Byfest Program 2014.

13. – 17. august 2014
Onsdag 13. august.
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.

Arrangør: Juletræslauget
Torsdag 14. august.
Kl. 9.00 – 12.00

For de mindste.

Sted: Det store telt v/Bomgårdshaven

Teltet slår dørene op klokken 09.00 og samler børn og personale fra Mårslet Dagtilbud. Der er lagt op til nogle festlige
timer, hvor der skal hygges med fælles sang og underholdning, på tværs af de 8 afdelinger. Nogle af byens forretninger
har sponsoreret frugt og drikkevarer, som nydes undervejs - sammen med de medbragte madpakker.

Arrangør: Mårslet Dagtilbud / TMG Håndbold
Kl. 14.00 til ca. 16.00 Sommerfest for seniorer
Der holdes en herlig sommerfest for seniorer. Vi begynder med en sommergudstjeneste i kirken kl. 14.00, derefter er
der kaffe og underholdning i sognehuset. Denne gang skal vi fornøje os med Vestafrikansk Dans! Helle Christensen
kommer og fortæller om vestafrikansk kultur og dans. Hun vil også give os smagsprøver på den livsglade og festlige
afrikanske dans og musik.

Arrangør: Mårslet Menighedsråd
Kl. 19.00 – 23.30 Viseaften i teltet.

Sted: Det store telt v/Bomgårdshaven

"Hansen & Petersen" er en duo bestående af Dennis Markdal Hansen, på akustisk guitar, harpe og sang - Casper
Petersen på bas og kor.
En spændende duo fra Mårslet, som bevæger sig i genrene folk og country. Der vil blive spillet både kendte og mindre
kendte numre fra kunstnere, som Neil Young, Bob Dylan og Kris Kristoffersen.
Musikken leveres med respekt for de originale versioner, og suppleres med små fortællinger om kunstnerne såvel som
numrene.
Til dette arrangement vil der ligeledes blive mulighed for at indkøbe velskænket special øl fra Århus Bryghus.
Der er lagt op til en musik aften hvor hygge og nærhed er i centrum - oplev dette nye tiltag og oplev når Mårslet byfest
hyggerocker i Bomgårdshaven.

Arrangør: TMG Håndbold

Færdsel og ophold ved byfesten ske på eget ansvar

Ret til ændring forbeholdes

Fredag 15. august.
Kl. 14.00 – 17.00 For DE RIGTIG VOKSNE

Sted: Det store telt v/Bomgårdshave

- Festlig fredag eftermiddag, hvor der vil være stemning og råhygge i det store telt – her mødes de – RIGTIG VOKSNE
- for at nyde kaffen og kagerne, snakken, MUSIKKEN og hinandens selskab.
Gratis kaffe med kagebuffet
Vores sponsorer er i byfesthumør - så ikke alene får vi leveret fri kaffe, men samtidig er der et stort gratis udvalg af
butikkernes kager. Dem anretter vi samlet på et buffetbord i teltet.
I eftermiddagens løb får vi besøg af koncertpianist og kapelmester Jens Erik Præstegaard og Henning Hansen – begge
er kendt fra blandt andet Mårslet Revyen – 105 gr. blandet. De vil underholde med svingende skøn musik fra 60’erne og
70’erne.
Har du en favoritmelodi, så kan du sikkert overtale kapelmesteren til at spille den.
Tag dine naboer, familie og venner med ind i telt-hyggen. Her kan du helt sikkert også genopfriske gamle
bekendtskaber og træffe nye venner. Vi glæder os til at se jer - på gensyn fredag den 15. august.Der vil ligeledes være
mulighed for at opleve lidt spændende øl og brændevin til ganen, samt flere visuelle overraskelser. Nærmere program
vil være at finde i den omdelte folder i ugerne op til byfesten hold øje med folderen og støt op omkring dette nye tiltag.

Arrangør: DE RIGTIG VOKSNE / TMG Håndbold
Kl. 19.00. Byfestens store motionscykelløb for hele familien.
NYT-NYT: Start- og mål-område ved OK tanken. Efter løbet kan købes øl og vand i teltet.
Der er to ruter: en på 15 km og en på 21 km Se ruterne på www.maarslet.com - Depot med væske i Ask (ca. halvvejs).
Der er masser af præmier til uddeling efter løbet. Pris for deltagelse: børn 10 kr. - voksne 20 kr. Tilmelding fra kl.
18.30. Djursland Bank er repræsenteret i målområdet.

Arrangør: Mårslet Cykel Motion. Vi anbefaler brug af cykelhjelm.
Kl. 20.00 – 00.30. Ungdomsfest. Festen er for 14-18 årige i Mårslet og omegn.
Her er JD - dansegulv, bar og diverse sjove aktiviteter du kan være med til.
Festen holdes i KlubM festlokale (det tidligere flash) som i den grad er blevet istandsat og festklart
Medbring venligst sygesikring bevis eller billede ID.
Der betales kr. 40,00 v. indgangen.
Dørene åbnes kl.20.00-festen slutter 00.30. Festen er naturligvis uden alkohol og rusmidler.

Arrangør: Mårslet Ungdomssklub KlubM - UngiAarhusOddervej
Lørdag 16. 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 mellem 19.00 til 21.00 i weekenderne.
(Efter først til mølle princippet, 100 pladser)-Pris: Kræmmer-markedsboder à 30,00kr.

Arrangør: Juletræslauget
Byens spejdere
Piger og drenge, grønne eller blå, de er der alle sammen, dem finder I ved græsarealet ved Bytorvet.

Færdsel og ophold ved byfesten ske på eget ansvar

Ret til ændring forbeholdes

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. 10.00 til 13.30 Foreningernes Dag

Sted: SuperBrugsen ´s anneks

Program vil blive nogenlunde som følger
105 gr. Blandet vil give et eller to numre fra revyen - inden prisuddelingen klokken 11.00, hvor fællesrådsformanden,
John Engelbrechtsen vil overrække de valgte initiativer fra Mårslets mange foreninger et pænt beløb – med motivation.
Kom og se, hvad foreningerne finder på af måder at lokke nye deltagere og medlemmer til – det bliver garanteret ikke
kedeligt – og der vil være noget for enhver – alder, køn og tro – og måske også halsen.

Udvalget til afholdelse af en festlig foreningernes dag – og hilsen fra jeres Fællesråd.
Kl. 11.30 – 17-00 SOCIAL TRIATHLON/DUATHLON
1 km svømning i Odder Svømmehal
40 km cykling - på flot rute langs vandet fra Odder til Mårslet
10,6 km løb - 2 runder sammen med Mårslet Run and Walk.
Vil du svømme, cykle eller løbe mindre, så gør det! Du kan også springe en sportsgren over og lave en duathlon. Du
bestemmer, det er din udfordring!

Initiativtagerne Lena Holmstrup og Gix (Ingegerd Jenner Løth)
Kl. 15.00 Mårslet Run & Walk

Start/mål Mårslet Stadion

Tilmelding til Run & Walk under kræmmermarkedet i Bomgaardshaven 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 – Mårslet største grillfest

Sted: Det store telt v/Bomgårdshaven

Grillen vil igen i år blive tændt op af vore lokale slagtermester Zacho, som vil medbringe alt godt til grillen med
mulighed for at sammensætte sin egen individuelle menu.Vores lokale Bryghus, Århus Bryghus, vil sørge for at der er
koldt øl i hanerne – og der vil ligeledes være muligt at indkøbe rød- og hvidvin.Der er igen i år langt op til et brag af
lokal underholdning – musikken vil igen i år være det lokale band – Touch of Shadows - der har lovet at leve op til
succesen fra sidste år…..
Borde og bænke vil være at finde på pladsen – så tag din nabo – grundeejerforening eller gode venner med til Mårslets
største grillfest.
Det vil være muligt at lave bordbestilling igen i år – efter først til mølle princippet.
Mail til: Byfesten2014@tmg-haandbold.dk
Ændringer i programmet kan forekomme.

Arrangør: TMG Håndbold
Færdsel og ophold ved byfesten ske på eget ansvar

Ret til ændring forbeholdes

Søndag 17. august.
Kl.11.00 Friluftsgudstjeneste i Bomgårdshaven.
For musikken står som vanligt Århus Brassband. Prædikant er Hanne Davidsen. Desuden medvirker Jytte Enevoldsen
og Jens Jørgen Bech som læsere, og Ole Davidsen forvalter nadveren. Temaet for gudstjenesten er de fire elementer:
Jord, Luft, Vand og Ild.
Der sættes bænke op, men tag gerne tæpper eller campingstole med.
Efter gudstjenesten kan frokosten købes ved Konditorbagerens udsalg på pladsen. Menighedsrådet sælger øl og vand.

Arrangør: Mårslet Menighedsråd
Kl. 13-15 “MaxPuls” på ved boldbanerne, Testrupvej
MAXPULS FOR HELE FAMILIEN - AL DELTAGELSE ER GRATIS
Kom og mød nogle af byens idrætsforeninger og få en smagsprøve på:
Crossgym (højintensitets styrke- og motionstræning)
Bodytoning/effekt
Forhindringsbaner på tid for 3-6 årige og 7-11 årige
Spinning for begyndere
Intro til fitnesstræning
Åbne baner hos petanque
Tilmelding foregår i Bomgårdshaven lørdag ved kræmmermarkedet eller direkte på stadion søndag.

Arrangører: TMG Basket - Volleyball - Petanque - Motion – Gymnastik
Kl. 14.00 Omegnstur i festugen. Vi besøger Testrup Højskole - Gå/Kør - selvtur
I anledning af Mårslet Byfest arrangerer Lokalhistorisk Forening traditionen tro en tur til et lokalhistorisk sted. I år har
vi fået lov at besøge Testrup Højskole, hvor forstander Jørgen Carlsen vil guide os rundt på hele skolen og fortælle i
foredragssalen. Vi skal se de mange bygninger og høre om skolens dagligdag og det liv der udfolder sig her, hvor
mange mennesker valfarter til hvert år og gennem mange år. Vi skal også høre om de arrangementer som vi som
lokalbefolkning kan deltage i. Som afslutning serveres kaffe og kage fra højskolens velrenommerede køkken.
Lokalhistorisk Forening er vært ved et lille glas fra Mårslet Brændevinslaug. Af hensyn til køkkenet er tilmelding
nødvendig til enten Ingerlise Wendland, tlf. 86292680, wendland@mail.dk eller Anne Marie Dalsgaard, tlf. 40349838,
annemarie.dm@gmail.com senest den 10. august. Pris for kaffe/the og kage kr. 40,- som betales på dagen.
Vi har tradition for godt vejr til vores arrangementer, så vi håber mange vil benytte muligheden for en lille spadseretur i
sommerlandskabet, men ellers er der parkeringsmuligheder bag højskolen, hvor vi mødes. Sæt kryds i kalenderen og
husk at tilmelde jer. Vel mødt!

Arrangør: Mårslet Sogns Lokalhistorisk forening
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.

AKTØRERNE I BYFESTEN 2013.
Mårslet Juletræslaug - Mårslet Run & Walk - Social Triathlon/Duathlon
Mårslet Sogns Lokalhistorisk forening - Mårslet Menighedsråd
Mårslet Ungdomssklub KlubM / UngiAarhusOddervej
TMG Basket - Volleyball - Petanque - Motion - Gymnastik - Håndbold
Cirkus Krone - Mårslet Cykel Motion - Mårslet Dagtilbud - SuperBrugsen
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
Færdsel og ophold ved byfesten ske på eget ansvar
Ret til ændring forbeholdes

