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     HARLEV 
      FÆLLESRÅDS 
       MEDLEMMER: 
 

  Andelsboligforeningen Bøgebakken 
  Andelsboligforeningen Næshøj 
  Andelsboligforeningen Rødlund 
  Andelsboligforeningen Teglhøjen 
  Beboerforeningen Harlev Syd    
  Bofællesskabet 
  Børnehaven Næshøj 
  Børnehaven Pilehaven 
  Den Integrerede Institution Kompasset 
  Den Integrerede Institution Regnbuen            
  Framlev og Omegns Borgerforening 
  Fritidsklubben Næshøj 
  Gl. Harlev Borgerforening 
  Grundejerforeningen Araliavej 
  Grundejerforeningen Harlev Vest 
  Grundejerforeningen Rødlundvej 495-533
  Harlev App 
  Harlev Banko Støtteforening
  Harlev Bibliotek 
  Harlev Biblioteks Venner 
  Harlev Brugsforening 
  Harlev Erhvervsforening 
  Harlev Fitnessmaster 
  Harlev Frimærkeklub 
  Harlev Idrætsklub 
  Harlev Jagtforening 
  Harlev Konservative Vælger-forening 
  Harlev og Framlev Kirkers Menighedsråd 
  Harlev-Framlev Grundejerforening 
  Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv 
  Harlev-Framlev Vandforsyning I/S 
  Hørslev-Samvirket 
  KFUM Spejderne 
  Lillering Forsamlingshus 
  Meny 
  NICHE Forening og Forlag
  Næshøjskolen 
  Næshøjrådet Lokalcenter Næshøj
  Parcelfor. Harlev af 1999 
  Rødlundparken 
  Salon Saksen 
  Socialdemokraterne i Harlev 
  Tandlægehuset 
  Tåstrup Borgerforening 
  Vejfonden Vårgyvelvej 
  Venstre i Aarhus Vest 
  Vuggestuen Den Grønne Gren 
  Aarhus Aadal Golf Club  

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. 

Tryk: Laser Tryk A/S · Oplag 2250 eks.  

HVAD SKER DER I HARLEV – OG HVORNÅR? 

HARLEV KALENDER & NYHEDER udgives af Harlev Fællesråd og
Harlev Framlev Grundejerforening, via vores nye HarlevApp, 

den kan også ses på www.HarlevApp.dk 
Alle kan benytte kalenderen og nyheder, og alle kan få opslag med. Vores mål er, at

samle alt information om Harlev i den nye portal og App – brug dem flittigt.  

KOORDINER ARRANGEMENTER. 
Se og benyt HarlevApp så arrangementer ikke kolidere. 

Fællesrådet hjælper gerne med oprettelse eller materiale indlæggelse

PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. 
Indlæg modtages gerne på mail: post@harlevfr.dk 

NÆSTE NUMMER AF PARAPLYEN UDKOMMER 
6. juni 2020, ”deadline” den 23. april.

MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET  
 fremsendes på mail. post@harlevfr.dk 

HARLEV FÆLLESRÅD 
Næshøjvej 41 w  8462 Harlev J 

www.harlevfr.dk 

www.harlevfællesråd.dk 

E-mail til fællesrådet: post@harlevfr.dk 

FORRETNINGSUDVALGET 
Merethe Raundahl, formand, telefon 20919905 

Egon Leegaard Jørgensen, næstformand 

Jacob Langvad Nielsen, næstformand

Carsten Dam Hyldal, sekretær

Kaj Sommer, kasserer

Ejgil Rahbek

Christian A. Jensen

Bente Nordli

Thomas Jacobsen  

Sol Brita Strømbo

 

UDVALG
Børn og Unge: Jacob Langvad Nielsen (ud.fmd), Egon Leegaard Jørgensen, Merethe Raundahl 

Trafik, Veje og Byplanlægning: Carsten Dam Hyldal (ud.fmd), Ejgil Rahbek, Thomas Jacobsen, Ejgil 
Rahbek

Natur og Miljø: Christian A. Jensen (ud.fmd), Thomas Jacobsen, Sol Strøm Hansen

Seniorer og Ældre: Bente Nordli (ud.fmd), Egon Leegaard Jørgensen, Ejgil Rahbek

Info og Blad: Ejgil Rahbek (ud.fmd) , Aksel Buchard, Claus Gregersen, Anja Nalholm Nielsen 

Copyright på Paraplyens tekst, tegninger og fotos tilhører skribenten/tegneren/fotografen og bladet.  

2  
PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 90 – MARTS 2020  



3  

Orientering fra Fællesrådet 
 

Af Ejgil Rahbek, ejgil.rahbek@gmail.com 

 
Politik for Arkitektur og Bykvalitet  
 
Aarhus Kommune har igangsat arbejdet med en 
ny politik for arkitektur og bykvalitet, der skal være 
med til at danne rammen for udviklingen i Aarhus 
Kommune i de kommende år. 
 
Fællesrådet er inviteret med til at udarbejde for-
skellige temaer for arkitektur og bykvalitet. 
Seneste møde blev afholdt i februar 2020.  
 
Her vil vi fremhæve forskellige temaer, som vi vil 
blive involveret i.  
 
- At politikken skal være et godt og konkret værktøj 
for mange målgrupper. - Hvad gør den til et godt 
værktøj? 
- At politikken skal kunne favne hele Aarhus Kom-
mune på tværs af forskelligheder – f.eks. mellem 
opland og midtby. Hvordan bliver politikken på én 
gang samlende med fokus på det, vi er fælles om 
– det unikke ved Aarhus Kommune – mens vi også 
omfavner forskellighederne? 
- Et vigtigt tema er det, der handler om et et be-
greb, som lige nu kaldes det ”Stedbundne Poten-
tiale”. 
Hvordan kan vi øge fokus på dét, vi værner om og 
bygger videre på i et givent lokalområde, mens vi 
også åbne op for nye visioner, udvikling og sam-
menhæng på tværs? 
 
 
Oplandsudvalg  
 
Byrådet har besluttet at oprette et såkaldt oplands-
udvalg. Det lyder jo spændende, når man bor i vort 
område, som må betegnes som et oplandsområde. 
Det ser ud til at fællesrådene skal have en rime-
ligt fremtrædende rolle, så i Harlev Fællesråd ser 
vi frem til et samarbejde med udvalget. I februar 
2020 blev afholdt et møde i Harlev og vi forventer 
at berette mere om det møde i næste nummer af 
Paraplyen.     
 

Udvalget består af fem byrådspolitikere udpeget af 
gruppeformandskredsen: 
 
Ango Winther (formand) 
Anette Poulsen 
Mette Skautrup 
Almaz Mengesha 
Gert Bjerregaard 
Opgaveudvalget har 5 eksterne medlemmer, der er 
godkendt af Magistraten: 
 
Simon Axø, Forstander Testrup Højskole 
Marianne Levinsen, Forskningschef ved Center for 
fremtidsforskning. 
Heidi Hjort Thuesen, Partner og forretningsområ-
dechef for Arkitema Urban 
Peter Vestergaard, Formand for investeringssel-
skabet Bivest A/S, medlem af Spar Nords bankråd 
og bestyrelsesmedlem i Syddjurs Egnsteater. 
Flemming Larsen, Medlem af Lystrup-Elsted-Elev-
Nye Fællesråd.   
 
Nedenfor bringer vi i forkortet form kommissoriet 
for udvalget.  
 

KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG 
OPLAND 
 
Oplandsudvalget er nedsat af Aarhus Byråd som et 
såkaldt etårigt §17.4 udvalg. 
Omdrejningspunktet for opgaveudvalgets arbejde 
er at komme med implementerbare anbefalinger til 
hvordan man kan understøtte Oplandet. Udvalgets 
ambition er, at anbefalingerne skal omsættes til 
konkret politik. 
Oplandsudvalget vil bruge erfaringerne fra de 
små nære samfund og bygge videre på det, der 
allerede findes. Udvalget vil tænke lokalsamfunde-
nes synspunkter ind i et tættere samarbejde med 
fællesråd og andre lokale kræfter samtidig med at 
man i fællesskab sikrer, at dem, som ikke kan tale 
for sig selv eller tale højt nok, også får en stemme. 
Lokalsamfundene må gerne rykke i forskellige 
retninger, men der skal være en kommune i ba-
lance i forhold til service og infrastruktur. Udvalget 
vil skabe plads, så medborgerskab kan trives og 
udfolde sig, og gøre rammerne i de kommunale 
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institutioner åbne og rummelige. Det er borgerne, 
der sætter retningen og udvalget vil give plads til 
de lokale stemmer og sammen med dem definere 
og afgrænse de temaer som udvalget skal arbejde 
med. 
 
Temaer 
Oplandsudvalget vil behandle følgende temaer: 
 
1) Tættere kobling mellem byråd og fællesråd 

Fællesrådene er Lokalsamfundenes paraplyor-
ganisation for  menighedsråd, skoler, biblioteker, 
børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, 
idrætsklubber og ungdomsorganisationers lokale 
afdelinger, almindelige borgere m.fl. 
- Et forum for drøftelse af lokale spørgsmål, og 
fællesrådene kan være katalysatorer for lokale 
aktiviteter, events, mv. 
- Borgernes talerør til byråd og den kommunale 
forvaltning, hvilket bidrager til at styrke dialogen 
mellem lokalområderne og Aarhus Kommune. 
- En af hovedaktørerne i opfølgningen på byrådets 
mål om borgerinddragelse og medborgerskab. 
Fællesrådene er naturligvis høringspart ifm. pro-
jekter i deres lokalområder, og de har desuden ofte 
foretræde for Teknisk Udvalg ifm. behandling af 
lokale sager. Herudover deltager byrådspolitikerne 
jævnligt i lokale debatmøder, når de bliver inviteret 
af fællesråd. 
Med afsæt i fællesrådene i oplandet vil Oplandsud-
valget søge svar på følgende spørgsmål: 
- Hvordan sikrer vi, at fællesrådene i oplandet bli-
ver mere repræsentative, bl.a. i forhold til rekrutte-
ring af unge? 
- Hvordan synliggør vi de gode historier om, hvor-
dan oplandsområder med velfungerende fællesråd 
opnår resultater? 
- Hvordan kan vi eventuelt styrke byrådets og/eller 
udvalgenes dialog med fællesrådene i forbindelse 
med de ordinære politiske møder på rådhuset og 
hvordan kan det komme oplandet til gavn? 
- Hvordan kan byrådet og/eller udvalgene eventuelt 
rykke ud i oplandet og være synlige - i samarbejde 
med fællesrådene? (fx ”politiske træffetider”, by-
rådsmøder eller udvalgsmøder halv- eller helårligt i 
udvalgte oplandsbyer) 
- Hvordan kan fællesrådenes lokalsamfundsbeskri-
velser eventuelt bringes mere i spil i byrådets og 
udvalgenes arbejde? 
 
2) Infrastrukturen og byudvikling i forhold til op-
landsbyerne 
 

Der arbejdes løbende med at skabe så god 
mobilitet som muligt for alle borgere i Aarhus. En 
lang række projekter er under anlæg og mange på 
tegnebrættet. 
Arbejdet på infrastrukturområdet kan opdeles iføl-
ge typer af projekter: 
- De store infrastrukturprojekter 
- De mindre infrastrukturprojekter 
- Projektet ”Mobilitet som en Service”, der kobler 
forskellige transportformer i en app-løsning og gør 
det lettere at tage andre med på sin biltur. 
Der er en tæt dialog med de enkelte lokalsamfund 
om de forskellige infrastrukturprojekter – ikke 
mindst ift. prioriteringen af de mindre projekter. 
På denne baggrund vil Oplandsudvalget søge svar 
på følgende spørgsmål: 
- Hvordan kan dialogen om infrastruktur i de enkel-
te lokalsamfund eventuelt videreudvikles? 
- Hvordan kan byrådets grundlag for prioritering af 
midler til infrastruktur eventuelt videreudvikles? 
- Hvordan lykkes vi med projektet ”Mobilitet som en 
Service”? 
- Hvordan spiller udviklingen af infrastrukturen 
sammen med den generelle byudvikling i 
oplandsbyerne? 
 
3) Kultur-/fritidstilbud og -behov i oplandsbyerne 
 
- Hvordan kan kulturtilbud bidrage til at gøre det 
attraktivt at bo i oplandet. 
- Hvordan kan Aarhus Kommune bedst understøtte 
kulturtilbud i oplandet? 
- Hvordan kan best practice udbredes mellem 
oplandsbyerne? 
- Hvordan udnytter man bedst de kommunale facili-
teter? 
- Hvordan understøtter man de lokale ildsjæle? 
 
Undersøgelse af kulturtilbud i oplandet 
Som led i udvalgets arbejde er det ambitionen at 
udvælge 2 fritliggende bysamfund, hvor man som 
eksperiment og i samarbejde med lokalsamfundet 
kan undersøger, hvordan kulturen ser ud her fra 
borgernes perspektiv. Viden fra eksperimenterne 
skal indgå i udvalgets videre arbejde og anbefalin-
ger. 
 
4) Kommunikationsformen i forhold til oplandsby-
erne 
 
Kommunikation er i rivende udvikling. Nye kommu-
nikationskanaler opstår og vokser sig hurtigt store, 
mens de klassiske massemedier mister gennem-
slagskraft. 
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Aldrig har der været flere kommunikationskanaler 
og aldrig har det været sværere at nå målgrupper-
ne med et budskab. 
 

Vejharmonisering 
 
I Paraplyen har vi ved flere lejligheder berettet om 
det arbejde, som pågår med at omdanne offentlige 
veje til private veje i  Aarhus Kommune. På rådhu-
set kaldes det ”Vejharmonisering”.  
 
Det har stødt på en del modstand fra grundejere, 
som nu lige pludselig pålægges nogle ekstra om-
kostninger til bl.a. vedligehold og snerydning. 
 
I fællesrådets forretningsudvalg har vi drøftet sa-
gen indgående, fordi der også i vort område er en 
del modstand fra grundejere, og fordi vi er udpeget 
som et af de første områder, hvor harmoniseringen 
skal gennemføres.  
 
Som følge af den store modstand har kommunen 
valgt en mere dialog orienteret behandling, og 
Harlev Fællesråd blev indbudt til et dialogmøde i 
februar. I næste nummer vil vi berette yderligere 
om emnet med et referat af mødet og en generel 
status. Som et oplæg til den forbedrede dialog 
bringer vi i uforkortet form en henvendelse fra 
Flemming Larsen fra fællesrådenes arbejdsgrup-
pe til Kim Gulvad Svendsen, som er kommunens 
projektleder på harmoniserings projektet. 
 

Kære Kim Gulvad Svendsen 
 
Vi har i fællesrådenes arbejdsgruppe drøftet et dia-
logmøde også i lyset af, at en række fællesråd har 
udtalt sig ret kritisk om kommunens beslutning om 
at gennemføre harmoniseringen. I lyset heraf tror 
vi, at det vil være mest hensigtsmæssigt at indlede 
dialogen med et møde mellem dig og de fællesråd, 
der aktuelt er berørt af projektet, idet veje i deres 
område har fået varsel om omlægningen. 
Formålet med et sådant møde vil være at klæ-
de fællesrådene - og måske jer, på, til at kunne 
indgå i en fremadrettet dialog om, hvorledes vi i 
fællesskab kan arbejde for en hensigtsmæssig 
og ordentlig løsning for de berørte beboere og 
ejendomsejere. 
Vi ønsker en dialog om, hvorledes kommunen kan 
tænkes at bidrage med konkrete forslag til løsnin-
ger til hensigtsmæssige fysiske afgrænsninger af 
de enkelte vejlav. Hvordan kan og vil kommunen 

bidrage til at sætte processen i gang, hvad er 
kommunens erfaringer med hensyn til størrelsen af 
vejlav og hvordan løser man i praksis de proble-
mer, der opstår, når ejendommene i et område 
ligger fordelt på parcelveje og 
stamveje og nogen ejendomme måske med 
adresse på begge veje o.s.v. Hvordan kan og vil 
kommunen kunne bidrage til forslag til rimelige 
fordelingsnøgler, f.eks. mellem private parcelhus-
ejere, kommunale institutioner og erhvervsvirk-
somheder i et område. Bør man og kan man f.eks. 
holde stamveje uden for den aktuelle proces. 
Hvilke positive erfaringer har man med harmonise-
ringsprojekter andre steder og hvordan er fordelin-
gen af klager til kommunen over vejenes tilstand 
fordelt på kommunalt vedligeholdte veje og privat 
vedligeholdte veje. 
I de daglige diskussioner savnes der konkrete svar 
på, hvorledes situationen vil blive håndteret, i de 
formentlig få tilfælde, hvor en privat parcelhusejer 
nægter at tilslutte sig fællesskabet. Kan de øvrige 
borgere være trygge ved, at de vil få kommunal 
bistand til at sikre en fælles betaling af udgifterne. 
Er der eksempler herpå. 
Bør der og er der efter din mening taget politisk ini-
tiativ med henblik på at sikre en ret for kommunen 
til at pålægge ejere at indgå i et vejfællesskab, der 
naturligvis skal opfylde grundlæggende demokra-
tiske krav. 
Vi tror som sagt at en dialog om disse spørgsmål 
blandt de aktuelt berørte fællesråd er påtrængen-
de. Vi kan senere drøfte, hvorledes debatten kan 
bredes ud til alle fællesråd i kommunen. 

Med venlig hilsen 
Flemming Larsen 
På vegne af fællesrådenes arbejdsgruppe 
 
         
Repræsentantskabsmøde 
 
Repræsentantskabsmødet er fastsat til torsdag 
den 12. marts 2020. Carsten og Ejgil er på valg og 
begge genopstiller. Egon ønsker at trække sig og 
genopstiller ikke. Fællesrådet kommer ud af året 
med et pænt overskud.   
 
 
 
 
 



6  
PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 90 – MARTS 2020   

2. marts -31 marts  
Kunstudstilling ved Jun Man Shen 

Jun Man Shen er en kunstmalerinde fra Kina med 
speciale i akvarel på rispapir. Hun har en uddan-
nelse fra Shanghai Arts & Crafts College samt en 
uddannelse som konservator inden for cloisonné, 
kinesisk porcelæn og glasmaleri.  
Jun finder inspiration fra skønheden i naturen, og 
hendes motiver breder sig fra landskab-, dyr- og 
blomsterværker. Hun maler impulsivt og fører 
penslen med store strøg efter hukommelse og 
følelser. Kunstværkerne er ekspressive og fantasi-
fulde.  

Mandag den 23. marts kl. 16.30 -18.00 
Bogcafe – de gode romaner 

Mangler du inspiration til, hvilken roman du skal 
læse næste gang? Så kom til bogcafe med bib-
lioteksformidlerne Karina Høyer og Louise Ryge 
Duus. De giver dig læsetips til den næste gode 
læseoplevelse 

Torsdag den 26. marts kl. 19.00-21.00 
Læs og snak! Harlev læsekreds - Dødeva-
skeren af Sara Omar 

Kom og læs og snak om bøger sammen med 
andre. Denne aften diskuterer vi Dødevaskeren af 
Sara Omar. 
Frmesk er barn i Kurdistan og voksen i Danmark, 
og bogen følger hende begge steder. Uanset ge-
ografisk placering er fællesnævneren dog, at hun 
lever et liv i undertrykkelse og vold - alene fordi 
hun er af hunkøn. 
Bogen kan hentes på biblioteket en måned før. 

Tirsdag den 21. april kl. 18.45-21.00 
Rask og glad – tak dine unikke mikrober  

Ny forskning viser, at mikrober i vores tarm, på 
vores hud og i vores hulrum påvirker vores helbred 
fra det sekund, vi kommer til verden. Hør om, 
hvordan du styrker dine mikroorganismer, så de 
optimerer dit immunforsvar, din fordøjelse og din 
mentale balance. 
Professor Oluf Borbye Pedersen tager os med ind 
i et ufatteligt stort og fascinerende univers af bitte-
små organismer, mikrober: nu taler vi ikke længere 
kun om bakterier i tarmen, men også om farvestrå-
lende vira, svampe, arkæer og bakteriofager som 
er på vores hud og som fylder alle vores kroppes 
hulrum fra luftveje, fordøjelseskanal til vagina, 
og som påvirker vores helbred fra det sekund, vi 
kommer til verden. 
Vi livestreamer fra trappen på Harlev bibliotek. 

Foråret 2020 på Harlev Bibliotek
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Kom og hyg dig og få små tips om strikning. Jette A 
fortæller gerne om små fif til opslagning/aflukning, 
montering, alt efter hvad deltagerne har lyst til at 
høre om. Medbring hækle/strikketøj, snakketøj, 
kaffe eller andet, som du behager. 

Man møder bare op, og alle er velkomne.

Ny Bibliotekar På Harlev Bibliotek

Har du været et smut forbi biblioteket siden den 
01.01.2020, så har du måske lagt mærke til et nyt 
ansigt bag skranken.  

Jeg heder Malene Højvang Jensen, og jeg vil være 
at finde på Harlev bibliotek Hver mandag fra 10-16 
og hver torsdag fra 14-18.  

Jeg har været ansat hos Aarhus kommunes 
biblioteker som bibliotekar siden sommeren 2018, 
hvor jeg har været vikar blandt andet på Gellerup, 
Sabro og Åby Bibliotek.  

Jeg glæder mig til rigtig at komme i gang her på 
Harlev Bibliotek og kan allerede nu mærke, hvor 
meget stedet bobler af liv og læseglade lånere.  
Har du forslag til kommende programmer, brug for 
en anbefaling eller noget helt tredje, så kom ende-
lig forbi biblioteket og få en snak.

Babycafe:  

Torsdag 19 marts kl. 11.30 
Torsdag 30 april kl. 11.30 
Savner du at mødes og udveksle erfaringer om-
kring din baby? Så kom på babycafe på Harlev 
Bibliotek. 
De tre caféer tager aktuelle emner om som moto-
rik, kost, massage og sprogudvikling, og der er mu-
lighed for at mødes og snakke, udveksle erfaringer 
og drikke en kop kaffe sammen. 
Vi får besøg af blandt andre en fysioterapeut og en 
sundhedsplejerske. 
 

Børnefilm: 

Mandag den 30. marts kl. 10.00 
Vi viser sjove og skøre film på trappen i biblioteket.  
For børn imellem 2 og 5 år 
 

Strikkecafe: 

Mandag den 30. marts kl. 19.00 
Mandag den 4. maj kl. 19.00 
Mandag den 8. juni kl. 19.00 
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Nu ”lysner” det

Omkring årsskiftet skete der en del, hvad an-
går Lokalarkivets ”besætning”, så ud over vi tre 
”gamle” består gruppen af frivillige medarbejdere i 
arkivet af to nye samt én helt ny. 

Forklaringen følger her: Lone Hindø og Ole Dyrby 
meldte sig i efteråret til at tage del i arbejdet sam-
men med vi andre - Bent Bomholt, Ruth Kaae og 
undertegnede. Derudover har Anders Buch-Jepsen 
tilbudt at opdatere/arbejde med arkivets hjemmesi-
de, http://www.harlevframlevlokalarkiv.dk/. 

Det vil ske løbende fra årsskiftet.  
Arkivet tog 2018 afsked med Anders Vestergaard, 
der var blevet tilknyttet arkivet allerede, mens Rig-
mor Frandsen var arkivleder. 1995 overtog 
Anders lederskabet. Allerede 2019 afgik Anders 
ved døden. Æret være hans minde. 
 
I årets løb har vi været i stand til at flytte lidt rundt 
på arkivets effekter, idet vi har fået stillet et såkaldt 
”fjernlager” til rådighed. Her henstilles, hvad vi 
ikke direkte har brug for i det daglige arbejde, og 
det befinder sig i en sådan afstand, at vi nemt og 
hurtigt kan få ”fingre” i det igen.

På det seneste er vores IT-udstyr blevet opgrade-
ret, og det er planen, at vores store billedsamling 
over tid bliver skannet og lagt ind i den offentligt 
tilgængelige database, https://arkiv.dk/. Dette ar-
bejde sker løbende og vil tage lang tid at gennem
føre. 

Kig gerne derind. 

I årets løb har arkivet samarbejdet med Bibliote-
kets Venner/Biblioteket om 2 arrangementer. 
I februar, hvor Mikael Witte havde Aase Rasmus-
sen i ”den varme stol”, og hvor arkivet lavede en 
billedserie Harlev set gennem kort og foto 1787 
til 2019. 15. juni lavede arkivet en udstilling af 
plancher, der viste fotos af de ret mange danne-
brogs-faner, som arkivet selv råder over, og de 
faner, der bruges lokalt blandt andet af spejderne 
og af Næshøjskolen samt HIK og Næshøjskolen.
 
Arkivet er åbent hver torsdag kl. 15 – 17, dog ikke 
de dage , hvor Næshøjskolen har ferielukket.  

Foto: Aksel Buchard
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Mandag den 27. januar, mødtes en stor flok inte-
resserede borgere i caféen på Lokalcenter Næshøj 
til det årlige orienteringsmøde og efterfølgende 
valg til Næshøjrådet.

De fremmødte blev budt velkommen af såvel den 
nytiltrådte forstander Louise Østergaard Chri-
stensen, frivilligkonsulent Ulla B. Jørgensen og 
formanden for Næshøjrådet, Inger Graversen. De 
to nytiltrådte fortalte lidt om deres fremtidige opga-
ver og gav udtryk for stor glæde ved at arbejde på 
Lokalcenter Næshøj.

Inger Graversen omtalte arbejdet i Næshøjrådet og 
en del af de opgaver, som påhviler rådet, der hidtil 
har bestået af 7 valgte personer. Et par er sprunget 
fra, hvorfor Inger opfordrede til at nye melder sig 
på banen.

Der afholdes møder ca. hver anden måned, hvor 
både forstander og konsulent deltager. Derudover 
deltager formanden og næstformanden i 2 – 3 
møder.

Inger omtalte opgaver, der skal løses i foråret: 
Hvad er planen med / kan shelteren bruges til? 
Hvad gør man ved det tomme gedehegn? 
Vi skal have drivhuset gjort forårsklart!

Inger omtalte en del af den lange række af aktivite-
ter, der sker på  Lokalcenter Næshøj: Madklubber-
ne – værkstedet – malerkurserne – spisegrupper-
ne – og mange, mange flere. Derudover omtalte 
hun bladet NÆSHØJ-NYT, hvori man kan finde 
kontaktpersoner til de enkelte aktiviteter. Sluttelig 
opfordrede Inger ”alle” til at melde sig til en aktivi-
tet, der passer den enkelte.

Udfaldet af valget til Næshøjrådet blev således: 
Inger Graversen, Ruth Kaae, Kaj Mikkelsen og 
Henning Gissel og Anton Nielsen. Poul Hoppe 
varetager kassererfunktionen.

Nyt fra Næshøjrådet

Foto: Aksel Buchard
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Tekst: Dorte Hansen  Foto: Aksel Buchard

Forsamlingshuset i Gl. Harlev har stået tomt det 
sidste års tid. Mange har undret sig over, hvad der 
mon sker.  
Efter ejerens død sidste år, blev forsamlingshuset 
solgt til en entreprenør. Han har søgt kommunen 
om at få bebygget grunden til 3 parceller. Derfor 
står det gamle hus til nedrivning, og en æra er 
forbi.

Forsamlingshusets historie startede i et hus, som 
lå på marken nord for det nuværende. 
Det blev dog for gammelt og var i dårlig stand. 
Bestyrelse udsendte derfor i 1935 en tegningsliste, 
hvor man anbefalede indkøb af fattighuset ved 
siden af til et nyt forsamlingshus. 
Det var større, og der ville blive plads til både 
scene, en stor og  lille sal, samt gode køkkenfor-
hold, toiletfaciliteter og garderobeforhold og en stor 
parkeringsplads samt en god brønd!

Tegningslisten blev sendt til interessenter i om-
rådet, der alle skulle være ejendomsbesiddere. 
Man betalte efter økonomisk evne med priser på 
5, 10, 12 eller 35 kr. pr. år. Sådan fik man penge til 
at købe og holde det nuværende hus. Prisen var 
4000 kr., og ombygningen kostede 6000 kr.

Formålsparagraffen var at bygge og drive et gym-
nastik- og forsamlingshus. Huset skulle anvendes 
til gymnastik, møder, foredrag, leg, dans og andre 
selskabelige sammenkomster for interessenterne 
med husstand. Huset kunne dog lejes, dog ikke 
til dans eller til foreninger med kun selskabelige 
formål. Spirituøse drikke var forbudt, og berusede 
personer var forment adgang. 
Forsamlingshuset havde i mange år en vært, som 
skulle stå for renholdelse, kaffebrygning, fyring 
med mere. Skolerne i Gl. Harlev brugte forsam-
lingshuset som gymnastiksal, og pastor Ejås lejede 
det til sine ungdomsmøder.

Et halv år efter køb og ombygning holdt aktionæ-
rerne indvielsesfest. 200 personer deltog, så den-
gang var der virkelig opbakning. Men efter et par 
år begyndte de økonomiske problemer, og derfor 
måtte bestyrelsen invitere flere interessenter, så nu 
fik de, som ikke var ejendomsbesidder, også lov til 
at komme med. 

Pastor Ejås havde også økonomiske problemer og 
bad om eftergivelse af sine udgifter til lys, varme 
og rengøring til ungdomsmøderne.

Under krigen kommer de første kvinder med i 
bestyrelsen. I mange år gik det stille og roligt, og 
først i 1960’ne stoppede foredragsvirksomheden, 
og der kommer igen økonomiske problemer. 

Heldigvis får bestyrelsen en kontrakt med hjemme-
værnet, et fast lejemål, hvilket er medvirkende til at 
holder liv i forsamlingshuset mange år frem. 
Der var godt gang i høstfesterne, hvor der deltog 
150 til 200 personer hver gang. Og man måtte 
drikke spiritus.

I 1976 var det nødvendigt at modernisere huset. 
Huset blev herefter fint, funktionelt og tidssvaren-
de, men det gik ned ad bakke med de folkelige 
aktiviteter og dermed økonomien. 
Der kom mange nye tilflyttere med den store 
udbygning af Harlev, og bondesamfundets gamle 
traditioner trådte i baggrunden.   

Forsamlingshuset blev i alle år udelukkende drevet 
på frivillig basis og uden kommunal støtte. 
Økonomien blev dårligere, da momsfritagelsen 
blev fjernet, og da der samtidig blev stillet gratis 
lokaler til på både Næshøjskolen og pensionist-
centret, blev det umuligt at få økonomier til at løbe 
rundt. 

Derfor blev et salg nødvendigt i 1995. 
Det blev, indtil sidste år, drevet videre som en 
privatforretning til udlejning til festlige- og andre 
begivenheder.

Forsamlingshuset i Gl. Harlev

Foto: Aksel Buchard
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Af Anders Buch-Jepsen

Hvordan skal Genforeningen markeres i Harlev/
Framlev?

Her i 2020 markeres 100-året for Genforeningen i 
1920, hvor den nordlige del af Sønderjylland kom 
tilbage til Danmark. 
Det sker med forskellige store og små arrange-
menter og markeringer over hele landet; nogle 
officielle, andre lokale markeringer. 
Også her i Byparken har vi en Genforeningssten, 
som markerer begivenheden og tilknytningen til 
Sønderjylland. 
Der er allerede taget initiativ til et par lokale marke-
ringer, men kan vi markere Genforeningsjubilæet i 
Harlev/Framlev yderligere? 
Og, i så fald, hvordan?
Derfor inviteres alle interesserede til et idémøde d. 
11. marts hvor alle er velkommen til at komme med 
forslag til hvordan vi i fællesskab kan lave en lokal 
markering. 
Bemærk, at deltagelse i idémødet ikke forpligter til 
yderligere engagement.

Tid: onsdag d. 11. marts kl. 19.30-20.30
Sted: Harlev Bibliotek

Initiativtager: Anders Buch-Jepsen, Harlev

Tilmelding ikke nødvendig. 

Der serveres kaffe/te og kage.

Har du ikke mulighed for at deltage i idémødet, så 
modtages idéer, tilsagn om praktisk eller økonomisk 
støtte gerne på e-mail: anders@buch-jepsen.dk

Markering af Genforeningen i 1920

Foto: Aksel Buchard
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Stien bag Lægehuset 
 
I sidste nummer af Paraplyen havde vi en arti-
kel med om arbejdet med at renovere stien bag 
lægehuset. 

Vi viste en masse maskiner og travle vejfolk, som 
var i fuld gang med arbejdet, men vi kunne ikke 
vise det færdige resultat. 
Det kan vi nu, hvorfor vi bringer et billede af den 
færdige sti. 

Vi synes den er blevet flot.

Nyt fra Harlev Framlev 
Grundejerforening
Af formand Lotte Bostrup 
 
Om den Gule Info-bog 

I disse bæredygtighedstider har vi i bestyrelsen 
valgt, at den gule Infobog kun skal udkomme i 
bogform hvert andet år. 

Bogen vil derfor IKKE blive omdelt i 2020. 
Infobogen vil dog stadig være tilgængelig på hfg.dk 
i opdateret form. 

1

Harlev-Framlev

Grundejerforening

Infobogen
2019


