod Ensomhed. I den anledning inviterer
Kildevang til
Store Bagedag i Caféen.
.

(Se i øvrigt omtalen andet sted i bladet.)
Ret til ændringer forbeholdes.
OBS! Flere nye lokaltelefonnumre til:
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.
Lokalcenterrådets tlf.: (9.00-12.00) 30505817.
Caféens daglige madplan kan altid findes på www.moldt.net/netcafe/ Cafeéns tlf.: 41855225.
Genbrugsen Kildevang er altid åben torsdage i ”lige uger” kl. 15.00 til 17.00.
Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K. 86290447, Villy P. 40312445 og Henry L. 41689076.
Birgit W. Jørgensen, Forstander tlf.: 29209651.
Gitte Sand, De forebyggende Hjemmebesøg, tlf.: 51180629. Ma.- tors. 8.30-9.00
Sundhedsenheden - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på tlf.: 87 13 16 00.

Venneforeningen på Kildevang.
Vi vil gerne gøre opmærksom på vores BANKO-SPIL

Søndag, den 25. marts og søndag den 22. april
Kaffe og lagkage til kr. 25.00, øl og vand kan købes.
Desuden sælger vi amerikansk lotteri. Vi glæder os til at se rigtig mange.

ALLE er velkomne.
Arrangementerne foregår i Cafeén på Kildevang kl. 14.00.
Kender du/I ikke Venneforeningen, kan jeg fortælle, at vi er en støtteforening til Kildevang, der
samler på medlemmer; vi har for tiden 129 medlemmer, så vi kan glæde de ældre på Kildevang
med en hyggelig middag og underholdning en gang imellem,
og det er en stor fornøjelse både for os og for de ældre.
Vi kan fortælle, at vi holder beboermiddag tirsdag den 27
marts, for Kildevangs beboere og for de beskyttede boliger.
Vi er mange, så det er kun for beboerne, der er desværre
ikke plads til gæster.
Et medlemskab koster kr. 50,00 om året pr. person.
Inger Christiansen Formand
MÅRSLET BLADET april 2018
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Danmark spiser sammen

STORE KAGEDAG I MÅRSLET

For alle i Mårslet – UNG SOM GAMMEL
Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3A
I anledning af ”Danmark spiser sammen” inviterer Lokalcenter Kildevang til kagebord

ONSDAG DEN 25. APRIL 2018 KL. 14.00-16.00
Arrangementet koster kun 20 kr. , fordi vi gerne vil støtte initiativet
”Danmark spiser sammen”.
Vi håber, at se rigtig mange Mårslettere - så kom alene eller tag din nabo, genbo eller ven under armen og få en dejlig eftermiddag på Kildevang.
Venlig hilsen
Centerrådet på Lokalcenter Kildevang
NB: Der vil være mulighed for transport for gangbesværede. Kontakt Hanne Torp, tlf:
30505817 (træffes bedst hverdage ml. kl. 9-15)
Danmark spiser sammen
'Danmark spiser sammen' er en national begivenhed, hvor Folkebevægelsen mod Ensomhed sætter fokus på ensomhed i Danmark.
Vi er vant til at mødes om måltidet. Det er en del af vores kultur.
Derfor er det fælles måltid i hverdagen et godt afsæt, når vi skal gøre en forskel. I måltidet oplever vi nærvær, nyder maden og samværet med hinanden, og her styrker vi gamle fællesskaber og etablerer
nye.
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Nu, da foråret er på vej, og sommeren er lige om
hjørnet, så er det ENDELIG TID TIL TENNIS !
I år byder TMG Tennis på gode nyheder, se her:
· Vi har en ny, meget avanceret bold-kanon,
hvis du vil øve slagene alene
· Vi får kunstofbane, af en rigtig god kvalitet,
takket være kommunal støtte.
· Vi har GRATIS træning for både børn (følg
opslag herom på nettet eller vores hjemmeside) og voksne (søndage fra 10 til 11), foruden at vi planlægger at tilbyde PROFESSIONEL træning, i hvert fald i foråret (følg, igen,
sagen på de sociale medier).
· Vi har gratis låneketsjere og lånebolde og et
hyggeligt anlæg, midt i Mårslet Naturpark !
· Kontingentet er uforandret fra sidste år (se
på hjemmesiden de mange muligheder, også
for familier)

Vores slagplan (!) for sæsonen er :
· Lørdag d.14. april kl. 10.00 : baneklargøring, alle bidrag er velkomne og de ti første frivillige får en GOD
flaske vin, af vores gode sponsor Hagelquist Vine !!
· Lørdag den 5. maj kl 11.00 : Standerhejsning med turnering åben for alle aldre og niveauer på Tennisportens
dag, som fejres over hele landet, og derfor også i Mårslet. Klubben giver mad og væske til de dystende !
· Tre turneringer i løbet af sommeren, med åbent spil for
alle, og igen klub-forplejning (følg opslag på nettet).…
Det vigtigste er, at Tennis er en dejlig og udfordrende
sport, som giver motion, hygge og kamp til stregerne.
Perfekt til at opbygge god kondi og mental sundhed efter den
lange og grå vinter.
Og vi benytter lejligheden til at takke vores sponsorer for
deres vigtige bidrag til at Tennis er den dejligste sport i Mårslet.
Har du spørgsmål, så bare skriv til os :
bestyrelsen@tmg-tennis.dk
Vi ses og vel mødt !
Mvh/bestyrelsen
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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
MÅRSLET BLADET april 2018
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Foto Jesper Andersen

Ny SØ - får gammelt navn
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Vi har en fysisk butik i Beder, Tværskiftet 4, som har åben mandag til
fredag
Martin Simonsen
imellem 8 Aktiv Hvidevareservice og
Your
16, dog 15
om
Tværskiftet 4
fredagen. 8330 Beder, 70101005
tube
www.ahs.dk
Der er også
mulighed
for
at leje maskiner igennem firmaet.
Service kan bestilles på 70101005 eller http://www.ahs.dk

E-mail Mårslet-bladet
indlaeg@maarslet-bladet.dk
annonce@maarslet-bladet.dk
www.maarslet-bladet.dk
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Lidt om bladets økonomi
I 2018 budgetteres der med et nul-resultat. Fremstillingsomkostningerne stiger med knap kr. 10.000, tilsvarende
distributionsomkostningerne, der i 2018 budgetteres til kr.
65.000.

Annoncepriser 2017 - 18

Her arbejder vi i skrivende stund på at få en permanent
løsning på plads, efter PostNord ikke længere ønsker at
varetage et sådant forretningsområde.
For at få budgettet til at hænge sammen, har jeg været så
optimistisk at budgettere med at 50 enkeltpersoner/
familier vil donere ”en hund” til bladet.
Det kan gøres via netbank: reg.

nr. 5072 konto
nr. 1091531 eller via mobile pay 2047 5889 (så vil
jeg foretage en ugentlig overførsel af indgåede betalinger)
Ivan Dybvad
Mårslet Bladets kasserer

Giv en hund til Mårslet-Bladet
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Under

Foto Jesper Andersen
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Letbanen

