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Kl. 14: Taler og indvielse med blandt andre rådmand Thomas Medom 

Fra kl. 14.30: Rundvisninger ved elever og voksne, aktiviteter, sang 
og salg af kage og kaffe m.v. 

Vel mødt!  
Med venlig hilsen børn, og medarbejdere på Mårslet Skole 

Der er virkelig mange gode projekter i vores by, og vi er meget glade for at kun-
ne give nogle af dem et ekstra skub med på vejen. 

Fordelingen af donationerne ser således ud:

Mårslet Multihal: kr. 5.000 (Borde/bænkesæt ved hallen ud mod banerne) 
TMG Håndbold: kr. 5.000 (Spillertøj til U8 – U10) 
TMG Fodbold: kr. 5.000 (Kunstgræsbane) 
TMG Basket: kr. 5.000 (Basket kurve ved skolen) 
TMG Badminton: kr. 2.500 (Aktivering og bevægelse af 416 børn samt samar-
bejde og læring mellem idrætsforening og skole)  
Mårslet Løbeskole: kr. 2.500 (Løbe-langt-løb for Mårslet)  
TMG Gymnastik: kr. 2.500 (Aktivitetsredskaber til de helt små) 
Mårslet Egnsarkiv: kr. 2.500 (Istandsættelse efter vandskade)
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SKOLESIDERNE 

Af skoleleder Inge Pedersen udskoling

Mellemtrinnet

Indskolingen

Den nye legeplads til indskolingen og den nye tilbygning til højre, som falder godt ind 
i de eksisterende bygninger. 
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Det nye fælleslokale i indskolingen.  

Gammelmor i vores nyrenoverede gård 
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Tulshøjparken er et boligområde med 167 husstande i Mårslet syd for Aarhus, hvor der 
primært bor børnefamilier. Grundejerforeningen ønsker at styrke fællesskabet blandt 
naboerne og give de mange børn, som bor der, et alternativ til den digitale underholdning. 
Derfor etablerer de nu - med støtte fra Sydbank Fonden - et fællesområde med en 
legeplads og fodboldbane, som kan samle familierne på tværs.  

-  Grundejerforeningen Tulshøjparken gør en stor indsats for at styrke fællesskabet på 
tværs i boligområdet. Det vil vi gerne anerkende og bakke op om i Sydbank. Derfor er det 
med stor fornøjelse, at vi uddeler fondsmidlerne til foreningen, siger Camilla Rosenlund, 
privatrådgiver - stedfortræder i Sydbank Højbjerg. 

Legepladsen, der bliver en del af fællesområdet, er nøje gennemtænkt og indeholder 
faciliteter, der styrker børnenes motorik og udvikling, alt imens de leger. 

Donationen skal ligeledes bruges på at anlægge kunstgræs på fodboldbanen, der er en 
del af legepladsen. Martin Korgaard, der bor i Tulshøjparken, sætter stor pris på bidraget, 
der har gjort det muligt at realisere projektet. 

- Vi har stor fokus på det lokale sammenhold i Mårslet. Området er relativt nyt, og derfor 
var det vigtigt for os at få skabt et område, der inviterer til fællesskab. Det har vi fået skabt 
nu takket være den opbakning, vi har fået fra Sydbank Fonden til at realisere projektet, 
siger han. 

Overrækkelsen af donationen fra Sydbank Fonden på 10.000 kr. til grundejerforeningen 
Tulshøjparken fandt sted mandag den 13. august 2018 på legepladsen. 

 
Privatrådgiver – stedfortræder Camilla Rosenlund, Sydbank Højbjerg, T: + 45 74 37 54 17 
| E: camilla.rosenlund@sydbank.dk

Sydbank er en landsdækkende rådgivningsbank med mere end 465.000 kunder, som kan 
finde råd i bankens knap 70 filialer. 

I Sydbank vægter vi nærhed og relationer – til vores kunder, til hinanden som kolleger og 
til vores cirka 130.000 aktionærer, som ejer banken.  
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http://www.ahs.dk

VIDUNDER KNOLDEN
Blomster - brugskunst

Center Syd, Kirketorvet 6
Tlf.: 86 29 04 11 - 6509@interflora.dk
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Begrænset 
parti

MOBELGÅRDEN MÅRSLET
-personlig og faglig betjening

LANGBALLEVEJ 29, 8320 MÅRSLET
TELEFON: 28 40 84 20
WWW.MOBELGAARDEN.DK

ÅBNINGSTIDER:
TIRS-FRE 13-18, LØR 10-15
1. SØNDAG I MD. 10-15

ET BESØG VÆRD!
MOBELGÅRDEN MÅRSLET

FIND VEJ 
TIL OS!

24 ÅRS

Spisebordsstol model Net-Up, eg sæbe. 
Vejl  4.048,- 

Jubilæums 
tilbud 

2.495.-
Jubilæums 

tilbud 

2.895.-

Spisebords stol Model 600, eg sæbe. 
Vejl 3.904.- 

Klim reol 20% FK Møbeldesign 20% Atom reol 25%

Delta Adventure stol og skammel læder sort, brun 
eller cognac Vejl 18.580.- Valgfri Brunstad sofaer 
og stole stof eller læder – 25%

Hestbæk sovesofa model 145 monteret med 
f.eks uldstof Vejl: 9.978.-

Jubilæums 
tilbud 

11.995.-

Jubilæums 
tilbud 

7.980.-

Haslev borde valgfri model – 20%Arne Vodder skænk AV08 eg sæbe vejl 18.263.-
Jubilæums tilbud på alle Snedkergaarden modeller i butikken.

Nielaus model London 3 pers sofa med mulighed for 
højere ben monteret med Hallingdal stof Kvadrat Vejl 
19.850.- Jubilæums tilbud på alle Nielaus modeller i butik-
ken. Nedsatte Nielaus udstillings modeller spar 35%

Jubilæums 
tilbud 

14.495.-

Valgfri model

20%
Jubilæums 

tilbud 

14.990.-

Jubilæums 
tilbud 

12.995.-

Jubilæums 
tilbud 

25%

Jubilæums 
tilbud 

7.164.-

Opkøbt 
restlager

Begrænset 
parti

Stouby Albert stol høj natur gjord stel bøg sæbe Vejl pris 
8.955.- Også tilbud på lav stol og skammel. Tillæg eg.

25% på valgfri Mogens Hansen Hjørnesofa, sofa eller stol i 
6 farver lækker blød seminailinlæder. Også tilbud på stof.
Nedsatte Mogens Hansen udstillings modeller i butikken: 
spar 35%

Tilbud i Hallingdal stof 58 valgfri farver
2 pers Før: 17.381.- Leveres også som 3 pers og stol med 
tilbud. Ekstra tillæg for knapper.

Aco bakkeborde 
James bøg melamin før: 1189.- NU KUN: 895.-
James eg melamin Før: 1539.- NU KUN: 1.150

Kadett udgået model. 
2 pers sort læder stel bøg sæbe Vejl 25.414.- NU KUN: 15.995.-
3 pers sort læder eg ubh Vejl 34.450.- NU KUN: 21.995.-

Beta sofa, udgået model (Uden armpølle) 
2½ pers sort læder Vejl: 21.040.- NU KUN: 11.995.-
3 pers sort læder Vejl 23.800.- NU KUN: 13.995.-

Opkøbt 
restlager

Begrænset 
parti

Vi byder 
på noget 

lækkert til 
halsen.

AARHUS >
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Bestyrelsen for Mårslet Vandværk 
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BROHOLM BOLIG ER DIN CITYMÆGLER
MED LOKALKENDSKAB I MÅRSLET

HVAD ER DIN BOLIG VÆRD?

kr. = ?

VI ER HER FOR DIG ...
     ... ET UAFHÆNGIGT ALTERNATIV

Vi ved, hvad vi 
snakker om

- Vi bor også i Mårslet
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DDagplejen i Mårslet søger nye kolleger  

- er det dig? 
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”Du finder ikke andet arbejde, hvor du har så stor indflydelse og selvbestemmelse, 
og der er stor frihed til selv at planlægge dagen. Ex var jeg og en kollega før som-
merferien med vores gruppe børn i Saksild i vores sommerhus, - det var rigtig hyg-
geligt ”  

Merete 

”Jeg synes, det er et stort plus, at jeg ingen transporttid har – når jeg står op om 
morgenen, så er jeg allerede på arbejde”  
Inga 

April 2008 blev jeg ansat som kommunal dagplejer i Mårslet. Indtil da havde jeg 
arbejdet som pædagog og souschef i en 0-6 års institution i Tranbjerg i 20 år.  
Jeg syntes, vilkårene i daginstitutionerne blev ringere og ringere, mange børn og 
få personaler, flere nye tiltag fra kommunal side, som jeg ikke kunne blive ved 
med at se på som udfordringer. Jeg valgte at sige op. Det var en svær beslut-
ning, men jeg har på ingen måde fortrudt det siden.  
Jeg har en veninde, også pædagog, der arbejdede som dagplejer i Mårslet. Hun 
var godt tilfreds med skiftet fra pædagog til dagplejer.  
Som dagplejer er der god og stor mulighed for at skabe en nær tilknytning til det 
enkelte barn. Som dagplejer er du i høj grad selv med til at bestemme, hvordan 
hverdagen skal forløbe. Der er stor mulighed for et nært og tæt samarbejde med 
forældrene, da det er den samme dagplejer, de ser hver dag. Som kommunal 
dagplejer har du kolleger, som du ses med og sparrer med hver uge i legestue. 
Der er stor faglig stolthed i dagplejen. Jeg er glad for at være en del af et dagtil-
bud og få mulighed for fortsat at udvikle mine pædagogiske kompetencer.” 
Marianne 

HHvorfor blive dagplejer? – læs vores udsagn, så er du ikke længere i tvivl: 
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”Jeg var ansat som lærer, inden jeg blev dagplejer. Jeg følte, i mit job som lærer, at 
jeg aldrig havde tid nok til at være sammen med eleverne - kerneopgaven. Jeg 
læste tilfældigvis i et lærerfagligt tidsskrift om en lærer, der havde det ligesom jeg, 
og som valgte at blive dagplejer. Så jeg tog springet fra lærer til dagplejer, og det 
har jeg ikke en dag fortrudt! Mit job som dagplejer giver mig den ro, tid og nærvær 
sammen med børnene, som jeg manglede i mit lærer-job.”  
Celine  

”Jeg har valgt at blive dagplejer, fordi jeg nyder at kunne tilbringe så meget tid 
udenfor sammen med børnene. Naturen og nærmiljøet har så meget at byde på, 
og det kan jeg godt lide at udforske sammen med børnene. Jeg synes, det er vig-
tigt, at børn lærer naturen og omgivelserne at kende, at de får lov til at få jord un-
der neglene, rode i jordbunden og finde ting i naturen, som vi kan tage med hjem 
og arbejde videre med. Vi er så heldige, at vi i Mårslet, med stor støtte og indsats 
fra forældrene, har fået vores egen Christiania-cykel, og den bruger vi flittigt ”
Anne 

”Blev dagplejer for 34 år siden og det er blevet en livsstil, jeg aldrig har fortrudt. Har 
passet mange børn, der har haft brug for små rammer, som jeg har kunnet give 
tryghed, nærhed og kærlighed. Det er skønt man kan følge børnene senere i deres 
opvækst og se de trives. Tit med  (Hej Elsebeth jeg er blevet passet ved dig) og jeg 
kan sige til mig selv: Tænk dem har jeg passet de dejlige unger”  
Elsebeth 

”Jeg valgte at blive dagplejer for selv at kunne nyde egne børn!  Det særlige værdi-
fulde i at være dagplejer, er at få den nære og tætte relation til barnet og dets fami-
lie. Som dagplejer kan jeg understøtte et barn til at lære sig selv at kende, så det er 
bedst muligt rustet til at gå fremtiden i møde. Jeg kender og følger barnets udvik-
ling tæt og kan tilpasse nærmeste udviklingszone i de små og store ting i barnets 
hverdag - og jeg har tiden til det! Barnet lærer de sociale spilleregler i samspillet 
med de andre tre børn herhjemme i den lille gruppe og i den større gruppe til lege-
stue og gymnastik. I tilgift får jeg mange daglige kram og et rigtig godt kollegaskab. 
Jeg er så glad for mit job” 
Mette 
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Vi glæder os til at høre fra dig ...
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Mårslet Byvej 28 • Mårslet

Tlf. 88526978
8-21
Åbent alle  dage

Købmand 
Jens Sørensen
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—

Solar

. 
 

Med venlig hilsen, 
Sognepræst, Signe Høg 
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Sognepræst, Signe Høg 

 
 

Mårslet Menighedsråd 
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Venlig hilsen, 

Kirke- og kulturmedarbejder, 
Johanne Buur Okkels 

 
 

Sognepræst, Signe K. Høg

Mårslet menighedsråd 

 
Alle er velkomne! 

Venlig hilsen, 
Kirke- og kulturmedarbejder, 

Johanne Buur Okkels 
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På gensyn! 

Jørgen Brandt Andersen,  
tlf. 2979 0264  

og Knud Lunderskov,  
tlf. 4011 0175. 

Gruppelederne, Susanne Lauritsen og 
Kaj Lolholm. 

Ingerlise Wendland 
og Kirsten Cramer 
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Kirkerenoveringsudvalget, 
Erik Lund Sørensen 

 
Mårslet Menighedsråd 
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Interview med Ove Sørensen, manden der fik foreninger, frivillighed og fællesskab til at vokse i Mårslet 
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Ove 
Søren-
sen, 
fotogra-
feret af 
Jørgen 
Laurit-
sen, 
septem-
ber 
2018. 
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Fortalt af Ove Sørensen januar 2018 
 

Redigeret af Anne Marie Dalsgaard 

Juleaften
 TAKE-AWAY FRA 185,-

Forret 75,- | Gl.dags and 185,- | Dessert 60,-
Klassisk | afhentes klargjort dagen før 

Nytårsaften
TAKE-AWAY 465,-

4 Gourmet-retter | Friskbagt brød 
                    | Nem at færdiggøre 

Julebuffet
 PÅ KROEN / TAKE-AWAY 325,-

Traditionel buffet | min. 10 pers.  

Hverdagsaften
TAKE-AWAY 95,-

Dagens klassiske ret | Bestil på 86931025
| Se mere på mallingkro.dk




