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’8320 Erhverv’ er et nyt magasin, der vil 

sætte fokus på erhvervs – og handelslivet 

i 8320 Mårslet. Målet er at præsentere nye, 

gamle og fremtidige borgere i Mårslet for 

byens firmaer og få dem til at handle lokalt. 

Det er ingen hemmelighed, at Mårslet 

de seneste år har udviklet sig fra et lille 

landsbysamfund til i dag at være på størrelse 

med en mindre provinsby. Og her stopper 

udviklingen ikke, mange nye boliger er 

planlagt i de næste år frem, og det er ikke kun 

på boligsiden, at byen udvikler sig. Selvom 

mange vil mene, at der var mere handel i 

byen for år tilbage, så er der i dag langt over 

100 firmaer registreret i Mårslet eller med 

tæt tilknytning hertil. Det er et bredt udpluk 

af disse firmaer og deres ejere, magasinet 

vil handle om. 

Støt Mårslet Bladet

Én ting vil vi gerne slå fast med det samme: ’8320 

Erhverv’ er IKKE er en konkurrent til Mårslet 

Bladet. Mårslet Bladet er foreningernes blad 

og en kæmpe gevinst for kommunikationen 

i byen. Vi vil gerne opfordre alle til at støtte 

Mårslet Bladet ved at indbetale det årlige 

bidrag på 100 kr. ’8320 Erhverv’ er derimod 

virksomhedernes magasin og firmaerne i 

’8320 Erhverv’ vil fremover fungere som et 

lokalt B2B netværk i Mårslet. 

Det har været en fornøjelse at besøge de 

selvstændige, der medvirker i dette magasin. 

Alle interviews har været kendetegnende 

ved, at det har været umuligt at stoppe 

indehaverne i deres talestrøm, når de skulle 

fortælle om deres firma. Når fx Slagter 

Zacho skulle forklare, hvordan man laver 

en guldmedaljevindende rådyrpostej, eller 

Peter Kjers kærlighedsaffære med den 

terrazzo han blander til kunderne, for ikke at 

tale om Maler Jonas Erichsens 20 minutters 

lange foredrag om, hvordan nanoteknologi 

bliver brugt i de nyeste malinger. Overalt 

var der begejstring i forhold til at leve et liv 

som selvstændig med de udfordringer og 

strabadser, det kan føre med sig. 

A la carte virksomheder i 8320 Erhverv 

To ting går igen i stort set alle artiklerne i 

dette magasin, og det er firmaernes fokus 

på Kvalitet og Kundeservice. På disse to 

punkter er der ingen kompromisser. Som 

Svend Blaabjerg så smukt udtrykte det – Vi 

er for små til at lave noget skidt! – og den 

sætning synes at være kendetegnende 

for den indstilling, de erhvervsdrivende i 

magasinet har i forhold til at levere et godt 

produkt til kunderne.   

Det er planen, at magasinet ’8320 Erhverv’ 

skal udkomme en gang om året. ’8320 

Erhverv’ kan dog besøges året rundt på 

www.8320erhverv.dk, hvor du kan finde 

oplysninger om firmaerne i netværket. Er du 

endnu ikke en del af netværket, men har lyst 

til at komme med så kontakt redaktionen.

God fornøjelse med læsningen og husk at 

handle lokalt!

Med venlig hilsen

Claus Quiding

Redaktør, ’8320 Erhverv’  

Masser af liv i 
Mårslets erhvervsliv

‘8320 Erhverv’
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Fremstilling af newborn/reborn dukker
er rigtig på vej ind i vores hobbyverden

NewborNiNg:
En dukke fremstilles fra bunden. Man køber et umalet - og usamlet duk-

kekit. 

Vi maler med Genesis Heat Set Paint, der hærder i almindelig bageovn 

ved 130 grader i 10 minutter.

Håret rootes på med en meget fin filte nål, og dukken vægtes og samles.

reborNiNg:
En færdig dukke deles, og man maler og rooter hår som man har lyst, og 

samler dukken igen.

Vi byder jer indenfor i vores lille 

dukke- og bamseunivers. 

Her vil I finde et rigt udvalg i salg af 

dukker og bamser samt materialer 

til fremstilling af Reborn 

- newborn dukker og bamser. 

Vi gør opmærksom på at vore produkter 

ikke er bestemt for, eller egnet til børn.

Treasure-House, Christel Christensen, Tranbjerggårdsvej  15, 8320 Mårslet, Telefon 20 96 71 11



Hvad siger revisorens kone, 
når hun ikke kan sove?
“Skat, fortæl om dit arbejde”

Den lokale “medtal-arbejder” er ikke nødvendigvis 
kedelig og kan ligesom folk i andre fag både smile 
og fyre vittigheder af!
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