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Forside "billedet" 
Den irgrønne stiplede linie mellem det kom-

mende T-kryds Obstrup vej og tilkørselsvejen 

til B-B-vejen og i den anden ende Hørretløk-

ken stamvej er den mulighed der tales om som 

skal aflaste midtbyens snævre kryds ved kir-

ken for de, der skal vest på ad B-B. Vejen.  

     Sven V 

Annette Poulsen indvier  

den nye Ellesø 

Foto: Jesper Andersen 

Dejlige , varierede 

Mårslet - her bille-

der fra hverdagen, 

som ej er kedelig: 

Børnetræf 

Bedervej - Hørret-

vej T-kryds 
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Leder 
Juni måned har 4 markante festdage af højest forskellig 
karakter – ligesom festligheden især ved den ene af dem 
er til at overse. 
Ikke desto mindre er der i år stor aktivitet især på to af 
dagene inden for 8320, så man næsten skulle tro, at der er 
en kulturakse under udvikling. 
Men lad os først lige se på hvad det er for dage, som 
eventuelt kan "sætte" flagalleen. Selvom den ene dag 
næppe kommer i betragtning i den forbindelse. 
Grundlovsdag den 5. juni har en lang historie bagud – og 
i år bliver der ligefrem to grundlovsmøder i byen: 

Testrup Højskole har sammen med Clement 
Kjersgaard og tidsskriftet Ræson lavet et meget 
flot arrangement. Det starter kl. 13.30 og bringer 
politikere og kultur- og uddannelsesdebattører til 
8320 i rigt mål og til spændende diskussioner. Se 
hele programmet på Testrup hjemmeside. 
 
Borgerhuset vil som sædvanlig afholde sit grund-
lovsmøde – men denne gang lidt anderledes og i 
børnehøjde. Programmet kan læses her i bladet. 

Den næste markante dag i juni måned er vist gået helt i 
glemmebogen på forbavsende kort tid, trods det den har 
været en frygtet dag for nogen – og en festdag for andre - 
og har været kendt siden midten af 1600-tallet.  
 
Dagen har sin helt egen komedie af Ludvig Holberg – 
med det enkle navn ”11. juni”. Komedien er en fornøje-
lig slyngelhistorie med københavnske plattenslagere, jy-
ske ågerkarle og en forslagen tjener, som snyder alle på 
denne terminsdag, hvor renter og afdrag skal betales. 

Leder 

Men der bliver næppe en flagallé ud af den her i 8320. 
Den tredje rigtige festdag i juni er flagets dag 
(Valdemars dag). Den 15. juni 1219 påstår sagnet, at 
dannebrog faldt ned fra himlen ved Lyndanise i Estland, 
hvor Valdemar Sejr var ved at tabe et slag mod esterne, 
som han havde planer om at kristne. Dagen bruges sta-
dig til at uddele faner til spejderkorps og andre forenin-
ger, som bruger flaget i deres virke. Men denne dag har 
nok også mistet en del højtidelighedens skin i de sene-
ste tre til fire årtier. Hvor mange kender i de yngre ge-
nerationer kender Valdemars dag? – Men dagen har 
udløst mange flagalléer i forne tider. 

Sidste festdag er til gengæld en rigtig festdag. 
Ikke alene er den årets længste dag – men den 
giver anledning til bål og taler og ikke mindst 
sange og sikkert også lidt uskyldigt bægerklang. 
 
Sankt Hans Aften bliver også en dobbeltfest i 
8320. 
Testrup Højskole er med i NorthLit 4 dages litte-
raturfestival, som har arrangementer mange ste-
der i kommunen, heriblandt på Moesgaard. Så 
Mårslet er repræsenteret med sin kulturakse. Det 
sluttes af med en stor Sankt Hans fest på Højsko-
len kl. 20.00 – 00.00. Overhovedet er der et me-
get spændende program for Festivalen, som kan 
findes på nettet. 

Der afholdes også et helt nyarrangeret Sankt Hans bål i 
Mårslet, som Group 8320 står for. Længere inde i bla-
det bringes et interview med gruppens medstifter. Det 
kan blive den helt store oplevelse - med allerede 500 + 
billetter solgt. 
Så jo – juni er en måned med markante dage! 
                       Ole 
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Rundt om i Mårslet findes der dejlig ny 
asfalt, der kan lokke skatere til fra andre 
gader og veje. De larmer ukristeligt sy-
nes nogle. Mårslet-Bladets forlængede 
arm var med kamera på opsøgende mis-
sion for at finde årsagen til at skatenin-
gen har bredt sig udover de etablerede 
baner.  
Årsagen blev dokumenteret, som man 
kan se på disse to billeder fra henv. sko-
len og Klub Midgård, der har lavet noget 
til egne medlememr. Den på skolentil 
venstre afventer færdiggørelse af Multi 
hal osv. 

 SKATEBORDET 

Som man kan se på billedet, sidder Rie og 
jeg med Gammelmors hoved mellem os. 
Egentlig ville vi have stået med det løse hoved 
ligesom Hamlet gør det i Shakespeares skue-
spil, men ærlig talt, så er Gammelmors hoved 
af massiv granit og vejer adskillige kilo, så det 
måtte vi opgive. 

Det er nu vor mening at genetablere Gam-
melmor i Mårslet. Granitskulpturen stod, som 
det er mange bekendt, i den lille gård på Mår-
slet skole, som faktisk også helt naturligt kom 
til at hedde Gammelmorgården. 

Selve granitskulpturen fik Mårslet skole i 
1978 af skoleforvaltningen i forbindelse med 
udvidelsen af skolen. Det var skolens etablere-
de kunstråd, bestående af både lærere og ele-

ver, der valgte Gammelmor.  
I de mellemliggende år har nogen væltet hen-

de, så hun tabte hovedet, og derefter blev hun 
sat i kælderen, og der har hun så stået siden, 
delvis glemt. 

Der er nu gået 40 år siden skulpturen blev sat 
op, så nu er det vel på tide at genrejse Gam-
melmor. Hun er nok ikke den mest kendte 
skulptur fra Aage Bruun-Jespersens hånd. Me-
re kendt er flodheste-ungen Frederikke, der 
står midt i Frederiksgade i Aarhus, og som 
masser af børn har kravlet rundt på, og lidt 

To be - or not to be 

længere oppe ad Frederiksgade står Hønemor - af bronze med indlagt vand. 
Kunstneren døde i 2001. 

 
Vi, der nu arbejder lidt med sagen, forestiller os at flytte Gammelmor ud til 

Obstrupvej, og placere hende i det lille bed, der er ved Kys og Kør området. Så 
kunne de forbipasserende få et glimt af et glemt kunstværk, som nu gerne skal 
frem i lyset. 

 
Gammelmor ejes af Mårslet skole, så skolen har det sidste ord i denne sag. 
Vi i Egnsarkivet håber, at genrejsningen kan ske i 2018. 
 
   Rie Carlsen / Kaj Christensen 
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I disse ulvetider kan det være fornuf-
tigt, i al fredsommelighed, at filosofere 
lidt over ulvens plads i mytologien og 
litteraturhistorien – især, når nu ulven 
også lod sig fotografere på en mark i 
Mårslet for et par år siden, og i den for-
bindelse kan det være morsomt at tage 
ulvens fætter - ræven - med i historien. 

De er ikke to alen ud af et stykke. Ul-
ven er sky og vil helst være fri for men-
neskelig omgang. Ræven har dygtigt 
tilpasset sig menneskets naturopfattelse 
- asfalt, mursten og beton, et par træer, 
en tot græs hist og en mælkebøtte pist, 
samt ikke mindst skraldespande med 
gourmetretter for en sulten ræv. Mindst 
tre Mikkelstjerner. 

 
Ulvens kulturhistorie har dybe rødder 

i den nordiske historie, og de fleste af 
os har utvivlsomt som børn gyst over 
Fenrisulven, når en venlig onkel læste 
op af Vølvens Spådom ved aftenstide. 
Ragnarok rummer blandt andet beskri-
velsen af det første ulvedrab i vores 
historie. - Senere er der jo, som man 
nok har bemærket, kommet flere til, og 
vi er næppe ved enden af det. 

 
Ulven har også en central plads i litte-

raturhistorien, og dér er det heller ikke 
for det gode. Den stakkels uskyldige 
Rødhætte må gå så grueligt meget igen-
nem, da ulven med et snuptag har løst 
problemerne med den voksende ældre-
byrde. Middelalderens varulve har givet 
meget stof til Hollywood-film med 
uhyggelig underlægningsmusik, og i én 
af den svenske forfatter Selma Lager-
löfs mest berømte romaner, Gösta Ber-
lings Saga, finder man et meget drama-
tisk ulveindslag. Og så har vi jo også 
Ulvetimen, som ikke er det mest 
muntre indslag på dagen. 

Så alt i alt har den stakkels ulv et dår-
ligt ry – selvom den egentlig blot er en 
meget integreret og fornuftig del af 
økosystemet. 

 
Til gengæld har ræven klaret sig me-

get bedre. Ikke alene er den tillagt kløgt 
og fiffighed, og har givet anledning til 
kloge udtryk for menneskelige egen-
skaber og følelser - ’En ræv har altid 
flere udgange’ eller ’De er sure sagde 
ræven om rønnebærrene…etc.’ Men 
den har også fået et hyggeligt navn - 
Mikkel Ræv - hvor den stakkels ulv 
kun har opnået at blive til Store Stygge 
Ulv.  

En klumme om store og små ting 

Under alle omstændigheder er ræven ikke menneskesky -tværtimod. Bag-
havens ræv kommer en gang imellem forbi og kigger nysgerrigt ind af ha-
vestuens vinduer - og en traktor er ikke skræmmende, når man er en ræv, 
der ved, at der ikke bor jægere i husene. 

Tilsyneladende er ulven dog kommet for at blive, trods modstanden. Det 
bliver spændende at se, om den enlige ulv på naboens mark var en udsendt 
fortrop, så vi med tiden får vores helt egen ulveflok i 8320. 

          Ole 

Begge billeder er taget af landmand Lars Kjærgaard, Bedervej fra egen 

have og traktor- Ulven er verificeret af Aarhus Universitet 
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Kære Mårsletter ! 
Vidste du, at du stort set altid kom-

mer et smut forbi os på din tur om-
kring Vilhelmsborg? På to ben eller 
to hjul? Enten ad stien langs Letba-
nen, på Trampestien mod Giber Å 
eller stien ved Langballevej mod 
Hovstien. Alle tre muligheder kryd-
ser grundejerforeningen Giber-
nakkernes arealer ved Langballe-
vænget. 

Det er vi glade for. Og det forplig-
ter. Og det har du måske lagt mærke 
til? 

Vi er nærmeste naboer til det åbne 
og særligt smukke herregårdsland-
skab, som Mårslet er beriget af at 
have i sin baghave. Den ubrudte 
grønne kile, som Giber Å slynger sig 
smukt og klukkende igennem. Sko-
vene. Vildtet. 

Så undskyld vi roder 
Langballevænget og naboarealerne har 
været lidt af en byggeplads de seneste 
par år. Men for noget bedre. Vi har nem-
lig arbejdet på at få løftet det visuelle 
udtryk af foreningen fra parcelhuskvar-
ter til herregårdsmiljø. Til gavn for be-
boerne, men så sandelig også for dig 
som gæst. 
En del projekter har vi som grundejer-
forening for privat fællesvej med 63 
ejendomme selv finansieret af egen lom-
me. Knap 700.000 kr. all inclusive, som 
vi løbende har sparet sammen i Vejfon-
den siden foreningens dannelse i halv-
femserne. Andre har vi udført i tæt dia-
log med især Aarhus Kommune, Aarhus 
Vand, Aarhus Letbane, Miljøstyrelsen 
og Mårslet Stilaug, hvor også du som 

skatteyder har bidraget indirekte. En 
ikke altid lige ”kamp” som almindelige 
borgere, men indsatsen værd. Tak til 
disse for et fint resultat af samarbejdet. 
Lad os nu tage dig en tur med rundt… 
Grus i maskineriet 
Efter flere kosmetiske lappeløsninger af 
vores efterhånden 30 år gamle vejanlæg, 
fik vi i 2017 lagt smukke grå svenske 
granitskærver på vores vej. Stier fik 
slotsgrus og majssten, som endnu ikke 

Gennem det meste af sidste sæson har redaktionen besøgt alle enhederne i Mårslet Dagtil-
bud, Valnødden og "Dagplejecentralen" ikke fordi der ikke er info nok på internet, men for at give en 
samlet oversigt - især møntet på de nyeste mårsletter. "Serien" er da også blevet godt modtaget og nog-
le forhold har været lidt ude i solen. 

Det med at komme fra hjemmet til børnehaven og tilbage, kan godt være et problem - og nogen foræl-
dre kan opleve stress på "skolevejen" med den forældede infrastruktur der stadig præger Mårslet. Da det 
jo er fællesrådets egentlige formål at skære igennem til fordel for almenvellet forsætter vi den populære 
analyse med at besøge de enkelte (lands-) bydele og deres grundejerforeninger. Se her den første: 

                        SV 

Porten til herregårdslandskabet 

Illustrationer Gibernakkerne 
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er helt fastkørt endnu. Så kom endelig forbi 
og hjælp med at trampe de sidste løse sten 
fast hér i sommervarmen. Et held, at Lang-
ballevænget også er omfattet af 40 km/t-zo-
nen i Mårslet. 

Højbenet entré 
Ved kommunens ny asfaltering af Lang-

ballevej fik vi aftalt, at Langballevænget 
skulle klimasikres via en højdejusteret ind-
kørsel fra Langballevej. Det virker nu, så vi 
ikke længere oversvømmes ved de hyppi-
gere skybrud. Vi mangler nu at få at få 
kommunen til at etablere et oplyst fortov 
fra Mårslet Byvej til Langballevænget, så 
du kan gå i sikkerhed. (-Se ønskelisten) 

 
Største sø i Mårslet 
Knap var blækket tørt efter artikler om 

Elle Sø ved det gamle renseanlæg, før der 
blev åbnet for sluserne til det renoverede 
regnvandsbassin ved Langballevænget. Det 
halvmåneformede bassin samler regnvand 
op fra boligkvarterne øst for Mårslet Byvej 
og ”Den Glemte Vej”(se forsiden), inden 
det ledes videre i Giber Å. 

Du kan glæde dig over den nye søud-
sigt samt den renoverede trampesti, som 
vi fik kommunen til at finansiere. Der vil 
også blive sat bænke op udvalgte steder 
ved søen, så du kan hvile benene. Vi har 
allerede spottet paddeæg i bassinet, så 
mon ikke, du til næste parringssæson vil 
kunne genhøre tidligere tiders parrings-
kald fra hanfrøerne, som vi har savnet i 
snart tre somre? 

 
Mere biodiversitet, tak! 
Som naboer til sårbart vandmiljø har vi 

i grundejerforeningen besluttet at stoppe 
med sprøjtning af vores fællesarealer. 
Ukrudt får vi fjernet manuelt af vores 
gartner. Vi sover bedre om natten og 
drømmer om rent drikkevand. 

På din tur fra Mårslet Station mod stien 
langs banen, kan du se, at nogle af vores 
plæner er blevet noget langhårede. Vi 
prøver i 2018 at se, hvordan ”frøbanken” 
udvikler sig, når de ikke bliver slået. Det 
skulle gerne give bedre levevilkår for 
blomsterbestøverne. Vi slår arealerne 
sidst på sæsonen, så de ikke springer helt 
i skov. Kryds dem via hundelufterstierne. 

 
Stien under broen oven vandet 
Du kan med fordel komme forbi os på 

Langballevænget, og bruge Trampestien 
ned forbi Borgmesterstien og opstrøms 
Giber Å. Dér ser du, at det er muligt at 
gå under jernbanen langs Giber Å mod 
Elle Sø. Et banebrydende stiprojekt, som 
vi er stolte af at have været med til at få 
gennemført. Flere ønsker: 
 Fornyelse af forskudte allé træer langs Lang-

ballevej 

 Oplyst fortov mellem Mårslet Byvej og 
Langballevænget 

 Sikker stikrydsning fra Visbjerg Hegn over 
Langballevej 

 Separat spor til MTB fra Borgmesterstien til 
Fulden 

På gensyn på Langballevænget. 
Søren Rosenkrantz Riber 

Bestyrelsesformand, Gibernakkerne 
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Programmet den 15. maj var: 
 

Kl. 9.15 Velkomst på P-pladsen foran Sol-
husets legeplads /v. Camilla fra 
Valhalla og Søren Brynjolf 

Kl. 9.30 Børnetræffet åbner /alle finder sig 
til rette på Solhusets og Græsbak-
kens legepladser 

Kl. 9.45-10.45    Boderne har åbent 
Kl. 10.00   Søren Brynjolf optræder 
Kl. 10.45    Frokost 
Kl. 11.30-13.30   Boderne har åbent 
Kl. 13.30-14.00  Oprydning 

Det årlige Børnetræf  
for børneinstitutionerne her i Mårslet kunne ikke have haft bedre 

vejr og alle var glade og fik en på opleveren.  
Vi bringer et par billeder med skyldig tak til lederen af hele begiven-
heden; Camilla Wisler, som ses herunder. 
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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 

http://www.maarsletvand.dk
mailto:vandvaerk@maarsletvand.dk
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Uden for døren myldrer 
det med små skabninger, 
der kan udforskes – hvor-
dan samler bien pollen, 
hvordan spinder edder-
koppen sit spind - eller 
hvordan kan sneglen gå 
uden fødder?  
Mens foråret spirer frem 
og skaber liv, får tusindvis 
af børn i alderen 0 – 8 år 
chancen for at blive kloge-
re på det liv, der udfolder 
sig i den nære natur. Maj 
er Krible Krable måned i 
Danmark, men nogle gan-
ge skal naturen have en 
hjælpende hånd for at til-
trække smådyrene.  
Godt 100 skoler, institutio-
ner og SFO’er har i år ef-
ter ansøgning, fået leveret 
udplantningsklare stiklin-
ger til etablering af en  

         Krible Krable mini-biotop. 
Valnødden er en af de institutioner, som har fået anlagt en mini-

biotop på legepladsen. Minibiotopen består af 10 særligt udvalgte 
planter, som f.eks. Alm. røllike og Alm. Kællingetand som er gode 
til at tiltrække mange spændende insekter, bl.a. ved hjælp af 
deres smukke blomster og særlige dufte. 

Valnøddens børn har sammen med deres forældre og de voks-
ne i institutionen, etableret en minibiotop med 288 små engplan-
ter. Der var arrangeret en STORE PLANTEDAG d. 2. maj, hvor 
alle hjalp med til at grave og løsne jorden, plante de mange små 
planter, snittet små fine plantepinde, samt sætte hegn op omkring 

Børn fra Børnehuset Valnødden i Mårslet  
planter blomster og buske for at tiltrække Krible Krabledyr  

 

Maj er Krible Krable måned for børn i hele Danmark. I Valnødden har børn og forældre anlagt 
en såkaldt mini-biotop, som består af insektvenlige planter. Formålet er at tiltrække en masse 
forskellige insekter og smådyr, som børnene kan undersøge og studere. 

biotopen. Der var samtidig lavet et lille 
malerværksted, hvor der blev malet flot-
te blomster og en ”krible krable -cafe” 
hvor de hårdtarbejdende kunne holde en 
tiltrængt pause og få fyldt depoterne op.    

 
- Vi glæder os rigtig meget til at give 

børnene nogle gode oplevelser med na-
turens insekter og smådyr, og håber, at 
de opdager, hvor mange spændende 
ting, den nære natur gemmer på, ef-
terhånden som mini-biotopen udvikler 
sig, siger Marianne Ryberg, pædagog i 
Valnødden. Det var dejligt at se hvordan 
alle både store og små, arbejdede sam-
men om dette projekt. Marianne tilføjer – 
Projektet passer perfekt ind i vores 
pædagogiske læreplanstema om natur 
og udeliv. Man kan blive helt høj af det . 

I maj 2017 stiftede 60.000 børn, på 
over 700 daginstitutioner, SFO’er og 
skoler bekendtskab med regnorme, tus-
indben, haletudser, snegle og alle mu-
lige andre væsener i faunaen.  

Et endnu større antal børn forventes at 
stifte bekendtskab med Krible Krable i 
år, der nu har over 1.200 daginstitutio-
ner, indskolingsklasser og SFO´er.  

Naturvejlederne står parat 
Bag Krible Krable-projektet står Natur-

vejlederforeningen, der samarbejder 
med DR Ramasjang og får støtte fra 
Nordea-fonden. Mange steder i landet 
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  står professionelle naturvejledere til rådig-
hed med Krible Krablearrangementer, 
samt kurser og workshops for pædagoger 
og lærere og udlån af grejkasser.  

- Vi vil gerne pirre børnenes nysgerrig-
hed og give dem nogle 
glade oplevelser under 
åben himmel. Når bør-
nene udforsker livet i den 
nære natur, håber vi, at 
de uanset bopæl, kan få 
et trygt forhold til at fær-
des i naturen og få lyst til 
at passe godt på den, 
siger naturvejleder og 
projektleder for Krible 
Krable, Rikke Laustsen.  

 
Hun opfordrer alle for-

ældre, pædagoger og 
lærere til at kaste sig ud i 
naturoplevelserne med 
børnene - bygge regnor-
meterrarier, lokkefælder 
eller måske insektsugere. 

 
-Det kræver ikke så me-

get, hverken redskaber 
eller viden at gå på små-
dyrsjagt.  Man skal bare 
kaste sig ud i det, vende sten og stubbe, 
ryste grene eller fiske med net i et vand-
hul, så vælter smådyrene frem. 

 
Facts om Krible Krable: 
Krible Krable er et landsdækkende natur-

projekt, målrettet børn i alderen 0-8 år.  
 
Krible Krable projektet ønsker, at børn og 

voksne, gennem små naturundersøgelser, 
leg og læring får øjnene op for, at den by-
nære natur er fuld af liv – naturen er lige 
uden for døren, uanset hvor du bor! 

Landets naturvejledere står hvert år bag 
hundredvis af Krible Krable arrangemen-
ter, målrettet daginstitutioner, indskoling, 
SFO og børnefamilier. 

 
Naturvejleder-

foreningen og 
DR Ramasjang 
står bag projek-
tet, der støttes 
af Nordea-
fonden. 

Mindst 60.000 
børn og voksne 
forventes at del-
tage i Krible 
Krable måne-
den.  

100 skoler, 
institutioner og 
SFO’er har i år 
efter ansøgning 

fået leveret udplantningsklare stiklinger til en Krible Krable 
mini-biotop på mellem 10 og 50 kvadratmeter. Der er i alt 
etableret mere end 4.000 kvadratmeter minibiotop ved dagin-
stitutioner og skoler i perioden 2016-2018. DR Ramasjang 
viser Krible Krable tv hvert år i uge 21 

Idé til den første Krible Krable jagt: 
Det er let at fange spændende smådyr: Læg et lagen ind 

under et træ eller en busk og ryst grenene hen over lagnet.  
Straks vil det drysse med smådyr. Fang dyrene og put dem i 
et glas med låg, så du kan studere din fangst. Husk at slippe 
dyrene fri igen, når du har kigget på dem. 
Mere om Krible Krable:www.natur-vejleder.dk/krible-krable 

 
Yderligere oplysninger om vores minibiotop projekt 

Børnehuset Valnødden  
Banevej 2 

8320 Mårslet 
 

Dagtilbudsleder 
Else Haldrup Jensen 

40231564 
elhje@aarhus.dk  

 

mailto:elhje@aarhus.dk
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Stilauget, der stod bag arrangementet, havde på 
forhånd kaldt det en lille folkefest, og det blev det 

for godt hundrede glade deltagere godt hjulpet på 
vej af en af forårets første sommerdage. Spejderne 

var der med kaffe og suppe, senere også pandekager over 
bål. Snapselauget og Juletræslauget uddelte smagsprøver 
(af snaps). 
 
Søen blev navngivet af Mårslets byrådsmedlem Anette Pe-
tersen stod for navngivningen, og hun overrakte en karaffel 
af Snapselaugets gode varer til hver af de to vindere, der 
havde foreslået navnet Elle Sø. 

 
I herligt forårsvejr var mårsletterne 

strømmet til navngivning og indvielse 

lørdag d. 21. april 2018 

Tak for en hyggelig 

forårsdag, 22. april 

En tætpakket trailer med affaldssække blev 
det til her i 2018, da mårsletterne for 20. år i 
træk gjorde sin by renere at leve og bo i. 43 
unge og ældre mårslettere deltog i indsam-
lingen. En erfaren ældre herre kom og for-
talte, at han ikke har nogen hund! OK, var 
min bemærkning og så? Det betyder, at jeg i 
stedet for – ikke hver gang, men en gang 
imellem – tager gribetangen og en plasticpo-
se med, når jeg nu alligevel går en tur. 

Det er da en god fortælling, og flere ind-
samlere har da også i årenes løb bedt om at 
få gribetangen og plastikposer med hjem, så 
de i løbet af året kan indsamle affald for-
skellige steder i og uden for byen, når de nu alligevel går en tur. Og det kan mærkes, aldrig har vi samlet så få kilo i de 20 
år, som vi har i år.  

Tillykke Mårslet, det er en dejlig udvikling, fordi vi også er af den overbevisning, at der ”tabes” mindre og mindre af-
fald. Og når så flere og flere samler ind i løbet af året, så har vi jo forklaringen på den mindre mængde.  

Teamet bag HOLD MÅRSLET REN er meget tilfreds med dagens forløb, og vi er så glade for den opbakning, der er til 
projektet. Dels er der alle de erfarne mårslettere, som stort set har været med i alle årene, men der kommer også nye til 
hvert år. 

 Flere af de nye ansigter har taget deres forældre med, og vi får alle et par hyggelige timer. Det er skønt at se alle disse 
børn, der går på med krum hals, eller rettere de går ikke. Når de ser et stykke affald, så løber de – de fylder vores projekt 
med masser af glad energi. Tak til jer forældre, som jo nok er dem, der har planlagt, at familien skal deltage i HOLD 
MÅRSLET REN. 

Vi vil igen fremhæve Superbrugsen, som sponsorerer forbruget denne dag. Det er dejligt og hyggeligt, at vi kan starte 
med et rundstykke og slutte dagen af med en øl eller vand. Og i år havde Superbrugsen endda også forberedt varme pølser 
og brød, så alle kunne lave sin egen hotdog. 

Vi glæder os til næste års HOLD MÅRSLET REN og til at se jer igen. Pas godt på hinanden og på vores dejlige områ-
de.            Emma, Else, Lene og Jørgen 
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Da Borgerhusets bestyrelse i 1972 havde fået overdraget 
Mårslet Kommunes kommunekontor til borgernes frie af-
benyttelse, så var problemet, hvordan man nu skulle kom-
me i kontakt med byens borgere, hvoraf mange havde inve-
steret de 100 kr. som andelen i Borgerhuset kostede. 

Man besluttede så at forsøge sig med noget nyt, nemlig 
en fest i Borgerhusets dejlige have, og så lå det lige til høj-
rebenet, at det skulle være en grundlovsfest. Heldigvis var 
vejret fint den dag, den 5. juni 1973, hvor man inviterede 
Skovridder Kjeld Ladefoged, der var konservativt byråds-
medlem, til holde grundlovstalen. Kjeld Ladefoged var 
også kendt som en flittige receptionsgæst i Århus. 

Den nylige tilflytter til byen, Anders Errboe, leverede 
musikken den dag, og senere blev han og hans orkester 
kendt som Østjysk Musikforsyning. 

Året efter, i 1974, fik byen besøg af Kong Frederik d. 7. 
(Ham der gav os grundloven). Det var den lokale arkitekt, 
Peter Kjær Larsen, der ankom med 
Odderbanen, udklædt som Frederik d. 
7. Han blev modtaget af ”folket” på 
Mårslet Station. Der har vist aldrig 
før eller siden været så mange menne-
sker på Mårslet station. 

Hvad han sagde i sin tale er der in-
gen der kan huske, men det var nok 
noget om frihedsrettighederne. Et 
festlig indslag var det i hvert fald. 

I 1975 hed grundlovstaleren Inger 
Lillelund, hun var radikalt byråds-
medlem. Dagen oprandt med et rigtigt 
flot sommervejr, så der var mange 
mårslettere i Borgerhusets have den 
dag. 

Inger Lillelund blev sikkert inspire-
ret af det store fremmøde og det gode 
vejr, for hun talte faktisk i 45 min. 
helt specielt til børnene, bl.a. om en 
tjenesterejse til Sovjetunionen, og 
naturligvis om grundloven. 

En rigtig dejlig dag i Borgerhusets 
have. 

Året efter, i ’76 blev grundlovsfe-
sten aflyst, fordi 5. juni faldt på 1. 
pinsedag, så Borgerhusets bestyrelse 
turde ikke binde an med noget arran-
gement den dag. Set i bakspejlet er 
det den eneste gang, i 45 år, at man 
har aflyst grundlovsfesten. 

Efter den aflyste grundlovsfest i 
1976, der jo faldt på en helligdag, 
havde man fået Ebba Strange til at 
holde grundlovstalen i 1977. Ebba 
Strange var SFer, og boede for øvrigt 
i Tranbjerg. Lige den dag, den 5. juni, 
faldt der mere end 10 mm regn, så 
mange blev rigtig våde. (Se billedet). 
Den dag betalte Aarhus Kommune for 
et børneteater. OBS - Det gør de ikke 
mere.  

Kaj Christensen 

Grundlovs talere ved Borgerhusets festen 

Heldigvis regner det kun ved hver syvende Grundlovsfest 

Herunder Årets plakat for Grundloven i Børnehøjde 
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Der var  

engang… 
Mens vi venter på  

Letbanen! 

Artikel bragt i Aarhus 
Stiftstidende den 4. maj 
1968. Det er 50 år siden i år, 
at der var festlig indvielse og 
ledelsen blev hyldet.   

”...alle steder langs bane-
strækningen — ikke mindst 
på landstationerne — var 
folk mødt op for at vifte vel-
kommen til det nye tog” 

 
Hvis teksten i artiklen er for 

vanskelig at læse, kan Mår-
slet Bladet læses på nettet,  

maarslet-bladet.dk og her 
forstørres op eller I kan kom-
me ned på Egnsarkivet og se 
originalen samt andre spæn-
dende avisudklip i udklips-
samlingen. 

 
Se også Arkiv.dk 
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

 
Egnsarkivets åbningstider: 

  
  Tirsdag den   5. juni lukket pga. Grundlovsdag  
  Onsdag den 13. juni kl. 16-17.30 
  Tirsdag den 19. juni kl. 19-21 
  Onsdag den 27. juni 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 
 

 Mårslet – Lokalhistorie er på facebook 
       Giv os et like ! 

Støtteforening 

Som medlem af Mårslet Sogns Lo-
kalhistoriske Forening støtter du sam-
tidig Mårslet Egnsarkiv.  

Lokalhistorisk Forening har som 
formål at formidle vores lokalhistorie 
og derfor arrangerer vi foredrag, by-
vandringer og udstillinger. Vi udgiver 
bøger og hæfter og er med til at holde 
Mårslet Egnsarkiv åbent for besøgen-
de og bevare og stille arkivalier til rå-
dighed. Du kan også tilmelde dig vo-
res nyhedsbrev, så du bliver mindet 
om arrangementer og udgivelser. 

 
Årligt kontingent: 
Personligt: 75 kr. 
Husstandsmedlemskab: 150 kr. 
 
Henvendelse om medlemskab til 

kasserer Kirsten Cramer, 8629 4303,  
kirsten.cramer04@gmail.com 

Gemmer du på gode sager til 

Egnsarkivet? 

Gennem 1970’erne, 80’erne og 90’-
erne har arkivet modtaget meget mate-
riale fra foreninger, forretninger, virk-
somheder og fra private personer. Ma-
teriale som eksempelvis protokoller, 
dokumenter, breve og ikke mindst fo-
tografier.  

Efter den tid er aflevering af arkivali-
er til arkivet desværre faldet støt. Der-
for et lille opråb: ”Se efter på dine hyl-
der og i dine skuffer, om der er noget, 
du kan tænke dig, skal bevares på Mår-
slet Egnsarkiv”. 

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 læn-
gere periode. 5. juni 2013: Borgmester Jacob Bundsgaard indvier ny trampesti.  Foto: Niels Jesper 

Andersen. Husk at også 5 år gamle billeder fortæller lokalhistorie. 

http://www.arkiv.dk/
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- hvad er det for et navn til en kunstforening? 
Jeg tror det stammer fra den allerførste gang, hvor man havde 

møde om at etablere en kunstsammenslutning. Dengang eksi-
sterede Piero Manzoni, fra Italien. Han lavede en 7,1 km lang 
streg på et trykkeri i Herning og fik den støbt ind i noget bly. 
Den findes på Herning Kunstmuseum. Inspireret af den, sagde 
et af vores unge medlemmer, vi er meget mere, kan vi ikke 
bare bruge en stiplet linje - 1,5 mm stiplet. Det er mundret, og 
analogt med revygruppen - 105 Gram Blandet, så det gik i den 
retning. I denne digitale tid har vi dog ændret det til Stiplet. 

 
Hvad er formålet med foreningen? 
Formålet det er jo at få folk til at lave nogen kreative ting, det 

er næsten lige meget hvad, det kan være digte, det kan være 
malerier, det kan være skulpturer, det kan være glas, det er for-
målet, kreative mennesker. Vi har også holdt den hers udstil-
ling i mere end tyve år tror jeg, her på højskolen, første gang 
ovre i gymnastiksalen på første sal, og i år 2000, hvor man 
byggede denne her musikbygning, kom vi herover. 

Hvem er så medlemmer? 
Det er kreative folk, der kommer til os, og så går vi 

ud og hilser på dem og ser, om de laver noget ordent-
ligt. Simpelthen. Jeg har været med i 30 år, så jeg har 
kigget på næsten alle. 

 
I ser folk an - er det lig med censur til Påskeud-

stillingen? 
Nej, når først de er inde i varmen, er der ikke noget 

censur på. Vi har før været en 15-16 stykker, så rykker 
vi lidt sammen. Man behøver jo ikke at have 12 male-
rier med hver. 

 
Der har ikke været så mange besøgende i år? 
Nej, der var under 100 i går på åbningsdagen, men 

der er Påskeudstillinger over alt. Det var også derfor, 
at vi sidste år holdt udstilling i en weekend, hvor sko-
lens elever var ude at rejse, men der kom næsten ingen 
mennesker, så det opgav vi, og holder det i Påsken. 

 
Er udstillingen meget anderledes, end da I starte-

de? 
Ja, det er jo andre mennesker, og vi har vores streg 

og vores måde at male på, men nogen falder fra, og der 
kommer hele tiden nye ind, så på den måde ændrer 
udstillingen sig.  

Selv jeg, jeg var på højskole på Fanø med en rigtig 
god lærer, og så sagde han: Ikke noget med at fedte 
inde på midten af mit lærred – bare ud med det.  

Det skrev jeg her bag øret, så nu maler jeg sådan no-
gen billeder, der fylder det hele, ud over kanten. Ikke 
sådan store lærreder, det er ikke sjovt, det kan jo tage 
flere uger.     Henrik Gram 

    Interview med  
        Kaj Christensen,  
medstifter af kunstgruppen Stiplet 



 

           MÅRSLET BLADET  april 2018 17 

 

  

 



MÅRSLET BLADET  april 2018 18 

 

   



 

           MÅRSLET BLADET  april 2018 19 

 

  



MÅRSLET BLADET  april 2018 20 

 

   



 

           MÅRSLET BLADET  april 2018 21 

 

  



MÅRSLET BLADET  april 2018 22 

 

   



 

           MÅRSLET BLADET  april 2018 23 

 

  



MÅRSLET BLADET  april 2018 24 

 

   



 

           MÅRSLET BLADET  april 2018 25 

 

  



MÅRSLET BLADET  april 2018 26 

 

   

Er I en loge i 8320? 

   Nej, vi er et netværk der fokuserer på tre hoveper-
spektiver, det ene er socialt samvær, det andet er, at der 
skal være noget fagligt i de møder vi afholder, og det 
tredje er, at vi skal være et aktiv for byen, dvs., at vi 
donerer en del af det kontingent, som hvert medlem 
betaler, til kulturelle aktiviteter i byen. 

Kan du give et par eksempler? 
   Ja, bl.a. har vi doneret midler til spejderne i forhold 
til materiel til deres ture, så de kan sove lidt mere kom-
fortabelt, når de kommer af sted. Egnsarkivet har vi 
doneret nye opslagstavler til, som de er rigtig glade for. 
Et tredie eksempel er den nye e-sport, som er åbnet i 
Mårslet, og vi har også givet store donationer til multi-
hal-projektet. Så vi er efterhånden nået bredt omkring. 

Skt. Hans-festen er stort lagt an, så den skal vel 
gerne give overskud til donationer? 
   Nej, det arrangement skulle bare gerne løbe rundt i 
sig selv. -Det er jo helt nyt, at gruppen har taget téten 
og tager denne her Skt. Hans-fest på sig, og får vi noget 
rigtig godt op at stå, kan det blive en tilbagevendende 
tradition. Udgangspunktet er ikke, at der skal genereres 
et overskud, udgangspunktet er, at det skal være en stor 
fest for byen, og bliver der et overskud, så ryger penge-
ne ud i kulturelle aktiviteter i Mårslet. Men vi vil prøve 
at sætte nogle fornuftige priser for at få tingene til at 
løbe rundt, det er hele tanken bag det. 

Hvordan er Group 8320 opstået?     
   Det var en idé, jeg fik for fire-fem år siden i for-
bindelse med, at jeg var med til et møde i Multihal-
len og tænkte, at noget, vi måske mangler i Mårslet, 
er de her formaliserede rammer, som vi har i vores 
gruppe, til gavn for medlemmerne og for byen gene-
relt. Så var vi fire, som satte os sammen og dannede 
rammerne i gruppen, og vi startede med at kontakte 
dem, vi tænkte kunne have interesse i at komme med 
i gruppen, og det gik egentlig over al forventning. Vi 
startede med at sige, at 20 medlemmer, det ville væ-
re en kæmpe succes, men stille og roligt kom vi op 
til 25 og 30 og 35. Så rundede vi de 40, og så blev vi 
enige om, at hvis vi skal lære hinanden ordentligt at 
kende, -  hvilket er en af gruppens vigtige værdier - 
så skal vi helst ikke være flere, og det har egentligt 
fungeret fint, at der er sådan et max antal på. 

Gruppen ser ud til at bestå af travle mænd, for 
I er vel aktive i mange frivillige sammenhænge? 
   Da vi dannede gruppen, var vi meget inde omkring 
hvordan sammensætningen skulle være, og vi valgte 
at skære den til et initiativ for mænd, og det er lige 
så meget for, at vi kan dele andre ting, som vi går og 
bokser med i hverdagen. Mange af os har egen virk-
somhed eller jobs, der kræver mange arbejdstimer, 
og vi arbejder med at få familielivet til at køre rundt, 
samtidig med arbejdslivet, og vi vil også gerne bi-
drage til kulturen i Mårslet alle sammen. Det fokus, 
mente vi, vi kunne diskutere rigtigt fint i den her 
sammensætning.  

Det er jo en stor gruppe I har, i forhold til be-

folkningstallet i Mårslet? 
   Men det er sådan set også noget af det, vi kan se, efter 
at vi har dannet gruppen, at det er nogle enorme kræfter, 
man kan samle i sådan et lokalsamfund som Mårslet. 
Det første er, at man får nogle idéer og tanker, og så får 
sat noget handling bag. Vi kan se det i forhold til Skt. 
Hans-festen, hvor der allerede er solgt over 500 billet-
ter, og tingene bare bliver ved med at være med os. Folk 
byder virkelig ind, de vil det rigtig gerne, så når man 
sætter noget i gang, så har vi oplevet, at opbakningen er 
der. Dét, som man kan skabe sammen i sådan en by, det 
er imponerende, det er egentlig nogen voldsomme kræf-
ter, der kommer i spil. 

Hvad nu, hvis folk flytter fra byen?   
   Udgangspunktet for gruppen er, at man skal bo i 8320. 
Det har simpelthen noget at gøre med, at vi gerne vil, at 
man mødes i byen og at man kæmper for noget sam-
men, og altså for de kulturelle aktiviteter i byen. Det er 
nu engang noget nemmere, og der noget mere værdi i 
det, når man bor her. Vi har haft medlemmer der er flyt-
tet, de er gået ud af gruppen, og så er der kommet nogle 
nye ind, og det har egentligt været sundt nok. 

  
Se mere om gruppen på www.group8320.dk og om 

dens aktiviteter på Facebook. 
 

I Mårslets Bladets aprilnummer var der en invitation fra Group 8320 til Skt. 

Hans-fest på en ny måde i Mårslet. Redaktionen tog kontakt til gruppens to 

stiftere, Klaus Leffers og Brian Lykke Christensen, og fulgte op med dette in-

terview med Klaus Leffers.  v/Henrik Gram Nielsen  
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Fredag d. 1. juni kl. 13.45. 

Kaffebord med efterfølgende Gudstjeneste. 
 Mandag d. 4. juni  kl. 14.00. 

Så er det tid til ” Lille Banko.” 
 
Onsdag d. 6. juni kl. 11.00 til 15.00. 
Udflugt til Knudhule Badehotel. Pris 200 kr. 
På stedet serveres en frokostplatte. Bindende 
tilmelding på tlf. 30505817 senest d. 30. maj. 
 Mandag d. 18. juni kl- 14.00. 

Fællessang med Josser Herold. 

Aktiviteter 
Maj-2018 

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. 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 
Til Kalenderen 2. halvår 2018. 
 
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.  

Kort interview med bager Wilhelmsen. 
Det er klart - efter mange tilkendegivelser - at en ny bager i Mårslet er meget velkommen. At vi så har fået en hel 

"bagerfabrik", der leverer brød til hele 19 Rema butikker, er lidt svært at få til at rime med vore erfaringer fra Rema og 
deres meget "rimelige" priser i forhold til, hvad det koster i den nye butik. 

 
Bagermesteren fortæller - imedens han ælter dej til 800 + rundstykker - om det forhold.  
 
REMA er jo en landsdækkende kæde - norsk ejet - hvor ambitionen er, at alt det brød der sælges, skal smage lige 

godt. Så der findes en standard opskrift på alle bagerprodukterne med tilhørende storindkøb. Brødet i Rema butikkerne 
smager derfor ens overalt i Danmark (Så vidt vi ved!) 

Til egen udsalg her i den tidligere Fakta-butik, som SuperBrugsen le-
jer ud, er så etableret en super lækkert "lokalbageri" sideløbende med 
"fabrikken" 

 
Der er kommet liv inde i den tidligere så tomme dagligvare butik og 

hele 8 bagere, tre hjælpere og ca. 6 damer i butikken og en konditor, 
som har opnået et Danmarksmesterskab for unge bagere.  

Hun hedder Katrine Oehlenschlæger, hvis nogen skulle kende lidt til 
Danmarksmesterskaberne i den disciplin. 

Bagermester Wilhelmsen fortæller, at det går strygende med salget, 
hvilket man kan overbevise sig om på Facebooks særlige Mårsletgrup-
pe, hvor "roserne daler ned i kaskader". 

Vi fra Mårslet-Bladet siger tillykke og velkommen her.  Sven 

mailto:omraade-syd@mso.aarhus.dk
http://www.aarhus
file:///F:/www.moldt.net/netcafe/
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TMG – Testrup Mårslet Gymnastikforening fejrer 

150 års jubilæum 

Gymnastikken har været 

en stor del af TMG 

Jeg har endnu en gang dykket ned i Mårslet Egns-
arkiv for at finde gamle historier omkring TMG op 
i gennem tiderne. 

I dette afsnit har jeg koncentreret mig om gymnastik-
ken. Som i kunne læse i forrige nummer af Mårslet 
Bladet, så var kvindegymnastikken ikke noget der blev 
vist offentligt. Men der blev trods alt dyrket kvinde-
gymnastik. Som det fremgår af billedet nedenunder, så 
har der været kvindelige gymnaster i 1912.  

Jeg har ikke kunnet finde navnene på de pågældende 
gymnaster. Jeg vil ikke kunne sige, om disse måtte 
fremvise gymnastik offentligt, men det har ikke været 
på grund af deres hjemmesyede dragter, som - set med 
nutidens øjne - ser ud til at være meget tækkelige. Men 
mon ikke de har. For jeg har kunnet konstatere, at 
Dansk Kvinde Gymnastiks elitehold gav en opvisning 
ved det mellem olympiske lege i 1906. 

 
Nedenfor kopi af de gældende love for TMG i 1916. 

 
Går vi frem til ca. 1925 så er der gang i gymnastikken. 

Rasmus S. Lisbjerg, der kom til Mårslet i 1915, var for-
mand for TMG i en årrække. Som det fremgår af bille-
det nedenfor, har Rasmus S. Lisbjerg på en sommerdag 
i 1925 samlet en flok gymnastikdrenge i sin have på 
Tandervej 11. 
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På billedet ses bl.a. Aksel Borgbjerg, Ejner Bentzon, 
Erik Rasmussen, Johannes Holm, Thorvald Nielsen - 
smedens søn fra Testrup. Svend Borgbjerg, Børge Jels-
bak, Gunnar Pedersen, Thomas Sørensen, Hakon Øster-
gaard, Henry Nielsen - søn af smeden i Testrup, Knud 
Østergaard, Børge Gissel, Aage Pedersen, Aage -  rej-
sebudets søn, Alfred Benzon, Erik Rasmussen – Mølle-
gården 

 
Det ser ud til, at gymnastikken og folkedansen har 

været det store mix i ’30-erne i Mårslet, idet der findes 
flere billeder med gymnastik- og folkedansopvisning fra 
den periode. 

Billederne stammer fra en gymnastik- og folkedanser-
opvisning ved Mårslet Skole i 1933. Ved klaveret er det 
Grethe Skovgård (Riis). 

 
Selv under krigen blev der dyrket gymnastik. På bille-

det nedenfor ses et hold unge piger, som er samlet til et 
stævne i Odder i 1943. 

 

 
Det er ikke alle på billedet, som er genkendt derfor ”?” 

ind imellem. 
På knæ nr. 1 fra højre Meta Petersen, Tranbjerg 
Bagerst fra venstre: Bitten Nielsen med fanen,?,?,Jytte 

Thøgersen,?, 
Ester (senere gift Laursen), Benta Rasmussen, Gudun 

Jakobsen, Mårslet, Tove Andersen, Nina Schrøder leder 
Forrest fra venstre: Marta Jakobsen, Mårslet, Nina 

Gregersen, Mårslet, Inga Skovgaard, Testrup, Karen 
Christiansen, Anna Laursen, Over Mårslet, ?, ?, Meta 
Petersen, Tranbjerg, Tove Hansen, Mårslet. 

 
Gymnastikken fortsatte med at betyde meget for 

TMG, og har udviklet sig enormt med årene. Det er det 

samme billede, vi ser med TMG Gymnastik i dag. Såle-
des kan nævnes, at der med udgangen af 2017 var 307 
aktive medlemmer i TMG Gymnastik. Ser man på hvil-
ke discipliner TMG Gymnastik tilbyder, så er det en 
meget bred vifte, som klart afspejler den udvikling 

gymnastikken har gennemgået. Her nogle eksempler på 
hold fra den nuværende holdpalet: ”Krudt og Kugler -3-
5 år”, ”Ninja 6-8 år”, Familiefræs 2-4 år”, Herremotion, 
”VIKUVIKA – Øvede kvinder”, ”Stretching”. 

   
 

På vegne af TMG 
Jens Svendsen 
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Sæsonen er startet i TMG Tennis, men du kan nå 

det endnu   ! 

I år byder TMG Tennis på gode nyheder, se her :  
 
Vi har ny, meget avanceret bold-kanon, hvis du 

vil øve slagene alene 
Vi har kunstofsbane, af en rigtig god kvalitet, 

takket kommunal støtte. 
Vi har GRATIS træning for både børn (onsdage 

fra kl 16.00) og voksne (søndage fra 10 til 12) for-
uden at vi arbejder på at have en PROFESSIONEL 
et par gange her i forsommeren (følg det på vores 
hjemmeside) 

Vi har gratis låneketsjere og lånebolde og et hyg-

geligt anlæg, midt i Mårslet Naturpark   ! 

Kontingentet er uforandret fra sidste år (se hjem-
mesiden de mange muligheder også for familier) 

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 Mår-

slet   ! 

Har du spørgsmål bare skriv til 
os : bestyrelsen@tmg-tennis.dk 

Vi ses og velmødt ! 
Mvh/bestyrelsen 

mailto:bestyrelsen@tmg-tennis.dk
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Fodboldweekend 2018! 

Traditionen tro blev der afholdt fodboldweekend for TMG 
Fodbolds børn weekenden den 5. og 6. maj.  
En skøn weekend der bl.a. bød på fantastisk vejr, 160 glade 
børn, besøg fra AGF, hvor 2 spillere spillede lidt med bør-
nene og gav autografer, seniorspillere fra TMG der gav 
masser af fif fra sig, engagerede trænere der sørgede for at 
børnene blev udfordret fodboldmæssigt og frivillige foræl-
dre der bl.a. hjalp til i kantinen og på banerne med opryd-
ning, forplejning og salg af lodder til amerikansk lotteri.  
Weekenden sluttede af på stadion hvor alle deltagende børn 
heppede på herreseniors 1. hold der hentede en sejr på 5-2 
over FC Engelunden, en kamp der blev bakket op af over 
200 Mårslet børn og voksne.  
Vi takker alle sponsorer for støtten til årets fodboldweek-
end, derudover en stor tak til alle frivillige hænder der har 
været med til at skabe en fantastisk weekend for vores fod-
boldbørn. 
Vi glæder os til at se jer alle til næste år. 

Thomas & Helle - Fodboldweekend 2018 
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Vi har en fysisk butik i Beder, Tværskiftet 4, som har åben mandag til 

fredag imellem 8 
og 16, dog 15 om 
fredagen. Der er 
også mulighed 

for at leje maski-
ner via firmaet. 

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

Martin Simonsen 
Aktiv Hvidevareservice 

Tværskiftet 4 
8330 Beder, 70101005 

www.ahs.dk 
 E-mail Mårslet-bladet 

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

 
www.maarslet-bladet.dk 

http://www.ahs.dk
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9.30-17.30 
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 Giv en hund til Mårslet-Bladet 

Lidt økonomisk statistik 

 

En stor tak til de mange som at taget opfordringen til sig og har 

sendt ”en hund eller lidt mere” til bladet. Knap 50 personer/

familier har sendt et bidrag, så bladet har i alt modtaget kr. 

5.350,- her pr. den 10.05.2018. Det er rigtig flot, at budgettet på 

kr. 5.000 allerede nu er nået i løbet af fem måneder.  

 
Tre foreninger har bidraget med i alt kr. 1.850,-. Det er Mårslet 

Aftenskole, Lokalhistorisk forening og Lokalcentrets Venner. 

Bladet har et budget på kr. 4.850 fra foreninger, hvilket er på 

niveau med indbetalingerne i 2017. Her bidrog fem foreninger, 

som var Mårslet Aftenskole, Lokalhistorisk forening, Grund-

ejerforeningen Ovesdal, Parcelhusforeningen Nymarksvej Nord 

og Lokalcentrets Venner. Også en stor tak til bidragsyderne, 

såvel i 2017 som i år.  

 
Bladet modtager også med tak naturligvis bidrag fra andre for-

eninger og personer/familier.  

Ivan Dybvad, bladets kasserer     

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 

Annoncepriser 2017 - 18 

Hvad skal der stå på 
din folkemursten 

 i multihallen?  

Nu varer det ikke længe inden, at alle folkemurstene, 
som skal pryde multihallens indgangsparti, skal laser-
graveres med navne eller firmalogoer.  
Murstenene er såkaldte murstensskaller, som er blevet 
doneret til multihallen af Helligsø Teglværk i Thy. Dona-
tionen af 400 murstensskaller er kommet i stand med 
hjælp fra Lise Holler. Stor tak til Lise. 
Murstenene bliver lasergravet hos firmaet Laserman.dk i 
Brabrand i uge 24 og 25. Opsætning i multihallen foregår 
i uge 26. 
Til alle jer, der allerede har købt en mursten, er der dead-

line d. 5. juni for at fortælle os, hvad der præcis skal stå 
på jeres mursten. På MultiHallens hjemmeside kan I se 
hvilke navne, der er registreret. Der er kun plads til 22 
tegn på en mursten, inkl. mellemrum og punktum – og 
kun én linje.  
Send en mail til maarsletmultihal@gmail.com med jeres 
tekst. Ønsker du, at din mursten skal graveres med et fir-
malogo, skal vi have tilsendt logoet i vektorgrafik (AI, 
EPS eller PDF) 
 
PS! Det vil fortsat være muligt at købe folkemursten efter 
d. 5. juni, men vi kan ikke sige præcist, hvornår de vil 
blive sat op, da der vil blive samlet lidt sammen, inden 
der skal graveres flere. 

 
/Fonden for Mårslet Multihal        

Mårslet Byfest 2018 

Husk at sætte stort kryds i kalenderen fra onsdag den 16. august til søndag 
den 19. august 2018.  
Programmet for byfesten følger i næste udgave af Mårslet Bladet, men vil 
også senere være at finde på www.maarslet.net. Derudover kan I følge 
med på vores Facebook side ”Mårslet Byfest 2018” hvor vi løbende vil 
holde jer orienteret. 
Vi glæder os til at se jer alle til årets byfest. 

Mårslet Byfest 2018 

http://www.maarslet.net
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