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HVAD SKER DER I HARLEV – OG HVORNÅR?

� AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd.
Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen – brug den flittigt, 

men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen).

UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER!

� KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne 
med dette, send os jeres mødekalender.

SKRIV TIL PARAPLYEN!

� PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer.
Indlæg modtages gerne på disk/cd – Mac eller PC format.

Eller på mail: post@harlevfr.dk

� NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer
4. marts 2017 – deadline: 30. januar 2017

� MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

� Næshøjskolen
� Harlev Bibliotek
� Hørslev-Samvirket
� Harlev Frimærkeklub
� Harlev-Framlev lokalhisto-
riske Arkiv

� Vuggestuen Den Grønne
Gren

� Harlev og Framlev Kirkers
Menighedsråd

� Meny
� Venstre i Harlev-Framlev
� Grundejerforeningen Harlev
Vest

� Tåstrup Borgerforening
� Brugerrådet Lokalcenter
Næshøj

� Grundejerforeningen Aralia-
vej

� Lillering Forsamlingshus
� Andelsboligforeningen Næs-
høj

� Andelsboligforeningen Bøge-
parken

� Harlev Idrætsklub
� Harlev Jagtforening
� Socialdemokraterne i Harlev
� Fritidsklubben Midtpunkt
� Andelsboligforeningen Tegl-
højen

� Rødlundparken
� Børnehaven Næshøj
� Framlev Borgerforening
� KFUM Spejderne i Harlev
� Konservativ Vælgerforening
� Harlev Brugsforening
� Harlev Basketball Klub
� Børnehaven Pilehaven
� Institionen Regnbuen
� Søberg Agro
� Grundejerforeningen Rød-
lundvej 495-533

� Salon Saksen
� Harlev-Framlev Vandforsy-
ning

� Institionen Kompasset
� Parcelforeningen Harlev af
1999

� Harlev-Framlev Grundejer-
forening

� Nordea
� Harlev Biblioteks Venner
� Harlev Erhvervsforening
� Tandlægehuset i Harlev
� Bofællesskabet Rødlund-
vænget 2

� Andelsboligforeningen Rød-
lund

� Gl. Harlev Borgerforening
� Harlev Fitnessmaster
� Aarhus Aadal Golf Club
� Banko Støtteforening

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
Tryk: Laser Tryk A/S · Oplag 2250 eks.
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de i foråret blev emnet om of-
fentlige og private stier i Harlev
området drøftet. Der var indlæg
fra flere medlemsforeninger, og
en vis uklarhed om, hvad der er
private og hvad der er offentlige
stier kom til udtryk. Det har bl.a.
betydning for vedligeholdelse,
snerydning og adgang/færdsel.
Efterfølgende har fællesrådet og
Harlev Framlev Grundejerfor-
ening indgået et samarbejde om
at få klarhed over disse forhold.
Grundejerforeningens interesse
afspejles bl.a. i Den Gule Infor-
mationsbog, som har en del teg-
ningsmateriale over vort lokal-
område.

Der er taget kontakt til den afde-
ling i kommunen, som har an-
svaret for veje og stier. I den for-
bindelse konstateredes det, at
man netop er i færd med at regi-
strere og tegne alle stier i Aarhus
kommune. Et arbejde, som samt-
lige kommuner er i gang med.
På kort tid blev Harlev Framlev
færdig, og vi står i dag med et
tegningsregister som er fuldstæn-
digt ajourført.

Men vi konstaterede også samti-
dig, at alle stier kun er registre-
ret under et nummer. Et nummer
er sikkert godt nok i forbindelse
med opgaver om snerydning
m.v., som kommunen udfører.
Men det kunne da være mere
praktisk med et egentligt navn.
F.eks. kalder vi sikkert alle den
sti, som forbinder Lilleringvej
med Næshøjvej, forbi boldbaner-
ne for Skolestien. Men det hed-
der den ikke officielt.
Det kunne vi godt tænke os at

ændre på. Derfor vil vi udarbej-
de en liste over alle stier i Har-
lev på grundlag af det nye teg-
ningsregister med det formål at
navngive stierne. Og det bliver
en opgave, som alle borgere i
Harlev Framlev kan deltage i.

I næste nummer af Paraplyen
håber vi at kunne have en fær-
diggjort liste med stier, som helt
nøjagtigt beskriver placering, for-
løb start/slut samt om det er en
offentlig eller privat sti. Det er
derefter hensigten, at alle kan
komme med forslag til navne på
de stier, som er på listen.

Der kan muligvis komme flere
navneforslag på samme sti, hvor-
for vi nedsætter et bedømmel-
sesudvalg, som har endelig be-
slutningsmyndighed. Vi håber at
alle borgere vil deltage, og vi in-
formere mere udførligt i næste
nummer af Paraplyen.

Byrådsbehandling af Plan -
strategi er nu afsluttet
Onsdag den 28. september blev
behandling af Planstrategi 2015
behandlet sidste gang. Resultatet
blev, at planerne om ny bymæs-
sig bebyggelse øst for Harlev
blev droppet indtil videre. Det
samme gælder en række tilsva-
rende planer om bebyggelser på
bar mark i flere udkantsområder
af Aarhus kommune. Holdnin-
gen er, at man vil koncentrere
sig om fortætning i midtbyen, og
at man vil bygge højere. Lisbjerg
og Nye skal dog fortsat priorite-
res, men uden egentlige parcel-
husudstykninger, som vi kender
det fra bl.a. Harlev, Sabro og
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Orientering fra Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

Vi skrev sidste gang, at der ville
komme et mere udførligt referat
af evalueringen af Harlev Dagen.
I skrivende stund har der ikke
været afholdt det endelige møde,
hvorfor vi bringer et udførligt re-
ferat i næste nummer af paraply-
en.

Kollektiv Trafikplan
Fællesrådet har haft forslag til
Kollektiv Trafik 2017 til behand-
ling. Den nye plan er stærkt
præget af Letbanens ibrugtag-
ning i 2017. Det medfører store
konsekvenser for busbetjeningen
på linjeføringen fra Aarhus H til
Lisbjerg/Lystrup, som er første
etape af Letbanen. Vi var noget
overraskede over, at det også
ville påvirke busbetjeningen i
vort område. Trafikplan forslaget
indeholdt bl.a. en nedlæggelse af
linje 35 samt lavere frekvens på
linje 11 fra 4 gange i timen til 3. 

Det lykkedes imidlertid at finde
en ramme på 0,5 mio. kr. og de
bruges på linje 11. Det muliggø-
res derved at fastholde den nu-
værende frekvens på fire afgan-
ge i timen på hverdage i mor-
genmyldretiden. Resten af dagen
fastholdes trafikplan forslaget,
hvor frekvensen på linje 11 re-
duceres fra 4 til 3 afgange i ti-
men, idet det kan konstateres, at
der i dag er overskydende kapa-
citet på linjen.

Navngivning af offentlige
og private stier
På sidste repræsentantskabsmø-



mange steder i omegnskommu-
nerne.
Et mindretal i byrådet, som støt-
ter vore ønsker, kunne ikke gå
ind for flertallets beslutning, og
de fik vedlagt en mindretals ud-
talelse, som vi bringer her på si-
den.

Mindretalsudtalelse:
Mindretalsudtalelse fra Venstre i
forbindelse med endelig vedtagel-
se af Planstrategi 2015 på by-
rådsmøde den 14. september
2016.

I Venstre mener vi, at med den
fremlagte Planstrategi, så svigter
vi en hel generation af børnefa-
milier, som ønsker at købe sig en
parcelhusgrund og etablere sig
med hus og have. Det er Venstres
opfattelse, at unge familier i høj
grad stadig har lyst og energi til
at etablere og passe hus og have.
Dem svigter vi allerede i dag,
fremgår det af statistikkerne, som
fortæller, at der er en nettofra -
flytning fra Aarhus i aldersgrup-
pen 25 til 40 år. Og med en en-
delig vedtagelse af denne Plan -
strategi bliver det meget, meget
værre.

Venstre ønsker, at byens fortæt-
ningsstrategi skal omfatte både
midtbyen, alle yderområderne og
forstæderne.

Venstre ønsker fokus på lokalom-
råder, hvor der er overskudska-
pacitet af offentlige institutioner
som skoler, daginstitutioner og

pleje-og omsorgscentre. Om nød-
vendigt skal her inddrages nye
jordarealer til boligbebyggelse.

Som eksempel på skoler og byom-
råder, hvor der forventes ledig
skolekapacitet i 2024 kan næv-
nes Vestergårdskolen i Viby med
12 ledige lokaler, Næshøjskolen i
Harlev med 10 ledige lokaler, Be-
derskolen med 8 ledige lokaler,
Tilst skole med 8 ledige lokaler
samt Vestergårdskolen i Tran-
bjerg med 6 ledige lokaler. I Ven-
stre vil vi fokusere på byudvikling
med parcelhuse og blandede bo-
ligformer i disse områder og sko-
ledistrikter.

Venstre prioriterer, at unge første
gangs købere (aldersgruppen 25
til 40 år) af parcelhuse skal kun-
ne købe sig en grund til en pris,
som er konkurrencedygtig i for-
hold til prisniveauet i Østjylland.
Der skal skabes balance mellem
udbud og efterspørgsel af parcel-
husgrunde.

Derfor prioriterer Venstre, at der
udlægges større parcelhusområ-
der i yderområder, hvor institu-
tionskapaciteten er i orden. Lige-
ledes bør allerede udlagte og er-
hvervede perspektivarealer ind-
drages.
Venstre prioriterer, at borgerne i
Aarhus kan vælge mellem for-
skellige transportformer. Derfor
skal udbygning og fortætning ik-
ke kun foretages i stationsnære
bydele, men også hvor den trafi-
kale infrastruktur består af et vel-

4 PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 77 – December 2016

udbygget vejsystem. Mange bør-
nefamilier er helt afhængige af
en bil til daglig transport, for at
få deres hverdag til at hænge
sammen.

Byudviklingen generelt skal un-
derstøtte letbanesystemet, det lo-
kale- og overordnede vejsystem,
den offentlige bustrafik og andre
større udbygninger af infrastruk-
tur eller offentlig virksomhed.
Byudviklingen skal således også
understøtte en kommende jern-
baneforbindelse mellem Silkeborg
og Aarhus.

Udarbejdet af 
Venstres Byrådsgruppe

Forinden den afsluttende byråds-
behandling havde fællesrådet
mulighed for foretræde for Tek-
nisk Udvalg.

Vort mundtlige indlæg kan ses
på vores hjemmeside:
harlevfr.dk.

Det eneste, som vi fik tilsagn
om, var at man ville drøfte situa-
tionen i Harlev i forbindelse
med kommuneplanen, som skal
vedtages i december 2017. I fæl-
lesrådet synes vi ikke det er til-
strækkeligt. En bestemmelse i en
Planstrategi er langt mere for-
pligtende for forvaltningen end
et tilsagn om forhandlinger i for-
bindelse med kommuneplanen.
Men vi vil selvfølgelig følge det
givne tilsagn op, når det bliver
relevant. Men lige nu er sagen
slut.

VIL DU
VIDE MERE?

Fællesrådets mødereferater
kan ses på hjemmesiden

harlevfr.dk

SKRIV TIL
PARAPLYEN
Husk at deadline 
til næste nummer
er 30. januar 2017
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Af Mette Busk
Trods truende skyer og enkelt
regnbyger, blev Supervision Har-
lev Stafetten igen i år en stor
succes og en super hyggelig dag
for både børn og voksne i Har-

lev med 218 tilmeldte deltagere.
Ingen Supervision Harlev Stafet
uden de mange frivillige hjælpe-
re, der fra tidlig morgen var i
gang med at gøre klar til den
store dag, der i år var flyttet ned

til området ved Harlevs Multiba-
ne. Der skulle stilles op, beman-
des boder, bages kager, bruges
rutevagter og ved dagens afslut-
ning skulle det hele selvfølgelig
pilles ned og ryddes op. ”Igen i

Supervision Harlev Stafetten 2016 –
Børnene løb fra Harlev til Kiel

Børneløbets start

Opvarmning
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år var det overvældende, hvor
mange frivillige der stillede op
og var med at gøre dagen til en
succes” lyder det fra holdet bag
Supervision Harlev Stafetten.
”Det er rigtig positivt at man i
Harlev gang på gang kan samle
så mange om fælles aktiviteter til
glæde for hele byen, fortsætter
Steffen Boye Sørensen”.
Solen tittede frem da børnene
hoppede glade og ivrige rundt
på Mulitbanen under opvarmnin-
gen. Der var børneruter for både
de små (o-6 år) og de lidt større
(7-14 år) børn på hhv. 1,5 og 3
km, og børnene i Harlev gav
den fuld gas og tilbagelagde
samlet en distance der svarer til
at løbe fra Harlev til Kiel.
I mål var der naturligvis flotte
medaljer til alle børnene, samt
vand, juice og frugt fra lokale
sponsorere.
Der var stor opbakning til arran-
gementet fra de lokale handlen-

de, virksomheder og foreninger,
som igen i år havde sponsoreret
alt fra vand, frugt og juice til
flotte præmier der blev udtruk-
ket på startnumrene. Salg af kaf-
fe, hjemmebagt kage, pølser og
sodavand var kærkomment for
de mange løbere og tilskuere,
der også var mødt op for at ny-
de stemningen, og bidrog til at
gøre Supervision Harlev Stafetten
til en rigtig hyggelig familiedag.

For de der ikke løb var der mu-
lighed for en frisk gå-tur på 5
km og flere benyttede sig da og-
så af denne mulighed for at gå
en tur med ægtefællen, venin-
derne eller naboen.
Børnene var sammen med de
mange tilskuere entusiastiske –
heppere langs opløbsstræknin-
gen da Stafetten blev skudt i
gang, og alle løberne fik glade
tilråb og klapsalver med på vej -
en. ”Det gav – energi til at spur-

te i mål” lød det fra en forpustet
deltager, der dog stadig havde
overskud til smil.
Supervision Harlev Stafetten er
en enestående mulighed for hyg-
geligt aktivt samvær og venska-
belig konkurrence med naboer-
ne, vennerne, forældrene fra
børnenes klasse eller familien.
25 stafet-hold blev sendt afsted
på den 4 x 2,7 km lange rute, og
for 3. år i træk blev vandre-po-
kalen vundet af Torben Larsen,
Tim Østergaard, Rasmus Niebuhr
og Niels Munksgaard, dog skarpt
forfulgt af 2. pladsen som var
bare 2 sekunder langsommere!
Der er lagt op til endnu et hæs-
blæsende opgør næste år ved
Supervision Harlev Stafetten
2017.

For interesserede kan alle resul-
tater og tider findes på
www.sportstiming.dk

Stafet start
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Af Mette Bryndum Christian-
sen, formand
Søndag d. 2. oktober blev Den
Store Svømmedag afholdt i
svømmehallen for 6. år i træk.
Det er et arrangement, hvor dø-
rene åbnes for alle, uanset om de
er medlemmer eller ej. Det hele
går kort og godt ud på at se,
hvilken klub i Danmark, der kan
svømme længst, få flest deltagere
i vandet samlet set og set i for-
hold til indbyggertallet (opgjort
pr. postnummer for de deltagen-
de klubber). I år deltog 43 klub-
ber inkl. en enkelt i Grønland.
Til vores store tilfredshed var
vejrguderne på vores side i år.
Det regnede nemlig fra en bly-
grå himmel fra morgenstunden,
og der var ikke tegn på bedring.
Perfekt vejr, når man har et ar-
rangement som dette, hvor nogle
måske ville have overvejet en tur
i haven eller skoven, hvis det
havde været bedre vejr.
Trænere, livreddere og bestyrel-
sen stod klar kl. 10 til at tage
imod – og der var heldigvis fle-
re, der var klar til at springe i
vandet fra starten af, og alle del-

tagere blev udstyret med en sed-
del, der blev afleveret til ”tælle-
ren”, der sad ved hver bane og
troligt krydsede af, hver gang en
deltager havde svømmet 50 me-
ter. I løbet af den første time
havde vi 56 deltagere i vandet,
der havde svømmet lige knap 64
km. Herfra gik det slag i slag.
Klokken 13 var vi oppe på 123
deltagere og godt 183 km. Det
rakte på daværende tidspunkt til
en 3. plads på antal meter og en
10 plads både på deltagere i alt
og pr. indbygger.
Vi var lidt spændte på, hvordan
det ville gå hen over eftermidda-
gen, hvor vi erfaringsmæssigt har
haft færre nye deltagere, der
kommer til, men om det var vej-
rets skyld, skal vi lade stå hen i
det uvisse. Der blev nemlig ved
med at komme folk ind ad dø-
ren, der gerne ville være med.
Unge som ældre, kendte som
ukendte. Nogle svømmede rigtig
langt og andre svømmede knap
så langt, men fælles for rigtig
mange er, at de lige svømmer
lidt længere, end de havde tænkt
sig, da de kom. Det er rigtig dej-

ligt! Alle deltagere fik tilbudt et
diplom og et mærke med den
svømmede distance. Klubben
gav lidt til den søde tand – og
Rema 1000 i Skovby havde via
Dansk Svømmeunion sponsore-
ret æbler og pærer.
Kl. 16 kunne vi opgøre årets re-
sultat. 179 deltagere havde vi
vandet i løbet af de 6 timer, ar-
rangementet varede. Det var en
forbedring fra sidste år på hele
40 deltagere. Det rakte til en
samlet 15 plads på antal deltage-
re (11. plads i forhold til indbyg-
gere). I alt blev der svømmet
297.550 meter – svarende til en
9. plads på antal meter. Et rigtig
godt resultat, som vi er stolte af.
Og vi er klar igen næste år, hvor
målet vil være at få endnu flere
til at komme i løbet af eftermid-
dagen, så vi ikke ryger agterud
på kilometerne i forhold til de
øvrige klubber. Dansk Svøm-
meunion giver præmier til de
første 3 i hver kategori, og sådan
en præmie vil vi gerne have
fingre i. Så sæt kryds i kalende-
ren første søndag i oktober 2017
– vi er klar!

Den Store Svømmedag

Den Store Svømmedag



Af Inger Graversen, 
Butiksudvalget
Vi har nu været i Harlev ca. 14
år, og vi føler stadig, at det var
en god beslutning, vi tog den-
gang, at der skulle være en gen-
brugsbutik i Harlev.
Mange af de frivillige har været
med fra starten, men desværre er
staben blevet lidt mindre med ti-
den. Så har du lyst til at være
vores nye kollega, vil det glæde
os rigtig meget. Der er mulighed
for en eftermiddag eller nogle ti-
mer. Der kan også vælges mel-
lem at være i butikken med sal-
get, i køkkenet, til sortering eller
rundt i butikken til oprydning på
hylderne. En god kaffepause er
der altid tid til.
Chaufførjobbet har også ledige
pladser, så har du en hel eller
halv dag, hvor du kan hente el-
ler bringe møbler, vil vi blive
meget glade.
Først i det nye år skal et par af
afdelingerne i butikken renove-
res, så der går vi en spændende

fremtid i møde. Det er altid sjovt
at være med fra starten til noget
nyt, så det er endnu en grund til
at komme forbi og få en snak
om frivilligt arbejde hos os.
Vi har en lille bøn om de ting vi
får: Vi ønsker, at tingene afleve-
res i vores åbningstid, og det er
der flere grunde til: Efterårsvejret
med masser af regn, der har væ-
ret klager, og endelig har vi op-
levet, at der rodes i det.
Vi arbejder for, at der kan sen-
des penge til den gruppe af

mennesker, som har meget lidt,
så derfor jo pænere ting og gode
møbler vi får ind, jo bedre salg
bliver der. Hvad angår tøj, så har
vi desværre ikke vaskemaskine,
derfor ønsker vi rent tøj.
Vores åbningstid er hverdage fra
13.00 til 17.00 og lørdagen er fra
10.00 til 13.00.
Kik ind til en snak, når du har
lyst til at være med til at gøre en
forskel for de svageste i samfun-
det og selv få glæde at et nyt
netværk af andre frivillige.
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Nyt fra Kirkens Korshær

Afdeling for tøj til voksne

Der er et stort udvalg
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Af Lise Fauslet, bibliotekar
Jeg skriver denne Nyt fra Biblio-
teket, mens skolen har efterårs-
ferie. Det betyder, at der i disse
dage er en anden stemning her i
huset. Normalt plejer der at være
et herligt mylder af børn og un-
ge fra skolen, som bruger biblio-
teket sammen med deres lærer,
til at arbejde i grupper eller som
et pusterum i frikvarteret. Men
nu er her mere stille og vores
brugere har god tid til at sidde
og få en kop kaffe og læse avi-
sen. Det er godt, at der er for-
skel på dagene på biblioteket,
og nu glæder vi os til, at elever-
ne kommer tilbage med liv og
sjove påfund.

Her i efteråret er det tid at rykke
indendørs og sætte sig i sin bed-
ste stol med en god bog. Men
det bedste er, når vi kan dele
vores læseoplevelser med andre.
Derfor har Harlev Biblioteks
Venners læsekreds holdt møde
her på biblioteket i oktober og
november og talt om to gode
bøger Godhavn og Forfængelig-
hedens bål. Efter nytår vil læse-
kredsen igen mødes to torsdage,
nemlig d. 9. februar og d. 9.
marts. Alle er velkomne til at
deltage i læsekredsen. Bøgerne
kan afhentes på biblioteket ca.
en måned før mødet.

Traditionen tro, har vi også haft
Skumringstime i samarbejde med

Forening Norden og Bibliotekets
Venner. Her har vi hygget os i
skumringen med oplæsning i
stearinlysenes skær og sang fra
Harlev koret.

Her på biblioteket er vi lige nu i
gang med planlægningen af for-
årets aktiviteter, og vi kan fortæl-
le, at der kommer Film for de
yngste, Barselscafé for mødre på
barsel, en eftermiddag i januar
har vi bogsnak med anbefalinger
fra tre bibliotekarer fra lokalbib-
liotekerne i vest og gamingaftner

med Minecraft, FIFA og arkade-
spil i Bananaking. Det glæder vi
os til.

Men først håber vi, at mange vil
komme til fernisering på udstil-
lingen med vores lokale kunst-
ner Inge C. Pedersen. Inges stil
er naturalisme og minimalisme,
med enkle kompositioner og
klart afgrænsede flader. Ved fer-
niseringen serverer Harlev Bib-
lioteks Venner juleglögg og pe-
bernødder. Det hele sker torsdag
d. 1. dec. 16.30-17.30.

Nyt fra Biblioteket

Inge C. Pedersen: Hjørnet
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U9 hold trænes af AGF superligaspillere

Af Mads Lund, HIK Fodbold
At få lov at spille fodbold sam-
men med rigtige, professionelle
fodboldspillere er ikke noget,
drenge på 8-9 år oplever hver
dag. Så da Harlev IKs U9-drenge
onsdag d. 5. oktober havde be-
søg af to superligaspillere og en
ungdomstræner fra AGF, var der
stort fremmøde til dagens træning.
Det er endnu ikke blevet til
mange Superligaminutter for de
to spillere, Emil Christensen og
Mustapha Bundu, da de begge
kun er 19 år gamle og i gang
med deres første sæson i AGFs
seniortrup. Men hvem ved, om
det ikke er morgendagens stjer-
ner, drengene fra Harlev fik lov
at møde?
AGFerne havde fået lov at stå
for hele træningen denne aften,
der bød på flere avancerede
øvelser, som drengene gik til
med krum hals.
Sidste indslag var spil til to mål,

hvor alle gik til stålet for at vise
deres bedste talenter frem. Det
er ikke til at sige, hvor mange år
der vil gå, før vores drenge igen
får lov at spille med med- og
modspillere på dét niveau.
Da solen var ved at gå ned, og
termometeret var faldet til en
temperatur, hvor der skulle lø-
bes igennem for at holde var-

men, kunne drengene og deres
gæster slutte aftenen af i klubhu-
set, hvor holdets fantastiske for-
ældregruppe havde arrangeret
fællesspisning. Der blev skrevet
autografer på både støvler, trøjer
og legemsdele ind imellem soli-
de portioner af pasta med kød-
sovs. 

Træner Kristian Olesen og superligaspillerne Emil Christensen og Mustapha Bundu

U9-spillerne gik op i det med stor energi
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Af Frivilligkoordinator,
Mariane Bech
At være en del af et fællesskab
giver livsglæde og øger trivslen.

Fællesskaber kan se ud på man-
ge måder. Et fællesskab kan væ-
re baseret på en fælles historie
og en viden om, at man altid
kan gribe telefonen og ringe,
hvis man har brug for at tale om
stort og småt. Et fællesskab kan
spire over tid mellem naboer,
der får en snak over hækken og
i det daglige holder øje med hin-
anden. Et fællesskab kan opstår i
en klub eller forening, hvor man
mødes om en aktivitet og en
god snak. Et fællesskab kan også
opstå mellem en ældre dame og
en lille pige, der ikke er bange
for at gå hen og invitere sig selv
indenfor. Når man er en del af
et fælleskab har man betydning i
et andet menneskes liv.

Det kan være svært at banke på
hos hinanden – det er ikke rart
at trænge sig på, og sidder man
meget alene, kan det være svært
at hanke op i sig selv. Men det
er nu engang hyggeligere at ha-
ve nogen at følges med, og vi
kan alle have brug for, at andre
rækker ud og inviterer på en
kop kaffe eller spørger, om vi vil
med ud at gå en tur.

Kære Harlev – Ræk ud, inviter
og involver – og skab fælles-
skab, der giver genlyd.

På lokalcenter Næshøj er der go-
de muligheder for at blive en del
af et fællesskab se mere om akti-
viteter og tilbud på: 
http://kortlink.dk/e9fz

Eller kontakt:
Brugerrådsformand, Inger Gra-
versen tlf. 27 24 87 59 mail:
i-k.graversen@stofanet.dk,
Frivilligkoordinator, Mariane
Bech tlf. 51 57 62 54 mail:
nmab@aarhus.dk

De kommende måneder sker der
herudover mange spændende
ting som følger:

Onsdag d. 14. december kl. 12:
Julefrokost, cafeen serverer dejlig
mad og husorkesteret spiller dej-
lig musik.

Torsdag d. 12. januar kl. 13:
Herrefrokost 75 kr.

Mandag d. 20. februar kl. 18: 
Foredrag om ”Urter og brænde-
vin” med smagsprøver og lækker
oste/pølseplatte.

Nyt fra Lokalcenter Næshøj

Kort status 
på kloaksepareringen

Af Holger Dybdal, 
projektleder 
Den oprindelige tidsplan for
kloaksepareringen i Harlev gæl-
der stadig, og den går til og med
2018. Nedstående etapeplan vil
blive opdateret med detaljer på
2017 og 2018 etaperne, og de vil
blive synlige på hjemmesiden:

http://aarhusvand.dk/projekter/s
pildevand/separatkloakering/om-
rade-harlev/

Fjernvarmearbejdet står Affald-
varme Aarhus for, men arbejdet
blev koordineret mellem Aarhus
Vand og Affaldvarme da Affald-
varme havde besluttet at skifte
fjernvarme i Grønhøjvej og i
Rugmarksvej.

Fjernvarmen (Affaldvarme Aar-
hus) har oplyst at de ikke påreg-
ner større udskiftninger i de
kommende veje som Aarhus-
vand/VAM skal opgrave.




