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Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
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.
Eller på mail.: post@harlevfr.dk
◆ NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer
5. september 2009 - deadline: 3. august 2009
◆ MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.
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Orientering fra
Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek

en række møder, både lokalt og på kommunalt plan.

Ordinært
repræsentantskabsmøde

Således har Forretningsudvalget været
repræsenteret ved møde på Næshøjskolen i det såkaldte SDG samarbejde –
nærmere under Børn og Unge udvalget.

Den 19. marts afholdt Fællesrådet ordinært repræsentantskabsmøde. Som
sædvanligt var fremmødet pænt, idet
omkring 12 af Fællesrådets 45 medlemmer deltog.

Forretningsudvalget har også i år været
vært ved et møde med Harlev-Framlev
Grundejerforening, hvor man drøftede
vedligeholdelse af de grønne områder,
eller rettere manglen på kommunal vedligeholdelse. Grundejerforeningen orienterede om deres planer om at etablere udsmykning af de to rundkørsler på Stillingvej. En plan der vil blive realiseret i maj
2009.

Som dirigent valgtes Erik Andrésen.
Formanden Arne Nielsen aflagde forretningsudvalgets årsberetning og de forskellige udvalgsformænd aflagde beretning
for de respektive udvalg. Årsberetninger
og referat af repræsentantskabsmødet
kan ses i sin helhed på Fællesrådets
hjemmeside, som er: www. harlevfr.dk.

Også projekt ”Ren By”, som grundejerforeningen har forsøgt at sætte i værk,
blev drøftet, og man blev enige om at
Fællesrådet og Grundejerforeningen
næste gang skulle være fælles om at arrangere noget i forbindelse med den
landsdækkende kampagne.

Regnskab og budget blev godkendt, og
kontingentet fastsættes til uændret 350,kroner.
Genvalgt til forretningsudvalget blev Arne
Nielsen, Jens Aage Weigelt og Kaj Sommer. Suppleant blev Finn D. Sørensen.
Karsten Sohne Jensen og Per Lind Jensen blev genvalgt til revisor og revisorsuppleant.

Fællesrådet har endvidere været med til
møder med Trafik og Veje, Natur og Miljø
samt de fællesseminarer, som kommunen inviterer til i samarbejde med fællesrådenes arbejdsudvalg.

Nedenfor følger forretningsudvalgets årsberetning:

Arbejdet med kommuneplanen har fyldt
en del i fællesrådets virksomhed i 2008
og resulterede i, at der blev afholdt to
borgermøder i Harlev på Lokalcenter
Næshøj. Der mødte rigtig mange borgere

”Også 2008 har været et aktivt år for
fællesrådet. Forretningsudvalget har afholdt 9 ordinære møder samt deltaget i
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op til disse to møder, hvilket er meget
glædeligt og giver et godt signal til kommunens embedsmænd og politikere,
som, det er min overbevisning er indstillet på at lytte til de synspunkter, der bliver fremsat på sådanne møder. Møderne
blev fulgt op af høringssvar, som fællesrådet udarbejdede med udgangspunkt i
det, der kom frem på møderne. Men formanden for Byudviklingsudvalget vil
komme nærmere ind på arbejdet med
kommuneplanen.

til. Både med hensyn til behandling af
henvendelser fra borgere og med hensyn
til at få gjort opmærksom på de steder,
der trænger til vedligeholdelse. Også
omlægning af busruter har der været opmærksomhed omkring. Formanden for
udvalget vil komme nærmere ind på
nogle af sagerne.
Sluttelig vil jeg nævne, at vores blad Paraplyen fortsat udkommer 4 gange om
året, og at vi har fået et samarbejde i
gang med menighedsrådene, så vi uddeler sognebladet sammen med Paraplyen.
Men nærmere om det ved formanden for
INFO-udvalget.

En anden sag, der har fyldt en del, er
forslaget om fredning af Tåstrup Sø og
mose, Stjær Stenskov og Lillering Skov.
Det vil formanden for Natur og miljøudvalget komme nærmere ind på. Her skal
kun nævnes, at forretningsudvalget har
afholdt et orienterende møde med to repræsentanter for Naturfredningsforeningen i Århus, samt udarbejdet henvendelse til Rådmanden for Teknik og Miljø om
sagen. Efter at byrådet har besluttet at
være sagsrejser sammen med Naturfredningsforeningen, har fællesrådet sammen
med Harlev Jagtforening holdt et møde
med Natur og Miljøs medarbejder på
sagen. Mødet blev afholdt i Jagtforeningens hus ved mosen og bestod ud over
drøftelser af en vandretur i området.

Jeg vil hermed gerne takke forretningsudvalget og dermed også udvalgene for
jeres store arbejde med at skabe gode
forhold for borgerne i vores lokalområde.
Jeg ved, det nytter noget at være aktive,
men jeg ved også, at det tager tid.”

Konstituering af
forretningsudvalg
Efter repræsentantskabsmødet har forretningsudvalget konstitueret sig. Formand blev Arne Nielsen og næstformand
blev Ejgil Rahbek. Samtidig blev de forskellige udvalg sammensat, og der blev
valgt formand for hvert udvalg. Udvalgene kan ses på side 2 i dette nummer af
Paraplyen.

Endvidere vil jeg nævne arbejdet med
Pilotprojekt Byparken, som vi sammen
med Hasle og Lystrup området er med i.
Det vil Natur- og Miljøudvalgets formand
komme nærmere ind på.

Ny Netto dagligvarebutik
på Brombærvej nr. 1

Børn- og Ungeudvalget har været med til
at sætte gang i Foreningen af Aktive Forældre, der er kommet godt fra start. Ejgil
har hjulpet med at få en hjemmeside oprettet for dem. Nærmere ved formanden
for Børn og Unge udvalget.
Også Trafikudvalget har haft en del at se

Fællesrådet har tidligere berettet om opførelse af en Netto dagligvarebutik på
den grund, hvor tidligere Kludemanden
havde forretning. I forbindelse med naboorienteringen var vores eneste bekymring, om grunden kunne være forurenet.
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Endvidere støttede vi ønsket om at bevare den store bøg ud mod Framlev Korsvej.

pet, som følge af de to andre beslutninger.
Begrundelse for at droppe arealet er
hensynet til grundvand, og at det vil være vanskeligt at disponere arealerne til
både transporttungt erhverv, biomassefyret kraftvarmeværk og affaldsforbrændingsanlæg. Ligeledes fremføres de
mange synspunkter, som har kritiseret
udlægget til transporttunge virksomheder.

Projektet har ligget stille et stykke tid, og
Fællesrådet har fået mange spørgsmål
om hvorfor.
Under detailprojekteringen har det været
nødvendigt at ændre nogle byggelinier,
således at afstanden til naboer blev
ændret. En sådan ændring bevirker, at
der skal foretages en fornyet naboorientering i 2 uger, for at projektet kan
fortsætte.

Der var også planer om et skovrejsningsområde syd for Labing. Dette projekt falder også bort som følge af de øvrige
ændringer. Det indebærer, at de nuværende gode udsigtsforhold kan opretholdes i fuld udstrækning. Det kan desuden
nævnes, at lodsejerne inden for det udpegede område ikke var interesseret i
skovrejsning.

Fællesrådet har ingen bemærkninger til
disse ændringer.

Erhvervsareal nord for Framlev
og øst for Stillingvej
Fællesrådet var enig med borgerne i
Framlev og nord for Framlev, som var
imod, at arealet i Kommuneplan 2009
skulle udlægges til erhvervsområde, og
at der som følge heraf skulle placeres et
stort forbrændingsanlæg.

Ny by ved Harlev
I kommuneplanen gjorde en række borgere på Edelhofvej indsigelser mod den
sydvestlige afgrænsning af forslag om en
ny by ved Harlev. Borgerne foreslog at
rykke grænsen mod nord, således at
grænsen naturligt følger Edelhofvej fra
krydset ved Højbyvej og til svinget efter
nr. 10 og 11. Herefter trækkes linien mod
syd og derefter ind mod Harlev.

Nu har alle indsigelser til kommuneplanen været behandlet, og i maj måned
påbegyndte byrådet den videre proces
med behandling af kommuneplanen.
Fællesrådet er tilfreds med, at forslaget
om et erhvervsområde nord for Framlev
er droppet og at forslag om et forbrændingsanlæg ligeledes er droppet. Planerne om at omdanne landsbyen Framlev til
et byudviklingsområde er ligeledes drop-

Beboerne har fået medhold i deres indsigelse, og forvaltningen indstiller til byrådet, at den nye linieføring skal følge forslaget fra beboerne. Herefter følger en ny
høringsrunde.
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Kirke uden krise
Medens medierne bekymret fortæller om en
folkekirke i krise, blomstrer kirkelivet i Harlev
og Framlev Sogne.

”Ideen er at komme menigheden i møde,
f.eks. på de betingelser, en travl børnefamilie
har. Tilbuddet er, at man kan komme i kirken,
føle sig indbudt og samtidig løse et ”logistisk” problem: Tag børnene med i kirken –
så sørger vi for aftensmaden og opvasken
bagefter.”

Af JØRGEN HANSEN Kirkeværge i Harlev
Hvilken krise?
Sognepræst Lea Skovsgaard har svært ved
at genkende det dystre billede af en folkekirke i krise, som medierne tegner af tomme
kirker og mange udmeldelser.

At borgerne, også de yngste, har taget tilbuddet til sig, vidner en lille fortælling om:
En pige havde fødselsdag, og det skulle fejres med en valgfri middag uden for hjemmet. Hvad med McDonald’s? ”Nej”, svarede
pigen. ”Jeg vil hellere til spaghetti i kirken!”.

”Den krise, hvis den findes, er i hvert fald
gået uden om Harlev og Framlev sogne”,
konstaterer hun.
Der er en god søgning til såvel gudstjenester
som de mange arrangementer, de to kirker
står bag, og hvis ellers økonomien og tiden
rækker, vil Lea Skovsgaard gerne lave endnu
flere.
Var begrebet ikke så fortærsket, ville man
kalde hende en ildsjæl. Siden hun i januar
2006 som 25-årig blev ansat som landets
dengang yngste sognepræst, har hun stået
i spidsen for en udvikling, hvor ikke mindst
børnefamilier har fundet vej til kirken.
Midlet har blandt andet været særgudstjenester, hvor gudstjeneste kombineres med socialt samvær, f.eks. ved de populære ”Gud
og spaghetti” og nyskabelsen ”Gud og gule
ærter”.
Lea Skovsgaard foran den imponerende Platan
i præstegårdens have. Nok er sognepræsten ung,
men træet er gammelt: Det regnes for Nordens
ældste og er sandsynligvis plantet samtidig med
opførelsen af præstegården i 1732.
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En nyskabelse er ”Gud og gule ærter”, som
menuen taget i betragtning mest er henvendt til det voksne publikum.
Begge arrangementer kan kun lade sig gøre
på grund af de frivillige hjælpere i de to sogne, understreger Lea Skovsgaard:
”Vi har en enestående opbakning, som mange sogne misunder os”, siger hun. ”Havde vi
ikke de frivillige, ville flere ting, f.eks. klubarbejdet, ikke kunne lade sig gøre. Ved den
årlige middag for sognenes frivillige, som er
engageret i særgudstjenester, kirkekaffe og
de mange andre arrangementer, var vi 70
deltagere. Det er dejligt, men der er altid
plads til en eller flere til! Har man lyst til at
yde en indsats, lille eller stor, hører jeg gerne
fra interesserede. Man kan ringe til mig, til
menighedsrådene eller til kordegnen på kontoret ved Framlev Kirke”.
Hvis Lea Skovsgaards ”ønskeseddel” for
kommende arrangementer skal gå i opfyldelse, kræver det nemlig ikke blot økonomi,
men også frivillige.

Blandt Lea Skovsgaards kæreste fritidsinteresser
er de to Fjordheste Tronde og Trond, som har
deres eng at boltre sig på, når de da ikke sammen
med præsten tager på adstadig opdagelse rundt
i sognene.

hun og understreger, at tanken kun er på et
idéplan. Det samme er højtidsarrangementer
for 4., 5. og 6. klasserne, hvor man gennemgår kirkens tre store højtider, Jul, Påske og
Pinse:

”Jeg har en idé om, at vi skal lave et lokalt
friluftsspil med et tema fra Bibelen”, fortæller

”Jeg tror, der er et behov for de unge for at
få et indblik i og forståelse for kirkens liv –
ikke som undervisning med terperi, men
som en alvorlig leg”, siger Lea Skovsgaard,
som også har et ønske om at arrangere bibelstudiegrupper for voksne.
Hvis altså økonomien og tiden rækker!

Framlev Sogn har 3.096 medlemmer
og Harlev Sogn 891.
Har man lyst til at gøre et stykke frivilligt
arbejde, kan man kontakte sognepræst
Lea Skovsgaard på mail,
lea@harlevframlev.dk,
eller telefon 86 94 18 76.

Da Lea Skovsgaard i januar 2006 blev sognepræst i vore to sogne, var der både forventning og skepsis blandt sognebørnene.
Optimisterne glædede sig til en ung prædikant og de fornyelser, hun kunne tilføre kirkelivet. Pessimisterne tænkte deres: Kunne
sådan en ”bette én” med alderens begrænsede erfaringshorisont løfte den alvorlige opgave, hun havde foran sig?

Desuden kan man finde adresser og
kontaktnumre til kirkekontor og menighedsrådenes formand på hjemmesiden
www.harlev framlev.dk. Her kan man
også holde sig orienteret om kirkernes
liv.
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Svaret lod ikke vente sig: Ja, hun kunne!
Udover at være anerkendt som en sognepræst, der har substans og nærvær i sine
prædikener, er hun også med sit positive
væsen blevet et samlingspunkt for alle generationer i de to sogne.

PS: Vi har ikke skiftet sognepræst! Lea har
blot valgt fra 1. maj at tage sit pige-efternavn
Skovsgaard.

VIL DU VIDE
MERE?

SKRIV TIL
PARAPLYEN

Husk at Fællesrådets
mødereferater er
fremlagt på
Harlev Bibliotek

Husk at deadline
til næste nummer
er den 3. august 2009

Eller se på
www.harlevfr.dk

Nyt fra Harlev Bibliotek
og Harlev Biblioteks Venner
Af Dorte Vind og Arne Nielsen

teks Venner og biblioteket i fællesskab en
musikalsk aften. Trige Koret sang under ledelse af organist Anna Marie Thygesen både
kendte og ”nye” sange. Forhenværende
borgmester og rådmand Flemming Knudsen
havde udvalgt en række af sine afholdte
sange til fællessang, og der blev sunget af
hjertens lyst af de knap 40 deltagere.

Sidste nyt om kombibiblioteket
Byggeriet af det nye kombibliotek er nu klar
til at blive sendt i udbud den 26. maj. Licitiationen er den 17. juni, og byggeriet forventes
at skulle starte i uge 31, altså sidst i juli måned. Vi forventer at kunne flytte ind senest
den 19.-23.april 2010. Vi åbner vores flotte
nye bibliotek kort herefter.

Efter velfortjent sommerferie fortsætter vi en
ny sæson med fælles arrangementer. Traditionen tro holder vi Skumringstime den 9.
november i samarbejde med Foreningen
NORDEN, temaet i år er ”Fred i Norden”.
Den 3. december serveres julegløgg og

Hvad der ellers sker
Mandag den 23. marts afholdt Harlev Biblio-
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bydes på udstilling af en lokal kunstners
produkter, og vi satser også på en aften om
bøger.
Den 2. november fejrer vi Harlev Biblioteks
50 års jubilæum. Rådmand for Kultur og
Borgerservice Jacob Bundsgaard Johansen
holder tale ved en reception kl. 17, og vi finder nok på lidt andet sjovt også.

og Arne Nielsen som ledere afholde 4 læsekredsaftener i oktober, november, januar og
februar. Datoer og bogtitler er ikke fastlagt
endnu, men vil blive meddelt i kalenderen og
ved opslag på biblioteket.

Bogsalg
Igen i år vil Harlev Biblioteks Venner stå for
salg af udrangerede bøger fra biblioteket.
Bogsalget er planlagt til at finde sted den
23. oktober fra kl. 16.00-18.00.

Læsekreds
Harlev Biblioteks Venner vil med Leif Boving

Rejsegilde på bostedet
Snåstrup Vestergård
Af Ejgil Rahbek
Fredag den 17. april var der rejsegilde på boog aktivitetsstedet Snåstrup Vestergård, som
er et bo og aktivitetscenter for udviklingshæmmede unge.
I øjeblikket bor der fast 4 unge på gården,
medens der hver dag er tilknyttet 12-14 unge, som enten bor hjemme eller er flyttet til
beskyttede boliger eller bofællesskaber
andre steder i kommunen.
Med udvidelse vil der være plads til 8 fastboende i alt, ligesom der også vil være mere
plads til de mange aktiviteter, som de unge
mennesker udfører.

og have nogle faste aktiviteter – efter devisen ”Gå på arbejde hver dag”.

Til gården er der nu tilknyttet 12 medarbejdere, som er pædagogisk uddannede. Et
formål med det pædagogiske arbejde er at
lære de unge at omgås andre mennesker og
klare sig selv, så de kan fungere i egen bolig

På gården får de unge mulighed for at deltage i forskellige fritidsaktiviteter, enten sammen med medarbejdere fra gården eller ved
selv at besøge en særlig klub for ligestillede,
der har til huse i Vanggårdscentret.
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der gang i stalddørssalget. Man kan dels
købe i boden ved vejen, dels ved henvendelse på gården. Produkter, som de unge selv
fremstiller, er grise- og lammekød, blomster,
grønsager og brænde. Alt sammen økologisk. Alle er velkomne til at gøre indkøb på
gården.
De unge har selv oprettet en hjemmeside,
som på en meget kreativ måde fortæller om
deres mange aktiviteter og arbejde. Den
hedder www.myspace.com/snaastrup.
Fællesrådet ønsker bostedet tillykke med rejsegildet og ser frem til indvielsen af de nye
bygninger i efteråret.

Som mange borgere i Harlev Framlev området sikkert har set, når de kører forbi, så er

Foreningen Aktive Forældre
efterlyser
Til strikkeklub:

Til fisketure:

En frisk dame (efterlønner?), med tid og lyst
til at holde strikkeklub for en gruppe piger i
alderen 10-14+ år

En frisk herre, med tid og lyst til at tage en
mindre flok drenge med til Put&Take og
fiske, tid, sted og hyppighed bestemmer du!
Kontakt: se ovenstående!

Tid, sted og hyppighed helt op til dig!
Med venlig hilsen
Foreningen Aktive Forældre
www.aktiveforaeldre-harlev.dk

Ring til Karen på 29 80 12 12 eller en af foreningens øvrige medlemmer, se hjemmesiden.

GÅ IND I DAG OG GIV DIT BESYV MED! –
VI HAR HÅRDT BRUG FOR FLERE FRIVILLIGE VOKSNE MED TID OG OVERSKUD!!
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Kludemanden er flyttet
Af Ejgil Rahbek
Som de fleste sikkert har set, når de kører
på Framlev Korsvej, så er den bygning, hvor
Kludemanden gennem 25 år har haft forretning revet ned. Som vi beretter om andetsteds i dette nummer af Paraplyen er Netto
ved at opføre en dagligvarebutik på grunden
på Brombærvej.
Men hvor er Kludemanden flyttet hen, og
driver de den samme slags forretning som
før? Disse og andre spørgsmål får Fællesrådet ofte stillet, og derfor har vi besøgt ægteparret Lars Peder Pedersen og Gitte Kortsen
(fødenavn) for at de kan give svar på nogle
af disse spørgsmål.
Men først lidt historik.
Oprindeligt startede Lars Peder med at
handle med pudseklude til industrien og
fraklip fra tekstilindustrien. Han havde en
fast kundekreds og betjente store danske industrivirksomheder med pudseklude. Kludene og fraklippet blev hentet i Herning/Ikast
området, hvor en meget stor del af den danske tekstilproduktion blev foretaget. Vi er tilbage i 70erne, og den danske tekstilproduktionen var endnu ikke flyttet til udlandet.
Forretningen havde til huse i nogle bygninger på Snåstrupgård. Men bygningerne
brændte og der måtte findes andre lokaler.
Det blev lokalerne på Grønhøjvej. I mellemtiden havde Lars Peder truffet Gitte, som
straks blev ansat som salgschef. Så de indledte i dette tidsrum både et samlivsforhold
og et forretningsforhold, som har eksisteret
lige siden.

Efter 5 år på Grønhøjvej flyttede de så til
adressen på Brombærvej, hvor de har haft
forretning i 25 år. Det er i denne periode, at
der rigtig kommer gang i forretning, idet de
nu udvider med rester af enhver salgs, metervarer og som noget unikt, med kilovarer.
Kundekredsen bliver nu i større udstrækning
hobbyfolket, som har håndgerning som
hobby. For 2 år siden flyttede de til den nuværende adresse på Harlev Kirkevej 1, og
adressen på Brombærvej blev solgt til opførelse af en dagligvarebutik.
Gitte og Lars Peder har kendt hinanden i 31
år, og har i alle årene haft ”kludemand”-butikken som fælles omdrejningspunkt. ”Det
har været et fælles projekt”, som de udtrykker det begge to. Lars Peder kommer oprindeligt fra Åbyhøj, og Gitte flyttede til Tåstrup
som fireårig, hvor hun voksede op.
Men selvom det er meget tidskrævende at
drive egen forretning, så er da også blevet
tid til et familieliv. For sytten år siden fik de
tvillingerne, Lise og Marie, som begge bor
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hjemme, og som begge hjælper med i forretningen, især om lørdagen. Marie er i mesterlære som frisør i Skanderborg og Lise er i
gang med 10. klasse og vil fortsætte på
HHX. Ligesom den er det for resten af familien, er heste også deres store interesse, og
de har deres egen hest, som de passer og
plejer, og træner dressur med.
Selvom de på Harlev Kirkevej ikke har så
meget plads som på Brombærvej, så er det
samme udvalg, der er på hylderne. Det er
rester, metervarer og kilovarer, og et stort
udvalg af tilbehør og applikationer, og endelig ikke at forglemme: pudseklude til industrien. ”Vi er måske de eneste i landet, som
stadig har kilovarer”, understreger Gitte.
”Det har vi valgt bevidst, fordi de kunder,
som besøger os, er kunder, som skal have
noget at rode i, siger hun. ”De tager ikke det
første det bedste, men undersøger grundigt,
før de vælger en vare”, fortsætter hun.
De har en meget trofast kundekreds, og
95% af kunderne kommer fra andre dele af
landet. De har kunder fra Sjælland, som altid
slår et smut forbi, når de er på biltur i Jylland. Andre planlægger deres ferie, så det
passer med et smut forbi kludemanden i
Harlev.
Det er slut med, at Lars Peder henter varerne i Herning/Ikast området. Nu kommer varerne til butikken. Det har selvfølgelig givet
mere tid til andre ting. ”Nu er jeg kommet
ned på en 37 timers arbejdsuge” siger Lars
Peder, og understreger, at selvom de efter
flytningen nok har droslet lidt ned, så er der
samme aktivitetsniveau som før, og udvalget
er det samme. ”Jeg har ingen planer om at
gå på efterløn” siger han, selvom han i
samme åndedrag betoner, at de nok ikke
fortsætter 30 år endnu. ”Ingen af vore piger
vil fortsætte forretningen, så når vi vælger at
stoppe, så er det nok slut. Men “brand”et og
navnet har vi da tilbage, og det er beskyttet”, forsikrer Lars Peder.

Det er umuligt at beskrive familien uden at
komme ind på heste. Alle i familien har en
tilknytning til heste eller hestesporten. Hestene har det godt, kan man konstatere ved
at besøg i staldene, som er nyopførte. Der er
god plads omkring gården på Harlev Kirkevej, og til træningsformål har hestene en ca.
1000 m bane, som bruges flittigt. ”Ikke engang på Travbanen har hestene så gode forhold”, siger Lars Peder stolt.
”Men hestene er en hobby”, understreger
Lars Peder, selvom der ind imellem godt kan
være et par heste, som er vindere. Hingsten
Peter Plys er den mest vindende hest, som
gav nogle store oplevelser på mange travbaner i Skandinavien, dengang den var på toppen. Medens hoppen Frisbee er den traver,
som har vundet flest løb. Frisbee er med føl
for øjeblikket, så det bliver spændende, at
se om den bliver lige så god.
Med hensyn til fremtiden er det Lars Peder
og Gittes ønsker, at butikken skal fortsætte
så længe lysten er til stede. ”At fortsætte
driften af butikken på vores gård på Harlev
Kirkevej er starten på vores pensionist tilværelse” siger Lars Peder, og fortsætter ”vi
har ingen planer har om at indskrænke åbningstiden eller reducere i udvalget”. Kun
har de valgt at holde mandag fri. Ellers er
der åbent alle dage fra 10-17, dog lørdag fra
10-13.

