Byfest Program 2013.

14. – 18. august 2013

Onsdag 14. august.
Kl. 14.00 til 19.00. Hver dag i Mårslet Festuge.

Sted: Bytorvet ved SuperBrugsen.

Medlemmer fra kunstgruppen Stiplet udstiller tegning, maleri, glas og keramik i SuperBrugsens lokale.
Nogle af kunstnerne vil stille staffeliet op, og arbejde med kul og kridt. Kig indenfor, der er kaffe og te på
kanden.
Udstillerne er:
Palle Skov-Hansen, maleri, Lise Palmgren, maleri Harro Wulf, maleri, Søren Fisker, maleri.
Else Knudsen, glas. Elisa Søndergård, maleri og keramik. Lene Daugbjerg, tegning og maleri.
Bente Rind, tegning, glas og maleri.
Arrangør Stiplet
Kl. 14.00 Tyvstarten.
Mårslet seniorernes eget byfestarrangement. Cykeltur på en helt ny rute for byens raske seniorer over 60 år.
Ruten kan gennemføres på ca. 25 minutter. Start og mål i Bomgårdshaven.
Cykelturen slutter med hyggeligt samvær over koldt øl eller vand, plus varme pølser og kaffe.
Ingen startpenge, bare fornøjelse.
Arr. Juletræslauget
Kl. 18. Medaljecykelløb for børn 9 - 15 år.
Tilmelding/indskrivning til cykelløbet foregår ved startstedet, som er ved Rema 1000 på
Mårslet Byvej – fra kl.17.30. Cykelhjelm er absolut påkrævet
Arrangør: Odder Cykelklub og Mårslet Cykel Motion.
Færdsel og ophold ved byfesten ske på eget ansvar

Ret til ændring forbeholdes
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Torsdag 15. august.
Kl. 14.00 Sensommerfest for seniorer.
I forbindelse med Mårslet Byfest inviteres alle seniorer til sensommerfest i kirke og sognehus.
Vi mødes først til en kort gudstjeneste i kirken kl. 14.00, prædikant er Hanne Davidsen. Derefter er der
hyggeligt kaffebord i sognehuset, hvor en gruppe linedansere under ledelse af Hanne Eland vil komme og
give en lille opvisning af den amerikanske folkedans (måske kan nogle lokkes op til en lille dans??). Vi
håber på et par fornøjelige timer sammen.
Arrangør: Mårslet Menighedsråd
Fredag 16. august.
Kl. 19.00 Byfestens store motionscykelløb for hele familien med start fra Hal Huset.
Der er masser af præmier til uddeling umiddelbart efter mål og afslutning. Pris for deltagelse:
Børn 10 kr. - Voksne 20 kr. Tilmelding fra kl. 18.30
Arrangør: Mårslet Cykel Motion. Cykelhjelm ses gerne
Kl. 20.00 – 00.30. KlubM arrangerer ungdomsfest for de unge 14-17 årige i Mårslet og omegn.
Der spilles op til dans og fest med professionel DJ. Festen holdes i KlubM festlokale (det tidligere flash)
Medbring venligst sygesikring, billede ID eller klubM kortet.
Der betales kr. 75,00 v. indgangen. Medlemmer af Mårslet ungdomsklub kr. 50,00.
Dørene åbnes kl.20.00-festen slutter 00.30.Festen er naturligvis uden alkohol og rusmidler.
Arrangør: Mårslet Ungdomssklub KlubM - UngiAarhusOddervej
Lørdag 17. august.
Kl. 09.00 - 15.00 Kræmmermarked i Bomgårdshaven.
Her er stedet hvor mårsletterne mødes.
Morgenkaffebord med rundstykker og kaffe til rimelige priser, og så en byfestdram til at
vågne op på.
Kræmmermarkedet for os alle. Børn, voksne, naboer og venner. Vi bør alle møde op i
Bomgårdshaven denne sensommer lørdag.
Mød de mange børn der sælger ud af overskuddet og mød Kajs Billedskole og
Byens Bridgeklub vil også være at finde. Go´ Byfest.
Dette er et marked hvor alle kan komme med det de har lyst til at sælge, altså ikke kun for
børn.
Tilmelding til Maybritt Madsen tlf. 86 29 75 82 (Efter først til mølle princippet)
Pris: Kræmmer-markedsboder à 20,00kr.
Arr. Juletræslauget
Byens spejdere
På græsarealet ved Bytorvet kan du hos KFUM spejderne og De Grønne Pigespejdere prøve at klatre i reb og
køre ræs i en sæbekassebil. Giber Å Gruppe, DDS er stadig at finde, samme sted.
Kl. 10.00-13.00 Mårslet mini-OL.
Sted: Bytorvet ved SuperBrugsen.
Sjove og udfordrende discipliner for børn i alle aldre med efterfølgende præmie overrækkelse.
Arrangør: SuperBrugsen
Kl. 11.00 "Kom og se det nye MultiHus".

Sted. Bytorvet ved SuperBrugsen.

Kort introduktion til MultiHus projektet - Præsentation af skitse og model for det nye MultiHus - Startskud
på den offentlige indsamling til MultiHus i Mårslet
Arrangør: MultiHus gruppen
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Kl. 15.00 Mårslet Run & Walk
Tilmelding til Run & Walk under kræmmermarkedet i Bomgårdshaven kl. 9 -13, samt på Mårslet Stadion
mellem kl. 14 og 14.30. Tilmelding slutter præcis af hensyn til opvarmningen.
Ruter på 5,3 og 10,6 kilometer. (5,3 ruten to gange) Start og mål ved Hal Huset.
Pris: Gratis for børn 0-14 år, inkl. medaljer til de første 200 børn over målstregen.
Vi lægger vægt på at børn kan løbe gratis, for at fremme motion i denne aldersgruppe.
Voksne mellem 15 og 100 år - 50 kr. (5 kr. går igen i år til Multihal-projektet.)
Gratis T-shirt til de første 300 tilmeldte, så længe størrelser haves.
Der er væskedepoter i start/mål området og på ruten ved ca. 3,5 km (Mårslet Vandværk)
I målområdet er der endvidere frugt til rådighed.
Der vil være tidstagning.
Der vil være diplomer, hvorpå løberne selv kan skrive deres tid.
Vandrepokal til hurtigste løber på 10,6 km.
Sponsorpræmier udtrækkes på løbenumrene.
Man løber på eget ansvar.
Arrangør: Gruppen bag Mårslet Run & Walk – se mere på: http://www.runwalk.dk/
Kl. 17.00 Taverna stemning i Byfesten.

Sted: Bomgårdshaven

Grillen vil være klar og vores lokale slagtermester Zacho vil medbringe alt godt til grillen hvor man har
mulighed for at sammensætte sin individuelle menu
Vores lokale Bryghus, Århus Bryghus vil sørge for at der er koldt øl i hanerne – det vil lige ledes være
muligt at indkøbe vin
I år vil vi prøve at friske arrangementet op med lidt lokalt underholdning – det betyder at 105 g Blandet vil
underholde med 3 – 4 numre hvorefter det lokale band med Ole Nørskov i spidsen vil tage over og sørge for
nogle iørefaldende nummerer - Touch of Shadows er et nyetableret band der spiller gode iørefaldende
kopier af kendte Clif Richard og The Shadows numre
Teltene vil blive rejst i Bomgårdshaven og borde og bænke vil være at finde på pladsen så tag din nabo –
grundejerforening eller gode venner med til Mårslet største grillfest
Arrangør: TMG Håndbold
Søndag 18. august.
Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste.
Så kan vi igen glæde os til en dejlig friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven .
Temaet for årets gudstjeneste er ”GLÆDENS NU”. Prædikant er sognepræst Hanne Davidsen. Det
velspillende Århus Brassband vil ledsage salmesangen samt spille indlednings - og afslutningsmusik. Ved
nadveren uddeles brød og vin – ikke som i kirken - men et dejligt groft landbrød og en varm sød rødvin deles
ud. Efter gudstjenesten kan der købes sandwichs og pølsebrød fra Konditor Bagerens udendørs bod.
Menighedsrådet står for salg af øl og vand. Så velkommen i den grønne lund.
Arrangør: Mårslet Menighedsråd
Kl. 13-15 “MaxPuls”

Sted: Ved boldbanerne, Testrupvej

Crossfit (højintensitets styrke- og motionstræning)
Forhindringsbaner på tid for 3-6 årige og 7-11 årige
Spinning for begyndere
Zumba
Intro til fitnesstræning
Åbent hus i petanque
Al deltagelse er gratis
Tilmelding foregår i Bomgårdshaven lørdag ved kræmmermarkedet eller direkte på stadion søndag.
Arrangør: TMG motion, volley, basketball, petanque og gymnastik
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Kl. 14.00 Omegnstur i festugen.

Turen starter ved Mårslet Kirkes parkeringsplads

I lighed med sidste år vil de traditionsrige byvandringer, som arrangeres af Mårslet Sogns Lokalhistoriske
Forening, bestå af en lille bustur til seværdigheder i Mårslets interessante omegn. Turen i år vil gå til Malling
Kirke og Odder Museum.
Guider på turen vil være Jørgen Thorendahl og Jørgen Kraglund.
For at undgå, at nogle af buspassagerene får hjemve på turen, vil der være mulighed for at synge med på
Ingerlise Wendlands dejlige Mårslet-sang, som hun har skrevet til melodien ”Venner, ser på Danmarks kort”.
Man vil ligeledes under besøget på Odder museum kunne købe kaffe med kage fra en af byens bedste bagere
og nyde en smagsprøve udført af medlemmer fra Mårslet Brændevinslaug lavet af den fineste brændevin. Så
vil det jo være nærliggende at gå ind på museet og se landets ældste brændevinstøj.
Busbilletten koster 60 kr., som også dækker entreen til museet. Kaffe med kage koster 40 kr. som skal
bestilles i forvejen. Tilmelding senest onsdag den 14. august til Anne Marie Dalsgaard, tlf.: 40 34 98 38
mail: annemarie.dm@gmail.com eller Ingerlise Wendland, tlf.: 86 29 26 80 mail: wendland@mail.dk
Kl. 16.00 CIRKUS KRONE.

Familieforestilling på boldbanerne ved skolen.

Vil du have en forsmag så klik ind på denne hjemmeside: http://www.cirkuskrone.dk/
Dette arrangement med CIRKUS KRONE er det sidste programsatte dette år.
Såfremt at der måtte være spørgsmål vedr. dette program for Mårslet Byfest så kontakt venligst:
John Johansen 86 29 88 88 - 26 15 91 25 eller johnjohansen@youmail.dk

AKTØRERNE I BYFESTEN 2013.
Mårslet Juletræslaug - Cirkus Krone - Mårslet Cykelmotion
TMG Håndbold/105 gr. Blandet - Mårslet Run & Walk TMG motion, volley, basketball, petanque og gymnastik
Mårslet Ungdomssklub KlubM - UngiAarhusOddervej
Mårslet Sogns Lokalhistorisk forening - Stiplet.

