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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 Grundejerfore -
ning 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 de opgaver som 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-
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Orientering fra Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

I dette nummer af Paraplyen kan
vi orientere om en nyhed i Har-
lev. I januar måned er etableret
et ungeråd, og det har allerede
holdt sit første møde. Det skriver
Jacob Langvad om i en særskilt
artikel.

Natteravnene går ind i sit andet
år i Harlev, og vi bringer en sta-
tus.

I sidste nummer af Paraplyen
nævnte vi, at vi ville bringe en
liste over kendte stier i Harlev,
med det formål at få dem regi-
streret og navngivet. Listen frem-
går omstående.

Harlev Dagen
I 2016 blev afholdt den såkaldte
Harlev Dag. Det har været lidt
uvist, om dette arrangement
kunne fortsætte hvert år. Men nu
har HIK, som er hovedaktør for
dagen, besluttet, at man ikke har
ressourcer til et deltage i Harlev
Dagen. I 2017 har HIK mange
andre aktiviteter i gang, bl.a. vil
man forsøge at genoplive hal -
festerne. Til orientering er halfe-
sten planlagt til den 23. septem-
ber 2017.

Navngivning af 
offentlige og private stier
På sidste repræsentantskabsmø-
de i foråret blev emnet om of-
fentlige og private stier i Harlev

ne for Skolestien. Men det hed-
der den ikke officielt.

Det kunne vi godt tænke os at
ændre på. Derfor har vi udarbej-
det 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. 

På næste side listes de stier, som
vi dels har fået navneforslag til,
dels stier, som vi endnu ikke har
fået forslag til.

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.

Det kan også tænkes, at vi ikke
har fået alle stier med på listen,
hvorfor vi beder om, at man ret-
ter henvendelse til fællesrådet.

Formålet med denne registrering
af stier er også at få fastslået,
hvilke stier, der er private og
hvilke stier, der er offentlige. Det
har betydning for dels vinterryd-
ning, dels hvem, der har pligt til
at vedligeholde stierne. Alle sti-
erne er underlagt offentlig færd-
selsret. I samarbejde med kom-
munen vil vi herefter få fastslået
ejerskabet.



Af Jacob Langvad Nielsen,
Børne- og ungeudvalget
I et samarbejde mellem en ræk-
ke centrale aktører på ungeom-
rådet i Harlev, bl.a. fritidsklub-
ben og ungdomsklubben på
MidtPunkt samt Fællesrådet og
Natteravnene er der taget initia-
tiv til at oprette et Ungeråd i
Harlev.
Ungerådet består pt. af 10-12 un-
ge fra Harlev i aldersklassen 7.
klasse til slutningen af teenage -
årene, som med jævne mellem-
rum kan mødes med centrale
aktører på ungeområdet i Harlev
for at drøfte unges muligheder,
fritidsaktiviteter, adfærd mv. i
Harlev.
Ungerådet får sit udgangspunkt i
fritids- og ungdomsklubben på
MidtPunkt, som har den løbende
dialog med de unge. Der etable-
res en møderække, hvor de un-

ge mødes med repræsentanter
fra fritids- og ungdomsklubben,
Fællesrådet og Natteravnene –
samt evt. øvrige aktører, hvor
dette giver mening.
Formålet med etableringen af
Ungerådet er flersidet, men over-
ordnet er det hensigten, at de
unge får et talerør og får mulig-
hed for at komme til orde med
hensyn til unges forhold i byen.
Samtidig vil Ungerådet forhå -
bent ligt medvirke til god og sag-
lig dialog vedrørende unges akti-
viteter i byen helt generelt, her-
under vise de unge at der i byen
er en stor opbakning til dem,
samt et udpræget i ønske om, at
de får en god ungdom i et trygt
lokalsamfund med mange for-
skellige muligheder.
Det første møde i Ungerådet
blev afholdt på MidtPunkt medio
januar 2017, og temaerne på mø-
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det var dels de unges ønske om
et opholdssted, hvor de kunne-
og måtte opholde sig, samt dels
muligheden for at skabe et an-
læg i byparken, der kan appelle-
re til alle generationer, og gerne
med en form for overdækning.
Et væsentligt første resultat af
mødet i Ungerådet er, at de un-
ge får mulighed for selv at stå
for istandsættelsen af bålhytten
ved MidtPunkt, så den kan fun-
gere som opholdssted på alle
tidspunkter af året. De unge får
således et medejerskab til stedet,
og skal medvirke til dets vedli-
geholdelse i samarbejde med fri-
tids- og ungdomsklubben. Det er
håbet, at brugerne vil passe rig-
tig godt på stedet, så unge kan
have gavn af det i lang tid frem-
over.
Det næste møde i Ungerådet bli-
ver i foråret 2017.

PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 78 – Marts 2017

Navneforslag       Stiforløb

Damstien                  Langs med det søndre regnvandsbassin ud til Ketting Parkvej
Kettingstien               Stien der forbinder Kettinggårdsvej med Ketting Parkvej
Søstien                     Stien rundt om regnvandsbassinet syd for legepladsen
Bagstien                    Stien mellem Ketting Parkvej ( uligenr ) og Hyldahl
Eller Skamstien          Skamstien er en gammel betegnelse for en kort sti
Næshøjstien               Stien op langs plejecentret
Højlundstien              Stien fra Søstien til Højlundvej
Bomstien                  Fra Ketting Parkvej og indtil området gennem opsat bom
Gennemgangen          Fra Ketting Parkvej området og til Kettingvej
Skolestien                 Fra Lilleringvej til Næshøjvej mellem Aralievej og Spiræavej kvartererne
Stationsstien              Fra Willy Lofts ejendom forbi stationen og børnehaven ud i Sydbakken
intet                         Stien fra Acervejs sydlige afslutning til Lærkesvinget
intet                         Stien fra Rødlund kvarterets sydlige indgang i Byparken til ”Skolestien”
intet                         Skal øvrige stier i Byparken have navne?
intet                         Sti fra Spiræavej kvarteret over Marken til tennisbanerne
Drivhusstien              Sti fra Guldregnvej til Lærkesvinget langs med Gartnerigrunden
Intet                         Sti fra Lilleringvej til Framlev Korsvej langs med rundkørslen
Lægehusstien             Sti langs med lægehuset mellem Grønhøjvej og Gl. Stillingvej

Ungeråd i Harlev



5

Af Dorte Vind
dortevind@gmail.com

Da jeg i efteråret 2015 beslutte-
de, at fra sommerferien 2016,
skulle jeg ikke længere arbejde
på Harlev Bibliotek, men gå på
efterløn, blev jeg enig med min
mand om, at der skulle ske no-
get særligt, når livet med en ny
slags ”frihed” begyndte. Vi er
begge glade for stor natur og
høje bjerge, og det tog os ikke
lang tid at blive enige om en tur
i det vestlige Canada.

Hjemmefra havde vi booket fly-
billetter til Vancouver og den

første nat på hotel. Derefter
skulle det være en rundtur i au-
tocamper i British Columbia og
Alberta, naturligvis med besøg i
de store nationalparker og The
Rocky Mountains. Vi havde en
overordnet plan for, hvor vi ville
hen, men planlagde detaljerne
undervejs. Vi var der i 6 uger
(15.8.-27.9.2016). Vi kørte 6.134
km, og alligevel så vi kun et lil-
lebitte hjørne af det store land.

Nordpå
Vi startede med at køre nordpå
fra Vancouver ad Sea to Sky
Highway, som bragte os fra ha-
vet i Vancouvers bugt op til bjer-

gene omkring skisportsstedet
Whistler, hvor de alpine konkur-
rencer fandt sted under Vinter-
OL i 2010.
Vores 2 første overnatninger var
på campingpladsen i en provins-
park lidt nord for Whistler, et
meget hyggeligt og smukt sted,
hvor servicen bestod i skønne
pladser i skoven, hver plads for-
synet med et sæt bord og bænke
og et bålsted (standardudstyr på
alle pladser udenfor storbyerne).
Desuden var der muldtoiletter og
mulighed for at tanke drikke-
vand. Betalingen blev opkrævet
ved pladserne af en park ranger.
Alt fungerede perfekt. Canada er
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Rejseberetning: En tur til Canada

The Skywalk
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et virkelig godt land at campere
i. Vejene er rigtigt gode, og der
er et bredt udbud af camping-
pladser, lige fra de ”primitive” i
provinsparker og nationalparker
til de private med ”full hook-
up”, hvor man kan koble cam-
peren direkte til strøm, frisk
vand og afløb.

Barkerville – guldfeber
Vi fortsatte nordpå gennem me-
get smukke bjergområder. Ved
Quesnell tog vi en afstikker til
Barkerville, som er et spænden-
de, levendegjort frilandsmuseum,
som fortæller om byens fortid
som guldgraver- og guldmineby.
17. august 1862 fandt Billy Bar-
ker guld i The Cariboo region,
og grunden til Barkerville var
lagt. Midt i 1860’erne var der ca.
5.000 indbyggere i byen. Den-
gang: Den største by nord for
San Franciso og vest for Chica-
go. Nu: Det største historiske be-
søgssted i det vestlige Nordame-
rika. I 1957 blev byen rekon-
strueret, som den så ud i 1869.
Vi brugte en hel dag der, og det
var ikke spor for meget. Vi var
bl.a. i byens teater til en musi-
kalsk forestilling, og vi fik de-
monstreret, hvordan byens kæm-
pestore vandmølle fungerede.

Østover til National -
parkerne Jasper og Banff
Vores nordligste destination blev
Prince George. Herfra fulgte vi
Yellowhead Highway langs Fra-
ser floden direkte til Mount Rob-
son, som med sine 3954 m er
det højeste bjerg i de canadiske
Rockies, og så var vi der, i Jas-
per by og nationalpark. Vi tog
svævebanen op på Mount Whist-
ler (2464 m) (det er meget for-
virrende, at bjerget Whistler lig-
ger her, adskillige hundrede km
øst for byen af samme navn!).
Når man er kommet op med
svævebanen, er der stadig 1½
km til toppen. Vi gik ikke til
toppen, men udsigten var allige-
vel fantastisk, bjergtoppe i én
uendelighed, så langt øjet rakte.
Gennem caféens panoramavin-
duer nød vi udsigten, mens vi
fik varmen igen og en kop kaffe.

Icefields Parkway
Vi havde virkelig glædet os til at
køre på denne 230 km lange
strækning i nationalparkerne
mellem Jasper by og Lake Lou -
ise. Vejen, som blev færdig i
1940, fører forbi ca. 600 gletsjere
og 6 icefields – store lange is-
kapper – og masser af flotte
bjerge. Vi blev ikke skuffede.

Det ene betagende sceneri aflø-
stes af det næste, og vi måtte he-
le tiden stoppe for at fotografere.
Vi har mindst 500 billeder af
smukke bjergtoppe med hjem!
En helt særlig oplevelse var det
at tage med en ”snebus” ud på
Athabasca Glacier. Gletsjeren er
en af de tunger, der løber ud fra
den enorme Columbia Icefield,
der er 350 m tyk og føder om-
kring 8 gletsjere og giver vand til
en række floder. Efter turen på
selve gletsjeren besøgte vi The
Glacier Skywalk, en ”svævende”
metalkonstruktion som hænger
ud fra bjergsiden. Man kan gå
en tur ud over kløften på en ud-
sigtsplatform, hvor gulvet er af
glas. Det suger lidt i maven,
men det er en anderledes total -
oplevelse, som vi var glade for
at få med.

Maligne Lake i nærheden af Jas-
per og Lake Louise tæt på Banff
var to af de mange smukke søer,
vi så på vejen. Gletsjersøerne har
en meget intens tyrkis farve, som
opstår fordi smeltevandet bringer
fint formalet klippe med sig. Ly-
set reflekteres i dette stenmel
under vandet og får det til at se
lysende ud.

Drumheller og 
Dinosaur Provincial Park
Vi forlod The Rocky Mountains
og kørte forbi Calgary og ud på
prærien. Lange, lige veje, uende-
lige kornmarker og græsmarker
med kvæg, en gård hist og her,
små byer, smukt solskinsvejr, vi
var forkælede med godt vejr næ-
sten hele tiden. Det uendelige
flade land havde sin egen fasci-
nation. Ankomsten til Drumhel-
ler var spektakulær. Vi vidste, at
byen var ”lige her”, men kunne
ikke se den! Byen ligger i et
”hul”, i en fantastisk dal med det
mest specielle landskab.

Barkerville
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Ellers er det mest spændende
The Royal Tyrrell Museum of Pa-
laeontology. Museet rummer rig-
tigt mange originale skeletter af
dinosaurer, formidlingen er rigtig
fin, og også de flotte kopier af
dinosaurer i spændende tableau-
er skaber respekt.

Vi fortsatte 165 km mod sydøst,
for vi ville gerne se, hvor skelet-
terne kommer fra, og det kan
man, hvis man kører til Dinosaur
Provincial Park. Her findes tusin-
der af skeletter, og der er guide-
de ture, hvor man kan udgrave
sin egen forstenede knogle fra
en dinosaur. Dinosaurerne leve-
de her for 75 mill. år siden, og
der er fundet over 40 forskellige
arter i området. Man mener, at
den store mængde skeletter på
ét sted skyldes, at dyrene er
druknet i en stor oversvømmel-
se. Vi var der lidt uden for sæso-
nen, så der var ingen guidede
ture, mens vi var der. Der var
derimod mulighed for at køre
sin egen tur rundt i området i
det betagende og helt specielle
landskab, se på de karakteristi-
ske hoodoos og besøge udstil-
lingsmontrer, som fortalte om
udgravningerne og fundene på
stedet.

Vi drog vestpå
Det var på tide at påbegynde tu-
ren tilbage mod Vancouver.
Mange timers kørsel ad lige veje
over prærien, indtil vi igen kun-
ne skimte The Rockies i horison-
ten. Her på grænsen mellem
prærien og bjergene besøgte vi
Bar U Ranch, et frilandsmuseum,
som på fornem vis fortalte om li-
vet for de canadiske cowboys på
de store ranches fra 1880’erne til
1940’erne. Da ranchen var størst
var den på 65.000 ha (650 km2)
og havde 30.000 stk. kvæg og
1.000 Percheron heste.

Vi kørte herefter vestpå stort set
langs grænsen til USA. Vi havde
et par overnatninger i Okanagan
Valley, som er Canadas største
vindistrikt, og hvor der også dyr-
kes store mængder frugt i dalens
milde klima. Vi syntes vældig
godt om deres vine.

Vancouver Island 
og Vancouver
Vi sejlede til Vancouver Island
fra Vancouver og kørte til Port
Hardy i øens nordlige ende. Her
boede vi på en meget charme-
rende campingplads, beliggende
i tempereret regnskov med me-
get høje træer, bl.a. cedertræer.
På dette tidspunkt havde vi væn-
net os til advarslerne om, at der
kunne være bjørne, og at vi ikke
måtte efterlade mad udenfor, og
vi havde sådan set også opgivet
at komme til at se de meget om-
talte bjørne. Men så skete det al-
ligevel, på en kort spadseretur
ned til floden ca. 300 m bag vo-
res autocamper så jeg en bjørne-
mor med unge komme frem fra
skoven og gå ud i floden. Bjør-
nene så ikke mig og fortsatte
uanfægtet og fuldstændig hver-
dagsagtigt. De sekunder, det he-
le varede, vil jeg huske meget
længe. Min mand var virkelig
ærgerlig over, at han ikke var
gået med!

Vancouver Island var på alle må-
der en god oplevelse. Fra øens
hovedby Victoria tog vi på hval -
safari, og vi var heldige at se rig-
tigt mange spækhuggere. Des-
værre var der ikke nogen af
dem, der sprang, men det var al-
ligevel en stor oplevelse at se
dem svømme omkring ca. 100 m
fra båden. Man sejler ikke tætte-
re på af hensyn til hvalerne.

Vi tilbragte de sidste 4-5 dage i
Vancouver, en charmerende
storby, hvor vi besøgte nogle af
de oplagte steder som Canada
Place, Stanley Park, Chinatown
og Museum of Anthropology,
hvor der er en meget flot sam-
ling af totempæle og anden indi-
ansk håndværk og kunst.

Til Canada igen?
Ja, meget gerne! Det er let at
være turist i Canada. Canadierne
er meget gæstfrie, åbne, interes-
serede og imødekommende. De
er generelt meget glade for og
stolte af deres land. Vi kan godt
forstå dem! Det eneste minus, vi
kan finde på, er afstanden dertil
fra Danmark.

Snebus



Af Lise Fauslet, bibliotekar,
Harlev Bibliotek

Forårssæsonen på biblioteket er i
fuld gang med bogsnak, baby -
café og læsekreds. Og der er sta-
dig gode ting på programmet de
kommende måneder:

Babycafé – for mødre,
fædre og babyer på barsel
Vi byder forældre på barsel in-
denfor på biblioteket til en snak
om sprogstimulering, motorik og
meget mere.

Torsdag d. 23. februar, kl. 11.30
-12.30
Babyyoga og motorik
Torsdag d. 30. marts kl. 10.00 –
11.00
Sprogleg (denne dag begrænse-
de pladser, tilmelding via
www.aakb.dk/bibliotek/harlev)

Caféen er et samarbejde mellem
sundhedsplejerske Jette Peder-
sen, leder af Harlev Dagtilbud
Irene Blume og bibliotekar Lise
Fauslet.
Gratis. Læs mere på bibliotekets
hjemmeside.

Læs og snak! – Harlev
Læsekreds i samarbejde
med Harlev Biblioteks
Venner
Torsdag d. 9. marts, kl. 19.00-
21.00
Aftenens bog hedder ”Og sådan
blev det” skrevet af Maren Ut-
haug.

Bogen kan hentes på biblioteket
ca. en måned før.
Gratis, tilmelding ved afhentning
af bogen.

Et liv, der gik i fisk
Torsdag d. 20. april, kl. 19.00-
21.00.
Biolog, seniorforsker og Dan-
marks eneste fiskekirurg Niels
Jepsen fortæller historier fra et
liv domineret af en passion –
lystfiskeri.
Niels har boet en årrække i Har-
lev, men også i USA, Færøerne
og Italien, samt haft rejser til ma-
ge andre steder i verden, alt
sammen drevet af passionen for
at fiske. Foruden anekdoter og
gode historier vil Niels også for-
tælle om inside-erfaringer med
naturforvaltning og politik, både
i EU og DK.
Gratis, tilmelding ikke nødven-
dig.

Banana King Gaming Zone
Morten styrer spillet i Banana
King spillehjørnet på biblioteket
en torsdag eftermiddag i måne-
den. Du kan spille Rocket Lea-
gue på Xbox, Fifa 17 på PS4 el-

ler slå din egen rekord i pacman
på arkademaskinen. Eller måske
Morten har fundet på noget helt
andet.

Torsdag d. 23. februar kl. 15.30-18
Torsdag d. 23. marts kl. 15.30-18
Torsdag d. 20. april kl. 15.30-18
Torsdag d. 18. maj kl 15.30-18.
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Nyt fra Biblioteket

Niels Jepsen



9PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 78 – Marts 2017

Af Inger Graversen, bruger-
rådsformand, tlf. 27 24 87
59, mail: i-k.graversen@sto-
fanet.dk

Aarhus kommune og dermed
 Lokalcenter Næshøj er en del af
Folkebevægelsen mod ensom-
hed.

Folkebevægelsen sætter igen i år
fokus på Danmark spiser sam-
men.
Den 26. april vil der være en
stor happening i den Japanske
have, i ugerne efter vil der være
mange og forskellige muligheder
for at spise sammen i hele lan-
det, i Århus, i Harlev og på Lo-
kalcenter Næshøj. Det overord-
nede formål med spisearrange-
menterne er at skabe rummelige
fællesskaber, hvor ensomhed ses
som et kollektivt ansvar. Gen-
nem værtsskab og mad at skabe
nye fællesskaber. Vi danskere er
vist verdensmestre i hygge, og
dette gælder også Harlev. Vi mø-
des, snakker og spiser noget
godt mad.
På Lokalcenteret er der også mu-
ligheder for at dyrke denne in-
teresse. Der er spisning i hverda-
gen, og der er spisning til fest.
I hverdagen er der spisegrup-

per mandag og onsdag, hvor al-
le borgere fra byen er velkomne.
Der bliver serveret frisklavet
varm mad kl. 11.30 til 45 kr. Ef-
terfølgende kan der købes en
kop kaffe til at skylle middagen
ned med.

Mandagsspisegruppe fortæller:
Vi er indtil nu 7, der sammen
med en frivillig mødes på Næs-
høj og spiser middagsmad sam-
men hver mandag kl. 11.30, og
vi vil gerne have flere. Vi får dej-
lig mad, og snakken går lystigt.
Det er så rart at være flere om at
spise sammen, og så skal man
da ikke selv lave varm mad den
dag. Vi hygger os rigtig meget,
og hvis én har fødselsdag, kan
det godt være, at han giver en
flaske vin, det er også hyggeligt.
Kom og vær med. Hvis du ikke
selv kan klare transport, kan du
blive hentet og kørt hjem igen.

Der er også mulighed for varm
mad tirsdag og fredag.

Cafeen er åben alle hverdage
kl. 9-13.30, hvor alle er velkom-
ne til at komme forbi og købe
en kop kaffe eller en ret mad.
Der er flere muligheder for god
mad, der er på Lokalcenteret 7

madhold. Her møder halvdelen
af holdet først på eftermiddagen
og laver mad, dækker bord og
gør alt klar, til den anden halv-
del kommer og spiser. I Næshøj
Nyt er der navne på tovholder-
ne på holdene, hvis det har in-
teresse.

Endeligt er der arrangementer,
som foregår på centeret. Her
er det køkkenet, som laver mad,
og vi kommer og sætter os til
bords til en hyggelig aften med
mad og drikke.
De næste arrangementer er en
forårsfrokost torsdag d. 23.
marts kl. 13. Den 27. april kl. 17
er der fællesspisning i cafeen,
dette i forbindelse med Dan-
mark spiser sammen, som tid-
ligere er omtalt.
I juni er der en grillaften 20. ju-
ni kl. 17.
For alle arrangementer gælder
det samme, vi mødes, spiser,
snakker og hygger os. Alle er
velkomne.
Der vil komme tilmeldinger se-
nere i Næshøj nyt og på hjem-
mesiden.
Er der grupper, hold, mødre
grupper, venner m.fl. som har
lyst til en fællesspisningsdag,
kan det fremadrettet planlægges.

Mad og hygge på NÆSHØJ

Natteravnenes talsmand:
”Vi er klar til en ny sæson i Harlev”

Af Jacob Langvad Nielsen,
Børn- og Ungeudvalget
På trods af minusgrader og sne
er Natteravnene allerede trukket
i arbejdstøjet. I Vinterferien i uge
7 har Natteravnene således ar-

rangeret 5 gåture i håbet om at
møde en masse unge menne-
sker.
Fællesrådets Børne og Unge Ud-
valg har mødtes med Natteravne-
nes talsmand, Bo Møller.

”Vi lykkes bedst, når vi er synlige
på de tidspunkter, hvor mange
unge benytter byens muligheder i
det offentlige rum, hvilket ofte er
tilfældet i skolernes ferier, og na-
turligvis i weekender,” oplyser han.
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Stor ros til de frivillige
Natteravne
Bo Møller benytter samtidig lej-
ligheden til at sende en kæmpe-
stor ros til alle de frivillige Natte-
ravne i Harlev.

”Natteravne-foreningen i Harlev
blev etableret på rekordtid i maj
og juni 2016, og styregruppen
skulle herefter have hele organi-
sationen og driften af foreningen
i dette sociale projekt på plads.
Det arbejder vi fortsat på at gøre
endnu bedre”, konstaterer Bo
Møller med et smil.

”Men de frivillige, som er hele vo-
res fundament, klør bare på med
krum hals. Vi er pt. 49 registrere-
de Natteravne i foreningen, hvor-
af 40 har gået minimum én tur.
Vi har på et halvt år gået 45 tu-
re, hvilket er helt enestående, og
formentlig rekord for en nystartet
forening. Det vidner om et utro-
ligt stort engagement hos største-
delen af de frivillige, at vi har
kunnet være så synlige på så kort
tid.”
Den bedste uddannelse for en
Natteravn er mødet med de un-
ge mennesker. Pludselig kan
man huske, hvordan det er at
være et ungt menneske. De fle-
ste nye Natteravne er lidt spænd-
te på, hvordan man som Natte-
ravn bliver modtaget af de unge,
men helt generelt er unge men-
nesker i Danmark utroligt positi-
ve overfor Natteravnenes tilste-
deværelse, da de unge allerede
kender til Natteravne ad omtale
eller i kraft af tilstedeværelsen i
større byer.

”Vi har kun haft positive og sjove
oplevelser med de unge i Harlev,
og de accepterer helt generelt, at
vi er etableret for deres skyld”, si-
ger Bo Møller.

Natteravnene er IKKE et
privat vagtværn
Natteravnenes landssekretariat
oplyser, at tolerance, inklusion
og tryghed er en væsentlig del af
Natteravnenes værdisæt. I en tid,
hvor vi af og til oplever fortalere
for vagtværn, selvtægt og civilan-
holdelser, er det måske vigtigere
end nogensinde, at vi spreder
Natteravnenes værdisæt om bl.a.
tolerance og inklusion. Det er en
kæmpe styrke og et godt signal
at sende til de unge, at man
uanset forskellighed, herunder
aldersforskelle, kan arbejde sam-
men på tværs, for at skabe de
mest trygge rammer for hinan-
den, og samtidig forebygge kon-
flikter og kriminalitet.

”Vi har et par gange oplevet, at
vores tilstedeværelse efterlyses
med kort varsel, når der har væ-
ret episoder i byen, hvad enten
det drejer sig om hærværk, mis-
tænkelige varevogne, bilræs el.
lign. Det er vigtig at præcisere, at
vi ikke fungerer som en form for
tilkalde-vagtværn, men at vi gen-
nem vores tilstedeværelse og dia-
log med de unge forhåbentlig
kan gør en indsats for deres triv-
sel og tryghed, hvilket er vores
primære formål. Kan vi derigen-
nem være med til at forebygge
konflikter, ungdomskriminalitet
mv., så er det bestemt en glæde-
lig sideeffekt, som vi tager med,
da vi ikke har andet ønske, end
at byens unge har det godt og får
de bedst mulige fremtidsudsig-
ter,” fortæller Bo Møller.

”Vi mangler ældre
Natteravne i Harlev”
De fleste Natteravne-foreninger i
Danmark har mange aktive æl-
dre medlemmer fra 65 år og op
ad. Gåturene er fantastisk mo-
tion, man får udvidet sit net-

værk, og får talt med en masse
forskellige mennesker i alle ald-
re. Langt de fleste ældre Natte-
ravne oplever, at de får et mere
positivt syn på deres egen by,
herunder ikke mindst de unge i
byen. Mange ældre Natteravne
føler sig også mere trygge ved at
færdes i byen, når man har fået
et større kendskab til, hvad der
sker.

”Selvom vi isoleret set har et flot
medlemstal, så vil vi rigtig gerne
have endnu flere medlemmer, da
vi dermed opnår størst mulig
syn lighed, og ikke i samme grad
behøver at trække på enkelte Nat-
teravne, som i forvejen trækker et
meget stort læs,” siger Bo Møller.

Særligt vil vi rigtig gerne have
mange flere ældre medlemmer i
vores forening. Vi har pt. kun ét
medlem over 65 år, og hun gør et
forrygende stykke arbejde, og har
allerede fået mange positive ople-
velser. Personer i denne alders-
gruppe har en naturlig ro og af-
dæmpet autoritet, som gør dem
særdeles velegnede og vellidte
som Natteravne. Og så har man-
ge i denne aldersgruppe ganske
enkelt også lidt bedre tid til en
gåtur i ny og næ, end far og mor
med små eller større børn og
(travlt) arbejde.

Jeg kan afslutningsvist oplyse, at
alle i Harlev uden undtagelse
har tid til at være Natteravn, da
man ikke behøver gå flere ture
end hvad hjemmefronten, arbej-
det mv. tillader. Det er yderst
fleksibelt. Nogle af vores medlem-
mer har allerede gået over 10 tu-
re, andre har kun gået én enkelt
tur, og sådan vil det altid være.
Vores gåture varer typisk mellem
2-4 timer, og de tilpasses af de
frivillige efter vejret, de unges ak-
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tivitet og efter de frivilliges øn-
sker.” Og så er det ikke farligt,
tværtimod er det rigtig hyggeligt
at være Natteravn, samtidig med
at man udfører frivilligt arbejde i
en god sags tjeneste, der gavner

byen på kort og på langt sigt,” af-
slutter Bo Møller.

Har du lyst til at høre mere
om Natteravnene i Harlev, el-
ler at få en forsmag på indsat-

sen ved at gå med på en prø-
vetur med andre erfarne Nat-
teravne i byen, så kan du kon-
takte Natteravnene Harlev på
mail harlev@natteravnene.dk.

Nyt fra Harlev Framlev Grundejerforening

Af Niels-Ole Sølvar Karlsen

Først vil jeg ønske nuværende
og kommende medlemmer godt
nytår.
Nu hvor vi går den lyse tid i mø-
de og dagene bliver længere
skal vi alle nok til at se lidt på
vore haver og boliger, hvorfor
jeg lige vil minde om at vi i
Grundejerforeningen har diverse

stiger, pælebor, kloakrense re
m.v. til gratis udlån til vore med-
lemmer (se den gule bog/Info-
Bogen). Vi har for nylig investe-
ret i 2 nye teleskopstiger, som
hverken fylder eller vejer ret me-
get, når de skal transporteres.

Som I nok alle har hørt i dags-
pressen, så har Aarhus kommu-
ne jo besluttet at 800 veje skal

privatiseres i Kommunen. Hvor
mange det bliver i Harlev vides
ikke endnu, men det vil bl.a. be-
tyde at der ikke mere bliver ryd-
det sne på disse veje – så det vil
nok danne et behov for med-
lemskab af Grundejerforeningen,
da vores kontingent kun er 350
kr. om året. Det inkluderer sne-
rydning, hvis der minimum er
75% på vejen, som er medlem.

Butik Aroma på strøget i Galten

Af Ejgil Rahbek, 
Formand Paraply Udvalg
ejgil.rahbek@gmail.com
I juni nummeret af Paraplyen
2008 beskrev vi et forretningsini-
tiativ i Harlev med en specialbu-
tik omfattende børnetøj, uden-
landske og danske specialøl,
chokolade, vin, kaffesirup og
blomsterplanter af forskellig
slags. De to driftige piger var
Jeanie Lykke Hansen og Charlot-
te Thomsen, som drev forretnin-
gen i 4 år fra 2006. Desværre
blev de ramt dels af finanskrisen,
dels viste det sig, at kunde-
grundlaget i Harlev er for lille til
så specielle produkter. Så i 2010
ophørte samarbejdet mellem de
to i en god atmosfære.
Charlotte vendte tilbage til Cha-
na Blomster på Silkeborgvej i

Galten, som hun havde drevet
indtil 2006 sammen med sin
mor. Moren gik på efterløn i
2006.
I august 2010 startede Charlotte
derefter Butik Aroma, som den
nu kom til at hedde. En special-
butik indenfor blomsterplanter,
specialøl og specielle mærker in-
denfor vin og spiritus samt kaf-
fe/the og læskedrikke. Foruden
mange andre produkter, som er
velegnede som gaver. Antallet af
varenumre er stort og det stiger.
En af specialiteterne er chokola-
de fra Eliza. Det sælger rigtig
godt. Som bekendt har dette
produkt en særlig tilknytning til
Harlev.
Butik Aroma flyttede i slutningen
af sidste år til strøget i Galten i
helt nye omgivelser.

Paraplyen har besøgt de nye
omgivelser og haft en snak med
Charlotte.
Den 12. januar 2017 var der offi-
ciel åbning af den nye forret-
ning. Og Charlotte var meget
glad for det store rykind af gæ-
ster, som var nysgerrige efter at
besigtige den nye forretning. Så
det var en stor dag og en minde-
rig kulmination på en lang pro-
ces med at få hus og forretning
færdiggjort.
Processen med lokalplan, bygge-
tilladelse og øvrige tilladelser har
været noget besværligt på grund
af en langsommelig, kommunal
sagsbehandling. Derfor flyttede
vi ind ca. ½ år senere end plan-
lagt. ”Det er godt, at man ikke
ved, hvad man går ind til, da
vej en kan være lang og sej, og



fuld af forhindringer”, udtaler
Charlotte.
Men efter en lang og sej proces
med kommunen er Charlotte
glad for, at hun i dag har en for-
retning, som er indrettet efter
hendes ønsker, og en forretning
i en bygning, hun selv ejer.
Charlotte går meget op i at for-
retningslivet i Galten kan udvikle
sig. Hun er aktiv i GMF, Galten
Markedsførings Forening, og er
nu bestyrelsesmedlem. Hun glæ-
der sig over, at der p.t. kun er 2
tomme strøgbutikker. Men det
varer vist ikke længe, så er de
også ”beboet”. ”Det er vigtigt, at
et forretningsstrøg udvikler sig,
det fik jeg især at mærke til ind-
vielsen af forretningen af de
mange besøgende, som udtrykte
glæde over at der nu kom en ny
forretning på den grund, hvor
der før kun var en forfalden for-
retningsejendom, som havde stå-

et tom i 10 år” siger Charlotte.
Med hensyn til Charlottes private
forhold, så er hun flyttet fra Har-
lev til Galten, idet hun for ca. 2
år siden blev skilt. Hun har skif-
tevis sine børn, Jonas og Niclas.
Jonas er nu 19 år og studerende
og Niclas er 14 år og går i sy-
vende klasse på Næshøjskolen.
Så hun har stadig en tæt tilknyt-
ning til Harlev. Desuden er hun
kæreste med Peter Kristensen,
som bor på Framlev Korsvej lige
over for benzintanken.
Han er født og opvokset i Har-
lev og hans store interesse er
jagt. Det er ham, der har leveret
de mange, flotte jagttrofæer, som
pryder forretningslokalet. Han
har i mange år arbejdet i fødeva-
rebranchen, og er i dag salgsråd-
giver ved Stryhns.
M.h.t. fremtiden, siger Charlotte:
”Den sidder vi lige midt i. Den-
ne forretning er min fremtid. Det

er min største investering til da-
to, så det bliver forhåbentligt en
god forretning. Jeg kan i hvert
fald mærke, at jeg får rigtig man-
ge strøgkunder nu i forhold til
Silkeborgvej. Det er positivt”, si-
ger hun.
At det er rigtigt, var Paraplyens
udsendte medarbejder vidne til.
På den halve time, hvor vi drøf-
tede denne artikel, kom der rig-
tig mange kunder ind for at kø-
be eller bare kigge. Jeg vil anslå
omkring 25 personer. Så mange,
at Charlotte måtte stoppe samta-
len for at betjene kunder.

Charlotte ved den nye forretning

Et lille udpluk af varesortimentet samt
et jagttrofæ


