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HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR ?
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Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men

husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen).

UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER !
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SKRIV TIL PARAPLYEN !
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Orientering fra
Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek

Underskriftsindsamling 

Harlev Bibliotek

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde

den 1. juni besluttede Fællesrådet, at or-

ganisere en underskriftsindsamling mod

forslaget om at lukke Harlev Bibliotek.

Underskriftsindsamlingen blev organise-

ret på den måde, at der dels blev sendt

et brev ud til alle vore medlemmer med

opfordring til, at alle bestyrelsesmedlem-

mer skrev sig på listen. Dels en hus-

standshenvendelse med opfordring til at

underskrive en protestskrivelse.

Fællesrådet modtog mange henvendelser

om den eventuelle lukning, og mange til-

bød at hjælpe med at gå rundt og ind-

samle underskrifter. Alt i alt blev der ind-

samlet ca. 1400 underskrifter, som blev

afleveret på rådhuset sammen med en

følgeskrivelse. Fællesrådet takker de

mange hjælpere og foreninger, som hjalp

til med at indsamle underskrifter. Neden-

for følger Fællesrådets skrivelse til kom-

munen:

Høringssvar i forbindelse med

besparelser i prioriteringskatalog

Harlev Fællesråd har med forundring og

skuffelse noteret, at en lukning af Harlev

Bibliotek er blandt forslagene i det udar-

bejdede prioriteringskatalog.

Harlev Fællesråd har fået et overvælden-

de stort antal henvendelser og reaktioner

fra beboere i lokalområdet. De giver alle

udtryk for stor skuffelse og harme over-

for muligheden for at miste biblioteket,

som opfattes som den eneste kulturinsti-

tution i området.

Fællesrådets forretningsudvalg støtter

beboerne og har iværksat en underskrift-

indsamling, som vi fremsender hermed.

I modsætning til forholdene i Midtbyen,

hvor det vrimler med kulturtilbud af en-

hver art, er biblioteket det eneste kultu-

relle samlingssted i lokalområdet. Her

mødes voksne og børn i fælles aktivitet.

Her afholdes kurser og foredrag om

mange forskellige emner. Her har det lo-

kale egnsarkiv sit faste tilholdssted. Og

her udlånes bøger og andre medier na-

turligvis i store kvanta.

I vort område har vi et særligt problem

med de 10-14 årige. En gruppe, som ikke

bruger de etablerede tilbud i spejderor-

ganisationer, sports- eller andre fritidsak-

tiviteter, og en gruppe, som er svær at få

fat i. For mange af dem er biblioteket et

socialt mødested, hvor de i fællesskab

gør brug af bibliotekets tjenester. For

dem vil det ikke falde naturligt at tage ind

til et bibliotek i Århus, og de vil således

være henvist til gaden.

Århus Kommune har en særlig forpligtel-

se til at vedligeholde og opretholde et

rigt og varieret liv i yderområderne. Dels

er det kommunens vision at have en alsi-
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dig og varieret beboelsesstruktur, dels

følger det af kommunesammenlægnin-

gerne i 1972, hvor Århus fik mange land-

områder ind under sig, at der følger en

særlig forpligtelse til at vedligeholde og

opretholde et varieret kommunalt tilbud i

landområderne, herunder også kulturtil-

bud. En eventuel lukning af biblioteket vil

således være i modstrid med kommu-

nens visioner og intentionerne bag den

forrige kommunalreform.

Med den store opbakning til underskrift-

indsamlingen har Fællesrådet beboerne

bag sig i ønsket om, at Harlev Bibliotek

ikke skal indgå i noget sparekatalog,

hverken nu eller ved de endelige budget-

forhandlinger.

Ændring af erhvervsområde 

nord for motorvejen

Som opfølgning på beslutning på re-

præsentantskabsmøde i marts afsendte

Fællesrådet en forespørgsel til Århus

Kommune, gående ud på, om det udlag-

te erhvervsområde nord for motorvejen/

vest for Stillingvej eventuelt ville kunne

omdannes til et boligområde.

Nu foreligger der et svar, og det fremgår

heraf, at området bør fastholdes til er-

hvervsområde. Man finder det ikke hen-

sigtsmæssig at ændre erhvervsområdet

til boligområde, idet arealet er udlagt

med henblik på at have et arealbered-

skab til bl.a. arealkrævende og transport-

tunge erhvervstyper. Med en beliggenhed

ved Herning motorvejen og Stillingvej

samt i en vis afstand fra større bolig-

områder er disse arealer velegnede til

dette formål. Derimod er området ikke

egnede til boligformål, idet skole, børne-

institutioner m.v. ligger på den anden

side af motorvejen.

Fællesrådet har noteret sig kommunens

svar og overvejer eventuelt at gå videre

med sagen.

Hærværk m.v. i Byparken

Fra Karen Hasseriis har Fællesrådet

modtaget nedenstående indlæg om for-

holdene i Byparken. Fællesrådet kan

genkende de beskrevne forhold. Fælles-

rådet arbejder med forskellige forslag til

forbedringer i parken allerede, men brin-

ger Karen Hasseriis’ indlæg som udtryk

for mange beboeres opfattelse.

Kære fællesråd

Vi bor i Rødlundparken og færdes dagligt

gennem byparken, som vi indimellem

(ofte) har set udsat for hærværk, des-

værre. Også busskure o.a. rundt omkring

i byen (jeg løber en del og ser en del på

min vej) Der ligger generelt også meget

affald rundt omkring.

Jeg har nogle forslag til tiltag på beboer

plan, der gerne kunne gælde alle i Harlev.

Håber disse kan blive taget op på kom-

mende møde i fællesrådet.

Jeg kunne godt tænke mig, at der blev

erklæret »REN BY« i Harlev, evt. med

husstandsomdelte opfordringer. Dette

med henblik på så mange som muligt

(og gerne mange børn, jeg vil deltage

med mine egne) deltagende i en fælles

datolagt oprydningsdag i byen, afslutten-

de med et arrangement i byparken.

Jeg mener, at bænke m.m. måske burde

fjernes fra midterpladsen (krydset) i par-

ken, da jeg stort set aldrig ser disse be-

nyttede.

Det er nok kommunen (?) der står for be-

skæring af træer/buske der – vi er nogle,
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der har talt om, at parken er ved at vok-

se sig noget vild, og der kan med fordel

beskæres kraftigt, mens parken stadig vil

være god for mindre børn at lege skjul i.

Parken er ved at blive stor og mørk og

kan virke skræmmende for nogle at kryd-

se.

Harlev er ved at blive en stor by, og jeg

mener vi bør være på forkant og lade

parken være »synlig« og lys, ikke mørk

og utryg.

Jeg ved også, som mor til to drenge, at

der gerne må være nogle gode, sunde

muligheder for (gratis) aktiviteter i nær-

området. Der er mange drenge i området

ved Rødlundvej og naturligvis etableret

sport, men ikke så meget andet. Unge-

kulturen/street holder meget af at øve sig

på en skaterbane (et asfalteret område

hvor der i den ene ende er opstillet ba-

sketnet, i den anden nogle små eller én

stor formstøbt skaterbane). Der kan med

fordel også cykles på disse.

Jeg har tænkt om ikke det store område

ved det ny (røde) Rødlundvej og på hjør-

net til Rødlundvænget ville være en op-

lagt placering?

Vi har netop været på aktiv ferie i Val-

loire/Frankrig og så der, hvordan bør-

ne/ungekulturen nød det offentlige

anlæg, hvor de hang ud – på den fede

måde! – om eftermiddagen og aftenen.

Jeg – vi – vil gerne gøre en indsats for

den gode by vi bor i – i fællesskab!

Altså summa summarum:

- AKTION ren by, oprydningsdag i Harlev,

aktion mod hærværk og affald

- AKTION smuk (og tryg) bypark, også i

fremtiden

- AKTION gratis og sund fritidsbeskæfti-

gelse for drenge (og andre barnlige

sjæle;-))

Med venlig hilsen

Karen Hasseriis

Sidste nyt om lokalbiblioteker

Den 31. august havde Harlev Fællesråd

foretræde for Økonomiudvalget for at

fremføre synspunkter imod forslaget 

i sparekataloget om lukning af lokal-

biblioteker.

Der blev lyttet intenst til vore argumenter,

men intet lovet.

Vi håber vores indsats gennem aflevering

af 1400 underskrifter og foretrædet kan

påvirke den politiske proces i positiv

retning.
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Nye udstykninger på 

Kettinggård arealet

I september måned færdigbehandles i

byrådet lokalplan nr. 775. Den er en del

af det store udstykningsområde på Ket-

tinggårds marker.

Lokalplanforslaget omfatter et område

beliggende i den sydvestlige del af

Harlev, syd for Kettinggård og vest for

Kettingvej og Højlundvej.

Lokalplanforslaget er omfattet af lokal-

plan nr. 602, som fastlægger nogle over-

ordnede rammer for området.

Mod nord og øst afgrænses området af

marker, som i lokalplan nr. 602 er udlagt

til byudvikling med bl.a. tæt-lav boligbe-

byggelse samt offentlig fordelingsvej.

Mod vest og syd er området afgrænset

af det åbne land.

Lokalplanområdet, der er ca. 7 ha stort,

er ved planens udarbejdelse dels privat

og dels kommunalt ejet og beliggende i

byzone.

Lokalplanen giver mulighed for etablering

af tæt-lav boligbebyggelse med ca. 

60 boliger og åben-lav bebyggelse med 

21- 25 parcelhuse.

Lokalplanområdet har vejadgange fra

den nye fordelingsvej, som føres fra

Rødlundvej i nord til Kettingvej i syd og

videre til Stillingvej og det øvrige over-

ordnede vejnet, som angivet i lokalplan

nr. 602.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse

med Kommuneplan 2001. Området er i

rammerne udlagt til boligområde 34.01.16

BO med lav boligbebyggelse med etage-

antal på 2, maks. bygningshøjde på 8,5m

og maks. bebyggelsesprocent 25 for

åben-lav og 35 for tæt-lav.

Lokalplanen godkendes af byrådet til of-

fentlig fremlæggelse, hvilket indebærer,

at alle kan komme med indsigelser

og/eller forslag til ændringer.
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Af Lisbeth Johnsen

Lokal glaskunstner har stor succes med krea-

tive polterabender for kvinder, der strømmer

til glasværkstedet Glizzart – et vidnesbyrd

om et succesrigt karriereskift fra fysiotera-

peut til glaskunstner.

Bag firmaet Glizzart i Lillering står Lizzie

Duedal Rasmussen, der efter mange års ar-

bejde som fysioterapeut blandt andet på Lo-

kalcenter Næshøj, begyndte at arbejde mål-

rettet med glaskunst for næsten 8 år siden

hos Anla Glas i Silkeborg, der er landets fø-

rende indenfor kurser og materialer til glas-

kunstnere.

I dag har Lizzie helt droppet hvervet som fy-

sioterapeut for at hellige sig glaskunsten.

Med eget firma fra adressen i Lillering, hvor

Lizzie har boet i 20 år, er hun, udover salg af

unik glaskunst, kommet godt i gang med at

arrangere kreative polterabender for kvinder.

Noget andre medier har fået øjnene op for,

da senest Politiken var på besøg, for at skri-

ve om ideen med polterabend og glaskunst.

Kalenderen er godt fyldt op med polter-

abend-arrangementer, og specielt efter at

Glizzart er begyndt at annoncere på

www.polterabend.dk, ringer kvinder fra det

ganske land for at aftale en polterabend

sammen med veninderne.

Og mund til mund metoden har også stor ef-

fekt.

Men hvad laver de så på sådan et polter-

abend-arrangement hos Glizzart?

»Produktet er jo ganske unikt og helt per-

sonligt. Kvinderne bruger et par spændende

timer i fællesskab med den kommende brud

i mit glasværksted på at lave et stort, flot

fad, som brudeparret så får som en unik

gave til brylluppet. Et specielt og varigt

minde om dagen. Bruden bestemmer i sam-

råd med veninderne, hvilke farver og evt.

tema fadet skal have, og de dekorerer så

hver især en del af fadet, som jeg efterføl-

gende former og gør færdigt«, fortæller Liz-

zie Duedal Rasmussen.

Polterabender bliver som oftest afholdt i

weekenderne. Så fredage, lørdage og hellig-

dage er booket hos Glizzart, og Lizzie Due-

dal Rasmussen må af den grund sige nej til

mange, da der er en grænse for, hvor mange

polterabend-arrangementer hun kan arran-

gere på én dag.

Antallet af deltagere varierer fra fem til en

seksten stykker, og besøget hos Glizzart

indgår jo som regel i en hel dags arrange-

ment, så pigerne ankommer altid i et rigtig

godt humør. De hygger sig, – har kaffe, øl,

mad mm. med. Nogle af de kommende

brude bliver kørt til Lillering i flotte vintage-

8
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biler, som f.eks. Jaguar, Mustang og senest

en 1973 Corvette cabriolet, som veninderne

havde arrangeret med chauffør til deres ven-

inde.

Også familier og firmaer

Glizzart’s koncept har også spredt sig til

andet og mere end polterabender.

•Når børnebørnene vil give bedstemor en

personlig gave.

•Eller når firmaet skal coaches eller team-

buildes, som en afløser for svundne tiders

kanindræberkurser ... !

Ja, så er de begyndt at ringe til Lizzie Due-

dal Rasmussen.

Helt konkret, introducerer og viser Lizzie del-

tagerne forskellige udsmykningsmuligheder,

så de kan komme i gang med at dekorere et

stykke glas, som en del af et glasfad.

Hver deltager får en lille, klar, kvadratisk

glasplade, der skal dekoreres.

Hver gang en glasplade er færdig, balance-

rer Lizzie den – nærmest uden at ånde på

det fine glaspulver – hen på den store glas-

plade på ovnen. Når alle er færdige, står et

meget personligt fad klar til brænding, og

det gør Lizzie så i løbet af et par dage, hvor

fadet herefter er klar til afhentning.

Her i sommerhalvåret trækker kvinderne ud

under æbletræet i glaskunstnerens gårdha-

ve, når de er færdige med ’glaskunstneriet’.

Eventuelt spiser de deres medbragte sand-

wiches, drikker øl, vin eller andet koldt og

rislende. De griner og har det sjovt.

»Det er vildt populært«, fortæller kunsthånd-

værkeren, der som førnævnt begyndte som

fysioterapeut, men kappede alle broer for at

finde noget andet at fylde livet med – og

hun begyndte egentlig at lave glas for sjov.

En dag fik en veninde den idé, at hendes

datters polterabend kunne foregå i Lizzie’s

glasværksted. Derpå gik ideen om ’fælles-fa-

dene’ så småt fra mund til mund, og efter at

Lizzie i år har fået lavet egen hjemmeside, er

interessen vokset hurtigere, end man kan

varme et glasfad op til 800 grader i glas-

ovnen.

Ind i mellem har en flok børn, for eksempel,

henvendt sig, med ønsket om at lave et fad

til deres bedsteforældre i guldbryllupsgave,

og Lizzie kan også godt se en gang firma-

teambuilding for sig. Men især er det polter-

abend-idéen, der er kommet på glas: Siden

april har der været flere polterabender i Lille-

ring hver lørdag.

»Jeg hygger mig med det, – pigerne kommer

jo med højt humør. Og ud over at de har det

sjovt, får de faktisk et flot minde med sig

herfra, som de har lavet i fællesskab«.

Eksport til Fyn

Lizzie’s egen glaskunst bliver også hele tiden

udviklet, og fra starten med jule-, påske- og

pinsemarked, hvor mange fra lokalområdet

har kigget forbi, har forretningen udviklet sig

til, at folk kommer og får lavet bestillingsop-

gaver. Hvis de vil have en helt unik lampe,

en lysskærmer, et fad, en skål, en skulptur, et

billede, udsmykning mm. til sig selv eller til

en helt speciel gave. Senest har Glizzart fået

en aftale på plads med fast leverance til en

kunsthåndværkerforretning på Fyn, der sæl-

ger Lizzie’s kunsthåndværk.

Forretningen skal helst udvides i takt med at

efterspørgslen stiger, og lige nu er der planer

om at kunne lave arrangementer for firmaer
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og virksomheder. De er nemlig begyndt at

henvende sig til Glizzart for, sammen i afde-

lingen, i team’et, at lave noget kreativt.

Det kræver samarbejde og dialog at lave et

stykke glaskunst sammen, og indtil videre

er det glasfade, der har interessen. På læn-

gere sigt tager Glizzart forskellige afdelinger

ind fra et firma, hvor hver enkelt afdeling

skal lave sin del til et fælles kunstværk, der

skal pynte væggene i firmaet.

»Men forretningen skal ikke være større, end

at man altid kan ringe og kigge forbi værk-

10

stedet i Lillering«, understreger Lizzie.

Se meget mere på: www.glizzart.dk

Julegave Galleri

Af Lone Keilberg

Kom og se forskellige kunstneres bud på ga-

veideer til den helt personlige gave.

Forskellige kunstnere alle med en tilknytning

til Harlev fremviser og sælger gaven til

hende der har alt, måske til dig selv! Det ud-

stillede er helt personligt og findes kun i ét

eller ganske få eksemplarer.

Der er gaveideer inden for billedkunst, glas-

kunst, olier, tasker, bolcher, sæber, kort,

blomsterbinding, smykker og meget mere.

Der vil også være mulighed for at tage for-

skud på julestemningen med et glas gløgg

og en æbleskive eller andet mundgodt fra

caféen.

Kom og find den helt specielle gave eller

bare for at få en oplevelse af form og farver

sammensat af forskellige kunstnere. 

Kom til Julegave Galleri i Lillering For-

samlingshus søndag den 12. november 

kl. 11.00-17.00.
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FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

Af Arne Nielsen

Folkelige foreninger med et idepolitisk formål

har været udsat for en dramatisk tilbage-

gang gennem de seneste år. En undersøgel-

se viser at 27% af befolkningen var medlem-

mer af sådanne foreninger i begyndelsen af

70-erne, tallet er i dag nede på 7%.

Foreningen Norden er en af disse folkelige

foreninger, som også har været udsat for

medlemstilbagegang, men som dog de se-

neste par år har oplevet en lille fremgang.

I en tid hvor globalisering og diskussionerne

om EU tilhørsforhold har været dominerende

har der ikke været så meget fokus på det

nordiske samarbejde. En række af de for-

hold, der regulerer samarbejdet mellem de

nordiske lande, opfattes af mange som selv-

følgeligheder, og som om de altid har været

gældende.

Det, der fungerer uden problemer, har som

oftest ikke mediernes bevågenhed. Kun når

der er »for mange« svenskere, der vil studere

medicin i Danmark, kan der skabes lidt de-

bat om nordiske forhold.

Artiklen her i Paraplyen er et forsøg på at

give information om en forening, der stadig

ser det som sin opgave at styrke samarbej-

det og samhørigheden mellem de nordiske

lande, ikke som et alternativ til EU, men som

en styrkelse af nordiske værdier i Europæisk

sammenhæng.

Formål og historie

»Foreningens formål er på alle områder at

styrke og udvikle de nordiske folks sam-

virke indadtil og udadtil.«

Foreningen NORDEN arbejder altså for øget

samarbejde på kryds og tværs af de nor-

diske landegrænser, bl.a. ved at sætte fokus

på skole og uddannelse, venskabsbysamar-

bejde, kultur mm. 

Foreningen er grundlagt i 1919, i 1. Verdens-

krigs skygge, og dengang under mottoet, at

»kendskab skaber venskab«. Stifterne håbe-

de, at man ved øget samvirke og forståelse

kunne undgå endnu et krigsmareridt. 

Foreningen NORDEN blev oprettet i alle de

nordiske lande, og indledte hurtigt et fælles

arbejde for fredelig sameksistens og fælles

politiske mål i Norden. 

Foreningen havde en storhedsperiode efter

2. Verdenskrig, da erindringen om dens op-

rindelige formål atter aktualiseredes. 

Således spillede foreningen en aktiv politisk

rolle i forbindelse med stiftelsen af de nordi-

ske institutioner Nordisk Råd og Nordisk

Ministerråd, samt gik forrest i påvirkningsar-

bejdet, der bl.a. førte til pasunionen, social-

konvention, sprogkonvention og seriøse tan-

ker om et nordisk fællesmarked.

Samarbejdet mellem de nordiske foreninger

er i dag organiseret i Foreningerne Nordens

Forbund (FNF), der til stadighed søger ind-

flydelse på de politiske beslutninger i Nor-

disk Råd og Nordisk Ministerråd. 

I Danmark tæller foreningen ca. 150 lokalaf-

delinger i hele landet, har godt 15.000 per-

sonlige medlemmer, ca. 850 skole- og biblio-

teksmedlemmer, samt mere end 100 organi-
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sationer, foreninger og virksomheder, der

støtter foreningens arbejde som medlemmer.

Endvidere omfatter ‘familien’ en selvstændig

ungdomsorganisation, Foreningen NOR-

DENs Ungdom, der tæller seks lokalafdelin-

ger og ca. 600 medlemmer i hele landet.

Foreningen er ud over lokalafdelingerne or-

ganiseret i 15 amtskredse, der fra 2007 vil

fortsætte som netværk.

Foreningens formand er tidl. minister Frode

Sørensen MF. Han står i spidsen for en lands-

styrelse på 31 medlemmer, der vælges i

amtskredsene og på det årlige repræsen-

tantskabsmøde.

Foreningen Norden Århus

er en af de 150 lokalafdelinger med omkring

300 medlemmer. Arne Nielsen, Nyvangsvej

9, 8462 Harlev er formand for Århus lokalaf-

deling, han er medlem af landsstyrelsen og

er valgt som næstformand for landsforenin-

gen.

Århus lokalafdeling udsender program til alle

medlemmer for et halvt år ad gangen. Efter-

årets program vil blive udsendt i løbet af au-

gust måned og vil omfatte tur ved Årslev

Engsø med guide, den nye Højskolesang-

bog, studiekreds om norsk litteratur og et ju-

learrangement med norsk tema. Endvidere

vil der være tilbud om rabatter på udvalgte

arrangementer med nordiske relationer i Mu-

sikhuset.

Den 26. juni – 6. juli gennemførte foreningen

i samarbejde med Iceland Eagle Travel en

tur Island rundt i 11 dage med 40 deltagere.

Århus har venskabsbyer i Norge: Bergen,

Sverige: Göteborg og i Finland: Åbo.

Venskabsbyerne arrangerer hvert år en inter-

nordisk lejrskole med deltagelse af en klasse

fra hver by. Endvidere deltager to lærere fra

hver by som gæstelærere i hver af ven-

skabsbyerne i en uge.

Kontakt

Foreningen Norden, Malmøgade 3, 

2100 København Ø

Tlf. 35 42 63 25

www.foreningen-norden.dk

Foreningen Norden Århus, Nyvangsvej 9,

8462 Harlev J

Tlf. 86 94 13 79

arne.nielsen@stofanet.dk
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Se mødedatoer på side 2

Paraplyen nr 36  04.09.06  12:39  Page 12



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.26667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.26667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.20833
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


