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◆ Skolebestyrelsen
v/Næshøjskolen

◆ Vuggestuen Grønhøjvej
◆ Harlev Bibliotek
◆ Legestuen “Næssie”
◆ Fritidshjemmet Himmelblå
◆ Den Integrerede Institution

Regnbuen
◆ Framlev Menighedsråd
◆ Harlev Menighedsråd
◆ Harlev - Framlev

Grundejerforening
◆ Venstre Vælgerforening
◆ Grundejerforeningen

Harlev Vest
◆ Tåstrup Borgerforening
◆ Lokalcenter Næshøj

Brugerrådet
◆ Grundejerforeningen

Araliavej
◆ Lillering Forsamlingshus
◆ Andelsboligforeningen

Næshøj
◆ Andelsboligforeningen

Bøgeparken
◆ Konservativ Vælgerforening
◆ Harlev Idræts Klub
◆ Salon Saksen
◆ Harlev Frimærke Klub
◆ Socialdemokratiet
◆ Harlev Jagtforening
◆ Ungdomsskolen Næshøj
◆ Dagplejen Harlev
◆ Plantehaven & Edo Koi
◆ Rødlundparken
◆ Børnehaven Næshøj
◆ Framlev Forsamlingshus
◆ Niwi Trykcenter
◆ NORDEA
◆ Super Best
◆ CONSENT
◆ KFUM Spejderne
◆ Den Integrerede Institution

Kompasset
◆ Harlev Advokatkontor
◆ DK Advokaterne Harlev
◆ Østjysk Rideforening
◆ Harlev Dyreklinik
◆ Beboerforeningen De Nære

Naboer-8462
◆ Harlev-Framlev Lokalhistorisk

Arkiv

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
Lay-Out: Claus Gregersen

Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1860 eks.

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.

◆ NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer
26. November 2005 - deadline: 24. Oktober.

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

BOLIG
Poul Hytting (formand)
Alf Højsgaard

BØRNE OG UNGE
Henning Jeppesen (formand)
Else Rasmussen
Arne Nielsen

INFO OG BLAD
Ejgil Rahbek (formand)
Dorte Vind
Lisbeth Johnsen
Claus Gregersen

TRAFIK 
Niels Elvstrøm (formand)
Svend Erik Andersen 
Alf Højsgaard
Poul Hytting

NATUR OG MILJØ
Jens Aage Weigelt (formand)
Arne Nielsen

FORRETNINGSUDVALGS MØDER
2005:   8. september - 13. oktober 

10. november - 15. december
2006:  12. januar - 9. februar 

Repræsentantskabsmøde: 16. marts 2006

Harlev Fællesråd:

HARLEV FÆLLESRÅD
Næshøjvej 41 ◆ 8462 Harlev J

www.harlevfr.dk
www.harlevfællesråd.dk

E-mail til fællesrådet

Post@harlevfr.dk

FORRETNINGSUDVALGET
Svend Erik Andersen - formand tlf 86941835

Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf 86941766
Orla Kristensen - kasserer   

Jens Aage Weigelt 
Henning Jeppesen
Else Rasmussen
Niels Elvstrøm
Poul Hytting 
Arne Nielsen
Alf Højsgaard

Af  Ejgil Rahbek  

Resultat af statusmøde med
Naturforvaltningen

Opfølgning på sidste møde:

Parkering på Rødlundvej er fortsat et pro-
blem og det er fortsat Vejkontoret, der er
myndighed. Fra Vej og Kloak er det oplyst, 
at der senere på året vil blive sat fodhegn op
for at forhindre en del af parkeringen.

Vedr. Tåstrupvej har Naturforvaltningen 
drøftet evt. genplantning med Vejkontoret. 
Af trafikale årsager vil der ikke blive genplan-
tet efter udgåede træer.

Generelt om Naturforvaltningens aktivite-
ter i Harlev området:

Naturforvaltningen har 3 regulære arealer i
Harlev: Harlev Bypark, Næshøjen og
Sydbakken, samt gaderabatter og vejtræer.
Et kort, der viser beliggenheden af de area-
ler, Naturforvaltningen passer, er fællesrådet
i hænde og kan ses på vor hjemmeside.

Harlev Bypark er en forholdsvis ny park 
bestående primært af beplantninger, græs 
og legeplads. Beplantningen trænger til 
tynding, hvilket vil ske, når der er budget-
mæssig dækning.

Mindestenen, som blev fjernet sidste år
p.g.a. ny bebyggelse, vil blive placeret i
Harlev Bypark på et tidspunkt hen over
sommeren.

Endvidere vil den midterste rundkørsel på
Rødlundvej blive omlagt til græs og 3 træer.
Den nordligste rundkørsel, også på Rødlund-
vej, vil blive reduceret i et omfang, således at
de yderste 1,5 m beplantning ryddes og er-
stattes med græs. Den resterende beplant-
ning forynges ved nedskæring.

Vedligeholdelse af randbeplantning på
Næshøjen:

Naturforvaltningen har været i kontakt med
en del beboere, hvis ejendom støder op til til
Næshøjen. Problemet er fortsat vedligehol-
delse af rosenbeplantningen, idet Natur-
forvaltningen ikke fortsat kan leve op til
samme vedligeholdelsesstandard som 
tidligere på grund af ressourcemangel.

Fællesrådet blev orienteret om problemerne
og vil drøfte med naboerne, hvilken løsning
der kunne vælges. På mødet blev det sup-
plerende oplyst, at det bestemt var en mulig-
hed, at naboerne selv overtog pasningen
eller at der i fællesskab kunne etableres ny
beplantning, hvor naboerne kunne deltage.
Naturforvaltningen afventer således hen-
vendelse fra naboerne herom.

På mødet gav Naturforvaltningen tilsagn om,
at der dog ryddes med en buskrydder 3-4
gange i sæsonen fremover.

Orientering fra
Fællesrådet
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Mulighed for et fælles borgermøde i
Harlev om ”Borgerinddragelse i forbindel-
se med drift af grønne områder”:

Der var enighed om, at emnet ikke i tilstræk-
kelig omfang er grundlag for et borgermøde.
Til gengæld er Naturforvaltningen meget
interesseret i konkrete aftaler og står gerne
til rådighed for nærmere drøftelser, jf.
beplantningen på Næshøjen.

Aktivitetsmuligheder for unge i Byparken:

Forskellige muligheder blev drøftet.
Naturforvaltningen har ikke penge til aktivite-
ter, men såfremt fællesrådet er interesseret
og har mulighed for at etablere aktiviteter, vil
Naturforvaltningen være positive.
Mulighederne kunne være skate-ramper,
hockey-bane, petanque-bane m.m. Flere ste-
der har klubber anlagt aktiviteter, ofte i sam-
arbejde med F&K Forvaltningen. Gode ste-
der til inspiration kunne være Tilst Bypark
(disc-golf), Marienlystparken (golf),
Tangkrogen (gymnastikredskab).

Trafiktælling på Stillingvej og
eventuel trafikdæmpning

Møder har været afholdt med Amt og politi
om Stillingvej. Aftalen blev at amtet skulle
foretage nogle nye målinger og vi derefter
skulle mødes igen.

Disse målinger foreligger nu, og de er meget
detaljerede. På dette grundlag genoptager
fællesrådet dialogen med Amtet og politiet.
Målet for fællesrådet er at få afklaret, om der
er basis for etablering af trafikdæmpende for-
anstaltninger. 

Status på beplantning m.v. ved
motorvejsindføringen

Fællesrådet har været i kontakt med
Vejdirektoratet i Skanderborg for at få en sta-
tus på færdiggørelse af beplantning på 
motorvejens indføring i den nordlige del af
Harlev. Som nogle beboere sikkert har
bemærket, er det resulteret i, at der er foreta-
get beplantning langs med Gl. Silkeborgvej i
både vestlig og østlig retning. Endvidere er
beplantning foretaget omkring rundkørslen på
Lilleringvej. 

Fællesrådet har været en tur rundt langs
vejen for at konstatere beplantningens
omfang og placering, og har kun få bemærk-
ninger til arbejdet. Det drejer sig om beplant-
ningen ved den østlige chikane, som ikke er
tilstrækkelig i forhold til de oprindelige planer.
Men ellers er det fællesrådets opfattelse, at
arbejdet med beplantningen er i orden og
afsluttet.  

Støjdæmpning ved Lillering

Fællesrådet har fået en henvendelse fra en
gruppe borgere i Lillering. Problemet er støj
fra motorvejen vest for Lillering. Efter borger-
nes mening lyder støjen nærmest som om
den kommer ud af en højtaler, når bilerne
kommer ud af skoven. Støjen, som formentlig
er dækstøj, er konstant og meget generende.
Støjen kan høres tydeligt i Lillering og så
langt væk som i Harlev. Vest for Lillering er
ikke etableret støjbegrænsende anlæg eller
volde.

I forbindelse med behandling af motorvejens
linieføring og indføring var det magtpåliggen-
de for fællesrådet, at alle støjgener skulle
konstateres og elimineres. Derfor er det
noget overraskende at måtte konstatere, at 

en gruppe borgere i Lillering føler sig så
stærkt generet af motorvejen. 

Men det må vi have gjort noget ved, er for-
retningsudvalgets holdning. Så derfor vil fæl-
lesrådet bakke borgernes henvendelse til
Vejdirektoratet op. Forretningsudvalget har
derfor besluttet at rette henvendelse til 
Vejdirektoratet for at få klarlagt dels proble-
mets omfang dels om mulighederne for at
reducere genernes omfang. Samtidig vil for-
retningsudvalget have klarhed over, om der
har været planer om støjvolde eller andre
støjreducerende foranstaltninger vest for
Lillering, som ikke er realiseret.     

Ombygning af fællesarealer
Lokalcenter Næshøj

Brugerrådet og medarbejdere ved Lokal-
center Næshøj har i en del år arbejdet med
planer om at ombygge fællesarealerne på
centret. Det drejer sig primært om arealerne
omkring Caféen og de tilstødende lokaler.
Mange forslag har været på bordet, og fæl-
lesrådet har været involveret indtil omkring år
2002, hvor der var udsigt til at planerne var
konkrete og realiserbare.

Af forskellige årsager er der imidlertid ikke
sket noget overhovedet, og p.t. ser det ud til
at planerne er strandet. Derfor har brugerrå-
det rettet henvendelse til fællesrådet for at få
hjælp til at få sat gang i sagen. 

Det er fællesrådets opfattelse, at ombyg-
ningsplanerne var og fortsat er nødvendige
og tiltrængte. Det er derfor med overraskelse
og med skuffelse, at måtte konstatere en
sådan status på planerne. Derfor har fælles-
rådet genoptaget drøftelserne med rådman-
den for at påvirke til en hurtigere proces.

Sideløbende genoptages dialogen mellem
brugerrådet og de bygningskyndige teknikere
i 3. magistrat (Afdelingen for Sundhed og
Omsorg) med et møde i september.

Det er fællesrådets hensigt at følge denne
sag nøje. Nu skal sagen køres til ende. Skal
der bygges om, eller skal der ikke. Den usik-
kerhed, som hersker lige nu, kan ingen være
tjent med.

Tildeling af forårsløg

Naturforvaltningen sendte i april måned et
brev til alle fællesråd med oplysning om
muligheden for at søge om at få tildelt en
portion forårsløg. Fællesrådet kontaktede en
del beboerforeninger og grundejerforeninger
med denne mulighed. Interesserede forenin-
ger udarbejdede herefter konkrete projekter
til beplantning af forårsløg.

I år har 11 fællesråd søgt. Heraf fik 2 fælles-
råd tildelt løg i 2004. Som det fremgår af
betingelserne kan de fællesråd, som fik løg i
2004 ikke komme i betragtning i år.

Derfor er der i år reelt 9 fællesråd om budet.

Naturforvaltningen har i år afsat flere penge
til formålet end tidligere, og derfor er det
besluttet at tildele alle 9 fællesråd løg.

De 9 fællesråd får nærmere besked om tids-
punkt for afhentning mv i løbet af efteråret.

De 3 foreninger, som indsendte projekter om
beplantning var Harlev Bypark, Næshøjen og
Grundejerforeningen Harlev Vest. Disse fore-
ninger vil i løbet af efteråret få leveret løg til
påske og/eller pinseliljer. 

PARAPLYEN NR. 32 - September 2005  
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Hvis man ikke har fået oplysningerne med,
kan man printe en status ud på selvbetje-
ningsautomaterne, og her vil oplysningerne
fremgå øverst på kvitteringen under
”Opfyldte reserveringer”. 

Materialer som er skaffet fra biblioteker uden
for Århus Kommunes Biblioteker skal stadig
afhentes hos personalet.

Introduktion til Internettet.

Gennem flere år har vi haft introduktioner til
Internettet for begyndere. I dette efterår vil vi
prøve at lave introduktion for let øvede voks-
ne. Deltagerne skal være fortrolige med at
slå kendte adresser op på nettet og have
prøvet at bruge et søgeværktøj, som f.eks.
Google, Altavista eller Jubii. Der vil blive
undervist i lidt mere avanceret søgning i
Google, hvordan man vælger sin egen start-
side, og hvordan man kan holde styr på sine
mest foretrukne adresser på nettet. Desuden
skal deltagerne prøve at søge og bestille en
bog i bibliotek.dk, databasen som dækker
samtlige offentlige biblioteker i Danmark.

Introduktionerne varer ca. 1,5 time og vil
finde sted på biblioteket fredag den 
4. november kl. 9.30 og mandag den 
7. november kl. 19.15. 

Tilmelding på tlf. 8694 1202 er nødvendig.

Af Ejgil Rahbek

Gennem mange år har Harlev Fællesråd
udgivet en aktivitetskalender, ”Det sker i
Harlev og omegn!”, i samarbejde med Harlev
Bibliotek og distribueret til samtlige hus-
stande i Harlev lokalområde ved hjælp af et
sponsorat fra Brugsen. Aktivitetskalenderen
trykkes simpelthen på bagsiden af en
reklametryksag, og distribueres sammen
med øvrige reklamemateriale.

På grund af omlægning af postvæsenets
udbringningssystem har Brugsen også været
nødt til også at ændre sine terminer for
udsendelse af reklamemateriale. Disse har
ikke kunne indpasses med udbringning af
aktivitetskalenderen, således at den i det sid-
ste halve år ikke regelmæssigt har været
sendt ud. Kalenderen er dog i hele perioden
udkommet på fællesrådets hjemmeside,
harlevfr.dk, hvilket den fortsat vil gøre.

Nu har vi imidlertid fået en ny aftale med
Brugsen, som er regelmæssig og konstant.
Dette betyder, at aktivitetskalenderen vil
udkomme den sidste onsdag i måneden, og
vil indeholde kommende måneds aktiviteter
samt foromtale af næste måneds aktiviteter.

Harlev Fællesråd tillægger aktivitetskalen-
deren stor værdi, og er tilfredse med, at den
kan fortsætte på samme måde.

Det er fællesrådets opfattelse at aktivitets-
kalenderen er populær, og tilbyder en god og
nem måde til at bekendtgøre arrangementer.
Alle foreninger, institutioner, sammenslut-
ninger, lokale virksomheder og lignende får
gratis stillet spalteplads til rådighed

til deres arrangementer. Kalenderen er åben
for alle, uanset om man er medlem af
Fællesrådet eller ej. Alle arrangementer, som
henvender sig til offentligheden, kan
indrykkes.

Hvis man ønsker at få et arrangement med i
kalenderen, henvender man sig til Dorte Vind
på biblioteket med en beskrivelse af sit
arrangement. I forbindelse med al trykning,
er der selvfølgelig en tidsfrist, og den er for
aktivitetskalenderens vedkommende omkring
den 20. i måneden, afhængig af hvordan
weekenden falder. Såfremt arrangementet er
fremme inden denne tidsfrist, kan det komme
med i kalenderen i efterfølgende måned.  

Se den aktuelle frist på månedens kalender.

Af Dorte Vind

Find selv dine reserverede materialer på 
biblioteket.

Fra mandag den 1.8.2005 indførte Harlev
Bibliotek Tag-selv-reserveringer. Når dette
læses, vil rigtig mange lånere allerede have
lært systemet at kende. Det tyder allerede nu
på, at det vil gå let med at vænne sig til den
nye arbejdsgang. Det letter arbejdet for os,
og samtidig betyder det, at lånerne ikke
behøver vente på, at vi får tid til at hjælpe.

Når man har bestilt materiale til afhentning
på Harlev Bibliotek, og det er klar til afhent-
ning, modtager man enten et postkort eller
en e-mail med besked om, at materialet kan
afhentes, dog  senest en dato 7 dage fra
afsendelse af beskeden. Det er nøjagtig,
som det altid har været. Tidligere skulle man
så bede personalet om at finde det bestilte
frem, når man kom på biblioteket. Nu står
reserveringerne lige ved siden af selvbetje-
ningsautomaterne, og man behøver ikke
længere have fat i os; men kan selv finde
sine reserverede materialer og låne dem på
sædvanlig vis. Reserveringerne er sat op
efter seneste afhentningsdato og derefter i
nummerorden. Nummeret fremgår af den lille
reserveringsbon, som sidder i materialet.
Seneste afhentningsdato og reserve-
ringsnummer får man oplyst enten på det
tilsendte postkort eller i e-mailen, og det er
praktisk at medbringe disse oplysninger.
Det fremgår nemlig ikke af reserverings-
bonen, hvem materialet er reserveret til. 
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Nyt fra Harlev Bibliotek. Det sker i Harlev og omegn! 



9

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN            

8

PARAPLYEN NR. 32 - September 2005  

Af Ejgil Rahbek

Enhver sports- eller idrætsforening er
bygget op gennem mange år. Mange klub-
ber værdisætter de historiske rødder højt og
betragter en lang historie som et vigtigt ele-
ment i klubfølelsen. 

Samtidig er det vigtigt at illustrere overfor
nutidens idrætsaktive ungdom, at grunden
til at de kan udøve deres sportsgren i dag,
er at mange frivillige, aktive beboere har
bygget en klub op, som også i dag har et
tilbud til alle unge mennesker.

Som et konkret resultat af disse overve-
jelser har HIK Fodbold skrevet sin historie.
Historien er skrevet af Erik Teilmann, og til
de praktiske handlinger har fodboldafdelin-
gen og Senior Gruppen bistået.

Historien tager sin begyndelse for ca. 40 år
siden, da fodboldafdelingen blev stiftet. Op
gennem årene fortælles om de mange hold
og de mange spillere, trænere og ledere,
som har været involveret.  Opture såvel
som nedture refereres. Det gennemgående
træk ved historien er de personer, som hver
på deres måde har bidraget til at holde fod-
boldafdelingen i gang. For når det kommer
til stykket er det jo de menneskelige og
sociale relationer, som er det
grundlæggende i klubben. I Harlev såvel
som i enhver anden klub. Det er budskabet
i fortællingen.  

Historiebogen understøtter fodboldklubbens
værdigrundlag, og ved at koncentrere sig
om personerne bag aktiviteterne, er bogen
med til at højne dette værdigrundlag, så
nutidens ungdom får en mere kontant 

forståelse for, at klubben er bygget op ved
fælles indsats fra mange beboere i lokalom-
rådet. 

Men en sådan bog er naturligvis ikke gratis,
og der er fundet et par sponsorer. Desuden
er det hensigten, at den skal kunne købes for
50,- kr. , og Brugsen har lovet at forestå sal-
get fra kiosken. Det endelige udgivelsestids-
punkt er ikke fastlagt i skrivende stund, men
det forventes at blive oktober eller november.  

Af Ejgil Rahbek

Mange unge mennesker fra Harlev Framlev
området har gennem årene været elever på
Enggårdens Ridecenter og derigennem fået
en interesse, som for manges vedkommende
holder livet igennem. På gården har der
været ridecenter siden 1970. Aktiviteterne i
dag er så store som aldrig før. Ca. 120
elever modtager dagligt undervisning i rid-
ning enten på egen hest eller på en såkaldt
”elevhest”. 

Ridecentret summer af liv hver eftermiddag
og i weekender. Her kommer elever, som
skal have undervisning. Her kommer hestee-
jere, som skal se til deres hest, som er
opstaldet. Her kommer ryttere, som blot skal
have deres daglige motion. Her kommer
nuværende og tidligere elever, som hjælper
til med pasning og rengøring. 

Undervisningen foregår i 3 hold hver efter-
middag, bestående af 7 – 8 elever, og
forestås af erfarne, uddannede beridere.
Endvidere er der aftenundervisning 4 gange
om ugen med 2 hold hver aften.

Langt de fleste elever er piger, Ca. 97 % er
piger, så det er stadig en meget populær 

sportsgren blandt piger, især i alderen 10 –
16 år. Lige for øjeblikket har vi dog 4 drenge
og 2 mænd, siger Marianne Randers. Hun er
indehaver af Enggårdens Ridecenter, og har
været det i fire år. I 2001 købte hun gården
og ridecentret, og bruger i dag gården til pri-
vatbolig og privat opstaldning. Marianne
havde forud for det en baggrund fra land-
bruget, hvor hun havde landbrugsbedrifter i
Holstebro og Hadsten, men uden ridning.
Heste og ridning er hendes store interesse, 
og hun rider selv til daglig. Den mere profes-
sionelle og ”lovpligtige” dressur forestås af
erfarne beridere, både for dressurridning og
springning.

Alle aktiviteter er naturligvis centreret om
hesten. Ridecentret stiller selv heste til
rådighed for eleverne. Desuden har mange
af eleverne egne heste, som så er opstaldet.
De skal passes hver dag, og det arbejde
udfører ejerne selv, eller overlader det til
centret. Hestene bruger årligt 500 – 600
baller halm af størrelsen ”Mini Big”. Et kig ind
i boksene afslører, at der ikke spares på hal-
men. Hestene virker meget afrettede og
rolige. Men det kan naturligvis også blive
lange arbejdsdag for dem. Bl.a. derfor lukker
ridecentret helt ned i juli måned. Hestene 

HIK Fodbolds historie Enggårdens Ridecenter 

VIL DU VIDE
MERE?

Husk at Fællesrådets
mødereferater er 

fremlagt på
Harlev Bibliotek

Eller se på
www.harlevfr.dk
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skal have helt fri og det fejres med sommer-
græs i den store indhegning nord for centret. 

Eleverne kommer fra hele lokalområdet
indenfor en radius på ca. 20 kilometer. Fra
Brabrand, Viby, Tilst og Skovby og selvføl-
gelig Harlev. Endvidere har ridecentret fra i
år fået norske kontakter, som tilbydes et
sommerophold. Bl.a. boede en familie med 6
medlemmer halvanden måned på centret.
Det er tanken at det skal fortsætte og
udvides.      

Året rundt afholdes teoriundervisning, og
eleverne kan erhverve ”ridemærker”, som
bevis for det beståede kursus. I weekender
holdes instruktionskurser med fremmede
instruktører.

Enggårdens Ridecenter har et tæt samarbej-
de med Østjysk Rideforening. Dette giver sig
udslag i samarbejde på mange områder. 
Især omkring arrangementer af stævner. 

Året rundt afholdes en række stævner, og et
kig på hjemmesiden afslører stor aktivitet i
form af elevstævner og udvidede klubstæv-
ner. Som noget forholdsvist nyt arrangeres
”Ring og Rid” stævner. Et uformelt arrange-
ment, som kan etableres med kort varsel.
Endvidere deltager eleverne ofte i stævner i
andre amter.

Ridning er god motion og en god træning af
nogle muskler, som vi ikke så ofte rører.
Samtidig er omgangen og samarbejdet med
hesten en god optræning og stimulans for
mange, også for handicappede, som bruger
ridning som træning og genoptræning. Det
kan være mennesker med rygproblemer,
sclerose, muskelsvind o.a. Også for denne
gruppe har Enggårdens Ridecenter et tilbud.
Endvidere har man etableret et hold med
børn, som har personlige, sociale eller
adfærdsmæssige vanskeligheder. Blandt
andet fra behandlingshjemmet Bøgholt. Det
er tydeligt, at de har stor glæde og udbytte
af en sådan aktivitet, siger Marianne.

Enggårdens Ridecenter har for kort tid siden
bygget en ekstra hal. Med den udvikling,
som ridesporten er inde i og med den placer-
ing, som ridecentret har i et tæt bebygget
område, var det nødvendigt med mere plads.
Marianne ser da også med optimisme på
fremtiden. 

Yderligere oplysninger om Enggårdens
Ridecenter kan fås på den udmærkede og
informative hjemmeside: http://www.oejr.dk 

Af Bogudvalget

Bogudvalget er nu i fuld gang med at 
revidere den næste udgave af den gule
’Informationsbog 2006/07’.

Vi vil gerne herigennem opfordre alle
Harlevs borgere til at bidrage med korrekte /
manglende oplysninger til bogen. 

Vi har fået en del henvendelser vedr. 
forkerte navne / adresser, men da bogen er
lavet ud fra borgernes egne oplysninger, 
vil vi meget gerne at ’man’ tjekker både
under navnelisten og gadefortegnelsen.

I det hele taget - rettelser af enhver art  er
meget velkomne - så ’Informationsbogen
2006 / 07’ kan blive så optimal som 
overhovedet muligt!

For at kunne holde styr på de mange  
rettelser, opfordrer vi til at ’man’ IKKE
bruger telefonen, men i stedet
indsender/afleverer rettelsesbladet bagest i
bogen, eller mailer til os via.
www.harlevframlevgrundejerforening.dk/ny-
hedsmail.html

Vi bestræber os på at få bogen ud umiddel-
bart efter generalforsamlingen i februar
måned.

Med venlig hilsen
Bogudvalget

Harlev - Framlev 
Grundejerforening

Til Harlev – Framlev Grundejerforenings medlemmer.

VIL DU VIDE
MERE?

Husk at Fællesrådets
mødereferater er 

fremlagt på
Harlev Bibliotek

Eller se på
www.harlevfr.dk

VIL DU VIDE
MERE?

Tilmeld dig nyhedsmailen på...

www.harlevframlevgrundejerforening.dk
www.hfg.dk .

Bestyrelsen.
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sendt  til Bloksbjerg på sit kosteskaft, hvilket
billederne kan bekræfte.

Grundejerforeningens næstformand Kaj
Sommer bød velkommen, og gav ordet til
sognepræst Vini Madsen, som holdt en flot
båltale.
Spejderne stod for den praktiske del, og
gjorde det rigtig godt. Der var boder, hvor der
kunne købes øl, vand, kaffe, kage, slik og is.
Hele overskuddet går til spejderne.

En succes, som vi vil gøre alt for at gentage til
næste år, så allerede nu reserverer vi aftenen
til at være lige så vejrmæssigt indbydende
som i år.

Af Alf Højsgaard

Sct. Hans Fest i Byparken den 23. juni.

Harlev-Framlev Grundejerforening var 
sammen med KFUM-spejderne igen i år
arrangører af Sct. Hans Festen i Byparken.

Vejret var som bestilt: en flot sommeraften
med sol og varme.
Det gav et meget flot fremmøde, flere hun-
drede børn og voksne i alle aldre benyttede
denne dejlige sommeraften til en rigtig
hyggeaften..

Spejderne havde bygget et meget flot bål
op, fint pyntet i toppen med heksen, som
denne sommeraften på  behørig vis blev 

Harlev - Framlev 
Grundejerforening

Til Harlev – Framlev Grundejerforenings medlemmer.

VIL DU VIDE
MERE?

Tilmeld dig nyhedsmailen på...

www.harlevframlevgrundejerforening.dk
www.hfg.dk .

Bestyrelsen.


