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Orientering fra Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

”

Under ”Orientering fra Fællesrådet” bringer vi i sin helhed høringssvar i forbindelse med byrådsbehandling af Planstrategi
2015, som kan få stor betydning
for byudviklingen i Harlev Framlev området, hvis den bliver vedtaget.

Planstrategi 2015 –
Udbygningsplaner for
Harlevområdet

Harlevdagen blev en succes i
2015. I januar blev dagen og aktiviteter i forbindelse med Harlevdagen evalueret. I styregruppen
var der enighed om at fortsætte
og datoen blev fastlagt til lørdag
den 20. august. Vi bringer en artikel om evalueringen inde i bladet.

Byudvikling
i Harlev Framlev
– Planstrategi 2015
I løbet af dette forår vil den såkaldte Planstrategi 2015 blive
vedtaget i byrådet. Planstrategien
er grundlag for udarbejdelse af
Kommuneplan 2017, som vedtages i december 2017. En kommuneplan gælder for en 8-årig
periode, og den er det juridisk
bindende grundlag for bl.a. udvikling af nye områder, hvor der
skal etableres byvækst. Planen
indeholder beslutning om at
droppe udvikling af parcelhusområder i flere yderområder,
herunder i området øst for Harlev. Det har vi reageret imod
ved dels at afholde borgermøde
i november 2015 med to rådmænd, dels ved at indsende et
kritisk høringssvar, som vi bringer nedenfor.

10. januar 2016
Kommuneplan afdelingen

I forbindelse med behandling af
Kommuneplanerne i 2005, 2009
og 2013 har skiftende byråd enstemmigt bekræftet, at der skal
ske en boligudbygning i Harlev
i området øst for byen.
Gennem flere år har man endvidere foretaget store jordopkøb til
formålet. Endvidere er det besluttet i forbindelse med behandling af kommuneplanen for
2013, at den overordnede planlægning skulle påbegyndes i
2014.
I Fællesrådet undrer vi os over,
at man ikke allerede er i fuld
gang med planerne om udbygning øst for Harlev, da der er
meget stor efterspørgsel efter
landligt beliggende boliger, herunder parcelhuse.
Det må også konstateres, at det
tynder ud i elevtallet på Næshøjskolen og i grupperne i daginstitutionerne.
Samtidig kan det allerede nu
mærkes, at den manglende boligudbygning er med til at fastholde ældre mennesker i deres
ofte store parcelhuse, fordi der
ikke udbydes mindre boliger i
området. Et problem, som meget
hurtigt vil vokse sig større.
Ofte kan vi læse, at der nærmest
sker en flugt af børnefamilier fra
Aarhus til alle omegnskommuner, hvor der forefindes igang-

værende udstykninger, og hvor
udbud og efterspørgsel er tilpasset virkelighedens verden.
Af flere grunde er Harlev et velegnet område til boligudbygning.
Infrastrukturen er i orden, med
fremragende vejforbindelser i alle retninger og en effektiv busdrift ind til byen. Især for de beboere, som pendler i bil til arbejdspladser uden for Aarhus
kommune, er beliggenheden
perfekt.
En anden grund er, at jord til
udbygning for længst er opkøbt
og ligger klar til planlægning og
ibrugtagning.
En sidste men ikke uvæsentlig
begrundelse er, at der ikke skal
investeres i kostbar offentlig infrastruktur i form af en letbane
eller andet. Området er tilgængeligt, som det forefindes og kan
tages i brug på kort sigt. Som
bosætningsområde er Harlev også meget attraktiv. Det blev bevist i forbindelse med den seneste udstykning, Rødlundudstykningen, hvor boligerne var i
brug, næsten før de var færdige.
Så der er mange indlysende begrundelser for at skabe byvækst
i Harlev. Det troede vi, indtil vi
så forslagene i den fremlagte
Planstrategi 2015, som byrådet
har sendt i høring til vedtagelse i
2016. Den går desværre helt andre veje.
Ifølge forslaget skal byvækst primært udvikles ved omdannelse
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og fortætning i Midtbyen, og ved
udvikling af multifunktionelle
områder ved stationer og trafikale krydsningspunkter og fortætning i områder ved letbanen.
”Man vil prioritere udviklingen af
Lisbjerg og Nye som nye mangfoldige byer,” for at citere fra
Planstrategien. I begge udstykninger er det netop ikke parcelhuse, man satser på. Tværtimod.
Yderligere kan citeres fra Planstrategien, at man planlægger
”fortsat at lade øvrige perspektivarealer være arealressourcer, der
kan inddrages, hvis der viser sig
behov for flere nye byer og større byudviklingsområder – hvilket
først forventes at være på langt
sigt.

”

Hvis byrådet vedtager disse planer, vil det være den endelige
aflivning af parcelhus-udstykninger i yderområderne af Aarhus
Kommune.
Vi har dog med tilfredshed be-

mærket, at det ikke er et enigt
Byråd, som står bag disse særdeles vidtgående forslag. Som bilag
til Planstrategien er udsendt en
mindretalsudtalelse, som vi fuldt
ud kan tilslutte os.
Til sidst skal vi trække nogle hovedpunkter op, som er Harlev
Fællesråds holdning:
- kommunens fortætningstrategi
skal være mere og andet end
midtbyen
- i alle lokalområder, herunder
Harlev området, med overskudskapacitet af offentlige institutioner som skoler, daginstitutioner
og lignende, skal der gives mulighed for byvækst
- at unge førstegangskøbere af et
parcelhus skal kunne købe sig
en grund i Aarhus Kommune til
en fornuftig pris, som er konkurrencedygtig i forhold til omegnskommunerne.

- at der skal udlægges større parcelhusarealer i alle yderområder
ved at inddrage allerede udlagte
og erhvervede perspektivarealer.
- at det skal være muligt at vælge mellem forskellige transportformer, hvilket betyder, at byvæksten ikke kun sker i stationsnære områder, hvor der eventuelt forefindes letbane.
Det ligger Fællesrådet meget på
sinde, at udviklingen i Harlev ikke stopper. Vi mener, der fortsat
skal være byvækst i vort område, så vi kan bibeholde og udvikle alle de funktioner, vi som
børn og voksne, alle har været
brugere af, både indenfor pasningsområdet, fritidsområdet,
skoleområdet og ældreområdet.
Med venlig hilsen
Harlev Fællesrådet
Arne Nielsen, Formand
Ejgil Rahbek, Næstformand,
Formand for Byplanafdeling

”

Status for Harlev Idræts – & Kulturcenter
Af Tina Grønlund Overgaaard
tina090482@gmail.com
Arbejdet med at etablere et
Idræts – og Kulturcenter i Harlev
kører på højtryk. Idéfasen er
overstået, og vi har fået et overblik over den store opgave forude. Nu har vi påbegyndt det
store arbejde med finansiering,
fundraising og organisationsetablering.
Vi har nu udvidet vores arbejdsgruppe, så vi har eksperter inden for økonomi, jura, funding,
lobbyarbejde mv., og vi har nedsat flere udvalg, så vi kan arbej-
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de intensivt på hver enkelt felt.
Vi har ligeledes etableret et festudvalg, da det er vores ambition
at etablere en Harlev Fest for at
tjene en god skilling til projektet.
Og vi søger frivillige. Mange frivillige. Så skulle du have lyst til
at hjælpe til, kan du tilmelde dig
til Anni Leth Holm på
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annilethholm@gmail.com.
Som nogle måske har bemærket,
søgte vi sidste år tilskud til projektet fra Lokale – og Anlægsfonden via deres pulje ”Nye Tider –
Nye Haller”, men vi kom ikke
igennem nåleøjet. Men vi kan
heldigvis fortælle, at Lokale – og
Anlægsfonden fandt vores projekt utrolig interessant, og derfor
er indgået i et rådgivningsforløb
med os. De er de bedste på banen, og vi glæder os over, at de
er med os i denne proces.
Samtidig har vi etableret et godt
samarbejde med Aarhus Kommune og Næshøjskolen.

Der er lang vej endnu, men vi er
godt begyndt. Vigtigst af alt er
det, at vi har lokalbefolkningens

opbakning. Så vi håber, at I hepper med på sidelinjen derude.
Husk at følge os på Facebook!

Gruppen hedder Harlev Idræts –
og Kulturcenter.

Formandens Beretning for 2015
Af Formand Niels-Ole Karlsen
Ja – så er der gået endnu et år,
hvor foreningens aktiviteter igen
er forløbet planmæssigt.
Bestyrelsen har som sædvanlig
holdt sine møder med passende
mellemrum, så vi hele tiden har
styr på, hvad der foregår omkring os.

munen, som vi har gravet ned
ved den store rundkørsel ved
motorvejen. Ydermere har
Grundejerforeningen investeret i
1.500 røde tulipanløg, som også
er gravet ned der, så det bliver
spændende at se her i april/maj,
hvor pænt det bliver. Kommunen har lovet os et stor træ til
toppen af rundkørslen så det
kommer senere.

Vi har haft snerydning en enkelt
gang – og det vil jo være dejligt,
om det var den eneste. I april
skal havefolket i gang, for der
kommer vore containere i uge
14 og 15 – rart at se, at så mange benytter sig af dem.

Sct. Hans festen blev denne
gang holdt af 2 omgange – tidlig/sen af hensyn til de familier,
hvor børnene skulle tidlig i seng,
og mange var mødt op til denne
hyggelige aften.

Vi har fået kommunen til at
sprøjte for ukrudt på Harlevs
veje, så det får vi rigtig glæde af
her i år.

Grundejerforeningen overvejer,
om man skal finde et tidspunkt
imellem, og så kun holde en fest
i 2016.

Ligeledes har vi fået kommunen
til at fjerne hegnet på "lægestien" mellem Gl. Stillingvej og
Grønhøjvej – da det samlede en
masse ukrudt. Den lille hæk der
er også blevet fjernet, og vi har
fået sået græs, så det bliver
nemmere at vedligeholde.
Jeg vil lige slå et slag for nabohjælp, da det jo desværre har
vist sig, at Harlev har haft en
masse indbrud både i 2015 og
her i begyndelsen af 2016. Nabohjælp er ganske gratis at tilmelde sig – læs mere om det på
nabohjælp.dk.

Det Østjyske Bakkeløb blev som
sidste år igen en stor succes.

Som før skrevet i 'Paraplyen', fik
vi 2.000 påskelilje-løg af kom-

InfoBogen bliver lidt større i år,
da vi har fået en del flere annoncører samt fundet plads til
lidt mere orienterende stof – ligesom der vil blive lagt et nyt
vejkort ind i hver bog ved omdelingen.
Jeg vil gerne opfordre til, at vore
medlemmer som har mulighed
for det, melder sig ind i gruppen
8462 Harlev J. på Facebook. Her
bliver der lagt beskeder ind af
enhver art, så man kan følge
med i byens liv på en helt ny
måde.

Grundejerforeningen vil fortsat
virke til gavn for vore medlemmer, følge med i udviklingen i
vort lokalområde og holde os
orienteret om kommunens lokalplaner. Vi har møde med Harlev
Fællesråd hvert andet år, hvor vi
holder hinanden orienteret gennem vort medlemsskab af rådet
samt med en fra vor bestyrelse,
som sidder i fællesrådets bestyrelse.
På Grundejerforeningens vegne
vil jeg gerne takke vor næstformand Kaj Sommer for de mange
år, han har siddet i bestyrelsen i
foreningen og været en stor
hjælp – Kaj har nemlig valgt ikke at stille op til bestyrelsen
denne gang, da han gerne vil
have mere tid til familien. Vi ønsker Kaj alt det bedste fremover.
Til sidst vil jeg gerne sige en stor
tak til den øvrige bestyrelse for
et godt og udbytterigt samarbejde i året, der er gået.

SKRIV TIL
PARAPLYEN
Husk at deadline
til næste nummer
er 2. maj 2016
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Vi passer på grundvandet i Harlev
Af Vandplanudvalget i Aarhus

Vi vil gerne kende dine vaner
med sprøjtegifte, hjælp os ved at
svare på spørgsmålene som du
finder, når du skanner QR koden – Det tager kun 2 minutter
at svare.

Hvad gør du ved
dit ukrudt?
Hvis vi bruger sprøjtegift på flise- og grus arealer, er der stor risiko for at giften udvaskes og siver ned og forurener vores drikkevand. Her er 3 alternativer,
som er afprøvet på en stor indkørsel samt terrasse bygget op i
herregårdssten.

Søm på skaft,
ukrudtsjern, stiv kost
Tidskrævende når man har en
gammel flisebelægning, hvor der
har samlet sig jord og ukrudstfrø
i fugerne. Nyere flisebelægninger
kan klares med jævnlig fejning
med en stiv kost.

Gasbrænding
giver en effektiv ukrudtsbekæmpelse, især hvis man er hurtigt
ude efter spiring, inden ukrudtet
får et kraftigt rodnet. Og husk
ukrudtet skal kun blancheres ikke brændes væk.
»Ukrudtsbrænde-kalender« hvor
ukrudtet ikke får en chance:

SPUMA
NCC tilbyder ukrudtsbekæmpelse med metoden SPUMA, som er
udspredning af kogende vand
tilsat sukker. Sukkeret i det kogende vand gør, at det skummer
op og giver en lang varmepåvirkning af ukrudtet.
En behandling dræber stort set
alt ukrudt og erfaringen er at en
behandling holder hele sæsonen,
hvis den følges op med fejning.
”Vi var 6 husejere, der gik sammen om at få NCC ud for at behandle vores flise- og grusarealer
og det kostede 5-600 kr. pr. husstand i 2014”.

Cirka hver 14. dag fra først i
april til Skt. Hans
Hver 3. uge resten af sommeren
1–2 gange i november- december
Evt. en gang om vinteren på en
dag med solskin og barfrost.
I alt et sted mellem 10 og 15
gange i løbet af et år. Efter det
første kan man nøjes med 8-10
gange. Hvis du bruger kosten
flittigt kan du også spare på antallet af gasbrændinger.
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Sådan sprøjtes SPUMA i en indkørsel
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Giftfri Have
Når du holder din have uden
brug af sprøjtegifte kan du tilmelde dig kampagnen Giftfri Have. Når du tilmelder dig får du
et hæfte med praktiske råd til
pasning af haven og din grund
markeres på et kort. Der er kun
4 markeringer i Harlev og vi vil
gerne have mange flere. Så gå
ind på Giftfri have på nettet og
tilmeld dig.

Harlevdagen 2016
Af Arne Nielsen
arne.nielsen@stofanet.dk
Som omtalt i forrige nummer af
Paraplyen afholdes Harlevdag
igen i 2016. Den vil finde sted
lørdag den 20. august.
En arbejdsgruppe har udearbejdet en foreløbig skitse til dagens
forløb og drøftet den med nogle
af de, der var med i 2015.
Vi håber, at mange af vore foreninger, institutioner og virksomheder i Harlev vil være med til
at udfylde rammerne med informationer og gerne aktiviteter,
som publikum kan deltage i, og
som viser noget om det, man
kan tilbyde borgerne.

Foreløbig skitse:
Harlevdagen strækker sig over
tidsrummet 11.00 – 15.00 og vil
foregå på græsarealet ved hal og
fodboldklubhuset.
Kl. 11.00 starter arrangementet
med et festligt indslag og kort
præsentation af dagens begivenheder, derefter vil de forskelige
deltagere åbne for deres boder
og aktiviteter.
Hvis der er tilbud om aktiviteter
eller præsentationer, hvor man
gerne vil vise noget for et større
publikum, vil vi sørge for, at det
bliver programsat med et tidspunkt og annonceret på forhånd
og ved åbning af dagen.
HIK og Basket klubben vil sørge
for, at der er forfriskninger og
lidt spiseligt fra grillen i løbet af
dagen.
Spejderne og HIK vil stille mastesejl og nogle telte op, som
man kan booke sig ind på med
sin præsentation, men man er

Motiv fra Harlevdagen i 2015

også velkommen til selv at opstille en pavillon eller lignende.
I løbet af dagen vil der også være adgang til loppemarked.
De, der har lyst til at deltage aktivt med en præsentation bedes
sende en mail med følgende oplysninger til arne.nielsen@stofanet.dk senest den 1. juni 2016.
# Navn på den forening, institution eller virksomhed, der gerne vil deltage
# Kontaktperson: navn, telefon,
mailadresse
# Kort beskrivelse af præsentationen, herunder om man gerne
vil have fastsat et tidspunkt i løbet af dagen til en præsentation
for et større publikum.
# Ønske om en plads under
mastesejl eller i et telt
# Meddelelse om man selv
medbringer telt eller pavillon
(angiv ca. størrelse)
Eventuelle spørgsmål kan rettes
til medlemmer af arbejdsgruppen:

Egon Leegaard, HIK,
egonleegaard@msn.com
Bjarne Niebuhr, Basket og Banko, babymos123@yahoo.dk
Lars Mølgaard, Næshøjskolen,
larmo@aarhus.dk
Søren Becher, KFUM spejderne,
soerenbecher@gmail.com
Arne Nielsen, Fællesrådet,
arne.nielsen@stofanet.dk

Gl. Harlev
Borgerforenings
generalforsamling
2016
Søndag d. 22. maj 2016 kl.
15-16.30 i Konfirmandstuen
ved Harlev Kirke i Gl. Harlev.
Interesserede er velkomne.
Se dagsorden på hjemmesiden: www.glharlev.dk
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Har du lyst til at spille golf?

Af Bente Nordli
www.bn@aadalgolf.dk
Aarhus Aadal Golf Club vil gerne
invitere dig til Golfklubben, så
du kan se den fantastiske golfbane, som ligger i ”baghaven” af
Harlev. Alle borgere med bopæl
i 8462 er velkommen til at deltage.

Aarhus Aadal Golf Club
Søndag den 17. april 2016 kl. 9

Du får lidt orientering
omkring Golfklubben,
hvem er vi og hvad
kan vi tilbyde
Vores golfpro, Stig Schwartz, vil
hjælpe dig, så du kan slå til rigtige golfbolde på træningsanlægget, prøve at putte bolden i hul
på putterbanen og har du lyst,
kan dagen afsluttes med en golfrunde på vores 9-huls Pay and
Play bane.
Golfklubben vil i løbet af dagen

være vært ved lidt spiseligt og
en forfriskning.
Vil du være med så send en mail
og fortæl hvor mange fra din familie, som vil prøve sig på golfens problematikker.
Husk at sætte X i kalenderen til
søndag den 17. april 2016
Vi glæder os til at se jer på vores
flotte Golfanlæg
Med Golfhilsen
Aarhus Aadal Golf Club

Husk at Fællesrådets møder er åbne møder
Se mødedatoer på side 2

8

PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 74 – Marts 2016

Kirkens Korshær GENBRUG
Af Ruth Slot og Arne Nielsen
I Harlev har vi en rigtig fin genbrugsbutik på hjørnet af Vestervej og Gl. Stillingvej.
Butikken blev oprettet i 2002
som en selvstændig enhed under
Kirkens Korshær i små lokaler; i
2006 blev den udvidet til den
størrelse, den har nu.
Formålet med butikken er at
skabe et overskud ved salg af
genbrugseffekter og samtidig
øge folks bevidsthed om, at der
måske er andre, der kan bruge
noget af det, man ikke selv har
brug for mere.

Hele butikkens overskud går til
Kirkens Korshær, som en støtte
til at finansiere det arbejde, der
udføres for at hjælpe udsatte
personer i Aarhusområdet, herunder driften af døgnvarmestuen
i Nørre Allé. Her bespises hver
dag flere hundrede mennesker
og sikres overnatning og fællesskab for de, der trænger til omsorg og fællesskab.
Butikken drives udelukkende af
frivillige ulønnede borgere i Harlev og omegn, der gerne vil yde
en indsats for den gode sag. Der
er lige nu 22 frivillige tilknyttet

butikken, som alle yder en stor
indsats, men som også synes, de
har et godt socialt samvær i forbindelse med den opgave, de løser.
4 af de frivillige danner et forretningsudvalg, der står for ledelsen
af butikken:
Ruth Slot
Inger Graversen
Ingelise Frandsen
Inga Christensen
Arbejdet består i at betjene butikken, men også i at sortere i

Genbrugsbutikkens hovedindgang i den gamle brugs
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de ting, der kommer ind. En
gang om ugen vurderes, om der
er noget, man ikke mener, der
er mulighed for at sælge, hvorefter det bliver overgivet til Danmission, der så prøver at finde
anvendelse for tingene. Det er
målet, at så lidt som muligt bliver kasseret.
Forudsætningen for, at det hele
kan fungere er, at folk afleverer
det, de ikke længere har brug
for til butikken, selvfølgelig i
hel, brugbar og rengjort stand.
En særlig opgave består i at hente større ting for eksempel møbler (ikke dødsboer), som folk
ikke selv magter at få bragt til
butikken; denne opgave kræver
at man har frivillige med gode
kræfter i behold.
Butikken vil meget gerne have
flere frivillige til at være med og

Genbrugsting sat til salg i butikken

efterlyser specielt nogle, der vil
melde sig til at hente større ting.
Tidsmæssigt vil det indebære, at
man er til rådighed ca. en eftermiddag om ugen, jo flere man
er, jo flere muligheder er der for
fleksibilitet i vagterne.

Udvalget er stort på hylderne
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Hvis du er interesseret i at være
med som frivillig, må du gerne
henvende dig til Ruth Slot for
nærmere oplysninger
tlf. 28 8 953 92.
Butikkens telefonnummer er:
87 48 07 87.

Nyt fra Biblioteket
Af Dorte Vind
dvi@aarhus.dk

Arrangementer i foråret
En del af denne sæsons arrangementer er allerede afviklet, når
dette nummer af Paraplyen når
frem til læserne, men heldigvis
har vi stadig noget godt at byde
på i marts og april måned.
Torsdag 10. marts kl. 19.00-21.00
Harlev Læsekreds mødes. Aftenens bog er Fisk har ingen fødder af Jón Kalman Stefánsson.
Bogen kan hentes på Biblioteket
ca. en måned før. Læsekredsen
er åben, og tilmelding sker ved
afhentning af bogen.

Fredag 11. marts kl. 10.00-10.30
Film for de små. For børn 2-5 år.
Gratis billetter kan bestilles via
hjemmesiden.
Fredag 8. april kl. 10.00-10.30
Film for de små. For børn 2-5 år.
Gratis billetter kan bestilles via
hjemmesiden.
Onsdag 13. april kl. 19.00-21.00
Karen Blixen – om hendes liv og
forfatterskab. Gratis billetter kan
bestilles via hjemmesiden.
Find arrangementerne på
bibliotekets hjemmeside
www.aakb.dk/harlev
Hent bibliotekernes Program på
Biblioteket, så får du overblik
over alt det, der foregår i bibliotekerne i Aarhus.

Jon Kalman
Stefansson
er månedens
forfatter
i Harlev
Læsekreds

Banana King – det nye
spillehjørne for børn
på Biblioteket
I december måned åbnede vi
spillehjørnet Banana King på
Harlev Bibliotek. Spændte børn
og voksne var mødt frem for at
tage stedet i brug. Der blev klippet snor og spillet på livet løs,
drukket saft og spist pebernødder.
Spillehjørnet har en arkademaskine, en Playstation4 og en
Xbox One med forskellige spil:
FIFA 16, Minecraft, Disney Infinity og Lego dimensions. Det er
muligt at foreslå indkøb af nye
spil, men husk, at de skal være
godkendt til børn. Spillehjørnet
er tænkt til børn på ca. 9-13 år.
Spillehjørnet er åbent hver man-

dag og torsdag efter skoletid kl.
15.30-17.30. Om mandagen ”passes” hjørnet af 8 frivillige på
skift, om torsdagen er det bibliotekets personale, Charlotte og
Dorte, der tager sig af det.
Én torsdag om måneden er der
aftenåbent til kl. 20. Her er det
Morten, som tager sig af spillehjørnet. Nogle gange vil der blive arrangeret en turnering i ét af
spillene, andre gange er der frit
valg mellem spillene, som i de
almindelige åbningstimer.
De kommende spilaftener bliver
den 17. marts, den 14. april og
den 19. maj.
Vi glæder os til at se en masse
spillelystne børn på Biblioteket.

Frivillige på Biblioteket
Frem til maj 2015 har der været
frivillige til stede på Biblioteket i
den ubemandede åbningstid.
Tanken var, at De Frivillige kunne være behjælpelige med at finde ud af udlånsautomaterne og
den slags, og de kunne skabe en
hyggelig og tryg atmosfære. Nu
er vurderingen imidlertid den, at
der ikke længere er det samme
behov for det. Hvis nogen har
savnet De Frivillige i efteråret
2015, hører vi naturligvis gerne
om det.
En del af De Frivillige fortsætter
med den nye opgave med at
”passe” spillehjørnet for børn.
Der er også kommet to nye frivillige til, og vi er glade for den
fine opbakning, vi får fra alle De
Frivillige.
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Det sker på Lokalcenter Næshøj
Marts
Lørdag d. 5. marts, kl. 14.00:
Loppemarked, cafeen er åben.
Torsdag d. 10. marts, kl. 17.00
Øl smagning ved Wintercoat,
kom og smag øl fra populært
mikrobryggeri i Sabro. Køb øl til
maden og med hjem. Smagsprøver og platte med pølse og ost.
Pris 75 kr.
Søndag d. 13. marts, kl. 14.15:
Søndagshygge
Tirsdag d. 15. marts, kl. 14.15:
Gudstjeneste
Søndag d. 20. marts, kl. 13.00:
Banko

April
Fredag d. 1. april, fredag kl.
9.45: Caféen fødselsdag 24 år:
boller og kakao 20 kr.
4. april, mandag kl. 13: Temaeftermiddag: Tips og råd i den 3.
alder. Indledning ved advokat
Merete Nielsen samt medarbejder ved Nordea Bank. Praktiske
og juridiske råd og vejledning
f.eks. i relation til uskiftet bo,
fremtids fuldmagter, testamente,
hvordan benytte min bankforbindelse mm. Der serveres kaffe og
brød til 20 kr.
Onsdag 6. april, kl. 17.30 Foredrag ved Ole Helmig ”Humor og
muntre hændelser i et langt lægeliv”. Tapas anretning 75 kr.
Søndag d. 10. april, kl. 14.15:
Søndagshygge
Søndag d. 17. april, kl. 13: Banko
Tirsdag d. 19. april, t kl. 14.15:
Gudstjeneste
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stunder. Vi kunne bruge et par
ekstra frivillige hænder til at
dække pænt op, bage pandekager, spille ludo eller noget helt
andet.

En gang om måneden mødes man
til Søndagshygge.

Fredag d. 20. maj, kl. 17.30: Vinsmagning og jazz ved Hørgaardens Jazz. Tapas anretning pris
75 kr.
Søndag d. 22. maj, kl. 13.00:
Banko

Juni
Onsdag d. 8. juni kl. 13.00: Sommerbuffet
Fredag d. 10. juni, kl. 9.30: Tøjsalg
Søndag d. 12. juni, kl. 14.15:
Søndagshygge
Onsdag d. 15. juni, kl. 11.30:
Valdemarsdag stegt flæsk med
nye kartofler og snaps fra de
den danske Spritfabrik Pris 42 kr.
Søndag d. 19. juni, kl. 13.00:
Banko
Tirsdag d. 21. juni kl. 14.15:
Udendørs Gudstjeneste

Maj

Vi har i efteråret haft nogle dejlige aftener med ølsmagning og
med Vinsmagning og Jazz. Der
har været mange glade deltagere. Så vi gentager succesen her i
foråret. Alle er velkomne.

Søndag d.10.maj, kl. 14.15: Søndagshygge
Tirsdag d. 17. maj, kl. 14.15:
Gudstjeneste

Vi har fået et nyt LeveBo køkken på Næshøj, hvor beboerne
mødes til måltider og hyggelige
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Der er startet endnu en spisegruppe op på Næshøj. Maden
smager bedre, når den nydes i
selskab med andre. Spisegruppen mødes hver mandag kl.
11.30 og spiser dagens ret, hygger sig og deler minder og erindringer. Alle er velkomne.
Den første mandag i hver måned
kl. 14-15, er der mulighed for at
få inspiration og vejledning til
selvtræning i vores træningslokale.
Vores dejlige cafe er åben alle
hverdage kl. 9-13.30 - kom og
nyd en dejlig middag, lækker kage eller andet godt.
For mere information: kontakt
brugerrådsformand, Inger Graversen tlf. 27 24 87 59 mail:
i-k.graversen@stofanet.dk eller
Frivilligkoordinator Mariane
Bech tlf. 51 57 62 54 mail:
nmab@aarhus.dk
Eller se mere på
http://kortlink.dk/kba3

Stor interesse for det årlige
“loppemarked”

