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Forside "billedet"
Borgerhuset havde stor succes med sit
nye koncept" grundloven i børnehøjde.
Konceptet blev ivrigt sponsoreret fra
forskelligt hold. Her ses et markant
indslag fra Mårslets nye Bager. Grundlovskagen 2018, kreeret af konditot
Katrine Oehlenschlæger (tild. Danmarksmester i konditori)

FUNDAMENTET FOR AL
DEMOKRATISK LIV HER I
KONGERIGET - og Mårslet

Stærkt provokeret af de planlagte
begivenheder her og hisset kom
Borgerhuset til den erkendelse, at
der måtte et nyt koncept til i år.
Da vi allervenligst havde fået tilbud
om et sponsor betalt indslag inden
for børnesektoren - af Juletræslauget
- tak for det ! - fik vi ideen til
GRUNDLOVEN I BØRNEHØJDE.
Der er tre grunde til det. De "gamle
er på Testrup Højskole hele dagen.
Vi har allerede noget for børn og vi
er i en af os ejet børnehavehave.
Vi lavede menuen om til sandwichs
til alle og fik bager Willumsen til at
komme med en kage, der slog alle
tidligere grundlovskager i størrelse,
kvalitet og skønhed, som man kan
se det på forsiden. Tak for det siger
vi igen!
Årets Taler, Jens Joel ramte meget
godt temaet - se interviewet med
ham skrevet af vor egen Henrik på
dagen. Vi siger igen tak for det.
Som man kan se af Kaj Christensens
historiske gennemgang af de mange
forskellige grundlovs talere på Borgerhusets talerstol, så veksler vi
mellem de politiske partier - og mellem andre personer med engagement i Fremtiden og hvordan det
dog vil gå med os alle.
At vores grundlov er unik og
skabt af granit, turde være klart
for alle voksne, men om den er
aktuel endnu, er ikke så let at erkende for de små spirende samfundsborgere.
Vi synes derfor, at årets tema var en
meget nødvendig fornyelse - og vi
håber at også alle børnene havde en
god oplevelse med grundloven oven
over alt det andet, som nu de voksne
kan finde på.
Sven Voxtorp, formand for Borgerhuset
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Lederen
Det har været et travlt forår i fællerådsregi, hvor vi har arbejdet med fire store aktiviteter:
Sikre at Aarhus Kommune vil informere og inddrage 8320 i forbindelse med planlægning af Beder-Bering
vejen
Sikre at vi i Mårslet får givet det samlede netværk af stier bedre sammenhæng
Sikre at Aarhus Kommune begynder at inddrage perspektiver fra Helhedsplanen for 8320, når den behand
-ler udstykninger i 8320 fremadrettet
Nedsætte udvalg lokalt, der kan fremsætte forslag om lokale tiltag i forlængelse af Helhedsplanprocessen

Selve samarbejdet om Helhedsplanen var første skridt i opbygningen af et nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune
og fællesrådene, som har til formål at sikre en større lokal forankring af kommunens arbejde. Vi ser det som en kæmpe
chance for at skabe sammenhæng og kvalitet i kommunens arbejde og nye tiltag lokalt. Som vi allerede har beskrevet
det andetsteds var samarbejdet omkring Helhedsplanen vellykket – og derfor fik det betydning for kommuneplanen. Det
var første skridt i nedenstående plan:

Hele dette forår har vi arbejdet på andet trin i planen; nemlig opbygning af relationer til de udførende
dele af Aarhus Kommune, så Helhedsplanen også
bliver brugt i praksis. Derfor har vi valgt de ovenstående fire aktiviteter ud som særligt aktuelle og vigtige anledninger til tæt samarbejde. Vi er kommet så
langt med trin 2, at vi nu tør begynde at melde konkret ud om trin 3. I kan læse om hver enkelt aktivitet
herunder.
1. Inddragelse i. f. m. med Beder-Bering vejen
Efter grundige drøftelser med Aarhus Kommune
forventer vi, at Aarhus Kommune indbyder til informationsmøde for borgere i 8320 om Beder-Bering
vejen. Informationsmødet forventes at komme ind på
tidsplan, Aarhus Kommunes forventninger til vejens
forløb og udformning samt muligheder for inddragelse af borgere undervejs. Forvent at informationsmødet afvikles i september 2018.
Fællesrådet arbejder for at sikre størst mulig lokal
indsigt i og indflydelse på anlægsprocessen.
2. Proces for tilpasning af stinettet i Mårslet
I forbindelse med drøftelserne omkring BederBering vejen, har Aarhus Kommune besluttet at lade
Fællesrådet stå for en lokal proces omkring udvikling

af stinettet i Mårslet. Processen skal ses som en udløber
af Aarhus Kommunes overvejelser om etablering af nye
stiforbindelser i forbindelse med anlæggelsen af BederBering vejen. Fællesrådet forventer gennemføre en god
lokal proces i efteråret 2018. I den forbindelse inddrages
ideer fra tidligere borgermøder og udvalgsarbejder.
Fællesrådet arbejder for at sikre flere krydspunkter på
banen, mere sikre skoleveje samt tilslutninger til gennemgående cykel- og gangstier i 8320. Vi vil sikre inddragelse af berørte grundejerforeninger og lodsejere.
3. Behandling af udstykninger fremadrettet
Et af formålene med Helhedsplanen for 8320 er naturligvis at sikre sammenhæng og langsigtet planlægning i
forbindelse med evt. nye udstykninger. Derfor har Fællesrådets Forretningsudvalg (FU) taget initiativ til en
workshop med Aarhus Kommune omkring den aktuelle
udstykning nord for Hørretløkken. Workshoppen afvikles
sammen med udvalget for byens afgrænsning samt udvalget for stier og grønne områder, så udvalgene kan orientere sig om Aarhus Kommunes planlægningspraksis og
give input til den langsigtede planlægning. FU deltager
selv for at sikre sig, at den langsigtede planlægning følger intentionerne med Helhedsplanen for 8320. Efter
workshoppen udarbejder Aarhus Kommune som vanligt
et udkast til en lokalplan, som bringes i høring i 8320.
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Fællesrådet arbejder for at sikre sig indblik i Aarhus Kommunes planlægningspraksis, så 8320 kan bidrage målrettet
til denne i forbindelse med evt. kommende udstykninger. Det omfatter naturligvis, at principperne fra Helhedsplanen
finder anvendelse i forbindelse med både den aktuelle udstykning og fremadrettet.
4. Lokale udvalgsarbejder i forbindelse med Helhedsplanen for 8320
Efter forårets repræsentantskabsmøde nedsattes to lokale udvalg, som skulle arbejde konkret med omsætning af Helhedsplanen for 8320. Dette har også været omtalt tidligere i Mårslet Bladet. De to udvalg arbejder med hhv. ”Byens afgræsning” og ”Stier og grønne områder”. Udvalgene er pt. ved at klargøre deres forslag og overvejelser til FU. Udvalgene forventer at aflevere i forbindelse med sommerferieperioden. FU vil efterfølgende behandle forslagene og tage stilling til hvordan man i 8320 kan arbejde videre med dem.
Fællesrådet arbejder for en bred inddragelse i 8320 baseret på de mange gode forslag, der fremsattes i forbindelse
med borgermøder i 2016.
Den samlede plan for resten af året ser således ud:

Vi vil informere om kommende møder på Mårslet Net, i Mårslet Bladet samt ved direkte mail til medlemsforeninger,
så I kan få den bedst mulige reaktionstid forud for arrangementer. Vi tager gerne mod forslag og ideer undervejs – skriv
gerne til os, hvis I ønsker at mødes med FU på formøder i efteråret.

Anders Kjær, Fællesrådsformand

Foto: Jesper Andersen
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En klumme om store og små ting
Så har Mårslet fået et helt nyt stykke natur ved
Vilhelmsborg. Eller måske rettere: Fået et
’gammelt’ stykke natur tilbage, fra dengang Giber å ikke løb ind i en menneskeskabt sø. Flot er
det – uanset, at det er menneske-genskabt - og vi
lider af ”naturmangel”, så vi kan kun sige pænt
tak for et flot anlæg.
Trods de mange gode bestræbelser på at række
vores natur en hjælpende hånd, synes det dog
næsten uoverkommeligt at følge med. Senest er
insekterne kommet i fokus, og de er jo ikke så
nemme at have med at gøre. Insekter kan ikke
tæmmes, de kan bare få vores omsorg - hvis vi
husker dem. Og det er måske dér,
problemet er; Vi husker mest på
dem, når de æder vore afgrøder.
Men at gå en tur i haven i junisolskin afslører en omfattende travlhed
’i det små’, eller som Holger Drachmann siger det: ”Se, det summer af
sol over engen, honningbien vil fylde
sin kurv.”
Det er der jo heldigvis endnu - alt
småkravlet. Men i reduceret mængde, ifølge de kloge hoveder – og det
er nok tit fornuftigt at lytte til kloge
hoveder. Katastrofemeldingerne er
omfattende. Ingen insekter, ingen
bestøvning. - Ingen bestøvning, ingen afgrøder.

Alle billeder er taget
af Redaktøren

Men måske skulle vi starte et helt
andet sted end i katastroferne. Ser
man nøje efter, afslører vore insekter
en farverigdom, som kan stå mål
med vores fugleverden. Vi vil vel
alle sammen gerne have skønhed
omkring os og ikke mindst i vore
haver. Vi fodrer havens fugle om
vinteren, og måske skal vi til at
planlægge havens planter efter deres
tiltrækningskraft på, og fødegrundlag for, insekter om sommeren.
Så er der skønhed til året rundt.

Ole
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Mårslet-Bladets Henrik Gram Nielsen var på pletten,

da Jens

Joel havde holdt sin Grundlovstale

ved Borgerhusets årlige fest for Grundloven.

I sin grundlovstale talte Jens Joel bl.a. om det, der ikke står i loven, og da Mårslet Bladet interviewede ham bagefter,
nævnte vi personbeskyttelse, hvor der ikke er meget hjælp at hente i den 169 år gamle grundlov, fordi angrebene nu om
dage kommer fra de sociale medier, der regeres af store multinationale firmaer uden respekt for grænser.

Det er jo klart, at nye udviklinger eksempelvis på det
teknologiske område stiller krav til, at man forholder
sig på en ny måde. Har vi de rigtige regler? Og de individets beskyttelser, der er i Grundloven, dem skal man
jo på en eller anden måde have fortolket. I virkeligheden kan man sige, at det man ikke må gøre fysisk, det
må man heller ikke gøre digitalt, så der er selvfølgelig
ting, de skal opdateres. Det sætter det jo en tyk streg
under, at vi også er nødt til at samarbejde internationalt
om at løse nogen af de her problemer, fordi hvis vi rigtigt skal have skovlen under nogen af de multinationale
selskaber, så skal vi jo gå sammen i større fællesskaber
fx i EU eller andre steder og være med til at regulere
det. Så vi kan gøre noget herhjemme, men jeg tror også, vi skal vænne os til, at den regulering vi i gamle
dage lavede udelukkende i Danmark, der er en del af
den regulering, som man er nødt til at lave på tværs af
grænserne, fordi problemerne og de aktører, man gerne
vi have styr på, de bevæger sig på tværs af grænser.
Et andet tema, som jeg tog fat på, er jo i virkeligheden noget af det, som jeg synes, gør vores demokrati
stærkt, hvor vi har frihed til at være den, man er, have
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frihed til at være
forskellig, have
frihed til at man
bliver respekteret
som individ, men
det er jo også vigtigt, det vi gør
sammen, det at vi
faktisk har et fællesskab, det at vi
føler, at vi hører
sammen. Det gør
måske i virkeligheden, at Danmark er bedre rustet i en verden,
hvor man oplever,
at flere og flere og
flere snakker med
dem, de er enige
med, og skælder
ud på de andre.
Hvis nu vi ikke
havde Danmarks
Radio eller TV2
eller andre landsdækkende medier,
men at nogen kun
læste den ene avis,
nogen læste den
anden avis, eller
endnu mere ekstremt kun læste
det samme som
vennerne på Facebook, så risikerer
vi, at vi kun snakker med dem, vi er
enige med og aldrig gør noget for
et række ud til
dem, vi er uenige
med, og så tror
jeg, vi mister fundamentet for velfærdssamfundet,
fordi så siger man
jo, hvorfor skal jeg
egentlig være med

til at hjælpe dem derovre, for de har
jo ikke noget med mig at gøre. Jeg
vil gerne have, at man respekterer
hinanden, men jeg vil faktisk også
gerne have, at men bor sammen, ikke
bare ved siden af hinanden.
Nej, jeg synes, at vi på en dag som
i dag, hvor vi fejrer frihedsrettighederne, fejrer vi også det, at vi samarbejder i Folketinget på tværs af forskelle. En af de fortællinger, jeg havde i grundlovstalen, var at jeg, når
jeg har gymnasieklasser her fra Aarhus på besøg på Christiansborg, så
fortæller jeg dem jo i virkeligheden,
at vi har en grundlov, som ikke, hvis
man læser den, er demokratisk, fordi
der sådan set står, det er dronningen,
der er regenten og bestemmer. Men
det er OK, fordi vi alle sammen ved,
at det ikke passer, og det er jo ikke
kun folketingspolitikerne, der ved,
det ikke passer. Også de gymnasieeleverne og hr. og fru Jensen ved, at
det er Lars Løkke, der er statsminister nu, og det reelt er ham, der driver regeringen. Der er ingen, der
tvivler på, om det i virkeligheden er
Dronning Margrethe, så man kan
sige, at Grundloven lever jo af, at
folket ved, hvad den kan, og hvad
den gør, og den lever gennem, at folk
sådan set passer på den, og udnytter
de muligheder og de beskyttelser og
alt muligt andet, den giver os. Så
Grundloven er bestemt ikke kun for
politikere, jeg vil tværtimod sige, at
den bliver holdt i live af, at vi har en
fælles forståelse af, hvad den er, og
det er jo den, vi kunne risikere at
miste, hvis nogen begyndte at bruge
Grundloven til at sagsøge nogen andre, altså hvis vi fik sådan et slagsmål, hvor vi ikke syntes,- at det var
vigtigt at finde en fællesmængde,
men kun syntes, det var vigtigt at
finde noget at skændes om.
Tekst og foto Henrik
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Giberåens
nye løb
blev indviet den 13.
juni 2018.
Afdelingschef for Vand og
Miljø i Aarhus Kommune,
Simon Grünfeld, indledte
med programmet for eftermiddagen og gav derefter ordet til byrådsmedlem Hans
Skou (V), der i sin tale ridsede det historiske perspektiv
op - fra bygningen af en dæmning i 1870 og frem til den
løsning, vi ser i dag.
Formanden for Fællesrådet i Mårslet, Anders Kjær,
fremhævede de modstridende
interesser, der havde været for
at bevare søen, og glædede
sig over en løsning, der i dag
fremhæver områdets skønhed
som et naturligt udflugtsmål.
Herefter blev snoren klippet,
og eftermiddagen sluttede
med lidt godt at spise og drikke, hvorefter mange tog de
nye vandremuligheder i øjesyn.
Txt og foto: ©Susanne og
Jørgen Lauritsen,
Tilretning: SV
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Status fra Multihallen

Byggeriet: Der er fuld gang i byggeriet, og den endelige aflevering fra Dansk Halbyggeri er aftalt til den 6. juli. Herefter vil
der være afhjælpning af mangler, ligesom der skal opsættes inventar, møbleres osv. inden åbningen midt i august. Åbning:
Multihallen åbner for brugere søndag d. 19. august. Den store
officielle åbning bliver samtidigt med TMGs 150 års jubilæum
d. 29 september. Nærmere information følger.
Tirsdag d. 21. august starter det første yogahold op i Sal B,
som er den største af de to aktivitetssale. Derudover er haltiderne i Multihallen allerede næsten booket helt op af TMGs forskellige afdelinger.
Priser og lejevilkår:
Priser og lejevilkår mm. kan læses på Multihallens nye hjemmeside (vi håber den bliver klar, inden dette blad udkommer).
Murstens-projektet:
Der har været fuld tryk på indsamling af navne til de solgte Folkemursten, og heldigvis har vi hørt fra rigtig mange af jer. For
dem, der ikke har givet besked, har vi efter bedste evne kortet
navnene ned, så de holder sig inden for de max. 22 tegn, der er
plads til på en mursten.
Farvel til Sune: Bestyrelsesmedlem Sune Birk Kerndrup, som
har gjort en KÆMPE indsats i byggegruppen, skal flytte fra byen, og derfor er han
trådt ud af fondsbestyrelsen.
Det har mildt sagt ikke
skortet på udfordringer
i processen omkring
Multihallens opførelse,
men Sune har til enhver
tid bevaret roen og
overblikket i de vanskelige forhandlinger med
både kommunen, totalentreprenøren og øvrige interessenter. Hans ekstremt høje faglighed, professionalisme og diplomatiske tilgang til alle opgaver
og udfordringer har uden tvivl været med til at sikre, at vi kommer godt i mål med Multihallen. Der skal derfor lyde et KÆMPE STORT TAK til Sune. Vi kommer til at savne dig i bestyrelsen.
/Fondsbestyrelsen

Frivillige opsynsmænd (M/
K) søges til Multihallen
For at passe godt på Multihallen og Multihallens mange brugere vil fondsbestyrelsen gerne
samle et korps af frivillige (ulønnede) opsynsmænd/kvinder, der kan føre tilsyn med haller,
aktivitetssale, toiletter, omklædningsrum og
øvrige arealer både ude og inde.
Vi forestiller os, at man som opsynsmand får
en fast ugentlig vagt (eller mindre hvis vi er
mange), hvor man ml. kl. 17-18 tager en runde
i alle lokaler + en lukkevagt ml. kl. 22-23, hvor
man tager endnu en runde med særlig henblik
på at lukke ned og låse af.

Opgaverne vil i øvrigt bestå af let rengøring,
oprydning af glemte sager, registrere mangler
(sæbe, toiletpapir osv.), registrere om noget
evt. er gået i stykker og give besked til bestyrelsen og lign. Den generelle rengøring vil et
rengøringsfirma stå for 6 dage om ugen.
Opstart vil være omkring d. 20 august, og der
vil selvfølgelig ske en indføring/oplæring i opgaverne. Er du interesseret, må du meget gerne
sende en mail til maarsletmultihal@gmail.com.
Vi glæder os til at høre fra jer.
/Fondsbestyrelsen

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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Klip hert- så I kan bruge programmet seperat

15. – 19. august 2018
Program Onsdag den 15. august 2018
Tyvstarten ved Bomgårdshaven kl. 14.00
Mårslet seniorenes eget byfestarrangement. En cykeltur på knapt 7 km. For byens raske seniorer over 60 år.
Med start og slut i Bomgårdshaven. Kolde øl og vand, varme pølser og kaffe, når Tyvstarten er gennemført.
Ingen startpenge. Sponseret af Superbrugsen i Mårslet, Djursland Bank, Rema1000 og Mårslet Juletræslaug.
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Klip hert- så I kan bruge programmet seperat

Program lørdag den 18. august 2018 - fortsat
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Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv
Egnsarkivets åbningstider i august:
Tirsdag den 7. august kl. 19-21
Onsdag den 8. august kl. 16-17.30
Åbningstider i Egnsarkivet
Vores åbningstider er den 1. og 3.
tirsdag i måneden kl. 19-21 og den 2.
Tirsdag den 21. august kl. 19-21
og 4. onsdag i måneden kl. 16-17.30,
dog lukket i juli måned.
Onsdag den 22. august kl. 16-17.30
Der vil altid være medarbejdere tilstede til at hjælpe dig og tage imod arkiI juli holder Egnsarkivet lukket, men der er stadig mulighed for at vi kan holde
valier.
Desuden er der kaffe på kanden og tid åbent efter aftale. Kontakt arkivleder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen på
40349838 eller maarsletarkiv@gmail.com
til en lokalhistorisk snak.
Du finder os i kælderen på Mårslet
Skole med indgang fra Obstrupvej.
Hjertelig velkommen!

www.maarsletarkiv.dk
Facebook: Mårslet - Lokalhistorie

Kom på bustur med Lokalhistorisk Forening
Mårslet Sogns
Lokalhistoriske Forening
arrangerer udflugt til
Kollerup Gods søndag den
19. august kl. 13.00.
I anledning af byfesten arrangerer Lokalhistorisk Forening en udflugt med
bus.
Vi skal besøge arkitekt Ib Møllers
samling af heste-køretøjer. Ib Møller
bor ganske vidst her i sognet i den
gamle skovriderbolig, men han har
samlet sine vogn-skatte hos sin kæreste, godsejer Pia Selchau-Mark, på
Kollerup Gods ved Hadsten. Pias søn
har for øvrigt også haft bopæl i Mårslet.

Ib Møller vil vise og fortælle os om
den fine samling, der har rødder til
Vilhelmsborg og Pia Selchau-Mark
vil vise os den smukke have og fortælle om godset og hendes egen historie om at blive godsejer.
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Praktiske oplysninger
Mødested: P-pladsen Ved Kirken kl.
13.00. Forventet hjemkomst ca. kl.
17.30.
Tilmelding senest den 10. august til
Kirsten Cramer på telefon:
8629 4363, eller email:
kirsten.cramer04@gmail.com.

Medlemspris kun 50 kr. inkl. bustur,
rundvisning, kaffe og kage samt en
lille én fra Mårslet Brændevinslaug.
Betaling på dagen. Bliver man forhindret, da venligst meld afbud!

Vi glæder os til en spændende udflugt!

Aktiviteter i
Juli og August 2018.
Mandag d. 6. aug. kl. 14.00.
Så er det tid til ” Lille Banko.”

Onsdag d. 8. aug. kl. 13.00.

Lokalcenterrådet arrangerer udflugt til Egå Marina fra 13.00 til 17.00. Pris ialt 150 kr.
Det er nødvendigt at tilmelde sig på tlf. 30505817 senest d.1. aug.

Mandag d. 13. aug. kl. 14.00.

Vi afholder et af vore populære ” SyngMedArrangementer ” i Caféen. Desværre kan vi i skrivende stund ikke fortælle, hvem der
synger for,,men se det senere på opslagstavlen Mårslet Net.

Mandag d. 20. aug. kl. 14.00.

Smartex kommer og viser os den seneste mode.

Onsdag d. 22. aug. kl. 17.30 til kl. 19.00.

Vi gentager successen fra maj måned og inviterer til ” Spis-Sammen-aften ” på Kildevang.
Denne gang forbereder Sunisa, vores nye køkkenleder, en spændende grillmenu. Sædvanlige priser 65/30/0. Tilmelding nødvendig på tlf. 30505817 senest 15.aug.

Mandag d. 27. aug. kl. 14.00.
Lysbilleder og rejsefortælling.

OBS! Flere nye lokaltelefonnumre:
Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet.
Område Syd, tlf. 8713 3000 hverdage kl. 8-15. Skovlundsgårdsvej 51, 8260 Viby J. omraade-syd@mso.aarhus.dk
http://www.aarhus. uge dk/OmraadeSyd.
Lokalcenterrådets tlf.: (9.00-12.00) 30505817.
Caféens madplan findes på www.moldt.net/netcafe/
Cafeéns tlf.: 4185 5225.

CAFEEN PÅ KILDEVANG
Der er kommet nye tider i cafeen på Kildevang.
Der er ansat ny køkkenleder i køkken/cafe.
Og hvilken køkkenleder….
Dejlige Sunisa. Altid med et smil på læben, glimt i øjet
og venlige ord til beboere og øvrige gæster i cafeen.
For ikke at tale om hendes mad. Den er virkelig god.
Meget varieret. Lige fra stegt flæsk, smørstegt hornfisk
til frikadeller med stuvet hvidkål, indbagt laks og mange
andre lækkerier.

Ret til ændringer forbeholdes.
Genbrugsen Kildevang er åben torsdage i ”lige uger” kl.
15.00 til 17.00. Kontaktpersoner i Genbrugsen: Karen K.
8629 0447, Villy P. 4031 2445 og Henry L. 4168 9076.
Birgit W. Jørgensen, Forstander tlf.: 2920 9651.
Gitte Sand, De forebyggende Hjemmebesøg, tlf.: 5118
0629. Ma.- tors. 8.30-9.00
Sundhedsenheden - hverdage mellem kl. 8.00-15.00 på
tlf.: 8713 1600.
Der har tidligere været efterlyst take away mad på Mårslets hjemmeside på nettet, så her er en mulighed, som I
måske ikke har tænkt over. Ugens 5 første dage laver
Sunisa middagsmad fra bunden, smørrebrød og dessert.
Dette kan man købe ud af huset, take away, hvis man da
ikke vil nyde maden i cafeen.
Er det et større antal retter I vil bestille, så ring venligst
til køkkenet på tlf. 4185 5225.
Hovedret koster 45 kr. dessert 20 kr. og smørrebrød 14 kr.

Det skulle I prøve ! - GOD APPETIT
Helle Brøndum

Bedstemor ? Eller bare ny i Mårslet ?

Vi går tur med afgang fra Kildevang, Langballevej 3, hver mandag kl 13.30 i næsten al slags vejr. Glade pensionister,
efterlønnere eller andre med gode ben er velkomne til at gå med. Vi går på såvel kendte som mindre kendte stier så det
er en god måde at lære såvel byen som folk at kende. Varighed cirka en time, men det afgøres på dagen. Er du utryg
ved at gå alene som kom bare. Vi er søde og rare og skal nok tage godt imod dig.
På “gangernes” vegne:
Else Kiilerich, Nymarks Alle 109
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Workshop om at skrive sin og sin families historie
Samarbejdet mellem Mårslet
Sogns Lokalhistoriske forening og
Egnsarkiv og Mårslet Bladet er
efter det velbesøgte møde den 10.
april resulteret i, at der bliver 3
aftener i efteråret.

Det endelig program vil blive offentliggjort i septembernummeret af
Mårslet Bladet og selvfølgelig blive
sendt på mail til den gruppe, som
allerede har meldt sig som interesserede.

Der vil være oplæg hver mødegang med emner om arkivalie- og
arkivsøgning, synops- og manuskript, billedlæsning mm. - og naturligvis mulighed for at arbejde
med sit eget materiale, hvor Rie
Carlsen, Anne Marie Dalsgaard
Mikkelsen og Ole Hansen vil være
behjælpelige.

Andre som har lyst til at deltage
kan melde sig til Egnsarkivet og
komme på maillisten. Fristen for tilmelding er primo september.
Begynd allerede nu at bruge sommerferien til at samle materiale,
besøg familien, få den gode historie
og skriv ned...

Følgende er lagt fast:
De tre workshop afholdes på skolen. – Lokale kommer sammen med
det endelig program.
Tidspunkt for de tre aftener:
Mandag d. 24. september, kl. 19 – 22
Mandag d. 22. oktober, 19 – 22
Mandag d. 19. november, 19 – 22

Ole

Loppemarked 2018
2.900 kr. i timen giver 53.000 kr. i overskud.
18 hyggelige, sjove og hårde timers arbejde gav
TMG håndbold’s loppemarked ca. 86.000 i omsætning og 53.000 i overskud.
Det var som sædvanlig pladsen ved OK-tanken der
var centrum for årets loppemarked, og med den store opbakning fra byens borgere, og de mange frivillige hjælpere, blev det en fantastisk god dag.

Pengene går til ungdomsarbejdet i TMG’s håndboldafdeling, men ud over de 53.000 kr blev der også råd til sponsering af en mursten til den nye hal.
Igen i år var der stor interesse for “gæt en gris”. Der blev 2
vindere, der begge havde gættet grisens vægt, som var på
116,5 kg - TILLYKKE - der var et spænd i buddene fra 78
kg til 1000 kg.
Vi har kigget lidt i de gamle papirer, og her kan vi se, at
det gennem de sidste 43 år er blevet til ca. 1.3 million kroner til håndbolden i Mårslet (vi startede i 1975).
Stor tak til alle jer, der besøger, støtter, hjælper, og bakker
op omkring loppemarkedet - uden jer kunne dette ikke lade
sig gøre.
Hilsen loppeudvalget
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Foto: Forskellige og Jørgen
Lauritsen
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Friluft teater på "vores herregård"

GREASE OPSÆTTES AF FRIVILLIGE ILDSJÆLE!
Kom med til Vilhelmsborg Festspil når vi år opfører musicalen
GREASE. Vi skal tilbage til 1950’erne Amerika, hvor der strømmede fed rock ud af radioerne, og
der blev drukket milkshakes i lange baner. I sommerferien møder
Danny Zuko den søde Sandy, men
da ferien slutter, blesutter de at
ende deres sommerflirt.
Til begges overraskelse mødes
de igen på Rhydell High, hvor
Danny har svært ved at forklare sit
forhold til den søde pige overfor
de hårde drenge i T-birds. Samtidig kæmper Sandy for at blive accepteret af både Danny og de
spydige piger i Pink Ladys.
Siden musicalens begyndelse i
1972 har den charmeret sig ind i
hjerterne på publikum på tværs af

generationer! Derfor er
Grease gået hen og blevet
en klassiker i musicalverden.
Vilhelmsborg Festspils
Instruktør, Dorthe Hansen
Carlsen, har taget udfordringen ved at opsætte en
klassiker og har valgt at
styre væk fra det udtryk,
der fremstår i filmen fra
1978 med John Travolta
og Olivia Newton-John i
hovedrollerne.
Dorthe vil gå tilbage til
rødderne og gøre musicalen mere rå og upoleret, så
både karakteren og deres
historier skinner klarer
igennem, og man derfor
føler, at man er kommet

hjem med dybere historie, end den man måske kender i forvejen.
Vilhelmsborg Festspil har som altid sat
skuespillerholdet med amatørskuespillere,
og igen i år kan de præsentere et hold på
højt niveau, og skabe kun den magi og
energi man kan få fra 100% lystdrævende
skuespillere. De har øvet med både instruktør, koreograf og korleder siden marts måned og glæder sig meget til at give den max
gas foran et publikum til premieren den 31.
Juli.

KREATIVT ARBEJDE
BACKSTAGE – VIL DU
VÆRE MED?
For at skuespillerne skal kunne spille et flot
show, skal de selvfølgelig have en scene til
at danse og synge på, dette arbejder byggegruppen meget ihærdigt på i øjeblikket. I
scenografien er der ingen tvivl om, at vi befinder os på en Amerikansk high school, da
den bliver bygget op med en sportstribune
og high school lockers.
Men undervejs afslører scenografien mange forskellige skjulte rum, og derfor har vi
blandt andet en skjult drejescene i år. Scenografien er igen i år designet af Kirstine
Pedersen, og hvis man sidste år så forestillingen ”9to5”, så man en scene, der var levende og gang på gang overraskede og afslørede nye funktioner.
Dette gjorde nærmest scenen til en aktiv
medspiller, som skuespillerne skulle stifte
bekendtskab med, da de stod på den første
gang. Scenografien arbejder i år ud fra samme ide og bliver igen multifunktionel. Byggegruppen har derfor en stor og spændende
opgave foran sig. Men de mangler hænder
til at gøre scenografien færdig. Hvis det er
noget, du synes lyder spændende, kan du
besøge vores hjemmeside på www.vbf.dk
og læse mere om, hvordan du kan hjælpe
til, og blive en del af byggegruppen!
Vil du se disse kreative menneskers arbejde samles i en stor og flot enhed? Så køb en
billet og inviter din nabo med. I kan med fordel komme tidligt og nyde den danske sommer og en lækker tabas-tallerken leveret fra
Odder Parkhotel. Hvis man er til mere simple kan man også nyde en pølse eller to i de
smukke omgivelser ved Vilhelmsborg Gods.
Køb både din billet og mad på www.vbf.dk
Spiller fra 31. Juli- 18. August. VbF
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TMG – Testrup Mårslet Gymnastikforening fejrer
150 års jubilæum
Hvad har et parcelhus på
Åbakken at gøre med
TMG’s 150 års jubilæum?

Op igennem ’60-erne steg behovet for at få moderene idrætsfaciliteter stillet til rådighed i Mårslet. For at gøre dette til virkelighed, så gik en flok initiativrige Mårslettere i gang med et projekt for at skrabe penge sammen. Den drivende kraft var malermester Lars Dybvad, som var med til at danne Mårslet Halforening.
Der blev købt en koteletgrund mellem Åbakken nr. 12 og 18,
hvorpå der blev bygget et ”halhus”. Ideen hermed var at
”halhuset” senere skulle sælges og midlerne fra salget skulle
bruges til at bygge en idrætshal.
Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Mårslet Sognekommune lagt sammen med Aarhus Kommune, og i den forbindelse blev Mårslet Hallen senere opført i kommunalt regi. Mårslet Halforening solgte Åbakken 16 til Inge og Hans Daugaard i
1975. Der er siden bygget tagetage på. Midlerne fra salget kom
både TMG og spejderene til gode, idet, TMG fik bygget klubhus
og spejderne fik hytte.
Man kan således sige, at historien har gentaget sig nogle gange.
Det nævnte klubhus blev bygget i ’70-erne og lå der, hvor den
nuværende Skovbørnehave ligger. Klubhuset dannede ramme
omkring TMG’s møde- og fællesaktiviteter frem til 2001, hvor
der igen var behov for et mere moderne klubhus. Igen var der en
del initiativrige Mårslettere, som gik i gang med dette projekt.
Der blev i 2001 indgået et ”mageskifte” med Aarhus Kommune
omkring klubhuset og den grund, hvorpå Halhuset senere blev
bygget. TMG fik således et moderne klubhus til rådighed og dette Halhus har dannet ramme omkring mange aktiviteter og klubfester.
Omkring 2006 mente den daværende hovedbestyrelse, at der var
et behov for endnu en hal i Mårslet. Derfor blev der gennemført
en hustandsundersøgelse i Mårslet, som klart indikerede, at der
var behov for en hal til nogle af de nye idrætsgrene såsom Motion, men også de andre idrætsgrene havde så stor en medlemstilgang, at den nuværende Mårslethallen ikke kunne blive ved med
at rumme de mange aktiviteter.
I 2008 startede man derfor en indsamling blandt lokalbefolkningen, for at kunne få midler til at bygge endnu en hal. Fonden
Mårslet Multihal blev senere dannet og sammen med de indsamlede midler samt støtte fra TMG og Aarhus Kommune m.v. er
det synlige bevis for dette initiativ snart en realitet. Mårslet Multihal forventes at blive indviet omkring august i år.
Hvor blev Halhuset så af? Jo det er en integreret del af Multihallen og har siden april 2017 dannet ramme omkring tip-top moderne Motionslokaler.
Man kan sådan set godt sige, at historien fra ’60-erne har
gentaget sig flere gange, og de initiativer der dengang var drivkraften til at få moderne idrætsfaciliteter, endelig nu så mange år
efter har båret frugt.

TMG glæder sig til at kunne komme til at bruge den nye hal, og
det viser sig, at hallen allerede fra start af, stort set er booket op.
Det er en dejlig jubilæumsgave, der venter på at blive taget i
brug.
På vegne af TMG

Jens Svendsen
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Fotoet er fra indvielsen af "Halhuset" på Åbakken
(1970-71) Fra venstre ses malermester Lars Dybvad,
Finn Smerup, Knud Rasmussen og Bent Johansen,
alle tre fra TMG

”Halhuset", Åbakken 16. Huset til venstre er Åbakken 18, det blev bygget af Annemarie og Mogens
Carlsen i 1966.

Halhuset under opførelse i 2000.
Halhuset blev indviet 20. januar 2001.

Sådan kommer Mårslet Multihal til at tage sig ud
set fra P-pladsen.

’Et pragtfuldt vejr og et flot arrangement’
-Var nogle af de dejlige tilkendegivelser der kom, da
Mårslet Cykel Motion (MCM) i samarbejde med DGI,
afviklede 40 km holdløb i Mårslet, tirsdag den 22. Maj.
20 hold á 5 mand/kvinder stillede til start.
De 40 km blev kørt med en gennemsnitsfart på over 40
km/t af de hurtigste.
MCM stillede med 5 hold til start.
QMCM stillede med 2 kvindehold. Der er gang i de
kvinder, der cykler i Mårslet!
I år måtte vi dog afgive toppen af podiet, men MCM
ungdom kom ind på en flot 2. plads.
Vi skylder en stor tak til de mange frivillige, der sørgede
for trafiksikkerheden, og til dem, der sørgede for et velassorteret depot.
Tusind tak til Rema 1000 for sodavand, pølser, brød og
kager.
Det gav en fantastisk afslutning på et vellykket arrangement.

Mårslet Run & Walk – takker af.....
Gennem 14 år har der været en arbejdsgruppe med
skiftende medlemmer, som havde et fælles mål om at
lave et løb for byens borgere, med fokus specielt på
børnene, til byfesten i august.
Efter sidste års succes tyndede det gevaldigt ud i arbejdsgruppen, hvilket også var medvirkende til, at de
tilbageværende medlemmer har besluttet at takke af.
Heldigvis har vi kunnet give stafetten videre til TMG
Motions løbeskole, som har noget spændende i støbeskeen til byfesten.
Efter nogle magre år mht. deltagerantal, sluttede vi
flot af i 2017. Der blev genereret et overskud, så vi nu
kan donere kr. 5,- for hver betalende løber for hen-

holdsvis 2016 og 2017, til Multihallen. Derudover et par
tusinde kroner i overskud, som vi ligeledes har besluttet
at donere til Multihallen.
Slutteligt vil vi takke alle løbere, sponsorer, frivillige
officials og arbejdsgruppemedlemmer for deltagelse
gennem alle årene.
Tilbageblevne medlemmer af arbejdsgruppen bag
Mårslet Run & Walk er –
Kåre Sørensen,
Erling Sørensen og
Henrik Kløverpris
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Badmintonstjerner kommer til Mårslet.
OL-Sølvvindere træner
Mårslets ungdomsspillere,
og spiller opvisningskamp
mod lokale mårslettere og
borgmester Jacob Bundsgaard.

Den 1. september 2018 får Mårslet
besøg af badmintonstjerneparret
Kamilla Rytter Juhl og Christinna
Pedersen. Besøget af de danske
OL-sølvvindere fra OL i Rio de Janeiro, er en del af markeringen af
150 års-jubilæet i Mårslet Gymnastikforening.
Kamilla Rytter Juhl og Christinna
Pedersen skal både træne ungdomsspillere fra Mårslet, spille en
opvisningskamp, og fortælle lidt om
livet som verdensstjerner i badminton, ved arrangementet i Mårslet lørdag den 1. september.
Mårslets ungdomsspillere får først 2 timers inspirerende træning med de to stjernespillere, det sker i Mårslet Hallen. Herefter spiller de to stjerner 45 minutters opvisningskamp. Det vil være med borgmester Jacob
Bundsgaard, brugsuddeler Troels Laursen og formand for badminton-afdelingen Jens Birk.
Efter opvisningskampene er der autografskrivning, og mulighed for at få taget fotos sammen med Kamilla
og Christinna. Samtidig bliver der trukket lod om præmier, bl.a. en signeret trøje, af pigerne.
Det koster 25 kroner for ungdomsspillerne at træne med pigerne. Inkluderet i prisen vil der være en lækker RSL jubilæums-trøje.
Det koster 20 kr. at komme ind at se opvisningskampen. Billetter kan købes ved indgangen, og der vil være lodtrækning om præmier på indgangsbilletten.

ALLE er velkomne !
TMG's hovedbestyrelse
Forretningsudvalg:
Formand
Næstformand
Kasserer
FU-medlem
Afdelingsrepræsentanter:
Badminton
Basketball
Cykelmotion
Dart
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Motion
Pétanque
Tennis
Volleyball
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Micael Østergaard

40 25 27 11

micael.ost@gmail.com

Hans Jørgen Jørgensen
Gerda Svendsen
Claus Jacobsen

20 84 30 72
40 31 13 79
41 72 73 19

1@gyldenkronesvej.dk
svendsengerda@gmail.com
krusejacobsen@gmail.com

Jens Birk
Jesper Sander
Hans Jørgen Jørgensen
Søren Houlberg
Helle Foged

51 30 89 50
20 64 02 88
20 84 30 72
51 88 31 22
20 47 27 20
51 22 85 41
40 15 78 67

jensbirk1973@gmail.com

Pernille Jensen
Henrik B. Jensen
Søren Skov Skjødt
Kirsten Sørensen
Henrik Breyen
Claus Jacobsen
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27 59 23 51
86 29 83 22
41 72 73 19

jespersanderdk@gmail.com
1@gyldenkronesvej.dk
shoulberg@mail.dk
hellefoged77@gmail.com
pernille_b_jensen@hotmail.com
formand@tmg-haandbold.dk
skov.firma@gmail.com
kirstenvilly@gmail.com
hb@melindascandinavia.dk
krusejacobsen@gmail.com

BADMINTON 2018/19
TMG Badminton melder sig igen på banen
og byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen til en ny badmintonsæson.
Sæsonen starter den 20. august med følgende tider:

Turneringsspillere og baneleje
Mandag kl. 19.30 – 20.30

Baneleje

Kr.

2.000,-

Mandag kl. 20.30 – 21.30

Baneleje

Kr.

2.000,-

Mandag kl. 21.30 – 22.30

Baneleje

Kr.

1.000,-

Onsdag kl. 19.00 – 20.00

Baneleje

kr. 2.000,-

Onsdag kl. 21.00 – 22.00

Baneleje

kr. 1.500,-

Torsdag kl. 20.00 – 21.00

Baneleje

kr. 2.000,-

Torsdag kl. 21.00 – 22.00

Baneleje

kr. 1.500,-

Lørdag kl. 08.00 – 09.00

Baneleje

kr. 1.000,-

Alle spillere som skal spille på banen skal oplyses med navn, adresse og fødselsdato (DD-MM-ÅÅ) og
mobilnummer/e-mail.

Senior træning
Mandag kl. 20.00 – 22.00

Voksen fjer

kr. 1.200,-

Onsdag kl. 20.00 – 22.30

Turneringsspillere

kr. 1.800,-

Onsdag kl. 20.00 – 22.30

Turneringsspillere under 25 år kr. 900,-

Alle nuværende medlemmer som ønsker at forny medlemskabet, skal indbetale senest den 11. august
2018 jvf. ovenstående satser på konto 1917-6872120163 påført fulde navn, adresse, fødselsdato (DD-MM
-ÅÅ), mobilnummer/e-mail og hold.
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Ungdomstræning
Mandag kl. 15.30 – 16.45

1-2 klasse

Mandag kl. 16.45 – 18.15

3-4 klasse

Mandag kl. 18.15 – 19.30

5-6-7 klasse

Onsdag kl. 15.30 – 16.45

1-2 klasse

Onsdag kl. 16.45 – 17.45

Miniton 6-7 år

Onsdag kl. 17.45 – 19.00

3-4 klasse

Fredag kl. 15.30 – 17.00

5-6-7 klasse

Lørdag kl. 9.00 – 10.00

MicroTon 3-5 år

Lørdag kl. 10.15-11.15

Miniton 5-7 år

Ungdomsspillere betaler 600 kr. i kontingent for 1 træning om ugen, ønsker man 2 træninger om ugen
er prisen 1000 kr. for dem begge.

TILMELDING
Alle nuværende medlemmer som ønsker at forny medlemskabet, skal indbetale senest den 11. august
2018 jvf. ovenstående satser på konto 1917-6872120163 påført fulde navn, adresse, fødselsdato (DD-MM
-ÅÅ), mobilnummer/e-mail og hold.
Såfremt man har spørgsmål til tilmelding eller betaling kontakt Formand Jens Birk på mobil 51 30 89 50
Læs også mere om TMG Badminton på www.tmgsport.dk
Følg TMG Badminton på Facebook www.facebook.com/tmgbadminton/
Venlig hilsen

TMG Badminton
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Afslutning for Herremotion

Traditionen tro, skulle Herremotion afslutte sæsonen med en udflugt, og denne gang gik turen til Allingåbro, hvor en tur på skinnecykler ventede. Drengene mødtes ved OK tanken i Mårslet, og kørte samlet til Allingåbro, hvor der blev provianteret grundigt, så alle
blev godt forsynet undervejs. Vejret var godt og solen skinnede, så

efter lidt information om hvordan cyklerne fungerede, gik det afsted mod Randers Fjordcenter,
hvor frokosten skulle indtages og skylles ned
med et par øl. Efter frokosten gik turen mod
Randers, hvor den gamle bro skulle betragtes.
Men her gik det lidt galt for et par stykker, som
ikke kom ordentligt af cyklerne og måtte en tur
på skadestuen og syes lidt. De kom dog hurtigt
retur til resten af selskabet, så værre var det
ikke. Da troppen var samlet igen kunne den
medbragte aftensmad nydes, herefter stod det
frit for, om man ville i seng eller videre på bar
at se melodi grand prix. Søndag morgen var der
lidt spredning på, hvornår folk stod op og fik
rundstykker, rigeligt med kaffe samt en doktor
Nielsen til reparation, og så kunne naturen nydes med en gåtur langs de omkringliggende
marker i Allingåbro. Alle mand havde haft en
dejlig weekend med godt samvær. Tak for denne sæson, vi ses til næste sæson d. 13. september 2018.
Benny
Instruktør på Herremotion.
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Vi har en fysisk
Martin Simonsen
butik i Beder,
Aktiv Hvidevareservice
Tværskiftet 4,
Tværskiftet 4
som har åben
8330 Beder, 70101005
www.ahs.dk
mandag til fredag
imellem 8 og 16,
dog 15 om fredagen. Der er også mulighed for at leje maskiner 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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9.30-17.30
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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.

Annoncepriser 2017 - 18

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, Grundejerforeningen 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 foreninger 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

Giv en hund til Mårslet-Bladet
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Giv en hund til Mårslet-Bladet
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Oprindelige fotos:
Jesper Andersen
Collage:
SV
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