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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
4. marts 2006 - deadline: 30. januar.

◆ MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.
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Jens Aage Weigelt 
Henning Jeppesen
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Arne Nielsen
Alf Højsgaard

Af  Ejgil Rahbek  

Møde med Harlev-Framlev
Grundejerforening

2 gange om året afholder Fællesrådet møder
med Harlev-Framlev Grundejerforening for at
drøfte fælles opgaver og koordinere indsat-
serne omkring fælles projekter.

På dette efterårs møde blev man enige om
at foretage en fælles henvendelse til
Vejdirektoratet om tilstanden på parkerings-
pladsen ved den nordlige rampe. Pladsen
bruges meget af pendlere og andre, som
hver dag har brug for at parkere på et cen-
tralt sted. Pladsen er belagt med en form for
løs asfalt. En metode og materialevalg, som
erstatter et lag fast asfalt, som vi kender det
fra andre pendlerpladser, f.eks. ved den
store motorvejsrundkørsel ved Brabrand.
Endvidere er beplantningen ikke færdig og
mange af de planter, som er plantet, er gået
ud. Pladsen ser noget rodet og ufærdig ud. 

Det er både Grundejerforeningen og
Fællesrådets frygt, at pladsen med et sådant
udseende og den dårlige belægning vil
kunne blive misbrugt til en slags losseplads.
For at undgå det, skal pladsen gøres meget
bedre, helst med et normalt lag asfalt, og
beplantningen skal gås efter.

Endvidere aftaltes det, at vi i fællesskab vil
arbejde på at få de 3 rundkørsel omkring
Framlev Korsvej og Stillingvej og den østlige
vejchikane på Gl. Silkeborgvej beplantet med
nogle buske, som giver farve og et smukkere
indtryk ved ankomsten til byen.

Der kan f.eks. være tale om roser eller en
anden sort. Det vigtigste er, at beplantningen
kommer til at sætte et markant præg på ind-
faldsvejene til området.

Prioritering af Vestervej og ændret vige-
pligtsforhold

Fællesrådet har tidligere fremført et ønske
om, at Vestervej blev opprioriteret som
hovedfærdselsvejen i stedet for Gl.
Stillingvej. 

Vi har netop fået meddelelse om, at arbejdet
med at ændre vigepligtsforholdene og etab-
lere en overkørsel på Gl. Stillingvej vil blive
iværksat i dette efterår. Belægningen på
overkørslen ned mod Gl. Stillingvej bliver rød
asfalt (det såkaldte Street Print), som er
anvendt på Gl. Stillingvej ud for lægehuset
som fartdæmpende foranstaltning. På hjør-
net, som derved opstår, vil der blive plantet
et træ, og Naturforvaltningen har foreslået
ahorn. En tegning af ændringen er lagt ud på
Fællesrådets hjemmeside i PDF format. 

Nyt belysningsanlæg på Gl. Stillingvej

I samarbejde med Galten Elværk påbegyn-
der Århus Kommunes vejafdeling arbejdet
med at udskifte belysningsanlægget på Gl.
Stillingvej på strækningen fra Framlev
Korsvej til Næshøjvej. Arbejdet forventes
gennemført i slutningen af 2005.

Orientering fra
Fællesrådet
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Trafikforholdene på Grønhøjvej

Fællesrådet har gennem længere tid arbejdet
med trafikforholdene på Grønhøjvej. Nu fore-
ligger resultatet af trafiktællingen, som blev
udført i perioden fra den 30. maj til den 8.
juni 2005. 

Målingen viser en årsdøgntrafik på ca. 600
biler, og en gennemsnitshastighed på 41
km/t. Ca. 3 biler i døgnet kører over 70 km/t,
hvoraf en stor del skete om aftenen mellem
20:00 og 22:00. Ca. 5 % af bilerne er tunge
køretøjer, altså varetransporter, hvilket svarer
til 30 i døgnet. Vejafdelingen vurderer, at
dette antal ikke er en stor andel, men måske
nok lidt over normalen for den pågældende
type vej. Resultatet af trafiktællingen kan ses
i sin helhed på Fællesrådets hjemmeside.
Fællesrådet vil drøfte resultatet med vejafde-
lingen og tage kontakt med beboerne på
Grønhøjvej. 

Undersøgelse af 10 – 14 åriges 
fritidsvaner

Fællesrådet er indgået i en projektgruppe,
som har til formål at undersøge og udrede de
10 – 14 åriges fritidsvaner. Vort lokalområde
får et stigende antal i denne aldersgruppe
netop nu, og for at forebygge, at det vil
komme til at give problemer med hærværk,
ødelæggelse og utryghed for områdets bebo-
ere, er det vigtigt at sætte sig ind i deres
ønsker og behov for fritidsaktiviteter. Vi har jo
et rigt foreningsliv indenfor sports- og spej-
derområderne, men er det nok. Er det etab-
lerede foreningsliv tiltrækkende for alle unge
i aldersgruppen? Er det attraktivt for unge,
som kommer fra socialt belastede familier?
Eller skal vi have andre aktivitetsmuligheder.  

Det er nogle af disse spørgsmål, som projek-
tet skal belyse. Andetsteds i bladet bringer vi
en status på arbejdet, skrevet af Arne 

Nielsen, som deltager i projektet for
Fællesrådet.

Flytning af mindesten

Vi har tidligere skrevet om, at mindestenen,
som stod på hjørnet af Næshøjvej og Gl.
Stillingvej skulle flyttes. Nu er den flyttet til
Byparken og har fået en placering, som er
meget synlig fra Næshøjvej. Bogstaverne på
stenen er imidlertid ulæselige. Det skyldes
”tidens tand” og formentlig manglende vedli-
geholdelse. 

Nu vil Fællesrådet tage problemet op, og
finde ud af, hvem der har pligten til vedlige-
holdelse. Eller om nødvendigt iværksætte
renovering af stenen sammen med kyndige
folk på området. 

Af Anne Hasle

Motorvej lige til døren? Det er der vist ikke
mange der har lyst til – bortset fra når det
drejer sig om den såkaldte ”informationsmo-
torvej”. Efterhånden er vi mange danskere,
der er så vant til at benytte elektronisk kom-
munikation, at vi ikke vil undvære det
hjemme hos os selv. 
De nyeste tal viser, at ca. 80% af de danske
husstande nu har adgang til Internettet og at
ca. 22% af alle husstande har en eller anden
form for ’bredbåndsforbindelse’ til huset. Det
betyder alt i alt, at efterspørgslen på bånd-
bredde er stærkt stigende – både blandt 
virksomheder og private.

Galten Elværk har – i lighed med en række
andre elselskaber – valgt at tilbyde fiber-
baserede bredbåndsløsninger under navnet
GE Fibernet. Dermed kan alle elkunder i
forsyningsområdet se frem til at få fremti-
dens kommunikations- og mediemuligheder
direkte ind i stuerne. Fiber – også af og til
omtalt som lysledere – er den mest fleksible
teknologi, der findes til alle former for
højhastighedskommunikation.
Fiberteknologien giver adgang til meget høje
hastigheder ubegrænset af afstande.
Det samme er ikke tilfældet med ADSL-

baseret bredbånd på traditionelle telefon-
kobberledninger, der er det mest udbredte i
dag. 

Fibernettet vil sikre alle i forsyningsområdet
det fulde udbytte af den fagre nye verden.
GE Fibernet tilbyder Internetforbindelser til
private husstande i hastigheder på 2, 5
eller10 Mbit/s – og hastigheden er vel at
mærke lige stor begge veje, ligesom den kan 

skrues op, når det viser sig nødvendigt. 

Alt på samme kabel

På en og samme forbindelse kan der – foru-
den Internet – transporteres både TV, radio
og telefonsignaler. Hvis man ønsker det, kan
man på den måde få en ”tre-i-én-pakke”,
hvor al kommunikation til og fra husstanden
samles i én løsning og på én regning. Som
en del af Internetpakken får man desuden
bl.a. mulighed for egen hjemmeside, web-
mail, så man kan nå sine mails alle steder,
og en central arkiv-boks, hvor man kan
gemme vigtige dokumenter eller billeder.

De fleste har adgang om 4-5 år

Galten Elværk er mange steder i gang med
at grave luftledninger ned. Der bliver lagt
fiberrør i jorden samtidig med, at dette pro-
jekt realiseres. Går alt efter planen, vil store
dele af forsyningsområdet have mulighed for
tilkoblingen inden for 4-5 år.
Udbygningsplanerne vil desuden tage
udgangspunkt i størrelsen af kundeinter-
essen indenfor de enkelte områder, således
at byer eller bydele med meget stor andel
interesserede vil blive prioriteret højest. Hele
forsyningsområdet vil på den måde efterhån-
den få et samlet løft rent kommunikations-
mæssigt og dermed være godt rustet til
fremtidens krav – både i erhvervssammen-
hæng og i fritiden.

Yderligere informationer om GE Fibernet kan
findes på Galten Elværks hjemmeside:
www.ge.dk.

PARAPLYEN NR. 33 - November 2005  

VIL DU VIDE
MERE?

Husk at Fællesrådets
mødereferater er 

fremlagt på
Harlev Bibliotek

Eller se på
www.harlevfr.dk

Galten Elværk Fibernet !
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Af Arne Nielsen

Hvert år afholdes et møde mellem alle insti-
tutioner i Harlev skoledistrikt (skoledistrik-
tssamarbejdet) og de frivillige foreninger og
organisationer.

På årsmødet i 2005 blev der fra flere delt-
agere udtalt bekymring over, at der var kon-
stateret et stigende omfang af småhærværk
forskellige steder i området, samt kraftig brug
af institutionernes legepladser uden for åbn-
ingstiden.

Det var opfattelsen på mødet, at en del af
problemet kunne skyldes, at der var for få
fritidsmuligheder for de 10 – 14 årige i Harlev
området.

Det blev derfor besluttet at nedsætte en
arbejdsgruppe, som i første omgang fik til
opgave at afdække problemets omfang, og
dernæst udarbejde forslag til eventuelle
aktiviteter, som kan iværksættes.

Arbejdsgruppen ønsker overordnet ikke at
betragte aldersgruppen 10 – 14 årige som et
problem, men at rette fokus mod hvad der
optager de 10 – 14 årige i deres fritid.

Arbejdsgruppen vil derfor i den kommende
tid sætte nogle initiativer i værk:

* Vurdere omfanget af hærværk i området.

* Vurdere om det er en myte, at årsagen til   
hærværk skal søges blandt de 10 – 14         
årige.

*  Undersøge hvor mange 10 – 14 årige, der 
deltager i de organiserede fritidstilbud.

*  Undersøge om der er den fornødne 
kapacitet og lokale ressourcer i forhold til 
de unges behov.

*  Undersøge hvad der optager 10 – 14 årige 
i deres fritid.

*  For at belyse disse forhold vil vi gerne 
iværksætte en spørgeskemaundersøgelse 
som kan give et nuanceret billede af, hvad 
der optager de 10 – 14 årige når de ikke er 
i skole.

En sådan undersøgelse vil mest hen-
sigtsmæssigt kunne foretages på skolen, og
hvis vi får mulighed for det vil det foregå
elektronisk.

En sådan undersøgelse kræver godkendelse
af skolebestyrelsen og forældre skal give
tilladelse til at de unge deltager i en sådan
undersøgelse.

Vi tror at resultatet af en sådan undersøgelse
vil kunne give et godt grundlag for vurdering
af hvilke aktiviteter, der efterfølgende skal
sættes i værk i Harlev området.

Men det allervigtigste er at der sættes fokus
på området, så vi fortsat kan betragte Harlev
som et godt område at bo i for både børn
unge og voksne.
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De 10 – 14- årige i Harlev

Billeder af en fiberledning der nedlægges.
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Af Dorte Vind

Harlev Bibliotek holder lukket i julen.

Biblioteket holder lukket i skolernes jule-
ferie. I år holder vi lukket fra fredag den 23.
december til og med søndag den 1. januar.
Torsdag den 22. december er altså sidste
chance for at låne bøger, film osv. til julen
og feriedagene.

Nyt bibliotekssystem.

Århus Kommunes Biblioteker har fået nyt
bibliotekssystem (edb-system) til personalet.
Det betyder, at vi skal vænne os til nye ruti-
ner med deraf følgende længere ventetid for
vores brugere. Vi håber, lånerne vil bære
over med os. Heldigvis har vi i en periode
både det gamle og det nye system, så vi
regner med at klare omstillingen uden alt for
store problemer.

For lånerne er det dog mere interessant, at
biblioteksbasen på vores hjemmeside,
HYPERLINK "http://www.aakb.dk"
www.aakb.dk, har fået nyt udseende og nye
funktioner. 
Der er kommet flere valgmuligheder i den
udvidede søgning. F.eks. kan man vælge
sprog, udgivelsesår i et selvvalgt interval,
og hvilket medie det skal være. Det er
muligt at søge på et enkelt bibliotek, hvis
man vil se, hvad lokalbiblioteket har om et
emne. Man kan vælge kun at se titler, som
er placeret i børneafdelingen eller i vokse-
nafdelingen.
Der er en oversigt over alle
kategorier/emner i biblioteket. Her kan man
klikke sig frem til titler om et givet emne.

Når man har logget sig på med lånerkortnum-
mer og pinkode kan man reservere eller
bestille bøger film osv., checke sin lånersta-
tus, forny alle eller udvalgte materialer, slette
reserveringer, man ikke længere er inter-
esseret i, og forlænge interesseperioden på
reserveringer, som er ved at løbe ud. 

Under punktet ”Ret dine data” kan man rette
sin e-mailadresse, afmelde/tilmelde sig at få
besked pr. mail eller SMS, når lånetiden er
ved at være udløbet, og man kan ændre sin
pinkode, hvis man kan huske den gamle.
Desuden kan man registrere en periode, hvor
man er fraværende. På den måde undgår
man at få besked om hjemkomne materialer,
mens man er på ferie.

Man behøver altså kun at opgive sine
oplysninger én gang i forbindelse med en
fortløbende proces. Til gengæld er det klogt
at logge sig ud, når man er færdig, især hvis
man arbejder på en offentligt tilgængelig
computer, f.eks. på biblioteket. Efter et stykke
tid foretager systemet en automatisk udlogn-
ing.

Hvis man har problemer med at bruge sy-
stemet, er der hjælp at hente på selve søges-
iden. Man er naturligvis også meget velkom-
men til at spørge personalet, når man kom-
mer på biblioteket.

Af Ejgil Rahbek

Lidt indeklemt mellem posthuset og Cafe’
Buda har firmaet Hengst Scandinavia til
huse. Firmaet sælger fodtøj i mange forskel-
lige udgaver til det danske marked.
Indehaverne af firmaet er Stephen og Lotte
König, som gennem mange år har boet i
Harlev området. I dag bor de med deres fam-
ilie, drengene Emil (11) og March (13) i et
nybygget landsbyhus i Lillering. Deres firma
er et typisk familiefirma, og det har de det
rigtig godt med, forsikrer både Stephen og
Lotte. Paraplyen har besøgt firmaet.

Firmaet startede i 1990 som et agentfirma,
og importerer fodtøj fra hele verden til det
danske marked. Navnet og produktet Hengst
er hollandsk, og Stephen og Lotte har ene-
forhandlingen for Danmark. På programmet
står også egne mærker, som f.eks. Krone
sikkerheds fodtøj, både gummistøvler og
træsko.

Fodtøjsbranchen er udsat for hård konkur-
rence og det er vigtigt hele tiden at forny sig
med nye produkter & designs. 

Produktudvikling er meget tids- og
ressourcekrævende, men en nødvendighed,
hvis man vil overleve. Det har da også givet
gode resultater gennem årene, selvom der
også har været en enkelt smutter, siger
Lotte.   

Nysalget foregår for en stor dels vedkom-
mende på Copenhagen International
Fashion Fair i Bella Centret, hvor firmaet har
en fast stand med 6 – 8 åbningsdage.
Endvidere deltager firmaet i messer i udlan-
det, især Italien, hvor man deltager 2 – 4
gange årligt

Firmaet har mange faste kunder og de fore-
tager mange genbestillinger, og det tager
Lotte sig af hjemme på kontoret. Det kræver
hurtighed og omhyggelighed, når f.eks 

Fodtøj fra Harlev
Hengst ScandinaviaNyt fra Harlev Bibliotek 
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Dansk Supermarked ringer og afgiver ugens
leverance. Så skal det være 100 % i orden. 
Det kræver og forventer indkøberne i Dansk
Supermarked. Til gengæld er ordrestør-
relserne store, ofte 800 par fodtøj om ugen. 

De mindre forretninger forventer også stor
service. ”Vi skal have det, vi fik sidste gang”
kan ordren lyde på, og så er det op til Lotte
at finde ud af, hvad de fik sidste gang. Men
det går nu fint, og jeg holder af at have kon-
takt med kunderne på den måde, siger
Lotte.

I ethvert familiefirma eksisterer der en arbe-
jdsdeling, og det har familien König også
udviklet. Stephen tager på messer og
besøger storkunder i ind- og udland. Lotte
tager sig af alt hvad der foregår på kontoret
og derhjemme. Børnene skal jo også bringes
og hentes, til både skole og fritidsaktiviteter. 

I dag består medarbejderstaben af Stephen
og Lotte. Tidligere har man haft en sælger-
stab. Det gav selvfølgelig større omsætning,
men før omsætningsforøgelsen viste sig ”på
bundlinien” krævede det en indsats fra både
Stephen og Lotte, som tog hele deres fritid.
Derfor besluttede de at køre firmaet selv
uden brug af eksterne sælgere. 

Og det har vist sig som en rigtig god ide,
siger begge.

Hvor er varerne? Et nærliggende spørgsmål,
for her i lokalet er der ikke megen plads. 
Firmaet bruger et såkaldt lagerhotel i
Padborg. Hertil ankommer fodtøjet i con-
tainere fra østen og opbevares i lagerhotel-
let, indtil det distribueres ud til kunden i
ompakket tilstand. 

En meget stor del af fodtøjet produceres i
østen. Men en enkelt undtagelse findes dog.
En fabrik, som oprindelig lå på Lolland blev
flyttet til Polen, og den producerer i dag
træsko til det danske marked og herfra 
modtager firmaet en stor del af sine træsko
produkter. 

I øvrigt er det danske marked for træsko
stort. Salget er på ? millioner par om året, og
det er forholdsmæssigt det største marked i
Europa, forsikrer Lotte.

I dette forår var firmaet involveret i et spæn-
dende projekt på Næshøjskolen. Sammen
med 4. c gennemførtes et projekt om deko-
ration af gummestøvler. I en periode havde
4. c gummistøvler på skoleskemaet, og
opgaven var at udsmykke og dekorere 25
par gummistøvler. Børnene skulle tage still-
ing til spørgsmål som: Hvordan ser dine
drømmegummestøvler ud? Er de grønne 

eller lyserøde, og har de spøgelser, død-
ningehoveder eller prikker? Den udfordring
tog 4. c op, og det kom der nogle meget
kreative støvler ud af. Nogle af støvlerne er
vist på billederne på side 8 og 9.

Projektet indgik i faget billedkunst, og billed-
kunstlærer Marianne Bager forklarede den-
gang: ” Dels er det særdeles eksperi-
menterende at skulle udsmykke et par gum-
mistøvler, og dels er det praktisk billedarbe

Hele familien går meget op i sport. Stephen
har været håndboldtræner i Harlev, men fir-
maet tager nu både hans og Lottes tid. Det
bliver kun til et sponsorat for basket. Til
gengæld dyrker drengene både fodbold og
basket i Harlev. 

Det kræver også meget af forældrene. Der
skal køres til kampe og stævner, og i forpret
deltog hele familien ved et barsketstævne i
Sverige. I dette efterår gik meget tid med de
videregående kvalifikationskampe, idet March
med sit hold blev puljevinder.

Til slut et lille hjertesuk fra Stephen om
sporten i Harlev. Vi mangler et
sportsligt samlingspunkt i form af et stort
fælles klubhus.
Et klubhus som danner rammen om alle
sportsgrene hvor man mødes og kan
deltage i sociale arrangementer, formelle som
uformelle. Et sted hvor unge
som ældre kunne have deres daglige gang.
Hvis man slog de forskellige afdelingers
klublokaler sammen, ville vi have
grundlaget for et godt og stort fælleslokale /
hus,  som vi ser det i mange andre klubber,
siger Stephen.

Hvis man slog de forskellige afdelingers
klublokaler sammen, ville vi have et godt og
stort fælleslokale, som vi ser i næsten alle
andre klubber, siger Stephen. 

jde, hvor vi skal arbejde med at overføre
plane billeder (skitser) til rumlige billeder.
Det er en spændende proces, som vil give
eleverne nogle sjove og uventede resul-
tater.” Hun fortsatte: 

”Idéen med at anvende billedkunst på noget
så dagligdags som gummistøvler er original
og spændende – det er en hel ny kontekst
for elevernes personlige udtryk, som
forhåbentlig vil give dem inspiration til at se
mulighederne for anvendelse af billedkunst i
dagligdagen på nye måder og materialer.
Projektet kan på den måde være med til at
styrke den æstetiske dimension i hverdagen
for eleverne. Det er en sjov og spændende
opgave, som jeg er glad for, at 4.c. får lov
at udføre.”

Gummistøvlerne skulle ikke sættes i pro-
duktion, men blev udstillet på CIFF
(Bellacentret) i august måned. 

Både Stephen og Lotte er uddannet i
fodtøjsbranchen, og det var også ”fodtøj”,
som førte dem sammen. 
Stephen som indkøber og Lotte i et
grossistfirma. Lotte er fra københavn og
Stephen er født i Århus, hvor han også fik
sin uddannelse. Som 14-årig flyttede han til
Harlev sammen med sine forældre.

VIL DU VIDE
MERE?

Husk at Fællesrådets
mødereferater er 

fremlagt på
Harlev Bibliotek

Eller se på
www.harlevfr.dk
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Juletræsfest i Framlev

Foreningen vil som sædvanlig, i samar-
bejde med Spotlight og Framlev
Forsamlingshus, afholde juletræsfest.
Nærmere herom også i ugepressen.

Søndag d. 11. December kl. 14.30
Juletræsfest i Framlev Forsamlingshus

Entre 30,- kr. for børn og voksne, 
incl. Godteposer til børn og kaffe og
kage til voksne

For interesserede afholdes børneguds-
tjeneste i Framlev Kirke kl. 1400

Billetsalg i kiosken i Super Best Harlev
Ikke mindst af hensyn til indkøb af
godteposer, er tilmelding nødvendig

Jule hilsen.

Da dette er sidste nummer af
Paraplyen i år, vil bestyrelsen i Harlev
Framlev Grundejerforening ønske alle
vore medlemmer en glædelig jul og et
godt nytår.

Bestyrelsen.

Harlev - Framlev 
Grundejerforening

Til Harlev – Framlev Grundejerforenings medlemmer.

VIL DU VIDE
MERE?

Tilmeld dig nyhedsmailen på...

www.harlevframlevgrundejerforening.dk
www.hfg.dk .

Bestyrelsen.

Juletræsfest
Framlev

Juletræsfest i Framlev Forsamlingshus
søndag den 11. december.  kl. 14.30

Rigtig Glædelig Jul &
Godt Nytår


