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Leder
6000 and counting
Måske mangler der et par sjæle i, at vi har nået det lidt
magiske tal 6000 indbyggere i Mårslet (8320), men et er
givet; vi har overhalet flere danske købstæder og provinsbyer. Men er vi så en rigtig by?
Hvis man spørger mårsletterne, så er svaret nok; ja.
Hvis man spørger Byrådet og Borgmesteren er svaret
"naturligvis"; ja, men hvis man spørger Forvaltningen
og dens enkelte afdelinger; er svarene nok lidt mere
uldne og varierede.
Vort energiske fællesråd, personificeret ved Forretningsudvalget, som jo er alle de mårsletske foreningers
”overforening”, kæmper lige nu en heroisk og indtil
videre, i praksis, resultatløs kamp for at begrænse byens
eksponentielle vækst.
Men nu er der, qua de to grupper af individuelle borgere, der sammen med FU arbejder med at opstille generelle og objektive kriterier for, hvad vi ønsker for vores bys fremtidige udvikling ved at komme godt, demokratisk gods i ønskerne.
Vil man lidt ned under huden på de lokale tilstande –
det vil sige prøve på at forstå hvorfor det er som det er –
er det en god ide først at tænke tilbage på tilstandene
omkring vore to herregårde i Middelalderen, hvortil
Forvaltningen meget passende har skruet Giberåens løb
tilbage til. Vores nabolandsby Grumstrup, er
simpelthen fjernet fra landkortet – og alle
slaverne – undskyld - hovbønderne er nærmest uddøde.
Så blev vi omskabt til en stationsby med
hele 7 jernbaneoverkørsler. Eget hotel, bank
og bager, mejeri og brugs, slikbutik og
smedje o.m.a, samt ikke at forglemme, egen
kommune.
Det er nu gået tilbage på flere fronter.
Jernbaneoverskæringer er reduceret til en.
Nul bank, mejeri og hotel. Kommunemæssigt er vi blevet opslugt af Aarhus – faktisk i
hele to omgange – det kræver en omfattende
analyse at forstå.
På det planmæssige område er der sket
meget. Fra at kunne myldre hen på kæmnerkontoret (i dag; Borgerhuset) kunne man få
sine ønsker behandlet, hvis man ellers var
gode venner med kæmneren - og da han var
en hædersmand, kunne alle principielt få
deres mening luftet.
I dag er det noget sværere entydigt at nå til
beslutningstagernes kreds.

Inden vi kaster os ud i en tilbundsgående analyse af den
kreds, er det nok bedst at nynne med på denne kendte strofe:
Vi elsker vort land,
Og med sværdet i hånd
Skal hver udenvælts fjende beredte os kende!
Men mod ufredens ånd
Over mark, under strand
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde:
Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde,
Dem vil vi fra livet med glædesblus holde
Vi vil fred her til lands
Sankte Hans, sankte Hans
den kan vindes hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde.
Holger Drachmann – der var engang!
Nu da Group 8320 vil arrangere Sct. Hans bål og spisning i
næste måned er det ekstra aktuelt at tænke lidt over dette vers
– af gamle Holger, der nu havde fattet meget godt, hvad der
forekommer af mærkelige ting i alle de gamle landsbyer og
stadig gør, hvad enten de er blevet til spøgelsesbyer eller større
ansamlinger af huse på åben mark – stadig med landsbypræg.
Nej, vi vil have byen bevaret – med alle dens særpræg og
nedarvede ”trolle og hekse” til trods.

Sven Voxtorp
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Påskeudstillingen i år viste igen Stiplets koncept Kunst &Ord, hvor en del
af kunstværkerne inspirerer til et digt. Også i år repræsenteret af en udøvende maler på udstillingen, Bent Kirkeby. Mårslet Bladet talte med ham.
Tekst og fotos v/ Henrik Gram

Påskeudstillingen

Bent, med digtning knyttet til kunsten,
har du så været nødt til at begynde at
digte af den grund?
Nej, jeg er ikke begyndt at digte, det
har jeg sådan set altid gjort. Som 14årig bad min familie mig om at lave et
digt til min onkel, der havde rund fødselsdag, og der begyndte jeg på det, og
det har jeg så gjort siden, sådan lejlighedsdigte, også lidt til skrivebordet,
men ikke til malerierne.

De sorte fugle

Hvornår kom du med i Stiplet?
Jeg stiftede bekendtskab med Stiplet,
da de begyndte at udstille på højskolen i
slutningen af halvfemserne og blev
medlem år 2000, og har været medlem
lige siden.
Hvorfor meldte du dig ind?
Jamen, jeg havde jo malet og tegnet
hele mit liv, jeg har også været lærer
herude, så det passede jo sammen, og
jeg orker ikke rigtigt selv at skulle udstille og komme med tredive billeder til
en eller anden virksomhed, som kun vil
betale 2000 for et eller andet billede. Så
sagde jeg, jeg går med i det her, så kan
folk se mine billeder, og vil de købe
dem er det i orden, hvis ikke, er det lige
meget, jeg har det sjovt, og så er man
med i en gruppe, det er altid rart. Det vil
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sige, en masse besvær er jeg fri
for at gøre alene, som hvis jeg
selv skulle holde en udstilling, i
en gruppe arbejder vi sammen
om det. En fordel også fordi det
trækker flere kunder til.
Hvis jeg så dine billeder fra
dengang ved siden af dem fra
nu, er der så et stilskift?
Ja, der er ofte stilskift hos mig,
jeg har altid leget med forskellige teknikker. I mapperne kan
du se et af mine ældgamle billeder, og det har samme motiv,
som hende der på væggen: en
dame, der går gennem en borgruin, der er ikke tåge på det første, men det er der her. Og der
kan man sige, indholdet er lidt
af det samme: damer i lange
baner. Jeg kan godt lide at male
mennesker, primært kvinder.
Det er lettere at få kvinder til at
stå model. Men stilen skifter.
Hvis jeg nu synes, der kan være tre grunde til at være på en
udstilling: for at sælge, for at
blive set, for at blive opdaget,
hvad gælder for dig?
Det vigtigste er, at jeg har det
sjovt med at male, og så er det
selvfølgelig rart, at der er nogen, der ser det, så det må vel
være svaret: for at blive set. For
at vise det og få en fornemmelse af, hvad er det folk kan lide,
og hvad kan de ikke lide. Men
altså, jeg maler for sjov, mange
af de billeder, jeg har, står der
fire - fem billeder bagved, de er
malet over fire - fem gange,
fordi jeg maler for at have det

sjovt. Jeg skal jo ikke leve af det
her. Jeg har ikke noget imod at sælge, for det skulle gerne give så meget, at jeg har det hele gratis. En
gratis hobby, så er jeg tilfreds.
Betegner du dig selv, som halvt
amatør eller halvt professionel?
Jeg er amatør i den bedste betydning, jeg elsker det, simpelthen.
Martsregnen drypper fra den kolde tud
Marken ligger hvid og frossen
Is på grene tynger træet
Alt liv synes dødt og stivnet
Men nej, de sorte fugle flyver
Som altid fra tidlig morgen til sent
Budbringere om sol og sommer
- men også om døden varsler de
I nordiske myter de sang for Odin
Fløj ud og så fra højen himmel
Hver en handling, - ond som god –
Og meldte dem til gamle olding
Jeg ser dem i min have hver eneste dag
Ser dem lette for at finde føden
- Måske et lig af en stakkels hare –
Eller endnu værre, en falden kriger
På deres vinger bærer de sagnene
I deres blod ældgamle gener
Deres skrig er altid et varsel
Der bringer glæde eller sorg
Jeg ser dem, de store sorte fugle,
Og mindes hver eneste dag i livet
De historier, som lyder i deres skrig
Giver frydefulde smil og en enkelt
tåre

Digt og maleri: Bent Kirkeby

En klumme om små ting
Det ser ud som om der er startet
arkæologiske udgravninger på Nymarks Alle – eller måske er det Beder-Behring-vejen, der næsten som
et mosefund graves ud af den bare
mark, hvem ved.
Der må opstå en vis konkurrence
mellem fuglefløjt og bilstøj, når trafikken tager fat om føje år. Måske
opstiller et af de kommunale
’væsner’ støjværn, som jo nemt kan
kombineres med solceller. Man må
også håbe, at vor dyrepark her i

tendens til byggedelirium skrev
han i en kronik i
’Politiken’ den 3.
oktober 1923:
”Storbyens stadige, kontinuerlige
Vækst gør, at alle
dens Organer
maa vokse kontinuerligt og fordre
mere Plads i den
bestaaende Del af
Ben…
Trafikken stiger – ikke proportionalt med
Befolkningstilvæksten, men stærkere end
Kvadratet paa den. Det vil saaledes være en
let Sag at forudberegne Byens trafikale Katastrofe…..Nu bliver Problemet, om det overhovedet er muligt at standse Storbyens
Vækst…”

Mårslet og omegn ikke bliver for
presset af endnu en asfaltering. I
luften over min have står der med
mellemrum op til fire rovfugle på
jagt efter mus. Gad vide, hvad de
tænker om ommøbleringen af landskabet under dem.
I baghaven kan man høre ræven
give lyd fra sig i de tidlige morgener, og rådyrene har klippet nobilisgranerne, så de ligner serbiske søjlegraner. Inden længe beskærer de
også frugttræerne for mig.
Det er dem vel undt! - Man må
håbe, at de fortsat beholder lidt bevægelsesfrihed.
Ellers er det nu, man kan tage de
opvoksende generationer med på
stranden og finde oldtidens redskaber. Der har været en del østenvind
hen over vinteren, og det plejer at
skylle redskaber i land fra de bopladser, der findes på havbunden og
som Moesgaards undervandsarkæologer er i gang med at undersøge.
Arkitekten Poul Henningsen var et
skarptskuende menneske, som ikke
på nogen måde holdt sine meninger
for sig selv. Det gav ind imellem
nogen støj i avisernes spalter. Det er
til gengæld forbavsende nutidigt at
genlæse ham i dag, over 50 år efter
hans død.
Om storbyer med vokseværk og

Når jeg går ned til Oddervej forekommer
det mig, at der må være nogen, som har
glemt at udregne kvadratet på den trafikale
udvikling. Man må håbe at BederBeringvejen ikke kun bliver anledning til
flere biler, men i stedet giver lidt aflastning
og spredning af ’byens trafikale katastrofe’.
Vi får se!

Ole
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Skolesiderne
Peter Myginds søn advarer
mod brug af stoffer
Godt 50 elever fra 8. og 9. klasse, samt forældre, blev
klogere på konsekvenserne af at prøve stoffer i en tidlig
alder - mandag d. 12. marts på Mårslet Skole
Kernefamilien
Med en bemærkelsesværdig glæde byder Julius Mygind
os velkommen til sit foredrag. Han starter foredraget med
at fortælle om sin opvækst i en kernefamilie med mor, far
og lillebror. En helt almindelig familie i et villakvarter.
Begge Julius’ forældre arbejder, mens Julius selv og hans
lillebror går i skole. Som mange andre børn i folkeskolen
har Julius fået undervisning om rusmidler og konsekvenser.
Han hører dog ikke efter, af én grund: Julius ved, at han
aldrig vil ende i et misbrug af rusmidler.
2 års misbrug
Allerede som 12-årig begynder Julius at drikke hos sine
venner, hvilket fører til, at han får udvidet sin vennekreds.
Han har også en 1 år ældre kæreste. Julius beskriver hende
som enhver svigermors drøm, og deres forhold varer i to år.
I skolen er Julius den populære dreng. Det er ham, der
kommer med sjove indslag, han er social, og så kan han
samle hele klassen til en aktivitet. Dette falder dog til jorden, da Julius ryger ud i et hashmisbrug.
Kort før han fylder 15 år, ryger han hash for første gang.
Det er ikke Julius’ store vennekreds, der er årsagen til hans
misbrug, men han oplever, at hashrusen sætter alle problemer på pause for hans venner, og denne mulighed vil han
også opnå. Julius fortæller ikke forældrene om hverken
druk eller hash. Han vil ikke skuffe dem, så han lyver og
bortforklarer sin ændrede adfærd.
Det tager fart
På dette tidspunkt ryger Julius hash en gang hver anden
måned - og han ændrer identitet ved at kronrage sig selv og
tale grimt til sine jævnaldrende venner.
Efter 2 års misbrug af hash foregår rygningen hver weekend og mandagen med. Det begynder at gå yderligere ned
ad bakke for ham, da han slår op med kæresten.
Som 16-årig får Julius konstateret ADHD. Hashen bruges
som selvmedicinering, og forbruget stiger voldsomt. Under
den dårlige periode cutter Julius flere og flere venner af.
Hans ellers store vennekreds smuldrer for ham.
Julius’ forældre, Peter og Lise, er desperate efter hjælp,
og de åbner endda op overfor de andre forældre til et forældremøde, hvor de spørger om hjælp. Forældrene til de andre børn i klassen anser det for at være familiens eget problem. Peter og Lise prøver nye metoder; Blandt andet vil
de have Julius til at indrømme, at han ryger. Denne metode
fungerer dog ikke.
Hjælp at hente
Så bliver Julius spurgt af sine forældre, om det kan være
en mulighed at få snakket med en SSP medarbejder. Dette
går han med til, og deltager i samtaler en gang om ugen.
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Det er op ad bakke, men med små skridt, går det
fremad. I 10. klasse begynder Julius på HF. Her han
fast besluttet på at starte et nyt kapitel. Han går til
lærerne og fortæller om sit hashmisbrug og får støtte, som betyder meget for Julius' kamp mod hashen.

Nogle af Julius’ gamle venner går også på HF. I
stedet for at ryge sammen med dem, vælger Julius
at træne i det lokale fitnesscenter, da han ved, at
han ellers vil falde tilbage i misbruget.
I dag er Julius ude af sit misbrug. Han har det
godt, men lider stadig under depression og tankemylder.
Budskabet står klart
Foredraget med Julius Mygind sætter mange tanker i gang hos os alle. Han formår at fortælle historien med stor indlevelse, og undervejs gennem hele
foredraget er man ikke i tvivl om Julius’ klare budskab:
”LAD NU VÆRE MED AT PRØVE STOFFER. DET ENDER GALT.”
Han gør det klart, at det er en dum idé at rode sig
ud i et misbrug af rusmidler. Omkostningerne for
ham og familien har været store, og han anbefaler
ikke andre at ende i tilsvarende situation.
Kathrine Riber 8.a
Mårslet skole

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv

Ny Formand
Egnsarki-

åbningstider:

vets

Tirsdag den 1. maj kl. 19-21
Onsdag den 9. maj kl. 16-17.30
Tirsdag den 15. maj kl. 19-21
Onsdag den 23. maj kl. 16-17.30

Da Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
er blevet arkivleder, ønskede hun ikke
samtidig at være formand for Lokalhistorisk Forening. På det konstituerende møde valgtes Kurt Friis til formand. Han er netop valgt ind i bestyrelsen til foreningens generalforsamling. Velkommen!

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
Hjemmeside: www.maarsletarkiv.dk
Facebook: Mårslet – Lokalhistorie - Giv os et like !

Uddrag af årsberetningen
fra generalforsamlingen
den 19. marts 2018

Sidste års generalforsamling huskes
som den mest musikalske i foreningens historie. Underholdningen blev
leveret af musikerne Anders Errboe,
Jørgen Kraglund, Preben Ulvskov og
Svend Sabro Sørensen alle bosat i
Mårslet. Musikken blev krydret af
Anders Errboes anekdoter og endte
med et dansende par på gulvet – det
har vi vidst ikke prøvet før!
Vi har haft 4 bestyrelsesmøder siden
sidst og vi har tradition for at holde
dem på skift hos hinanden, det er en
meget hyggelig form. Til møderne
planlægger vi hvilke aktiviteter, vi
skal arrangere. I august har vi traditionen tro et arrangement i forbindelse
med Mårslet Byfest. Denne gang var
det rundvisning på Vilhelmsborg. Vi
fik rundvisning af Vilhelmsborgs arrangementskoordinator Heidi Gautschi, der delte os i to hold, således at
det ene hold fulgtes med hende rundt
i hovedbygningen på Vilhelmsborg,
mens det andet hold kunne se sig omkring i herskabsstalden, hvor der er
udstilling og et lille museum og bibli-

otek. Vi fik en hel del at høre om Vilhelmsborg som hestesportscenter og
hvilket liv, der leves i både de nye og
gamle huse nu.
En anden tradition i foreningen er at
holde en lokalhistorisk aften i november måned. Det gjorde vi den 14. november hvor 70 personer mødte op
for at høre Tove Frost fortælle om sin
tid som lærer på Mårslet Skole i
1950’erne. Det var en god aften, hvor
flere af de tilstedeværende kunne nikke genkendende til fortællingerne og
en del af deltagerne havde endog gået
i skole hos Tove Frost, mens mange
af os andre fik indtryk af både Mårslet og skolen dengang. Det var en
rigtig lokalhistorisk aften!
Lokalhistorisk Forening er, som I
ved, støtteforening til Mårslet Egnsarkiv og bestyrelsen har altid varetaget
åbningstiderne på arkivet og holdt Arkivernes Dag. Det store tilløbsstykke
til Arkivernes Dag den 11.11. kl. 11
var vores 3 nye opslagstavler som
Group 8320 har bevilliget os. De er
blevet indviet med en fin udstilling
med Mårslet og omegn før og nu. Vi
har haft besøg af flere skoleklasser og
studerende fra universitet og journalisthøjskolen, som vi har hjulpet.
Mårslet Egnsarkiv har fået ny arkivleder. Efter 40 år har Per Enevoldsen
valgt at stoppe. Heldigvis fortsætter

Per som frivillig på arkivet. Der skulle indstilles en ny arkivleder og valget
faldt på mig, hvilket jeg selvfølgelig
er meget glad for.
Så er der vores hjemmeside. Erik
Moldt har været vores webmaster siden begyndelsen og hjemmesiden er
kendt viden om pga. dens enorme
mængde informationer om både nyt
og gammelt i Mårslet. Et helt fantastisk arbejde. Erik har nu ønsket at
trække sig og lade andre overtage
samtidig med en ændring af hjemmesiden. Dette job fandt Keld Schmidt
Møller interessant og vi er så heldige
at kunne fortælle at den nye hjemmeside netop er gået i luften. Den nye
hjemmeside i højere grad bygget op
om henvisninger og link til Arkiv.dk,
hvor der bliver mere og mere digitaliseret og søgbart.
Hermed vil jeg takke jer alle; bestyrelsen for nogle gode konstruktive
møder og samarbejde om afvikling af
arrangementer, arbejdsgruppen på
egnsarkivet inklusive ny og gammel
webmaster for godt samarbejde og
stor tak til alle jer medlemmer for opbakning og fremmøde og interesse for
vores egnsarkiv og lokalhistoriske
forening.
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
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Forårsmøde for andelsboligforeninger i Mårslet
onsdag d. 16. maj 2018 kl. 17-18
i Karlsmindes fælleshus, Visbjerg Hegn 228
Alle andelsboligforeninger i Mårslet er velkomne
Et par gange om året mødes vi til en snak om løst og fast. Otte foreninger har været med:
Bytoften, Hasselhegnet, Karlsminde, Mustrupvej, Nymarksvej, Præsteengen, Tanderparken og Møllegården,
men der er flere i byen, og I er alle velkomne.
På det næste møde vil vi blandt andet tage en snak om:
Den nye dataforordning, der vedrører alle andelsforeninger, i det omfang, de håndterer personfølsomme oplysninger. Har I talt om det?
Ministeriet har lanceret forskellige initiativer, der skal sikre mere robuste andelsforeninger. Tiltagene retter
sig primært mod oprettelse af nye foreninger, men lad os alligevel veksle et par ord om det.
Et andet forslag er, at der skal indføres en 10-års klagefrist til andelskøber over prisberegningen, mod nu
seks måneder. Hvad kan konsekvenserne blive for vores bestyrelser, som jo har fastsat salgsprisen?
En uges tid før mødet kommer der en dagsorden ud, og hvis nogen af jer, der ikke har været med før, gerne vil have
den, så send mig en mail eller sms.
Henrik Gram Nielsen
Præsteengen 8, 8320 Mårslet
hgn@c.dk ~ 22204976

Tiden er inde til at fare i blækhuset
I Mårslet Bladet (april 2018) luftes atter ønsket om, at Aarhus Kommune indfører

sprøjtningsforbud i private haver.

Jeg går ind for at værne om miljøet, herunder at beskytte vores grundvands-ressource. Men jeg
finder det helt urimeligt at presse et unødvendigt forbud ned over hovedet på os, bare fordi vi er
parcel-/haveejere.
Hvis haveejerne nøjes med at anvende de mængder sprøjtemidler, som dosserings-anvisningen
foreskriver, er der mig bekendt intet belæg for at grundvandet skades – heller ikke i Mårslet,
hvor Aarhus kommune henter store drikkevandsmængder op fra undergrunden.
Såfremt et sprøjteforbud måtte blive aktuelt, må vi som grundejere og naboer til Aarhus Kommunes parkområder (= grønne områder) stille et modkrav om, at kommunens ukrudt og andet
ugræs holdes nede, enten mekanisk eller ved afgræsning, så vi ikke udsættes for yderligere belastning ved frø- og rodskudsformering over og under hækken.
Som det er i dag, er det allerede en udfordring i ukrudtsbekæmpelse (såvel ved lugning som
ved sprøjtning) at holde hæk-, bed- og plæneukrudt nede.
Hos os slås vi med kommunens meterhøje tidsler i tæt bevoksning, få meter fra hækken. Arealet er udlagt som grønt område (kaldet “park”). Men det er vel ikke det samme, som at det overhovedet ikke skal plejes…? - … eller er det?
Venlig hilsen
Sven E. Bruun,
Bedervej 25, 8320 Mårslet.
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Kræftens Bekæmpelses Indsamlingsresultat 2018
Søndag den 8. april kl. 10 mødtes 45 indsamlere på lokalcentret Kildevang, hvor vi startede dagen med kaffe og rundstykker sponseret af REMA1000.
Derefter gik indsamlerne ud på ruterne for at vise flaget – landsindsamlingens motto var igen i år VIS FLAGET - og
det lykkedes, idet alle kom tilbage og fortalte, at de var blevet godt modtaget. Med på ruten fik indsamlerne en vand
sponseret af Santander Consumer Bank.
Mens Torben og Poul talte bøtterne op, kunne indsamlerne nyde lidt sødt – også sponseret af REMA 1000.
Der blev i år indsamlet 35584 kr i kontanter. Det er stort set samme kontantbeløb som sidste år, hvilket er meget flot,
når man tager i betragtning, at det var indsamlernes klare fornemmelse, at brugen af MobilePay var steget også i år.
Vi kan desværre ikke se, hvor stort et beløb, der blev givet i Mårslet på MobilePay, da disse beløb går ind på en fælles Århus-konto.
En stor tak til indsamlerne for den flotte indsats, og også en stor tak til beboerne i indsamlingsområdet for den fine
modtagelse.
Tak til Hanne, Else, Torben, Ane-Mie og Poul for deres hjælp.
Tak til REMA 1000 for deres altid store velvilje.
Vi håber, vi ses til næste års landsindsamling søndag 7. april 2019.
Lene Barrett Petersen
Carsten Lund Petersen
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Foreningens generalforsamling
mandag den 19. marts 2018 kl. 19.30
i Mårslet Sognehus.

Formanden Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen bød velkommen, og man sang Ingerlise Wendlands Mårslet-sang. Til dirigent valgtes Hans Vedholm, som styrede GF efter ”bogen”.2.
Formanden Anne Marie Dalsgaard aflagde følgende beretning:

”Nu skal I høre, hvad der er sket i vores lokalhistoriske forening og omkring vores egnsarkiv i det seneste år. Sidste års
generalforsamling blev holdt her for et år siden, den 20. marts.
Her kan jeg kort berette at Anders Errboe valgte at træde ud af
bestyrelsen, men blev valgt til suppleant. Nyt bestyrelsesmedlem blev Kirsten Magnussen fra Storhøj. Ellers huskes aftenen
som den mest musikalske i foreningens historie. Underholdningen efter generalforsamlingens formelle del blev leveret af Testrup Købmandshandels Pensionistorkester bestående af musikerne Anders Errboe, Jørgen Kraglund, Preben Ulvskov og
Svend Sabro Sørensen alle bosat i Mårslet. Musikken blev
krydret af Anders Errboes anekdoter og hele 65 personer havde en fornøjelig aften, som endda endte med et dansende par
på gulvet – det har vi vidst ikke prøvet før!
Vi holdt konstituerende bestyrelsesmøde, den 3. april, hvor
posterne blev fordelt som året før, således Kirsten Cramer er
kasserer, Carl Gerhard er næstformand og sekretær og jeg
selv blev valgt til formand. Og ellers fordeles diverse opgaver i
mellem alle bestyrelsesmedlemmer og også suppleanterne,
som altid er inviteret med til bestyrelsesmøderne. Vi har haft 4
bestyrelsesmøder siden sidst og vi har tradition for at holde
dem på skift hos hinanden, det er en meget hyggelig form. Til
møderne planlægger vi hvilke aktiviteter, vi skal arrangere. I
august har vi traditionen tro et arrangement i forbindelse med
Mårslet Byfest, hvorved at vi altid bliver nævnt i byfestens program. Denne gang var det rundvisning på Vilhelmsborg. Der
var desværre deltagerbegrænsning på max 50 personer, hvilket gjorde at der blev overtegnet. Vi fik rundvisning af Vilhelmsborgs arrangementskoordinator Heidi Gautschi, der delte
os i to hold, således at det ene hold fulgtes med
hende rundt i hovedbygningen på Vilhelmsborg,
mens det andet hold kunne se sig omkring i herskabsstalden, hvor der er udstilling og et lille museum og bibliotek eller man kunne gå en tur udenfor.
Efter en time byttede vi og til sidst samledes vi i
lokalet ovenpå herskabsstalden til kaffe og kager
fra restaurant Mejeriet. Udover at få ridset herregårdens historie op, fik vi en hel del at høre om
Vilhelmsborg som hestesportscenter og hvilket liv,
der leves i både de nye og gamle huse nu. Der er
rigtig mange arrangementer, især i weekenderne
og der er så mange mennesker og heste at de somme tider er
nødt til at lukke vejen for sikkerheden. Jeg tror alle deltagere
var enige om, at det også var interessant at høre om den nye
del af Vilhelmsborgs historie.
En anden tradition i foreningen er at holde en lokalhistorisk
aften i november måned. Det gjorde vi den 14. november hvor
70 personer mødte op for at høre Tove Frost fortælle om sin
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tid som lærer på Mårslet Skole i 1950’erne. Tidligere
bestyrelsesmedlem Jørgen Lauritsen havde lavet en fin
lille reklamefilm for vores aften og det får mig da til at
sige, at det er dejligt, når der er andre end bestyrelsen,
der hjælper til med den gode omtale af foreningen og
vores arrangementer. Det var en god aften, hvor flere af
de tilstedeværende kunne nikke genkendende til fortællingerne og en del af deltagerne havde endog gået i
skole hos Tove Frost, mens mange af os andre fik indtryk af både Mårslet og skolen dengang. Det var en rigtig lokalhistorisk aften!
Årets julestuer, hvor vi deltager i Borgerhuset og på
Kildevang, blev denne gang ikke holdt med salg for øje,
da vi ikke havde produceret noget nyt, men vi havde
selvfølgelig de forskellige hæfter fra tidligere med. Til
gengæld havde vi en hel del brochurer med til gratis
udlevering med oplysning om forskellige dele af lokalhistorien, men mere om det senere. Det er også blevet en
tradition at vi viser en billedserie med ældre billeder fra
Mårslet og omegn som fanger de fleste gæsters blik og
sommetider får vi en kommentar med på vejen. Vi er
stadig enige om at julestuerne er et godt sted at komme
i snak med folk og hvor vi kan fortælle om hvem vi er,
for det er ikke længere en selvfølge, at mårsletterne ved
det. Det skal dog siges, at vi gerne vil udgive noget
igen, så der er noget til de købelystne!
Desuden har vi stadig billedserierne på skærme i
Brugsen og på Kildevang og vi har lidt med i Mårslet
Bladet hver måned som et vindue udadtil.
Lokalhistorisk Forening er, som I ved, støtteforening til
Mårslet Egnsarkiv og bestyrelsen har altid varetaget
åbningstiderne på arkivet og holdt Arkivernes Dag. Det
store tilløbsstykke til Arkivernes Dag den 11.11. kl. 11
var vores 3
nye opslagstavler som
Group 8320
har bevilliget
os. De er blevet indviet
med en fin
udstilling med
Mårslet og
omegn før og nu. Det er ret sjovt, det med at finde et nyt
og et gammelt billede af det samme sted og det kunne
vi se, at de besøgende også syntes. Der var 30 gæster
til arkivernes dag og i øvrigt har vi næsten
hver gang besøg i arkivet i åbningstiden. Vi
har haft besøg af flere skoleklasser og studerende fra universitet og journalisthøjskolen, som vi har hjulpet.
Mårslet Egnsarkiv har fået ny arkivleder.
Efter 40 år har Per Enevoldsen valgt at
stoppe. Han blev arkivleder 1. april 1977 og
har siden været med til at indsamle arkivalier, tage billeder af Mårslets huse, skrive
læserbreve og interviewe ældre mårslettere.
Per har også været med til at finde lokaler
og inventar og indrette arkivet, så det nu er så velfungerende som det kan være i en kælder. Sidst men ikke
mindst var Per medstifter af denne forening i 1984, som
jo altså først kom efter arkivets oprettelse. Vi har i foreningen takket Per Enevoldsen for samarbejdet og heldigvis fortsætter Per som frivillig på arkivet.
Der skulle indstilles en ny arkivleder og valget faldt på

mig, hvilket jeg selvfølgelig er meget
Det var årets beretning og hermed vil jeg
glad for. Derfor forventer jeg, at vi finder
takke jer alle; bestyrelsen for nogle gode
en ny formand til Lokalhistorisk Forkonstruktive møder og samarbejde om afvikening, når vi skal konstitueres efter geling af arrangementer, arbejdsgruppen på
neralforsamlingen. Det seneste år har
egnsarkivet inklusive ny og gammel webmajeg altså haft en dobbelt rolle, hvilket jeg
ster for godt samarbejde og stor tak til alle
ikke synes er hensigtsmæssigt.
jer medlemmer for opbakning og fremmøde
På Egnsarkivet har vi de seneste år
og interesse for vores egnsarkiv og lokalhifået en fast arbejdsgruppe på 6 persostoriske forening.”
ner, fornyelig er Elise Pedersen indtrådt,
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen
mens Erik Moldt har valgt at stoppe. Vi
Beretningen blev godkendt med applaus.
er der den 1. og 3. tirsdag i måneden og
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelhar valgt at lade det indgå i åbningstiden, så det også er
se. Kassereren Kirsten Cramer gennemgik regnskabet, der
muligt at besøge Egnsarkivet om aftenen, samtidig fortmed udgifter på kr. 14.274,51. og indtægter på kr. 22.590,29
sætter vi med 2. og 4. onsdag om eftermiddagen, så der
fremviste et overskud på kr. 8.315,78. Foreningens formue er
skulle være rig mulighed for at træffe os.
pr. den 31. december 2017 på kr. 37.076,91. Regnskabet
Der er også sket lidt fornyelser omkring arkivet siden
blev godkendt med applaus.
sidst. Erik Kaae, der er tilknyttet Group 8320 har lavet et
5. Valg. Valg til bestyrelsen. Leo Jelling og Ingerlise Wendnyt skilt til vores dør med de nye åbningstider. Skolens
land ønskede genvalg, og da Lisbet Thorendahl ikke ønskede
servicepersonale har sørget for et gelænder ved trappen
genvalg, blev Kurt Friis valgt. Anders Errboe blev genvalgt
samt noget belysning på arkivet. Desuden har de indkøbt
som bestyrelsessuppleant og Jørgen Kraglund blev valgt som
maling, så vi kunne male gangarealerne, inden vi skulle
2. bestyrelsessuppleant i stedet for Jørn Andersen, der ikke
hænge opslagstavlerne op. Vi har været så heldig at maønskede at fortsætte. De to revisorer Tage Andersen og
lermester Erling Dybvad derefter har malet alle døre og
Hans Vedholm blev genvalgt. Som revisorsuppleant blev Ivan
dørkarme, så gangarealerne nu fremtræder mere imødeDybvad genvalgt.
kommende.
6. Kontingent. Uforandret kr. 75.- kr. 150,- for par.
Vi har flere og flere brugere, som vi aldrig ser, men som
7. Eventuelt: At samle historier fra Mårslet
møder os gennem internettet. Eksempelvis har vi i samarMårslet Bladets redaktør, Ole Hansen, opfordrede til et brebejde med Aarhus Stadsarkiv lavet en app under det, der
dere samarbejde med foreningen i bestræbelserne på at
hedder Opdag Aarhus. Vores hedder Opdag Maarslet elsamle historier fra Mårslet. "- sidste udkald", som han udtrykler Mårslet historiske byvandring og med den kan man gå
te det. Ole Hansen opfordrede egentlig ikke kun til at samle
på byvandring i Mårslet ved hjælp af sin smartphone, man
Mårslet historier. Han fortalte bl.a. om at skrive sin families
kan også sidde hjemme i sofaen og gå ruten igennem på
krønike, og sagde blandt andet: ”Det kan være overvældende
ipad’en. Vi har lavet en brochure om hvordan man gør,
at tage hul på arbejdet – så overvældende, at man ikke får
som vi flittigt har uddelt.
det gjort, selvom man har lysten til det. Der er mange valg at
Så er der vores hjemmeside. Erik Moldt har været vores
tage – måske alt for mange. Hvor langt kan eller skal man gå
webmaster siden begyndelsen og hjemmesiden er kendt
tilbage i slægtshistorien? Til hvem skriver man? Hvordan forviden om pga. dens enorme mængde informationer om
midler man sin fortælling? - for blot at nævne nogle.” Ole
både nyt og gammelt i Mårslet. Et helt fantastisk arbejde.
Hansen tilbyder at hjælpe i forbindelse med en workshop. En
Erik har nu ønsket at trække sig og lade andre overtage
seddel gik rundt, og man kunne tilmelde sig skrivning af famisamtidig med en ændring af hjemmesiden. Dette job fandt
lie-krønike den 10. april kl. 19 i Borgerhuset. 14 personer tilKeld Schmidt Møller interessant og vi er så heldige at kunmeldte sig. (Senere afviklet med succes i Borgerhuset med
ne fortælle at den nye hjemmeside netop er gået i luften
16 deltagere)
sidste mandag. Der er sket det på arkivområdet, at vi har
Keld Schmidt-Møller lagde som ny webmaster vægt på det
fået Arkiv.dk som et fælles vindue til lokalhistorien over
store arbejde, som Erik Moldt havde lagt i opbygningen af
hele landet. Derfor er det ikke i samme grad som tidligere
hjemmesiden.
nødvendigt at lægge en masse information på egen hjemFormanden Anne Marie takkede Lisbet Thorendahl for armeside, da det så kan blive dobbelt arbejde at registrere
bejdet i bestyrelsen og takkede Erik Moldt for det store arbejog opdatere to steder. Derfor er den nye hjemmeside i
de med oprettelsen og vedligeholdelsen af hjemmesiden.
højere grad bygget op om henvisninger og link til Arkiv.dk,
Anne Marie Dalsgaard takkede Hans Vedholm for god styring
hvor der bliver mere og mere digitaliseret og søgbart.
af generalforsamlingen.
Alt det nye indenfor arkivverdenen har vi mulighed for at
Aftenens taler, Helmer Kemp Andersen, der ledsaget af
komme på kursus i og det er der flere af os, der gør. Tidlilysbilleder holdt et levende og meget interessant foredrag om
gere skulle arkiverne selv betale kursus, men i dag er det
Storhøj og de visioner, der helt fra starten lå bag dette store
Aarhus Kommunes arkivudvalg der betaprojekt.
Helmer Kemp Andersen på baggrund af Jørgen
ler, så hvis det på nogen måde kan lokke Lauritsens
Foredraget blev afsluttet med en Storhøjsang
Storhøjbillede (Foto Jørgen Lauritsen)
flere i vores arbejdsgruppe, vil jeg sige at
skrevet for år tilbage af den i forrige måned
der er mulighed for at komme på kursus i
afdøde Else Holten Schmidt. et blev en sucalle dele indenfor arkiv og lokalhistorie.
cesfuld aften med en god generalforsamling,
Eksempelvis har vi netop også deltaget i
godt traktement og ikke mindst et interessant
et forløb om interviewteknik, som Veluxforedrag, der havde samlet tæt på 70 interesfonden betalte hvilket vi selvfølgelig håserede medlemmer.
ber der kommer nogle gode historier ud
Referent: Carl Gerhard L. Crone
af på sigt.
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MÅRSLET VANDVÆRK a.m.b.a.
Gl. Bedervej 11, 8320 Mårslet

Beretning til generalforsamlingen 2018.
Som sædvanlig vil vores beretning starte med de ting, som
udefra påvirker vandværket.
Gennem vores forening, Danske Vandværker, bliver vi
løbende orienteret om, hvilke tiltag der er i støbeskeen.
Skattesagen mellem vandværkerne og Told og Skat er
endnu ikke afgjort. De to vandværksforeninger gik rettens
vej i håb om, at den måde, som Told og Skat værdiansætter
vandværkerne, kunne ændres. Men Told og Skat fik medhold i første omgang. Vandværksforeningerne ankede sagen, og så bliver det spændende at se hvorledes udfaldet
bliver.
Persondataforordningen er et af de nye ting, der er kommet til. Mårslet Vandværk overholder fuldt ud forordningen.Der er også kommet nye regler for prøvetagning af
drikkevand. Vi har endnu ikke hørt fra Aarhus Kommune,
hvorledes den vil håndhæve reglen.
Nu til det, som vi har mere indflydelse på:
Vi besluttede at bygge et nyt og tidssvarende vandværk.
Vi er med nogen forsinkelse nået så langt, at vore forbrugere nu får vand fra det nye vandværk. Vi har stort set kunne
holde budgettet. Dog har der været nogle få ting, som vi
havde overset i planlægningen, men det var ting som blev
klaret i byggefasen. Det bliver en fornøjelse at skulle åbne
dørene for vore forbrugere, når vi er færdige med byggeriet.
Det vil ske, når det gamle vandværk er fjernet, og den eksisterende bygning er renoveret.
Vi har været så heldige, at vi kunne levere vand fra det
gamle vandværk indtil det nye vandværk kunne sættes i
drift. I visse perioder i forbindelse med omlægningen var vi
nødt til at købe vand fra Aarhus Vand via vores nødforbindelse. Men det gør vi så kortvarigt som muligt, da det er en
dårlig forretning at købe vand til en pris på ca. 6 kr. og sælge det til stort set samme pris.
Vi har ikke helt undgået renovering og reparationer på
vort ledningsnet. Der er i årets løb udskiftet nogle få stophaner. Vi har fået 39 nye forbrugere i løb et af året og havde
1. januar 2119 forbrugere.

Vi har i år faktureret 194.121 m3 vand og udpumpet
201.900 m3. Det giver et ledningstab på 4 %.
Vi holder meget øje med utætheder ved at følge minimumsforbruget om natten. Det giver et godt billede af,
om der er utætheder i vort ledningsnet, eller der er en
utæthed hos nogle af forbrugerne. Vi får periodevis målinger og her tjekker vi, om der er forbrugere, der har
utætheder, såsom et løbende toilet. Vi kontakter så de
omhandlede forbrugere. Men vi vil gerne sige, at det er
en service fra vandværkets side, og det skal ikke tages
som udtryk for, at det er vandværkets ansvar at holde øje
med de enkelte brugeres forbrug.
Det bør nævnes, at der findes anordningen, som kan
monteres hos forbrugerne, der lukker for vandtilførslen,
hvis der er en utæthed i vandinstallationen. De fleste forsikringsselskaber nedsætter præmien for husforsikringen,
hvis en sådan anordning er monteret. Hertil kommer, at
der vil kunne spares en del penge på selvrisikoen, forstået på den måde, at man selv må betale for en hel del af
det spildte vand, og det gælder både vand og spildevand,
så det er en samlet pris på ca. 48 Kr.pr. m3.
Som de fleste nok har bemærket, så har Aarhus Vand
fra 1. januar 2016 opkrævet penge for spildevand. Så i
forhold til før, hvor vi fik en samlet opkrævning på vand
og spildevand, så får vi nu to regninger: En for vand med
tilhørende statsafgift, og en for spildevand.
Hovedopgaven dette år bliver at færdiggøre bygningen
af det nye vandværk.
Vi prøver at holde jer orienteret om, hvad der foregår
på vandværket. Vi gør det på vores hjemmeside og ved
indlæg i Mårslet Bladet.
Sluttelig vil bestyrelsen gerne takke vores ansatte for
godt samarbejde. Og tak til vores trofaste entreprenør
Leif Mogensen, som altid står klar, når vi har brug for
ham.
Hermed overgives beretningen til generalforsamlingen,
til forhåbentlig godkendelse.
Villy Tang

Gæt
hvor !
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TMG – Testrup Mårslet
Gymnastikforening fejrer
150 års jubilæum
TMG kan i år fejre 150 års jubilæum som en af de ældste
idrætsforeninger i Danmark.
Den præcise dato for foreningens start foreligger ikke, idet de
ældste protokoller og foreningsoptegnelser desværre er forsvundet.
Med baggrund i de mest sikre
oplysninger, der har kunnet fremskaffes, har opstarten af foreningen fundet sted i forsommeren
1868.
En enig Hovedbestyrelse besluttede derfor engang i 1980’erne, at fastsætte datoen til at være 1. maj.
Den nuværende Hovedbestyrelse har valgt, at 150-året skal fejres hen over året, ved at bringe
flere artikler omkring TMG gennem tiderne og op til nu. Der vil
også blive vist diverse billedserier mv. i SuperBrugsen og i Rema
1000.
De enkelte afdelinger vil endvidere stå for forskellige jubilæumsevents. Så hold øje hermed.
Vi kan garantere for, at det bliver
nogle interessante begivenheder.
Endelig vil TMG stå for et brag
af en fest i efteråret. Nærmere
følger.
Om TMG’s opstart og historie:
I forbindelse med TMG’s 125
års jubilæum i 1993 blev der også skrevet en del omkring TMG’s
historie.
Antallet af indbyggere i Mårslet
var i 1993 på 2.406 personer.
Dette tal er vokset til 5.839 i
2017. Så der er garanteret nogle,
som ikke kender til TMG’s historie, ligesom, de der boede i Mårslet i 1993, er blevet ældre og
kunne synes, det ville være interessant at få frisket idrætsforeningens historie op igen.
Med tilladelse fra Mårslet Sogns
Lokalhistorisk Forening, bringes
der nedenfor en historisk beretning om TMG’s tilblivelse krydret
med et par billeder. Det skriftlige
materiale stammer fra skriftet:
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Fiskerkonen Frederikke og andre
fortællinger fra Mårslet sogn. Billederne er hentet på arkiv.dk

TMG startede egentlig som en
skytteforening.
Skyttelaug er kendt i Danmark
helt tilbage til middelalderen. Lavenes formål var at sørge for, at
udvalgte borgere – oprindeligt
kun håndværksmestre, - holdt
deres skydeegenskaber ved lige,
hvis kongen skulle få brug for
dem. – De upolitiske skytteforeninger, der i 2. halvdel af 1800tallet dukkede op overalt i landet i
et meget stort antal efter de to
slesvigske krige, havde vel de
gamle skyttelav som forbillede.
Men også de store skyttefester,
der holdtes i Schweiz og i Tyskland, og som samlede hele befolkninger til store folkefester, var
med i tankerne.
Således ønskede man det også
herhjemme, og sjældent er vel en
ny bevægelse kommet til at svare mere til de forventninger, der
knyttedes til den, end skyttebevægelsen gjorde det. I hundredvis, ja, i tusindvis samledes folk
af alle samfundslag til de store
skyttefester, dels som skytter og
gymnaster, men i langt højere tal
for at se på de unges præstationer, høre talerne og synge med
på de nye sange, som skytteforeningerne og skyttefesterne kaldte frem.
Efter afslutningen af 1. Slesvigske krig i 1850 dannedes de første skytteforeninger flere steder i
landet og efter 2. Slesvigske krig
i 1864, hvor vi mistede Sønderjylland, blev der oprettet skytteforeninger i næsten hver lille by i
Danmark. Mottoet for tidens skyttefester blev: Sønderjylland skal
tilbage til Danmark!
Skytteforeningernes formål var
at udbrede færdighed i riffelskydning for derved at udvikle evnen
og styrke til at forsvare fædrelandet – samt vække den ånd i folket, der er den sikreste garanti
for at bevare frihed og selvstændighed.

I Testrup menes skytteforeningen oprettet i 1868 og initiativtagerne var Testrup Højskoles stifter Jens Nørregaard, som selv
havde deltaget i krigen i 1864.
Efter krigen gik han med rang af
kaptajn over i forstærkningen, og
hans ven, lærer ved højskolen
Christoffer Bågø. Nørregaard var
skytteforeningens formand de
første 15-20 år, hvorefter han afløstes af Bågø.

Jens Nørregaard (1838-1913)
Forstander for Testrup Højskole
1866 til 1908

Der, hvor der fandtes både skytteforening og højskole, supplerede de hinanden på bedste måde.
Skydningen vandt indpas på højskolen, og gymnastikken forplantede sig derfra til skytteforeningen. Det var medvirkende til at
vække og give nyt indhold i egnens åndelige liv, og gymnastikken kom derved fra første færd til
at høre med indenfor skytteforeningernes arbejdsområde.
I 1871 indførtes der på Testrup
Højskole gymnastik for vinterskolens karle under Jørgen Andersen Bo’s ledelse. Man dyrkede til
at begynde med den gamle danske gymnastik, men fra først i

80’erne indførtes den senere helt
enerådende svenske Ling’ske
gymnastik.
Jørgen Andersen Bo blev begravet 6. august 1923 på Mårslet
Kirkegård. Gravstenen er fundet
bevaringsværdig og blevet fredet
i 2010.
Fra 1872 var der også på Testrup Højskole gymnastik for pigerne på sommerholdet – Testrup var den første højskole, der
turde lade pigerne gøre gymnastik. Det foregik i nogle mærkelige grå dragter med hjemmesyede lange bukser og trøjer – og
der tåltes ingen tilskuere!

ved foreningens skyttefest. Nørregaard udtalte sig skarpt herimod.
Lige så meget han ønskede, at
kvinderne skulle have gymnastik,
lige så ivrig modstander var han
af offentlig fremvisning af kvindegymnastik. Bågø havde ikke noget imod, at kvinderne fremviste
gymnastik for en hjemlig kendt
kreds, men han anså det for
usundt, at de trådte frem for en
stor offentlig forsamling – udsatte for alles blikke. Forslaget faldt!
Et kapitel for sig var de taler,
der blev holdt ved skyttefesterne.
Ved en tale, Jens Nørregaard
holdt i Solbjerg i 1887, udtalte
han: Skyttesagen er et led i vor
folkeopdragelse, et middel til at
udvikle de unges herredømme
over deres legeme og derigennem over deres vilje.
Skytteforeningernes virke kulminerede i 1880’erne. I 1890’erne var 1864 kommet mere på
afstand, og det opvoksende
slægtsled stod fremmed overfor
de gamles idealisme.

Skytteforeningerne bestod dog
endnu i en årrække, hvorefter
nogle af dem i byen fortsatte
som selskabelige foreninger og
overalt på landet fortsatte gymnastikforeninger – i Mårslet Sogn
som

– der jo lever i bedste velgående i Mårslet den dag i dag.
Som nævnt indledningsvis, vil
der hen over året blive bragt flere
fortællinger om TMG’s historie
op igennem tiden.
Glæd jer til nogle spændende
og sjove fortællinger.

På TMG’s vegne
Jens Svendsen

Bågø, Georg Christoffer Johannes
Schønberg. (1836-1915)
Højskolelærer i1866-1908.

Både Nørregaard og Bågø var
medlemmer i Aarhus Amts Skytteforenings bestyrelse – Nørregaard i 18 år og Bågø i 29 år.
Mens Bågø var formand mødte
han troligt op mangen søndag til
skydeøvelser. Han havde egen
riffel med og stod i skydebarakken med de unge.
Kvindernes deltagelse i skytteforeningernes arbejde som aktive
gymnaster var i nogle år et stridspunkt, der drøftedes ivrigt. I 1889
opstod der en pudsig diskussion i
Amtsforeningens bestyrelse. Det
drejede sig om at give kvinder
adgang til at fremvise gymnastik

Jørgen
Andersen
Bo.
Testrup
Friskole.
(18451923).
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Aktiviteter

Maj-2018
Fredag d. 4. maj kl. 13.45.
Kaffebord med efterfølgende Gudstjeneste.

Til Kalenderen 2. halvår 2018.

Mandag d. 7. maj kl. 14.00.
Så er det tid til ” Lille Banko.”

6. juni udflugt 11.00 til 15.00.

Onsdag d. 16. maj 17.30 -19.00.
Fællesspisning for alle interesserede.
Tilmelding nødvendig
senest 9. maj på tlf. 3050 5817.
Pris børn (3-10 år) 30 kr. Pris Voksne 60 kr.
Vi skriver senere lidt om menuens
sammensætning på Mårslet Net.
Onsdag d. 23. maj kl. 14.00.
Vi spiller ” Lille Banko ” igen.

8. august udflugt 13.00 til 17.00.
12. september udflugt 13.00 til 17.00.
3. oktober vaccination 9.30 til10.30.
24. nov. Julemarked.
7. december Julefrokost.

Onsdag d. 30. maj kl. 14.00.
Oplæsning af eventyr v. Hanne Torp.

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.

MÅRSLET BLADET april 2018

25

Traditionen tro overraktes 4 pokaler forud for
TMGs ordinære generalforsamling
Kammeratskabspokalen
blev overrakt til Lars Andersen fra Håndboldafdelingen.
Jubilæumspokalen
blev overrakt til Henrik Breyen fra Tennisafdelingen (Karl Jørgen Jensen modtog
på vegne af Henrik Breyen).
Træningsfremgangspokalen
blev overrakt til Mathilde Jespersen fra Gymnastikafdelingen.
Ungdomslederpokalen
blev overrakt til Majken Vange fra Badmintonafdelingen.

På billedet ses fra venstre:
Majken Vange,
Badminton,
Mathilde Jespersen,
Gymnastik,
Lars Andersen,
Håndbold samt
Hans Jørgen Jørgensen
(Hovedforeningsformand) med
pokalen, der blev overrakt til
Tennis.

26
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Har du hørt at De Grønne Spejdere i Mårslet starter familiespejd op og din familie
kan være med?
Familiespejd er for børn i alderen ca. 3-6 år sammen med min 1 forældre – ældre og yngre søskende er også meget
velkomne.
Bliv del af et fedt fællesskab, prøv grænser af med dine børn og lav andre sjove aktiviteter med de andre familiespejdere.
Vi mødes sidste søndag i hver måned fra kl. 10-13 i spejderhuset på Opstrupvej 6
!Husk at medbringe tøj efter vejret og en lille frokost!
Datoerne indtil sommerferien er:
29 april 2018: ”Skoven spirer”
27 maj 2018: ”Mosens hemmeligheder” – udflugt ud i det fri, nærmere info følger
24 juni 2018: ”Jagten på Peter Pan”
De tre første møder er ganske gratis så du og din familie kan prøve kræfter med spejderlivet og finde ud af om familiespejd er noget for jer.
Lyder det som noget din familie skal være del af?
Så tilmeld jer på:
Mail til: kontakt@maarsletspejderne.dk
Tlf.: Sheila Truelsen 86 29 86 67
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Det har været en begivenhedsrig periode for
TMG Gymnastik, så her er en opdatering:
Den 22. februar fik bestyrelsen en hel
ny front, da 6 nye medlemmer indtrådte i bestyrelsen. Fordeling, billede og personer er beskrevet nedenfor.
Tiden gik hurtigt, og den 14. marts
kårede vi, TMG’s Hovedbestyrelse,
Mathilde Jespersen til at modtage
Træningsfremgangspokalen, da Mathilde har ydet en flot indsats som
hjælpeinstruktør på holdet Strandklar,
og skal være hjælpeinstruktør på et
nystartet hold, TopForm Junior, der
skal danne bro mellem Fodbold,
Håndbold, Badminton og Gymnastik,
ved at samle unge omkring dét at
komme i form, og kunne klare en kontaktsport fysisk, og have et sammenhold deromkring, se billede nedenfor.
Den 17. marts afholdt vi vores årlige
forårsopvisning i flot stil,
med fantastiske, glade og sjove børn
og voksne. Her fik vi også kåret Vores
Gnist og Spire Gnist blandt vores dygtige instruktører (I) og hjælpeinstruktører (HI). Nogle meget fortjente priser blev tildelt således: Årets Gnist

BestyrelsesNavn
post
Pernille Bechsgaard
Formand
Jensen
Janine Nedergaard
Kasserer
Bjerre
Sekretær
Majken Buur
Bestyr.medl. Heidi Vels Fuglsig
Bestyr.medl. Julie Lagoni
Louise Kølbæk NørBestyr.medl.
gaard
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gik til Lotte Brogaard (I) og Årets
spire Gnist gik til Liva Agerkvist
(HI), da de begge har ydet en ekstra
indsats for at holde TMG Gymnastik i
gang det forgangne år, se billede nedenfor. Vi har derudover startet tilmelding til Vores forårshold, Forårsfit, Streching, Strandklar, PowerMoms Outdoor og TopForm Junior, som næsten er udsolgt, og starter i
uge 15 med 10 ugers forløb. Bestyrelsen er også godt i gang med at planlægge næste efterårs- og vintersæson,
hvor vi lige nu forhandler om hal-tider
i den nye multihal og rekrutterer nye
instruktører og hjælpeinstruktører. Vi
har pt. så godt et instruktørkorps og
hjælpeinstruktørkorps, at vi næsten
har besat alle instruktørpladser, men
går du med en Instruktør eller hjælpeinstruktør i maven, så hold dig ikke
tilbage med at kontakte Julie Lagoni
(se kontaktdetaljer nedenfor). Vi er
også åbne for at starte nye hold op, så
kom frisk med dit forslag til et nyt
hold, du gerne vil stå i spidsen for.

Udvalgsbestyrer

Email

Mobil

på billedet:

Kommunikation og Marketing

pernille_b_jensen@hotmail.com

51228541 Øverst til højre

Arrangement

janine1707@hotmail.com

23640520 Nederst i midten

Sponsorater, Indkøb og Redskaber majkenbuur@gmail.com
Instruktører, Hjælpeinstr. og Frivillihvj03@hotmail.com
ge
Rekruttering og Sæsonplanlægning julie_lagoni@hotmail.com

25324215 Nederst til venstre

Arrangement

21775746 Nederst til højre

louise.n.k.71@gmail.com

61162645 Øverst i midten
26824116 Øverst til venstre

Mårslet i primetime på DR

DR Sporten besøgte Mårslet Hallen en fredag
aften i marts, da 54 glade børn spillede badminton
i mørke.
Hele Danmark kunne se med i fjernsynet, da
TMG Badminton afholdt ”natminton” for klubbens
ungdomsspillere. DR Sporten havde sendt journalist
og fotograf til Mårslet Hallen, og resultatet blev et
indslag i sportsnyhederne lørdag aften.
DR’s historie handlede om, at flere og flere spiller
badminton i Danmark, og TMG blev brugt som eksempel på fremgangen.

”Det var rigtig fedt at have DR på besøg, og indslaget
har givet rigtig meget positiv omtale. Vi er glade for, at vi
fik muligheden for at vise både Mårslet og resten af Danmark, hvor fedt det er at gå til badminton i Mårslet,” siger
ungdomsformand Majken Vange, der sammen med andre
frivillige og forældre havde arrangeret natmintonarrangementet.
Fantastisk arrangement
Natminton-arrangementet varede hele fredag aften. Børnene trænede og spiste aftensmad sammen – og aftenen blev
afsluttet med badminton i mørke. Der var stillet store projektører med uv-lys op, og net, streger og bolde var gjort
selvlysende. Udstyret var stillet til rådighed af DGI, og børnene var vilde med at prøve badminton på en meget anderledes måde.
DR Sporten spurgte Majken Vange, hvorfor Mårslet havde arrangeret Natminton, og hun svarede:
”Jeg brænder selv for sporten og tænkte, at Natminton
kunne være en sjov ting at prøve. Tanken er, at børnene skal
få en fed oplevelse, der bliver talt
om i byen, og de skal kunne sige:
’Kan du huske, da vi var til Natminton? Det var fedt’.”
TMG Badminton er det sidste år
steget fra 91 til 200 medlemmer.
Det er den næststørste fremgang fra
2016 til 2017 i en badmintonklub i
hele Danmark. Kun Hobro har fået
flere medlemmer.
”Vi er virkelig glade for, at flere og
flere vil være med til at spille badminton i Mårslet. Der er en rigtig
god gejst i klubben,” siger Majken
Vange.
Badmintonsporten havde på landsplan 119.409 medlemmer i 2017.
Se indslaget fra DR Sporten på Facebook-siden ”TMG Badminton”.
MÅRSLET BLADET april 2018
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Nu, da foråret er på vej og sommeren lige om
hjørnet, 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 en kunstofsbane, af en rigtig god kvalitet,
takket 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
· Kontingentet er uforandret fra sidste år (se på
hjemmesiden de mange muligheder, også for familier)
Vores slagplan (!) for sæsonen er:
Lørdag den 14. april kl. 10 blev banerne klar. Tak
for hjælpen til de frivillige, som fik en GOD flaske
vin af vores gode sponsor, Hagelquist Vine!!
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Lørdag den 5. maj kl. 11: 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

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
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Vi har en fysisk butik i Beder, Tværskiftet 4, som har åben mandag til
fredag imellem 8
Martin Simonsen
og 16, dog 15 om
fredagen. Der er Aktiv Hvidevareservice
Tværskiftet 4
også mulighed
8330 Beder, 70101005
for at leje maskiwww.ahs.dk
ner via 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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Giv en hund til Mårslet-Bladet
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Multihallen

Multi foto
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