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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
26, november 2016 – deadline: 24. oktober 2016

� 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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efter forholdene, i hold på tre
personer, med det enkle formål,
at være synlige blandt børn og
unge.
»De første borgermøder om Nat-
teravnene blev afholdt i maj må-
ned, og allerede måneden efter
kunne vi etablere en Natteravn-
forening i Harlev med impone-
rende tilslutning fra godt 50 fri-
villige. Siden vores premiereaf-
ten den 24. juni, og hen over
sommeren, har vi været meget
synlige i bybilledet, og byens
børn og unge har taget utroligt
godt imod os,« fortæller Bo Møl-
ler, formand for Natteravnene
Harlev.
»Vi er meget tilfredse med vores
start. Vi har haft en utrolig god
dialog med stort set alle børn og
unge, vi har mødt på vores ture
rundt i byen, og da den indle-
dende skepsis havde lagt sig, fik

vi helt klart opfattelsen af, at de
unge i byen rent faktisk sætter
pris på vores interesse i deres
aktiviteter.«
»Det er et erklæret mål, at vi ger-
ne vil bidrage til det positive og
gode samvær blandt børn og un-
ge i byen, og vi vil også gerne
være med til at ”sætte nye ting i
søen”, som de unge kan få gavn
af – både på den korte og den
lange bane. Dette kræver, at vi
har fingeren på pulsen i forhold
til, hvad der rører sig. Vi har
f.eks. været med til at etablere
”Oasen” i Byparken sammen
med Sommerbussen, og vi har
allerede afholdt et arrangement
for de unge med pølser og soda-
vand samme sted. Lignende til-
tag, hvor Natteravnene står for
arrangementer mv. for børn og
unge, vil byen se mere til frem-
over,« afslutter Bo Møller.
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Orientering fra Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

Som det nok er mange bekendt
har vor mangeårige bibliotekar,
Dorte Vind, valgt at gå på pen-
sion fra 1.7. Under nyt fra Bibli -
oteket bringer vi et referat af af-
skedsreceptionen den 1. juli,
hvor vi samtidig bringer et kort
portræt af Dortes afløser, Lise
Fauslet.
Udover jobbet ved biblioteket
har Dorte gennem hele Fællesrå-
dets levetid været aktiv i enten
forretningsudvalget eller i det
udvalg i Fællesrådet, som udgi-
ver Paraplyen. Hun var med til
at udgive det første nummer i
1994. I alt er det blevet til 76
numre af Paraplyen, hvorpå hun
har sat sit præg. Vi bringer en
erindringshyldest til Dorte i form
af den tale, som blev holdt af
Paraply udvalgets nuværende
formand, Ejgil Rahbek, ved re-
ceptionen.
Det er blevet en tradition, at vi i
Paraplyen bringer båltalen fra
Sankt Hans aften. I år var det
rådmand Jette Skive som holdt
talen, og hun har velvilligt stillet
sin tale til rådighed for alle læse-
re af Paraplyen.

Natteravnene er kommet
til Harlev – og de er
kommet godt fra land
Den 24. juni påbegyndte godt 50
Natteravne i Harlev deres indsats
for at medvirke til at gøre Harlev
til en endnu mere tryg by.  
Natteravnene er lokale voksne,
forældre og bedsteforældre fra
Harlev, som går en tur i bymiljø-
et dag, aften og eventuelt nætter

Natteravnene havde en stand pa Harlev Dagen



Natteravnene blev startet på bag-
grund af et initiativ fra Børn- og
Unge Udvalget under Fællesrå-
det.
»Fællesrådet bakker op om den
store indsats Natteravnene allere-
de har ydet, og vi håber på fort-
sat stor tilslutning og opbakning
fra mange frivillige i byen, så by-
en kan få gavn af indsatsen i
mange år fremover. Indsatsen er
vigtig og er en investering, ikke
blot i byen, men ganske enkelt i
vores børns fremtid,« siger Jacob
Langvad Nielsen, formand for
Børn- og Unge Udvalget.

Sikker cykel- og gangsti
mellem Tåstrup og Harlev

Af Chr. A Jensen, 
Tåstrup Borgerforening
Så blev den endelig færdig, den
godt 1 km lange cykelsti mellem
Tåstrup og Harlev. Et længe næ-
ret ønske, som både Tåstrup
Borgerforening og Harlev Fælles-
råd igennem flere år har arbejdet
på at få opprioriteret på Aarhus
Kommunes anlægsbudget for
Vej- og Trafik.

Tåstrupvej har med dens bugte-
de forløb visse steder dårlige

oversigtsforhold, hvor bilister of-
te meget sent har opdaget fod-
gængere og cyklister. Det er nu
på bedste vis løst ved, at cykli-
ster, gående og de mange mo-
tionsløbere er kommet væk for
vejbanen. Arbejdet med at an-
lægge cykelstien startede i efter-
året 2015 med jordarbejdet og
etablering af dræn og grøftning,
asfalt og de mange skilte kom i
løbet af foråret 2016.
Cykelstien betyder, at der nu en
mere sikker skolevej for de børn
i Tåstrup, som skal til og fra
Næs højskolen, og en mere sik-
ker vej for borgerne i Tåstrup i
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øvrigt, som skal til og fra fritids-
aktiviteter,indkøb eller andet i
Harlev. Skiltningen angiver ale-
ne, at der er en cykelsti, men sti-
en er også tiltænkt gående. Vej-
ingeniør Mads Karresholm hos
Århus Kommune oplyser, at cy-
kelstien også er for gående, da
Tåstrupvej ikke har en bred ra-
bat, som kan bruges af fodgæn-
gere.

Aktivitetskalenderen

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
Aktivitetskalenderen har været
en af Dorte Vinds opgaver for
Fællesrådet. Hun har i mange år
utrætteligt sørget for at modtage
og videreformidle alle mulige ar-
rangementer og aktiviteter fra
foreninger og institutioner i Har-
lev området. Med hendes pen-
sionering stopper også aktivitets-
kalenderen i sin nuværende for,
som udelukkende er på papir.
Det er dog Fællesrådets hensigt
at kalenderen skal fortsætte, men
i en anden, elektronisk form. På
nuværende tidspunkt er det ikke
besluttet, hvorledes det skal ske,
men det arbejder Fællesrådet vi-
dere med. Det skal også nævnes,
at Dorte Vind har givet tilsagn

Cykel- og gangsti til Tastrup starter her med mange skilte

Cykelstien mellem Tastrup og Harlev vil være en sikker skolevej



om at medvirke med at få et nyt
system indført. Det er vi glade
for.

Harlev Dagen

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
Den 20. august afholdtes Harlev
Dagen for anden gang. Denne

gang på en lørdag. Programmet
var udvidet med flere aktiviteter,
som komitéen for Harlev Idræts-
og Kulturcenter stod for. Selvom
det var et flot program, blev til-
slutningen noget hæmmet at dår-
ligt vejr, men det er opfattelsen,
at dem, der mødte op fik en rig-
tig god oplevelse. På grund af
tidsfrister for trykning af dette

blad kan vi ikke nå at få et fyl-
digt referat med, men på forsi-
den bringer vi et billede, hvor
vinderen af bagedysten, Jette
Damgaard, får overrakt sin præ-
mie på 2500,- kr. I næste num-
mer af Paraplyen, bringer vi me-
re fra dagen, og formentlig også
et referat af evalueringen.
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Ved Dorte Vinds afskedsreception 1. juli

Af Ejgil Rahbek, 
formand for Bladudvalget
”Efter 38 års ansættelse har du
nu valgt at gå på efterløn. Ud af
de 38 år har du tilbragt en stor
del i Harlev som bibliotekar,
nemlig fra 1988 til i dag.
Vort samarbejde er foregået dels
i min tid som formand for Fæl-
lesrådet og især som formand
for Paraplyudvalget, hvor har vi
haft et godt og langvarigt samar-
bejde.
I år har Harlev Fællesråd 25 års
jubilæum, og du har været med
lige fra starten, så vidt jeg kan se
ud af papirerne. Harlev Fælles-
råd er stiftet den 20. marts 1991,
– er du med til at berette i Para-
ply nr. 1 fra 1994.
Allerede dengang var du med-
lem af det såkaldte informations-
udvalg, som havde Paraplyen
som sin hovedopgave. Øvrige
medlemmer var Frits Thomsen,
Knud Nicolaisen, Preben Arndt,
Lene Krath, Rita Graugard Peder-
sen og Hans Peter Madsen. Ho-
vedartiklerne i nummer 1 var at
fortælle om fællesrådets opgaver
samt hvilken linjeføring rute 55
nu skulle have.
Du har været med i en periode
af Harlev områdets udvikling,
hvor der er foregået store æn-
dringer. Du har været med til at
berette om det store arbejde,

som Herning motorvejen med-
førte for fællesrådet, indtil den
blev åbnet i 2003, som det beret-
tes om i Paraply nr. 25. Du har
været med til at berette om de
store bolig-udviklingsprojekter,
som er besluttet og udført på
Rød lundvej.
Dit udgangspunkt har altid været
biblioteket og alle de aktiviteter,
som du har været ansvarlig for
at sætte i gang. Du har også haft
fornemmelse for, at lave PR for
biblioteket, som det fremgår af
Paraply nr. 5 fra foråret 1996. På
forsiden er der et billede af dig
og teksten lyder:
”Her går det godt! Harlev Biblio-
tek har VIND i sejlene…..”

Det er da et reklamespot, som
TV2 ikke kunne have lavet bed-
re. Det var i øvrigt ca. 1 år efter,
at Magistratsafdelingen for Kultur
og Fritid ville have biblioteket i
Harlev lukket, og det blev des-
værre ikke sidste gang. Men det
blev afværget begge gange. Med
ibrugtagning af kombi-bibliote-
ket i 2010 håber vi så at al snak
om lukning er forstummet.
Med din professionelle tilgang til
biblioteksfaget og din interesse
for deltagelse i foreningslivet i
Harlev, især i de svære år i halv-
femserne med truslerne om luk-
ning, er det min og andres op-
fattelse, at du har en stor andel
i, at vi stadig har et bibliotek i

Formand for udvalget, Ejgil Rahbek, holder tale for Dorte
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Harlev. Det synes jeg, der er
grund til at vi skal være taknem-
melig for.
Du stod også fast, da Harlev

Fællesråd var ved at kollidere,
da næsten halvdelen af forret-
ningsudvalget i 1997 trak sig
med omgående virkning. Det

fremgår af Paraply nr. 11 fra for-
året 1999. Alligevel fortsatte du
ufortrødent i Info- og Bladudval-
get, som det nu hed. Nu var ud-
valget sammensat af Frits Thom-
sen, Lene Krath, Claus Greger-
sen, Ejgil Rahbek og dig.
Ja, Dorte, jeg kunne fortsætte.
Der er stadig 70 numre, at refe-
rere fra, men det skal jeg skåne
dig for. I alt har du været med
til at udgive 76 numre af Para-
plyen.

Der er mange ting at takke dig
for, ikke at forglemme dit store
arbejde med at udgive aktivitets-
kalenderen.

Men jeg vil slutte nu med at sige
tak for at godt og inspirerende
samarbejde gennem årene, og
ønske dig et godt otium og ikke
mindst fortsat god VIND i sejle-
ne fremover.”

Susanne Gilling, leder for lokalbibliotekerne i Aarhus holder tale for Dorte

Nyt fra Biblioteket

Af Lise Fauslet
lisfa@aarhus.dk

Reception
Fredag d. 1. juli sagde vi farvel
til Dorte Vind, som har været
bibliotekar på Harlev siden 1988.
Dortes sidste arbejdsdag var tors -
dag d. 30. juni. Dorte bød på
kaffe og flere af bibliotekets bru-
gere var forbi og gjorde dagen
festlig. Fredag d. 1. juli var der
reception, hvor forskellige sam-
arbejdspartnere og kollegaer var
mødt op med taler og festlige
sange.

Dorte sagde tak for sine mange
gode år på Harlev Bibliotek og
sluttede med: ”Jeg flyttede ikke
til Harlev, men Harlev flyttede
ind i mig”.

Ny bibliotekar
Jeg hedder Lise Fauslet og har
været ansat som bibliotekar på
Harlev Bibliotek siden 15. juni.
Når jeg ikke er i Harlev, kan I
fange mig på Aaby Bibliotek.

Jeg har tidligere arbejdet på
Statsbiblioteket, ved Hinnerup
Bibliotek og ved Faaborg-Midt-
fyn Bibliotekerne. Jeg har arbej-
det med studerende, som børne-
bibliotekar, med formidling af lit-
teratur til voksne, undervisning
og biblioteksbetjening af indsatte
på et fængsel.

Jeg holder meget af at møde
mennesker og se hvordan kultur
kan være med til at skabe nye
relationer. Derfor valgte jeg i
september 2014 at læse til cand.
mag. i diakoni ved Aarhus Uni-
versitet. På studiet har jeg været
fordybet i bl.a. menneskesyn,
etik, innovation og entrepre-
neurship.
I min fritid er jeg leder af en
sorg- og livsmodsgruppe.

Ny bibliotekar på Harlev Bibliotek
Lise Fauslet



Jeg glæder mig til at møde jer
borgere i Harlev og til samarbej-
det skolen og med de mange
aktive i kultur- og fritidslivet.

Velkommen på biblioteket!

Efterårets arrangementer
Tirsdag d. 25. oktober kl. 19-21
Sådan bliver du slank – og hol-
der vægten. Foredag ved læge
Charlotte Bech.

Torsdag d. 27. oktober og tors-
dag d. 24. november kl 19-21
mødes Læsekredsen.

Aftenens bog kan hentes på Bib-
lioteket ca. en måned før. Læse-
kredsen er åben, og tilmelding
sker ved afhentning af bogen.

Mandag d. 14. november kl. 19-
21 Skumringstime. Årets tema er
Fremtiden i Norden. Teksten læ-

ses af skoleleder på Næshøjsko-
len Lars Mølgaard. Og Harlev
koret synger under ledelse af or-
ganist Knud Haahr Bagger.

Torsdag d. 1. december kl.
16.30-17.30 Fernisering af årets
kunstudstilling med værker af In-
ge Chr. Pedersen. Der serveres
gløgg og pebernødder. Udstillin-
gen løber i november, december
og januar.
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Harlev Golf-Veteranturneringen

Af Niels Ole, Tom og Bente
Harlev Golf-Veteranturneringen
blev fredag den 8. juli afholdt i
strålende sommervejr på Aarhus
Aadal Golf Club’s bane.

I år var 20 golfspillere, med bo-
pæl i postnummer 8462 og 60+,
mødt til morgenmad og en lille
skarp, hvorefter alle spillede 18
huller på golfbanen. Efter 4 ti-
mer i dejligt sommervejr mødtes
vi i restauranten og fik serveret
en dejlig frokost.
Vinderen i damerækken blev
Bente Nordli og herrerækken
Jørn Pedersen – tillykke til vin-
derne.
Dejligt at der i år deltog så man-
ge og sæt allerede nu X i kalen-
deren – turneringen vil for 3.
gang blive afholdt den 2. fredag
i juli måned og i 2017 er det den
14. juli. Vi håber at se jer alle
sammen igen næste år. Tror vi
er mange flere 60+ som spiller
golf, så kom og vær med til
turneringen, som kun er for golf-
spillere med bopæl i 8462. På
gensyn i 2017.

Med Golfhilsen og på gensyn på
golfbanen i 2017

Af brugerrådsformand, 
Inger Graversen
September:
Mandag d. 12. september kl. 12:
Høstfest med dejlig mad og mu-
sik ved Kurt Jepsen.
Mandag d. 19. september kl. 13.
Damefrokost i cafeen.
Torsdag, 29. september kl. 14:
Gratis koncert med Aarhus Sym-
foniorkester, der kan købes kaffe
og kage mm.

Oktober:
Torsdag 13. oktober kl. 17.30:
Oktoberfest: 3 retters lækker
mad og musik, Kurt Jepsen.
22. oktober: Loppemarked.

November:
Torsdag d. 3. november kl.
17.30: Vinsmagning og Tapas.
Fredag d. 11. november kl.
18.00: Mortensaften.

Efter veterangolfturneringen er der hyggeligt samvær

Det sker på 
lokalcenter Næshøj



I Aarhus Kommune er der fokus
på at åbne alle Lokalcentrene op
for nye målgrupper, alle genera-
tioner, og nye borgere – også på
Lokalcenter Næshøj.
I løbet af foråret har vi haft et
par hyggelige aftner med øl- og
vinsmagning, hvor mange Har-
lev-borgere har fået en hyggelig
og fornøjelig aften. Det har væ-
ret en fornøjelse at se flere nye
mennesker i huset sammen med
alle de trofaste besøgende, der
kommer her ofte. Der er efter-
hånden mange yogahold på
Næs høj, hvor flere yngre også
melder sig. Som noget nyt starter
Herre-yoga et hold op tirsdag d.
9. august 2016. Vel mødt kære
mænd.

Generationsbrobygning:
Hver tirsdag formiddag kommer

en gruppe børn fra Spiloppen og
laver gymnastik og sanglege med
borgerne, der bor på Næshøj.
Det er til stor glæde for både
børn og beboere og vi håber det
må blive en tradition, der fort-
sætter længe ud i fremtiden. I
foråret var vi med i en lands-
dækkende kampagne Danmark
spiser sammen, hvor mange på
Næshøj mødtes til god mad, fæl-
lesskab og inspiration til selv at
tage initiativ til nye fællesskaber.
Vi er i gang med at planlægge et
træf for førtidspensionister i Har-
lev. Alle førtidspensionister ind-
bydes til frokost, en rundvisning
og en snak om, hvad et Lokal-
center er og hvad de kunne tæn-
ke sig at bruge centret til.
Det bliver mandag d. 24. okto-
ber 2016, kl. 13:00

Det kan blive kedeligt at spise
alle sine måltider alene. Derfor
har Cafeen på Lokalcenter Næs-
høj etableret endnu en spise-
gruppe, hvor der også er plads
til dig. Vi hygger os og spiser
sammen. Der vil være frivillige,
der tager imod og viser dig/jer
tilrette. Vi har tænkt, at spisefæl-
lesskabet skal være hver mandag
kl. 11-13.
Alle er meget velkomne.
Vi vil også i den kommende tid
have fokus på at flere Harlev-
borgere kan få glæde af vores
hus, cafe, aktiviteter og tilbud. Vi
tager rigtig gerne mod gode ide-
er til event, aktiviteter mm. for
børn, unge, børnefamilier, en-
somme, flygtning og alle andre,
så der kommer endnu mere liv i
huset og endnu flere får gavn af
Lokalcenter Næshøj. Vores dejli-
ge cafe er åben alle hverdage kl.
9-13.30 kom og nyd en dejlig
middag, lækker kage eller andet
godt.
Fra september og frem spiller
vores gode husorkester igen
hver torsdag kl. 14.

For mere information 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

Få flere oplysninger om aktivite-
ter på centeret på 
www. Lokalcenternæshøj.dk
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Der var dans og højt humør ved vinsmagningsaftenen

VIL DU
VIDE MERE?

Fællesrådets mødereferater
kan ses på hjemmesiden

harlevfr.dk

SKRIV TIL
PARAPLYEN
Husk at deadline 
til næste nummer
er 24. oktober



Af rådmand Jette Skive
God aften, og tak fordi jeg har
fået fornøjelsen af at holde årets
båltale her i Byparken i Harlev.
Og en fornøjelse – dét er det,
for jeg har et helt særligt forhold
til Harlev.
Jeg har boet i Skovby i mange år
– 21, for at være helt præcis –
og vi brugte Harlev meget, mens
vi boede der … blandt andet var
vi meget glade for jeres svøm-
mehal.
Jeg har også været til nogle rig-
tig gode byfester her i Harlev!
I forstår at feste og have det dej-
ligt – og så har I jo også lokal-
center Næshøj.
Et meget populært lokalcenter –
jeg får tit at vide af folk, som jeg
kender i Skovby, at de hellere
vil bo på Næshøj end i Galten.
Så det kan I bestemt godt være
stolte af her i Harlev!
En af grundene til, at der foregår
så mange spændende ting her i
byen, er det aktive foreningsliv.
Idrætsklub, spejdere, Sportsride-
klub, Kampsportcenter, Jagtfor-
ening, Golfklub, Fællesråd, for

nu at nævne nogle få – og Har-
lev-Framlev Grundejerforening,
som står bag Sankt Hans-arran-
gementet.
Her er mange aktiviteter for en
by af Harlevs størrelse – og rig-
tig mange borgere i alle aldre
deltager i de forskellige ting.
De fleste foreninger er afhængi-
ge af den frivillige indsats – så
selvfølgelig er der mange af jer,
der lægger en stor del af jeres
fritid og energi i det frivillige ar-
bejde – hvad enten det er som
trænere i sportsklubberne, frivil-
lige på lokalcentret eller noget
helt tredje.
Og der er da helt sikkert også
nogen, der har lagt et stykke ar-
bejde i at få bålet og arrange-
mentet her i aften op at stå.
Tak for det – og tak til alle, der
gør en frivillig indsats.
Hvis folk ikke valgte at give en
hånd med, så ville Aarhus heller
aldrig kunne gennemføre alle de
store projekter, som vi kaster os
ud i – Tall Ship Race, Classic Car
Race, Aarhus Festuge – ikke at

forglemme Kulturhovedstad
2017.
Men vi ville heller ikke se alle
de mindre, men ikke mindre vig-
tige initiativer, der vokser frem
på kryds og tværs i kommunen,
hvor mennesker i alle aldre mø-
des og samles om en eller anden
form for fællesskab.
Vi VIL fællesskabet og hinanden
– og vi er på den måde med til
at gøre en indsats mod den en-
somhed, som mennesker i alle
aldre kan blive ramt af, og som
ødelægger vores livskvalitet og
gør livet mere gråt, end det be-
høver at være.
I Aarhus gentænker vi samarbej-
det mellem civilsamfundet og
kommunen – og det så meget, at
vi faktisk bliver set som et forbil-
lede for resten af landet, hvad
angår frivillighed og medborger-
skab.
Derfor har vi nu søgt om at blive
Europæisk Frivillighovedstad i
2018 – vi kan jo lige så godt
fortsætte, når vi nu er så godt i
gang som Kulturhovedstad ;-)
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Båltale Sankt Hans

Indgang til bålpladsen var spejdernes flotte portal

Rådmand Jette Skive holdt båltalen
Sankt Hans aften



Vi bliver nødt til at vente til de-
cember, før vi får at vide, om vi
bliver Frivillighovedstad – men
hvorfor skulle vi ikke blive det?
Når hele Aarhus går sammen om
noget, så rykker det altså!
Vi kan virkelig være stolte af vo-
res aktive frivillige – og det sy-
nes jeg, vi også skal fejre i aften,
samtidig med, at vi markerer, at
sommeren er på sit højeste.
Vi nyder den eksplosion af far-

ver, som naturen byder på lige
nu – blomster i alle nuancer,
indrammet af grønt i mange af-
skygninger.

Og vi nyder de første nye grønt-
sager og bær – hvad er skønnere
end at smovse i nye kartofter,
asparges og søde, røde jordbær?

Vi kan glæde os over, at selv om
lyset nu begynder at tage af – så

vil de lyse aftener og nætter fort-
sætte en tid endnu – og komme
igen til næste år.

Og først og fremmest kan vi
glæ de os over, at hvis vi VIL, så
kan vi i fællesskab få de gode
ting til at ske og få verden … el-
ler i hvert fald vores lille del af
den … til at flytte sig.

Rigtig god Sankt Hans aften!
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Ny deltagersucces i Det Østjyske Bakkeløb

Af Kaj Sommer
Med 493 cykelryttere nåede vi i
dette års DØB næsten op på sid-
ste års rekorddeltagelse på 505
deltagere.
Og dette til trods for, at vejrud-
sigterne hele ugen faktisk var ret
dårlige og lovede regn på dagen.
Heldigvis kom den ikke, og det
blev faktisk rigtig godt cykelvejr
denne onsdag aften.
6o km-ruten er stadig langt den
foretrukne blandt deltagerne, og
vi havde derfor i år opdelt star-
ten i 4 etaper. Og det var en rig-
tig god ide. Presset på vejene
var i starten af løbet langt min-
dre end tidligere.
Af nye tiltag var tidtagning med
chip, hvilket selvfølgelig gav den
enkelte deltager den rigtige kø-
retid. Et klart fremskridt i forhold
til tidligere.
30 km-ruten er stadig lidt af et
problem med hensyn til deltagel-
se. Ruten var i år ændret til en
helt ny rute via Skovby, Sjelle,
Herskind Hede og via Storring
tilbage til Harlev. Dette for at
undgå de hidtidige færdselsmæs-
sige problemer i Stjær, hvor alle
3 ruter tidligere gik igennem.
Der blev taget godt imod denne
ændring, og vi bibeholder den
formodentlig fremover. 30 km-

ruten tager også med denne æn-
dring sigte på større lokal delta-
gelse, da den er bakkemæssigt
lidt “mildere” end den tidligere.
Det lykkedes dog ikke helt, men
vi ser frem til flere (ikke mindst
lokale) deltagere på denne rute
fremover.

En overvejelse kunne i øvrigt
væ re også på en eller anden må-
de at løfte 13 km-Ruten ud af
Stjær. Det vil jo være allerbedst,
hvis ingen af de tre ruter på no-
gen strækninger kan komme til
at møde hinanden.
I øvrigt havde DØB tiltrukket en

Travlhed ved indskrivning til Bakkeløbet



række kendte ryttere fra det øst-
jyske. Det var dejligt og rigtig
godt, at DØB efterhånden range-
rer højt blandt cykelryttere i net-
op Østjylland. Rigtig mange kø-
rer på cykel her.
Generelt ros som helhed fra del-
tagerne i løbet. Men en kedelig
situation opstod, da en flok ryt-
tere kørte forkert hele 2 gange
ved Jeksen og senere kørte i
modsat retning af løbets generel-
le kørselsretning i dalsænknin-
gen på Kollens Møllevej (mellem
Adslev og Stjær).
Som vi ser det, ignorerede den-
ne gruppe helt vore vagters pro-
tester mod deres kørsel. Det var
en situation, som vi på ingen
må de kunne forudse, men vi vil
selvfølgelig tage den ad notam
og finde ud af, hvordan vi und-
går en lignende situation næste
år. Den må simpelthen aldrig ske
igen. Men det betyder nok, at vi
skal have yderligere vagter på
specielt disse steder. Og måske

andre. Så der bliver alt andet li-
ge brug for flere vagter næste år.
Økonomien omkring løbet er i
skrivende stund endnu ikke op-
gjort, men vi forventer, at DØB
kan bidrage til det kommende
arbejde omkring udbygningen af
vore indendørs sportsaktiviteter
med et beløb, der ligner sidste
års.
Vort mangeårige medlem af sty-
rekomiteen, Henning Jeppesen,

har valgt at stoppe i år. Henning
har været med lige fra starten og
deltaget utrætteligt i både løbs-
planlægning og ved selve løbet.
Vi vil benytte denne lejlighed til
at sige ham tak for indsatsen.
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Start af det allerførste hold eliteryttere. Det er en Tesla, der er løbslederbil

Det allersidst startende hold med især børn og forældre




