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Leder 

Da der har hersket usikkerhed om Mårslet Bladets struktur og undren over 

nogle af bladets stofvalg og indholdsmæssige prioriteringer, kan det være på 

sin plads at repetere, hvorledes bladet er sat sammen. Dette vil samtidig give 

baggrunden for bladets indhold. Med tilflytningen til området er der sikkert 

mange, som ikke kender bladets forhistorie.  

Mårslet Bladet ligner sine storebrødre på det skrevne mediemarked – al den 

stund at bladet består af flere redaktioner med hver deres redaktør som kon-

taktperson samt en ansvarshavende chefredaktør på toppen af kransekagen.  

Den ansvarshavende chefredaktør, Poul H. Poulsen, som kommer fra Fælles-

rådet, der er Mårslet Bladets ejer, har fungeret som sådan siden bladet fik ny 

redaktion primo 2017. De to første redaktioner på listen hører desuden til 

under Fællesrådet. 

Bladets 7 redaktioner ser ud som følger: 

1. Aktualitetsstof og ansvar for bladets opsætning, layout og distribution  

2. Annoncer 

3. Kirkebladet 

4. Lokalarkivet 

5. TMG 

6. Kildevang 

7. Skolen 

Hver af disse redaktioner tager selvstændigt ansvar for deres respektive om-

råder m.h.t. stofvalg og billeder samt overholdelse af gældende regler for 

offentliggørelse af tekster og billeder mm. – naturligvis med reference til 

bladets ansvarshavende chefredaktør, som har det overordnede, juridiske 

ansvar. 

Som det fremgår af de redaktionelle områder 3 - 7, er disse redaktioner knyt-

tet til organisationer eller institutioner. Det betyder naturligvis, at deres valg 

af emner er bestemt af deres tilhørsforhold.  

Redaktionen for aktualitetsstof modtager indlæg af vidt forskellig art fra bla-

dets læserskare, producerer selv forskellige typer af artikler og har sammen 

med Fællesrådets Forretningsudvalg (FU) ansvaret for bladets leder.  

Arbejdet med at få et blad på gaden 10 gange om året er frivilligt, og skulle 

der være nogen, som har interesse for at deltage i arbejdet, er der plads i re-

daktionen. 

 

Forsidefotos: 

Jesper Andersen og Henrik Gram 
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En klumme om store og små ting 

Vejret har altid været et stort og yndet 

samtaleemne. Jeg husker næppe et år, 

hvor det ikke har været forkert vejr – 

afhængig af hvem man talte med.  

Dette år er året, hvor klimaforandrin-

gerne er blevet meget konkrete. I før-

ste del af året faldt der så meget regn, 

at man næsten stod i vand til halsen 

på sin græsplæne. - Ligesom man 

havde vænnet sig til tanken om, at 

man skulle sikre sig mod vandmas-

serne med diger og redningskranse, 

blev det solskin. Og 4 måneder senere 

var skrækscenariet ikke længere over-

svømmelse, men ørken og flegmati-

ske kameler på vej gennem afsvedne 

landskaber.  

 
Måske er det mest skræmmende den 

pludselighed, hvormed vejret skifter. 

Der er kun bratte overgange og i skri-

vende stund har himlen igen åbnet for 

sluserne.  

 
Sommeren har dog ikke kun budt på 

knaldende hvidt solskin – vi fik også 

en blodmåne som et tegn fra himmel-

rummet. Det blev meget tydeligt, 

mens formørkelsen skred frem, hvor-

for forne tider har tillagt fænomenet 

stærke magiske kræfter, som ikke var 

til at spøge med. Om man tillægger 

blodmånen sort magi eller ej – så var 

det en betagende, næsten fortryllet 

naturoplevelse.  

 

For 100 år siden var begejstringen 

for bylivet, teknologien og ikke 

mindst transportmidlernes voksende 

volumen og hastighed stor, Tidens 

forfattere priste det moderne og hur-

tige liv i digte og romaner. Toge, fly-

vemaskiner og sporvogne afløste poe-

siens blå blomster og grønne lunde 

som emner i digtningen. 

Johannes V. Jensen falder i digtet 

’Paa Memphis Station’ (1906) i svime 

over et kulfyret lokomotiv: 

’ Da pruster vor store Ek-

spresmaskine,  

gaar lidt frem og standser 

dybt sukkende  

og staar færdig til Spring. 

Sporet er frit.’ 

Emil Bønnelycke besynger i 

’Asfaltens Sange’ (1917) datidens 

letbane på sin vej gennem byen: 

’Sporvogn, der brummer. 

Klokker der kimer og slaar. 

Det er den elskede Gade, som 

gennem mig gaar… 

Det er det hvirvlende Liv 

med omhvirvlede Sjæle, 

som i mit Hjerte har samlet 

sig, og i mit Mæle… 

Folk og Butikker, Markiser, 

og Fodtrin på Fliser. 

Malstrømmen, Menneskeli-

vet, der myldrer og stimer. 

Sporvogn, der brummer, og 

Klokker, der klinger og ki-

mer.’ 

 
Senere tider blev lidt mere ydmyge. 

Klaus Rifbjerg skrev i 2014 et lille 

digt, som bestemt må være inspireret 

af det hedengangne Oddertog eller et 

beslægtet transportmiddel, og som 

helt utvivlsomt er udsprunget af min-

der fra en svunden efterkrigstid: 

"toget kører 

fut fut fut 

af sted af sted  

hvis du skynder dig så kan du 

let få plads og køre med." 

 

Her er vi så - 100 år efter.  

Begejstringen over teknologien, 

transportmidlernes volumen og ikke 

mindst mængde er måske lidt i afta-

gende. Alligevel spejder vi alle efter 

en lovet sporvogn, som kan bringe os 

ind til bylivet, og ikke mindst tilbage 

til fredsommeligheden – uden at skul-

le sidde i uendelige bilkøer, både den 

ene og den anden vej.  

 
Vores sporvogn kører faktisk frem og 

tilbage, men lige nu uden at samle 

nogen op. Og man kan frygte, at den 

som ’en moderniseret flyvende hol-

lænder’ vil glide oplyst og tom gen-

nem landskabet til evig tid.  

 
 

Tekst og fotos: Ole 
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Tak for denne gang 

Alting har en ende – og man skal slut-

te medens legen er god. 

Et kapitel er slut og jeg skal til at lave 

noget nyt. Det er godt nok ik-ke helt 

med min gode vilje, men 

når øjnene svigter og skærmarbejde 

er en af årsagerne til det, man kal-der 

AMD (Aldersbetinget Makular  

Degeneration), ja så må man skære  

ned på det - og prøve at bevare det 

syn, der er tilbage. 

Mit kendskab til Mårslet-bladet er 

ellers ret grundigt – og da jeg hav-de 

æren af at være fællesrådsformand 

tilbage omkring 1990, fik jeg også 

ansvaret for at ”redde” dette blad fra 

undergang og glemsel, 

godt hjulpet af de andre i FU i kule-

gravende revisor mode”.  

Da så Poul Erik og Hanne Salling 

Jensen havde klaret det vanskelige 

job; at redigere og fordele bladet i 

mange år på enestående vis og træng-

te til aflastning, var jeg så heldig sam-

men med den øvrige redaktion at få 

lov at være billedredaktør og layouter 

på de seneste 14 numre, hvorunder vi 

har opdateret layoutet en smule. På 

billedsiden er der også sket en del; 

selvom det har kostet en masse tid 

ved skærmen at gøre de indsendte 

billeder egnet til trykning i høj kvali-

tet. Hvad det sidste angår, har jeg 

glædet mig meget over de positive 

reaktioner herpå. 

Tak for det! 

Efterhånden har jeg været med i man-

ge af bestyrelserne her i byen og det 

har været fantastisk oplysende for 

mig. Det er ikke alle mine mærkesa-

ger, jeg har fået gennemført, men dog 

en del af de dyreste. Det er et demo-

krati vi lever i – så meningerne må 

finde kompromisser eller acceptere 

status quo.  

Fællesrådet har ikke ændret sig og 
samarbejdet med kommunen svæver i 
det uvisse. Mange af de kommunale 
ledere er fyret gennem de seneste år 
og rådmænd vraget, men håbet er der 
stadig - om bedre tider for det repræ-
sentative demokrati, hvor alt er gen-
nemsigtigt og retfærdigt – og uden 
egen interessedyrkning fra de invol-
verede. 

Tekst og foto: Sven 

Sven Voxtorp bliver 80 og siger farvel 
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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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Lommeven er et nyopstartet koncept, hvor der samles små bamser ind, 
som deles ud til børn der kommer til skade og hentes i en ambulance. 
Lommevennerne skal være med til at børn skal føle sig trygge i ambu-
lance og på sygehus, og at opmærksomheden bliver vendt bort fra det 
ubehagelige. 
 
Jeg håber rigtig mange vil støtte op om denne lille event, hvor vi sammen skal strikke små 
bamser. I skal blot tage garn med der tåler maskinvask ved 40 grader og kan tørretumbles. 
Husk også hæklenål og/eller strikkepinde og en synål. 
 
Jeg har forskellige opskrifter 
med og Helle har fyld til de 
små væsener vi skal kreere.  
Kaffe og te og mundgodt sørger 
jeg for.  
 
For at gøre eftermiddag lidt 
spændende er Tupperware for-
handler Christina der hele efter-
middagen med gode produkter 
og spændende tilbud. De kan 
ses og mærkes og købes/
bestilles.  
 
Kl. 14.30 vil Jette fortælle om 
Forever Living produkter. Disse 
skønne produkter kan også 
købes/bestilles.  
 
Glæd jer til en søndag eftermid-
dag hvor vi i muntert fælleskab 
skal strikke til et godt formål, 
hygge med hinanden og måske 
gøre en god handel. 
 
Tilmelding nødvendig på mail 
etneb13@gmail.com eller til 
min mobil 30564770 
 
 
Stort kram Bente 

Aktion Lommeven i Mårslet 
søndag d. 16. 09. kl. 13.30 til 17.30 i Borgerhuset 

mailto:etneb13@gmail.com
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   To be, or not to be.... 

 
I disse dage, lige før skole-
start, er skulpturen Gammel-
mor på plads i skolegården 
på Mårslet skole, efter at ha-
ve tilbragt adskillige år i 
kælderen, uden sit hoved. 
 
På initiativ fra Egnsarkivet 
er Gammelmor nu hel igen, 
med superlim er hendes ho-
ved nu, hvor det skal være. 
Så historien om Gammelmor 
fik således en lykkelig af-
slutning. 
 
Stenskulpturen Gammelmor 
fik skolen af skoleforvaltnin-
gen i 1978, efter udvidelsen 
af skolen, og det er så 40 år 
siden. Hvor længe hun har 
stået i skolens kælder, er der 
vist ingen der kan huske. 

 
Gammelmor er lavet af kunstneren 
Aage Bruun-Jespersen. 
 
 

Tekst og foto: Kaj 
 

Programmet sendes til de for-

håndsinteresserede, som meldte sig 

på mødet den 10. april. 

Alle – både de forhåndstilmeldte 

og andre som er blevet interesseret 

i at deltage, bedes tilmelde sig se-

nest 10. september på egnsarkivets 

mailadresse. 

Tidspunkt for de tre aftener:  

Mandag d. 24. september  

Mandag d. 22. oktober  

Mandag d. 19. november  

Alle aftener kl. 19 - 22 
Sted: Mårslet Skole – følg skiltene 

fra Egnsarkivet. 

 

Program for 24. september: 

 
Oplæg ved Ole:  

Om udarbejdelse af synops og ide-

er til, hvordan man kan opbyg-

ge sin fortælling. Uanset om 

man tænker sig at skrive med 

et bogformat  eller et elektro-

nisk format for øje, er en sy-

nops og overvejelser over, 

hvad man vil ’fortælle’ og til 

hvem, vigtig. 

En synops er et styringsredskab, 

som ud fra de beslutninger 

man tager om, hvorledes ens 

’Historie’ skal opbygges, kan 

hjælpe med at lægge linien for, 

hvordan man ordner sit kilde-

materiale – breve, billeder, 

erindringsskildringer bagud i 

familien etc.. 

At fortælle en historie – om det så 

er sin egen eller ’de andres’ – 

kan gøres på mange måder. Ud 

fra forskellige modeller kan vi 

diskutere  konsekvenserne af 

de valg man kan tage og hvad 

man vinder og taber ved at 

vælge en måde at gribe sit stof 

an på frem for en anden, uan-

set om formatet er papir eller 

elektronisk. 

 

Workshop om at skrive sin og 

sin families historie 
Oplæg ved Anne Marie Dalgaard og 

Rie Carlsen: 

Hvad man kan bruge lokalhistorien 

til i sin familiehistorie, herunder 

en kort introduktion til Arkiv.dk  

Derefter vil Ole, Anne Marie og Rie 

stå til rådighed. 

 

Program for 22. oktober 

Oplæg ved Ole:  

Om at læse billeder og bruge skriftli-

ge kilder (breve etc…)

Billedlæsning i den sammen-

hæng, vi skal bruge det, bevæger 

sig fra:  

Detektivarbejdet, som ligger i at tids- 

og stedfæste personer og begi-

venheder – til det at trænge bag 

om og forstå det menneske, som 

er afbildet, med de farer for dom-

me og fordomme, som ligger i 

tolkningen 

 

Oplæg ved Anne Marie Dalsgaard og 
Rie Carlsen: 

En introduktion til arkivalier på sta-
tens arkiver herunder ejendoms-
historie.  
 

Derefter vil Ole, Anne Marie og Rie 
stå til rådighed. 

 
 

Program for 19. november 

Programmet for denne aften aftales 

ud fra opståede ønsker og behov hos 

deltagerne i forbindelse med de to 

første workshopaften. 

 

Ole 
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  Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv 

Mens tørken har hersket i månedsvis 
her på egnen, har det - desværre -
været lige det modsatte på Egnsarki-
vet i Mårslet. Et af Mårslet Skoles 
fjernvarmerør, der er ført gennem ar-
kivets loft, sprang midt i sommerferi-
en læk med det resultat, at vandet løb 
ned af vægge og reoler og udover gul-
vet. En del effekter undgik ikke at bli-
ve berørt af vandet ligesom gulvtæp-
pet og andet inventar heller ikke gik 
fri. Selvom arkivet og skolen er luk-
ket i sommerferien, blev skaden hel-
digvis opdaget af et par af vores fri-
villige, der skulle på arbejde på arki-
vet. Arkivalier og møbler er blevet 
lagt til tørre, men vi har desværre og-
så mistet noget, bl.a. alle vores vejvi-
sere. Ellers overlevede de fleste arki-
valier ved at være pakket i arkiv-
æsker, som tog imod vandet først. Al-
le disse ødelagte æsker er fjernet og 
arkivalierne er kontrolleret og pakket 
i nye tørre æsker. Det er et stort arbej-
de. Vi har måttet benytte gangen og et 
kælderlokale ved siden af, da vi ikke 
har kunnet opholde os i arkivet. 
I skrivende stund er affugteren stadig 
aktiv og håndværkerne er gået i gang 
med at reparere skaderne på lokalet. 
Egnsarkivet  har været nødt til at hol-
de lukket i hele august. Vores opti-

misme siger os, at midt i september 
skulle vi igen være parate til at mod-
tage besøg af gæster, der vil bruge ar-
kivet til at søge oplysninger eller som 
måske har arkivalier at aflevere.   
Det er ikke første gang at arkivet op-
lever en vandskade og det er meget 
kedeligt at vi skal opbevare vores lo-
kale kulturarv i et lille og svært til-
gængeligt kælderlokale, hvor der er 
vandrør og andre installationer på 3 

ud af 4 vægge. Vi kunne meget ønske 
os at kommunen kunne stille et lokale 
til rådighed for Mårslet Egnsarkiv, 
hvor vi kunne komme over jorden bå-
de for arkivaliernes opbevaring og 
sikkerhed, samt at arkivet kunne blive 
tilgængeligt for alle. 
 
Med venlig hilsen Anne Marie Dals-
gaard, arkivleder Mårslet Egnsarkiv 

Vandskade på Mårslet Egnsarkiv 

Åbningstider i Egnsarkivet 
Vores åbningstider er normalt den 1. 
og 3. tirsdag i måneden kl. 19-21 og 
den 2. og 4. onsdag i måneden kl. 16-
17.30. 
Der vil altid være medarbejdere tilste-
de til at hjælpe dig og tage imod arki-
valier.  
Om tirsdagen er vi ca. 6 frivillige, der 
arbejder i arkivet. Om onsdagen er 
repræsentanter fra bestyrelsen for Lo-
kalhistorisk Forening tilstede.  
Der er kaffe på kanden og tid til en 
lokalhistorisk snak.  
 
Du finder  os i kælderen på Mårslet 
Skole med indgang fra Obstrupvej. 
 
Hjertelig velkommen! 

 
 
 
 
 
 

Egnsarkivets åbningstider i september:  
 

Onsdag den 12. september kl. 16-17.30 
 

Tirsdag den 18. september kl. 19-21 
 

Onsdag den 26. september kl. 16-17.30 
 
Der er også mulighed for at vi kan holde åbent efter aftale. Kontakt arkivleder 
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen på 40349838 eller maarsletarkiv@gmail.com 

 
www.maarsletarkiv.dk 

 
Facebook: Mårslet - Lokalhistorie 

På billedet ses, hvordan vi bar alle de våde og skadede ting ud af arkivet og i første om-

gang lagde på gulvet. Alle papirer blev straks taget ud af de våde æsker. 
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Den 21.-23. september inviterer Europæisk Frivillighovedstad Aarhus 2018 i sam-
arbejde med en lang række partnere til Folkets Møde – en levende mødeplads for 

frivillige fællesskaber, organisationer, forskere, virksomheder og politikere. 
 
Sammen med et bredt og mangfoldigt udsnit af den danske befolkning og internationale besøgende skal vi fejre, 

debattere og dele de mange fællesskaber, der gør en forskel. 
 

Alle er velkomne, og ambitionen er, at omkring 20.000 mennesker deltager hen over weekenden. 
 
Under Folkets Møde er Aarhus midtby rammen. Deltagerne kan glæde sig til at få ny viden gennem spændende 

workshops og debatter. 

FOLKETS MØDE 

Herudover vil der være en række centrale scener og mødesteder, hvor folkelige events som fx optrædener og hap-
penings, foredrag, spejderlejr i midtbyen, VIF-område (Very Important Frivillige) og meget andet 

skaber en stemning af fest og fællesskab. 
 

I kan læse mere om Folkets Møde på Frivillighovedstadens hjemmeside: www.frivillighovedstad.dk 

Fotograf: Per Bille 
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KOM TIL BRUNCH PÅ DIT LOKALCENTER 

SØNDAG, DEN 30. SEPTEMBER KL. 11.00 
 

VOR DYGTIGE KØKKENLEDER VIL DENNE FORMIDDAG STÅ FOR  

EN DEJLIG BRUNCH. 

AF LÆKKERIER VIL VÆRE: 

RØRÆG, BACON, COCTAILPØLSER, FISKEFILET, TUNMOUSSE, 

MINIFRIKADELLER, GRØNTSAGSTÆRTER,  

VARM LEVERPOSTEJ M. BACON OG CHAMPIGNON 

1 SLAGS PÅLÆG, OST, BROWNIES, BRØD, TE OG KAFFE 

ØVRIGE DRIKKEVARER KAN KØBES FOR EGEN REGNING.  

 

PRISEN VIL NORMALT VÆRE 120 KR. 

Lokalcenterrådet vil give et tilskud via de penge, vi tjener ved hjælp af de frivilliges arbejde og 
fra "Genlyds"-puljen, hvor vi har søgt om penge. 

SÅ PRISEN VIL DENNE DAG VÆRE KR. 65 FOR ALLE DELTAGERE. 

KOM OG PRØV HVAD KØKKENET PÅ KILDEVANG BL.A.FORMÅR. 

 

TILMELDING ER NØDVENDIG. TLF 30505817 
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Mange haveejere har ikke tål-

modighed til at vente på at træ-

erne bliver store. De køber i ste-

det for XL-træer fordi de vil ha-

ve et øjeblikkeligt resultat. Mo-

esgård Havecenter, der har Jyl-

lands største udvalg i XL-træer 

og buske, har mærket en stigen-

de efterspørgsel på de helt store 

planter. 

  Det kan være 7 meter høje birke-

træer, der skal markere indkørslen 

eller høje stedsegrønne, der skal 

mindske indsigt fra naboens  

forhøjede etage hele året rundt, 

siger Ejnar Raunkjær, der ejer Mo-

esgård Havecenter. Det gælder 

ofte nye huse på nye byggegrunde, 

hvor alt er bart og åbent. Her kan 

det virke helt uoverskueligt at ven-

te i flere år på en tilgroet have. 

Ligesom man har bygget et nyt 

hus på et par måneder, kan man 

vel også ”bygge” en have, der al-

lerede fungerer den første som-

mer, hvor man kan grille eller lig-

ge på terrassen helt ugenert. Sådan 

tænker og handler flere og flere. 

  Moesgård Havecenter startede 
for ca. 10 år siden med at udvide 

sortimentet med de helt store træer 
og buske.  Allerede dengang fik de 
mange forespørgsler fra kunder, 

som havde fjernet et stort gammelt 
træ og nu ikke kunne vente på at 
se et lille træ vokse sig stort nok 

på den tomme plads. I dag er det 
især de store stedsegrønne planter, 
folk er interesseret i.  Jeg har også 

leveret store træer til mange ar-
rangementer i Danmark i samar-
bejde med ”Plant et træ”, bl.a. 

egetræer til alle landets rådhuse.  

Haveejere vil have hurtige resultater 

  Ofte får vi også 
henvendelser fra 

daginstitutioner, 
der har brug for 

et skyggetræ her 
og nu. Et løvfæl-

dende træ på om-
kring 5 meter ko-
ster ca. 5000 kr. 

og er mellem 15-
20 år gammelt, 

siger Ejnar 
Raunkjær. Der 
følger altid god 

rådgivning med, 
og kunder kan 
selv vælge det 

specifikke træ, de 
vil have plantet. 



MÅRSLET BLADET  september 2018 22 

 

   



 

           MÅRSLET BLADET  september 2018 23 

 

  

TMG Basket starter op igen tirsdag d. 4 september i Mårslet Hallen. Med vores nye Mul-
tihal åbner det nye muligheder, og derfor vil der blive arbejdet for at etablere hold i an-
dre aldersgrupper. Er du interesseret, så find mere information på hjemmesiden 
www.tmgsport.dk eller vores Facebook-gruppe TMG-Basketball.  
  

 
Træningstiderne er: 

 

 
  

 

Vi ser frem til en god sæson i flotte ny rammer. Vel mødt! 
 

Tirsdag Torsdag Fredag 

16:30-17:30 U11 
17:30-19:00 U15 

16:30-17:30 U11 
17:30-19:00 U15 

18:15-19:30 U17 / Åben træning 

 

Så er de sidste streger ved at være sat for sæsonplanlægningen for TMG Gymnastik, sæ-

son 2018/2019, hvor planlægningsudvalget og bestyrelsesmedlemmer Julie Lagoni og Hei-

di Vels Fuglsig har gjort et kæmpe stykke arbejde for at få det hele til at lykkes.  

Vi mangler stadig en instruktør på holdet Krudt & Kugler og en eller flere instruktører 

på Springbadutter, hvis du er interesseret så ret henvendelse til Julie Lagoni 

på :  julie_lagoni@hotmail.com.  

Se mere på vores hjemmeside: http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/gymnastik/

tilmelding.   

 
Vi glæder os til at få nogle hold til opstart i Multihallen og Sal B i de nye faciliteter og i 

Gymnastiksalen som vanligt. Derudover starter vi to nye hold: Blefræs for 1-3 årige og 

Glad og aktiv træning for 50 plus, ud over de spændende hold fra de sidste sæsoner 

(foreløbig plan):  

http://www.tmgsport.dk
mailto:julie_lagoni@hotmail.com
http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/gymnastik/tilmelding
http://www.tmgsport.dk/sportsgrene/gymnastik/tilmelding
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GYMNASTIKSALEN 
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

  09:00         

10:00         

11:00         

12:00         

13:00         

14:00         

15:00         

16:00         

17:00 
Blefræs 1-3 år                                            

Majken 

Krudt og kugler 3-5år                              
Rikke, Maiken, Mette.       
Mangler en instruktør 

  
Springbadutter  0.kl.                             
Louise, Signe, Lene,                          
Caroline og Caroline.            
Mangler en instruktør 17:30 Ninja 

Årgang 2010-2012 
Lasse 18:00       

18:30 
Strandklar   17.45??                             

Tina Johansen 
      

19:00 
Efterårsfit 18  
Ane og Berit 

      

19:30 
Glad og aktiv træning 50 plus 

Gitte Kläning 

    

20:00 
Stretching 

Ane og Millie 
    

20:30     
Dans og puls                                    

Anna Bak Maigaard 
Powermoms                        

Janine, Anita og Lene 
21:00     

21:30         

22:00         
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         HALLEN   

  Onsdag Torsdag Lørdag 

09:00   Senior Fitness                                  
Ane og Berit 

  

   Familiefræs  
2-5 år.                                             Nanna, Cas-

per, Mona, Jacob og Mikkel 
10:00     

10:30     Springlopper 
1. kl.                                          Dorte, Ulla, 

Christine og Vibeke - Nora og Amalie 
11:00     

11:30     Mini Springbadutter             Årgang 2013                                 
Lotte, Christina, Rikke, Tanja og Anette 

12:00     

12:30       

13:00       

14:00       

15:00       

16:00       

17:00       

17:30 TMG mini Jumpers 
2.-3. kl. 

 
Erik,  Cecilie og Marc 

    

18:00 
  

  

18:30 TMG jumpers  
4.-6. kl. 

 
Kristjian og Cecilie 

    

19:00 
  

  

19:30       

20:00 

VIKUVIKA                                        
Pia, Mette og Helle 

    

20:30     

21:00     

21:30       

22:00       

NY SAL 
  Mandag Torsdag Fredag 

  09:00       
10:00       
11:00       
12:00       
13:00       
14:00       
15:00       
16:00     Topform junior 4.-8. klasse                                      

Tina Johansen 16:30     
17:00 Rytmepiger 1.-3-klasse                     

Liva, Alma og Tanja 
  

17:30   

18:00     

18:30       

19:00   Herreholdet 
  

Benny    

  

19:30     

20:00     

20:30       

21:00       
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TMG's hovedbestyrelse 

Forretningsudvalg:  

Formand  Micael Østergaard 40 25 27 11 micael.ost@gmail.com 

Næstformand  Hans Jørgen Jørgensen 20 84 30 72 1@gyldenkronesvej.dk 

Kasserer  Gerda Svendsen 40 31 13 79 svendsengerda@gmail.com 

FU-medlem Claus Jacobsen  41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com 

Afdelingsrepræsentanter:  

Badminton  Jens Birk 51 30 89 50 jensbirk1973@gmail.com 

Basketball Jesper Sander 20 64 02 88 jespersanderdk@gmail.com 

Cykelmotion  Hans Jørgen Jørgensen 20 84 30 72 1@gyldenkronesvej.dk 

Dart Søren Houlberg 51 88 31 22 shoulberg@mail.dk 

Fodbold Helle Foged 20 47 27 20 hellefoged77@gmail.com 

Gymnastik  Pernille Jensen 51 22 85 41 pernille_b_jensen@hotmail.com 

Håndbold  Henrik B. Jensen 40 15 78 67  formand@tmg-haandbold.dk 

Motion Søren Skov Skjødt   skov.firma@gmail.com 

Pétanque  Kirsten Sørensen 27 59 23 51 kirstenvilly@gmail.com 

Tennis  Henrik Breyen  86 29 83 22 hb@melindascandinavia.dk 

Volleyball  Claus Jacobsen  41 72 73 19 krusejacobsen@gmail.com 

OL-Sølvvindere træner 
Mårslets ungdomsspillere, 
og spiller opvisningskamp 
mod lokale mårslettere og 
borgmester Jacob Bunds-
gaard. 
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 Ja-
neiro, er en del af markeringen af 
150 års-jubilæet i Mårslet Gymna-
stikforening. 

Kamilla Rytter Juhl og Christinna 
Pedersen skal både træne ung-
domsspillere 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 Mår-
slet 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 læk-

ker RSL jubilæums-trøje. 
Det koster 20 kr. at komme ind at se opvisningskampen. Billetter kan købes ved indgangen, og der vil væ-

re lodtrækning om præmier på indgangsbilletten. 

ALLE er velkomne ! 

Badmintonstjerner kommer til Mårslet. 

mailto:micael.ost@gmail.com
mailto:1@gyldenkronesvej.dk
mailto:svendsengerda@gmail.com
mailto:krusejacobsen@gmail.com
mailto:jensbirk1973@gmail.com
mailto:jespersanderdk@gmail.com
mailto:1@gyldenkronesvej.dk
mailto:shoulberg@mail.dk
mailto:hellefoged77@gmail.com
mailto:pernille_b_jensen@hotmail.com
mailto:formand@tmg-haandbold.dk
mailto:skov.firma@gmail.com
mailto:kirstenvilly@gmail.com
mailto:hb@melindascandinavia.dk
mailto:krusejacobsen@gmail.com
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Ret til ændringer forbeholdes. 

 
 

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. 

 
 
 

Aktiviteter i 
 

September 2018. 
 

  
Mandag d. 3. sept. kl. 14.00. 
Så spiller vi  ” Lille Banko.” 
  
Fredag d. 7. sept. kl. 13.45. 
Kaffebord med efterfølgende Gudstjeneste. 
  
Søndag d. 9. sept. kl. 14.00. 
Så er det igen tid til ” Store Banko.” 
  
Onsdag d. 12. sept. kl. 13.00. 
Udflugt til Vester Mølle. 13.00 til 17.00. Pris 150 kr. 
Tilmelding nødvendig på tlf. 30505817 senest 5. sept. 

  
Mandag d. 17. sept. kl. 14.00. 
Kom og syng med Josser Herold. 
  
Mandag d. 24. sept. kl. 14.00. 
” Damernes Butik ”  viser os den seneste mode. 
  
Fredag d. 28. sept. kl. 14.00. 
Helle Brøndum viser lysbilleder fra Malta. 
  
Søndag d. 30. sept. kl. 11.00. 
Lokalcenter Kildevang inviterer byens borgere til en 
spændende Brunch. Se omtalen på anden side  i Mår-
sletbladet. 

mailto:omraade-syd@mso.aarhus.dk
http://www.aarhus
file:///F:/www.moldt.net/netcafe/
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Martin Simonsen 

Aktiv Hvidevareser-
vice 

Tværskiftet 4 

8330 Beder, 70101005 
www.ahs.dk 
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2018 

Venneforeningen på Kildevang 

Så er vi klar med vores efterårs program. 

 Efter en rigtig varm sommer starter vi  

BANKO SPIL 

Søndag den 23. september.  Søndag den 28. oktober. 

Der er ingen Banko i november på grund af JULEMARKED. 

Kaffe og lagkage til kr. 25,00, øl og vand kan købes, 

 desuden sælger vi amerikansk lotteri, vi glæder os til at se rigtig mange ALLE er velkommen. 

Arrangementerne foregår i Cafeén på Kildevang kl. 14,00. 

 
GENERALFORSAMLING mandag den 8.oktober kl 19,00  

I Cafeén på Kildevang, Preben Ulvskov underholder, foreningen er vært med kaffe og brød. 

Venneforeningen inviterer beboer på Kildevang og beboer i de beskyttede boliger til en middag tirsdag den 

30. oktober kl. 12.00 

Det er kun for beboerne der er ikke plads til gæster 

 
Desuden kan vi meddele,  at vi starter op igen i 2019 med bankospil hver fjerde søndag i de fire første 

måneder, 27 januar, 24 februar, 24 marts og 28 april. 

 
Kender du /I ikke Venneforeningen, kan jeg for fortælle, at vi er en støtteforening til Kildevang, der samler på 

medlemmer, så vi kan glæde de ældre på Kildevang med en hyggelig middag og underholdning det sker i ok-

tober i år, det er en stor fornøjelse både for os og for de ældre.  

Et medlemskab koster kr. 50,00 om året pr. person 

Formand Inger Christiansen  

Mobil 2292 3016 
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