Onsdag den 17. august 2016 kl. 14:00 (Arr.: Juletræslauget)
TYVSTARTEN. Mårslet seniorernes eget Byfestarrangement. En god cykeltur på knap 7 km for byens raske seniorer
over 60 år.
Start og slut i Bomgårdshaven, og her er der så koldt øl og vand, varme pølser og kaffe, når turen er slut.
Sponseret af Rema 1000, Djurslands Bank og Juletræslauget.

Torsdag den 18. august 2016 kl. 18:00 – 20:00 (Arr.: TMG)
TARTELETAFTEN. Gør som DSB Harry og Bahnsen – snup en mer’… TMG Håndbold slår teltindgangen op, og inviterer
hele byen til en omgang tarteletter kreeret efter slagtermester Peter Jensen tophemmelige opskrift. Der vil
naturligvis være mulighed for skylle de lækre mundfulde ned med velskænket fadøl fra Aarhus Bryghus eller et glas
køligt hvidvin.

Bestilling af mad foregår i Super Brugsen (3 tarteletter for 40 kr.)
Torsdag den 18. august 2016 kl. 20:30 – 24:00 (Arr.: TMG)
VISEAFTEN. Kvartetten Mr. Dean and The Rebels fylder teltet med stemningsfyldt musik fra det store bagkatalog af
kunstnere som Neil Young, Willie Nelson, Bob Dylan, Johnny Cash samt mange andre. Dennis på guitar, harpe og
sang, Casper Petersen på kontrabas og kor, udvides i år med trommer og piano, til en spændende kvartet, der fortsat
bevæger sig i genrerne folk og country. Tag naboen med og nyd en hyggelig aften med musik leveret med respekt for
de originale versioner, der suppleres med små fortællinger om kunstnerne såvel som numrene.

Fredag den 19. august 2016 kl. 14:00 – 16:00 (Arr.: TMG)
MÅRSLETS STORE KAFFEBORD. Festlig fredag eftermiddag hvor der vil være stemning og råhygge i det store telt –
her mødes de RIGTIGE VOKSNE for at nyde kaffen og kagerne, snakken og musikken i hinandens selskab. I
eftermiddagens løb får vi nemlig besøg af koncertpianist og kapelmester Jens Erik Præstegaard og den rytmiske
troldmand Henning Hansen på bas – 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 også. Tag dine naboer, familie og venner med ind i telt-hyggen. Her kan du helt sikkert
også genopfriske gamle bekendtskaber og træffe nye. Vi glæder os til at se jer, så på gensyn fredag den 19. august.
Kaffe og kage købes i teltet (kaffe og kage 25 kr.)

Fredag den 19. august 2016 kl. 18:00 – 22:00 (Arr.: TMG)
BØRNEDISKOTEK. Vi inviterer de 6 – 12 årige til sodavandsdiskotek med hotte hits fra MGP, Hits For Kids, Medina,
Rasmus Seebach og Christopher. Der er også mulighed for at battle på bordfodbold bordet. Feststemte unge fra hele
Mårslet mødes til sodavandsdiskotek i Tavernateltet. Når sodavandsdiskoteket fra kl. 18.00 til 22.00 er fyldt af
dansende og festende unge, er der lagt et stort arbejde i at gøre det muligt. Vi er en stor gruppe voksne der vil sørge
for, at de unge får en god fest. DJ vil sørge for den gode stemning.
Der er mulighed for at købe bl.a. sodavand, chips, popcorn og slush ice. Alkohol er naturligvis bandlyst! Forældre er
velkommen i teltet.

Færdsel og ophold ved byfesten sker på eget ansvar

Ret til ændringer forbeholdes

Fredag den 19. august 2016 kl. 18:30 (Arr.: Mårslet Cykel Motion)
FAMILIE-CYKELLØBET. Mårslet Cykel Motion inviterer til det traditionsrige familie-cykelløb. I skal bare møde op på Ppladsen ved OK-tanken og her vælge mellem 15 km og 21 km ruten. I begge tilfælde får I en smuk cykeltur ad små
veje mellem kornmarker og bakker syd for Mårslet. Alle kan være med – børn og voksne – og der er trafikvagter, som
sørger for at afvikle løbet sikkert. Bagefter er der lodtrækning om en lang stribe præmier fra løbets sponsorer. Det
koster 10,- for børn og 30,- for voksne at være med. Mårslet Cykel Motion glæder sig til at se jer.

Lørdag den 20. august 2016 kl. 09:00 – 15:00 (Arr.: Juletræslauget)
BYFESTENS STORE KRÆMMERMARKED I BOMGÅRDSHAVEN. Stedet hvor mårsletterne mødes.
Morgenkaffebord med rundstykker og kaffe til rimelige priser, og en Byfestdram til at vågne op på.
Øl og vand, pølser og popcorn.
Kræmmermarkedet er for alle: børn, voksne, naboer og venner.
Vi ses i Bomgårdshaven denne sensommerdag i august.
Angående boder ved kræmmermarkedet koster det 30 kr. for en bod.
Tilmelding på forhånd på tlf. 2251 3288 til Lisbeth Christensen inden torsdag 18. august.
(Pengene lægges i postkassen Hørretvej 13 med tydelig afsender)
Byens spejdere vil også være at finde ved Kræmmermarkedet (10:00 – 14:00)

Lørdag den 20. august 2016 kl. 10:00 – 13:00 (Arr.: SuperBrugsen)
MINI-OL OG KÅRING AF ÅRETS MÅRSLETTER.
10:00-13:00: Vi afholder vores traditionsrige MINI OL med masser af sjov, leg og konkurrencer for alle børn. Kom og
deltag i en af de 3 sjove discipliner. Der er præmier til vinderne.
11:30-13:00: Salg af hjemmelavede pølser af Per, vores pølsemager fra Ravnholt
11:30-11:45: Kåring af Årets Mårsletter
11:45-11:50: Udspark af gratis OK bolde fra taget af SuperBrugsen
Vel mødt på Bytorvet v/ SuperBrugsen

Lørdag den 20. august 2016 kl. 15:00 (Arr.: Run & Walk)
MÅRSLET RUN & WALK. Kom og vær med til det traditionsrige motionsløb med start fra boldbanerne ved Halhuset.
Tilmelding til Run & Walk under Kræmmermarkedet i Bomgaardshaven, kl. 9:00 – 13:00. Efterfølgende i
startområdet mellem kl. 14:00 og 14:30. Tilmelding slutter præcis af hensyn til fælles opvarmning.
Ruter på 5,3 og 10,6 km (2 omgange).
Gratis deltagelse for børn til og med 14 år, hvor der er medalje til de første 200 børn over målstregen. Vi lægger
vægt på at børn kan løbe gratis for at fremme motion i denne aldersgruppe.
Øvrige deltagere betaler kr. 50,00, hvoraf kr. 5,00 igen går til Multihal-projektet.
Gratis løbebluse til de første 250 tilmeldte, så længe størrelser haves.
Der er væskedepot i start/mål-området og på ruten ved ca. 3,5 km (Mårslet Vandværk). I målområdet er der også
frugt. Der er tidstagning, vandrepokal til hurtigste løber på 10,6 km og lodtrækning af sponsorpræmier på
løbenumrene.
Der løbes på eget ansvar.
Se mere på facebook og like det gerne eller gå til hjemmesiden – runwalk.dk
Færdsel og ophold ved byfesten sker på eget ansvar

Ret til ændringer forbeholdes

Lørdag den 20. august 2016 kl. 18:30 – 02:00 (Arr.: TMG)
TAVERNA FOR DE VOKSNE +18 ÅRIGE. Grillen vil i år blive tændt op af slagtermester Peter Jensen, SuperBrugsen.
Som et nyt koncept skal maden forudbestilles i slagterafdelingen, så den er klar når du og dit selskab kommer til
teltet. ”Brugsens Buffet” vil bestå af 10 slags kød samt diverse salater og kartofler.
I år vil det være vort lokale bryghus, Aarhus Bryghus, der sørger for at der er koldt øl i hanerne – og det vil ligeledes
være muligt at indkøbe vand samt rød- og hvidvin.
Der er igen i år lagt op til et brag af lokal underholdning – Musikken vil blive leveret af kvintetten SwingTime - der har
lovet at leve op til de tidligere års succes oplevelser med en blanding af dansevenlig swing, forførende bossanova og
gårsdagens evergreens. Glade sange du kender. SwingTime går i hælene på Diana Krall, Frank Sinatra, Michael
Bublè, Beatles, Ella Fitzgerald, Nina Simone og kunstnere fra den danske og amerikanske songbook. Borde og stole vil
være at finde i teltet – så tag din nabo – grundejerforening eller gode venner med til Mårslets største grillfest.
Det vil være muligt at lave bordbestilling igen i år – ”først til mølle” princippet på mail til
formand@tmg-haandbold.dk.
Der må ikke medbringes egen mad og drikke til arrangementet.

Bestilling af mad foregår i Super Brugsen (Taverna menu 175 kr. pr. person)
Søndag den 21. august 2016 kl. 11:00 (Arr.: Menighedsrådet)
FRILUFTGUDSTJENESTE. Vi håber på sommer og sol og stiller an til en festlig gudstjeneste under åben himmel i
Bomgårdshaven, hvor vi vil synge nogle af de smukke sommersalmer med musikalsk ledsagelse fra Århus Brassband.
Efter gudstjenesten er man velkommen til at medbringe madkurv og drikkevarer og nyde frokost og samværet med
hinanden.
Det er ikke muligt at købe mad.

Søndag den 21. august 2016 kl. 14:00 (Arr.: Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening)
KIRKERUNDVISNING. Tag med vores lokale kirkeekspert Jørgen Thorendahl på en guided tur igennem Mårslet Kirke
og dens historie med mulighed for at komme op i tårnet. En god lejlighed til at se kirken, inden den snart lukker ned
for den store renovering. Turens afsluttes traditionelt med en dram fra Mårslet Brændevinslaug. Det er gratis at
deltage.

Søndag den 21. august 2016 kl. 16:00
CIRKUS KRONE. Familieforestilling på boldbanerne ved skolen.

Færdsel og ophold ved byfesten sker på eget ansvar

Ret til ændringer forbeholdes

