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Af Ejgil Rahbek

Kollektiv Trafikplan –
indlæg ved foretræde
for Teknisk Udvalg
I forbindelse med den politiske behandling af Kollektiv Trafikplan har Fællesrådet haft foretræde
for Teknisk Udvalg. I sidste nummer af Paraplyen
informerede vi om, at vi
havde indsendt høringssvar. Et høringssvar er det
formelle grundlag for en
indsigelse eller protest i
forbindelse med den politiske behandling af en
indstilling. Et høringssvar
indgår som et væsentligt
skriftligt dokument i forbindelse med en byrådssag.
Et indlæg i forbindelse
med foretræde for Teknisk Udvalg er et resume
af en mundtlig fremlæggelse af sagen, altså en
kortere og mere mundret
version af et høringssvar.
Formand Arne Nielsen og
næstformand Ejgil Rahbek mødte op til foretrædet, og nedenfor følger
Fællesrådets indlæg.

I Harlev Fællesråd har vi

vurderet indvirkningen af
den Kollektive Trafikplan
på det område, som vi
har med at gøre i fællesrådet. Det drejer sig om
nedlæggelse af linje 55,
som berører landsbyerne
Tåstrup, Gl. Harlev og
Skibby, og omlægning af
linje 116 sidste efterår,
som berører landsbyen
Labing.

der p.t. 40 skolesøgende
børn og i Gl. Harlev er der
25 i samme aldersgruppe. Mange af dem vil forhåbentlig fortsætte ef ter
folkeskolen på en videregående ungdomsuddannelse i byen, og de har
ikke andre transportmuligheder end bussen. For
familien er alternativet at
flytte fra landsbyen.

Vi anerkender, at der må
ske noget på den kollektive trafiks område, og synes, at A-bus systemet er
et fremskridt, selvom de
kun forløber nord/syd, og
ikke i vestlig retning, mærkeligt nok, men det tager
vi en anden gang.

En anden gruppe er ældre beboere, som ikke
mere har kørekort. De får
nu frataget muligheden
for at blive transporteret
hvorhen de vil og hvornår
de vil.

Til gengæld må vi lige nu
protestere på det kraftigste mod nedlæggelse af
linie 55.
Og hvorfor så det?
Fordi der er tre grupper,
som vil blive hårdt ramt af
en nedlæggelse.
Rigtig mange unge, som
søger en ungdomsuddannelse inde i byen vil blive
ladt i stikken. I Tåstrup er
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En sidste gruppe er dem,
hvor begge i husstanden
har arbejde i byen. De
skal nu til at anskaffe bil
nr. 2, finde andet arbejde
eller flytte fra landsbyen.
En nedlæggelse af linje
55 vil således ramme de
svageste af vore medborgere. I Fællesrådet er vi
enige om, at vi ikke kan
tage ansvaret for en sådan social uansvarlighed,
og derfor vil vi opfordre til
at planerne bliver revurderet.
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Vi har noteret os, at forvaltningen vil kompensere
de uddannelsessøgende
ved at tilbyde telebuskørsel med 2 afgange morgen og 2 afgange eftermiddag. Det hilser vi med
tilfredshed, og tager det
som udtryk for, at man er
klar over, at der er mange
som vil komme rigtig meget i klemme med en
nedlæggelse af linje 55.
Telebusordningen er et
skridt i den rigtige retning, men den tager ikke
højde for alle grupper af
mulige brugere.
Om man kalder busbetjeningen af landsbyerne
”linje 55” eller ”telebuskørsel” er ikke det afgørende for fællesrådet.
Det vigtige er, at afgangene bliver placeret på tidspunkter, så de dækker
alle de tre grupper af brugere. Det kunne f.eks.
være 3 afgange om morgenen, 1 om middagen
og 2 eller 3 om eftermiddagen/aften. De sene
aften afgange er unødvendige.
Detaljerne i en sådan ordning vil vi overlade til de
dygtige køreplanlæggere
i forvaltning. For os i dag
er det vigtigt at gøre Jer
opmærksomme på, at
hvis planerne uændret

bliver vedtaget på torsdag, så kommer rigtig
mange landsbybeboere
i klemme.
Så vi vil appellere til
Jeres sociale ansvarlighed, og opfordre til at I
revurderer planerne, så vi
også indenfor den kollektive trafik lever op til
Århus’s visioner om en
høj social standard, også
i den vestlige del af kommunen.
Tak.
Status på nedlæggelse
af linje 55 og omlægning af linje 116 – fremtiden for den kollektive
trafik i landsbyer i den
vestligste del af Århus
Efter ovennævnte udvalgsbehandling i Teknisk
Udvalg har byrådet behandlet Kollektiv Trafikplan. Den endelige indstilling, som blev behandlet, var forinden ændret
på en del punkter.
Af betydning for den vestligste del af Århus var tilføjet en mulighed for at
etablere en telebus ordning med 2 afgange morgen og 2 afgange eftermiddag. En ordning, som
er møntet på at skulle
give skolesøgende unge
fra området mulighed for
at tage bussen til en ungdomsuddannelse inde i
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byen, altså en kompensation for at miste linje 55.
Telebus ordningen er naturligvis et skridt i den
rigtige retning, men den
tilgodeser ikke ældregruppen og den gruppe
af borgere, som tager
bussen på arbejde.
Fællesrådet fastholder
vigtigheden af at afgangene bliver placeret på
tidspunkter, så de dækker
alle de tre grupper af brugere. Det kunne f.eks.
være 3 afgange om morgenen, 1 om middagen
og 2 eller 3 om eftermiddagen/aften, og detaljerne i en sådan ordning vil
vi overlade til dygtige og
kompetente køreplanlæggere i forvaltning.
Af praktiske årsager blev
Den Kollektive Trafikplan
vedtaget i hovedtrækkene. Hvis den ikke blev
vedtaget nu, kunne ændringerne ikke tidsmæssigt komme på plads
inden køreplanen i 2011.
Byrådet vedtog også, at
der fortsat kan justeres
på detaljerne i planen,
herunder i hvilket omfang
telebus ordningen skal
etableres.
Flere af byrådets partier
støttede, at der fortsat
skal kunne justeres på af-
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gange, linjer og telebus
ordning.

rådsmøde den 25. august.

Fællesrådet opfatter disse
tilkendegivelser positivt,
og vil holde de forskellige
partier fast på deres udtalelser i byrådet. Derudover vil vi appellere til byrådets sociale ansvarlighed og opfordre til en revurdering af planerne, så
vi også indenfor den kollektive trafik lever op til
Århus’s visioner om en
høj social standard, også
i den vestlige del af kommunen.

Selvom ruten ikke fuldt
ud kompenserer for tabet
af linje 55, så er det Fællesrådets opfattelse, at
både forvaltningen og byrådet har lyttet til vore
protester og indsigelser.
Planerne er så friske i
skrivende stund, at Fællesrådets forretningsudvalg endnu ikke har drøftet denne rute, ligesom
alle detaljer endnu ikke er
fastlagt.

Sidste nyt om kollektiv
trafik i den vestligste
del af Århus
Det sidste nye i sagen om
kollektiv trafik i vort område er, at der er kommet
et helt nyt forslag på bordet. Et forslag, som går
ud på at etablere en rute
fra transportcentret i Årslev via Lyngby, Labing,
Harlev, Tåstrup, Gl. Harlev,
Skibby til Ormslev. Linjen
vil have 3 morgenafgange
og 1 afgang midt på dagen og 2 afgange sidst
på dagen. Det er tanken,
at ruten skal betjene skolesøgende ungdom og
beboere til arbejdspladser i byen.
Forslaget har været behandlet af Teknisk Udvalg
den 16. august og behandles endeligt på by-

Fleksibel udlejning /
Rødlundparken
i Harlev
I 2001 indførte byrådet
nye tildelingsregler for almene boliger i Rødlundparken. Efter et stort forarbejde lykkedes det for
bestyrelsen at få indført
regler for boligtildeling,
som gav en fortrinsret for
borgere med tilknytning
til Harlev Framlev området. Fortrinsretten består
i, at 50% af ledige boliger
skal reserveres til borgere
med tilknytning til området, enten en beskæftigelses- eller boligmæssig
tilknytning. Ordningen har
fungeret fint i mange år,
og den er blevet fornyet 2
gange. I 2010 udløber
ordningen imidlertid, og
nu foreslår forvaltningen
at nedsætte omfanget af
fortrinsretten til 25% i en
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overgangsordning, inden
fortrinsretten helt skal forsvinde.
Fællesrådet støttede boligforeningens bestyrelse
i sin tid i sit arbejde med
at få ordningen indført,
idet vi syntes, det var en
rigtig god ordning, som
løste flere borgergruppers
boligmæssige problemer,
som f.eks. ældre borgere,
som i en sen alder ønskede at fraflytte egen bolig,
men som ikke var skrevet
op på boligforeningens
venteliste.
Senere har det vist sig, at
ordningen også har været
gavnlig for skilsmisse familier, som med fortrinsretten har haft mulighed
for at blive boende i området, hvilket ikke mindst
er kommet skolesøgende
børn til gode.
Fællesrådet synes stadigvæk, at ordningen er god
for lokalområdet, og forretningsudvalget vil støtte
boligafdelingen i at bibeholde ordningen, og
det arbejde er allerede
gået i gang.

VIL DU VIDE MERE?
Husk at Fællesrådets
mødereferater
er fremlagt på Harlev Bibliotek
Eller se på www.harlevfr.dk
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Campinggaarden Ormslev
Campinggaarden i 1978 endnu engang udvide.

Af Ejgil Rahbek
De fleste beboere i Harlev
eller Framlev området kender
formentlig Campinggaarden
i Ormslev, om ikke andet
fordi en stor del af arealet
med campingvogne har en
markant, nordvendt placering
ned mod Ormslev Engsø.
Som campist kender man
i hvert fald virksomheden,
som fylder en stor del af
landsbyen Ormslev.
Campinggaarden er et skoleeksempel på en familievirksomhed og de familiemedlemmer, som er indehaver af
virksomheden i dag, har stor
tilknytning til Harlev. Flemming Svejstrup og hans familie har i en lang årrække har
boet i Harlev på Nyvangsvej,
og familien har deltaget i byens foreningsliv, især indenfor håndbold. Paraplyen har
besøgt familien på Campinggaarden.
Campinggaarden blev grundlagt i 1959 af Johannes Svejstrup. Bilismen var i sin vorden og campingvogne var et
nyt produkt i Danmark. Johannes Svejstrup blev en af
pionererne i den danske
campingbranche, og Campinggaarden er i dag en af

Campinggaarden fylder godt
i Ormslev

de ældste eksisterende campingforretninger i landet.
Op igennem 60’erne blev den
blomstrende virksomhed styret af Johannes Svejstrup,
med hjælp fra nogle få sælgere. I starten blev campingvognene solgt fra hans private hjem i Ormslev og folk
stod nærmest i kø for at få et
af de moderne rullende sommerhuse. Senere blev der
bygget en mindre butik og
nogle tilbygninger blev lavet
om til værksted.
I 70’erne kom der lidt mere
struktur på Campinggaarden,
i form af et bogholderi og et
rigtigt værksted. Desuden
blev Flemming Svejstrup, der
hidtil havde hjulpet til i fritiden, ansat på fuld tid. Flemming Svejstrup blev sidst i
70’erne udnævnt til direktør
og han og faderen fordelte
ansvaret imellem sig. Som
følge af pladsmangel måtte
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I 1983 døde Johannes Svejstrup pludseligt og Flemming
Svejstrup har siden da stået i
spidsen for Campinggaarden.
I 2002 blev Christoffer Svejstrup, søn af Flemming, ansat, og dermed er et nyt generationsskifte igangsat.
Den nye hal på 1200 m2 er
opført i 2008 og den betød,
at indgangspartiet blev flyttet
fra vejsiden til gavlsiden ud
mod den indhegnede plads
til vognene. Den nye hal blev
bygget for at man kunne have flere vogne under tag til
fremvisning og for at udvide
udstyrsafdelingen.
I dag er Christoffer, 3. generation, ved at blive kørt ind
på ledelsesniveau. Han er
uddannet som markedsøkonom i Viby, og det var her,
han mødte Camilla. De er gift
og har 3 børn. De bor i Ormslev nu, men som Christoffer
siger: ”Jeg er stadig Harlev’er,
selvom vi nu bor i Ormslev.
Hele min opvækst har været
I Harlev, og vi har mange gode forbindelser til byen”.
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nettet vil få større og større
betydning, og det er derfor,
vi også netop nu er ved at få
skiftet vort bredbånd ud med
et meget hurtigt fibernet fra
GE-fiber” siger Flemming.
Og Christoffer tilføjer ”Internettet er i dag uundværlig i
forbindelse med bestilling af
vogne og af reservedele hos
vore leverandører. ”

Desuden er Lise, Flemming
kone, også beskæftiget i virksomheden. Hun arbejder på
fuldtid i administrationen og
har styring af indregistrering
som sit hovedområde.
Jacob er i dag lærer på Ellekærskolen og har som sådan
ikke noget med campingbranchen at gøre. Flere i familien har altid været meget
interesserede i håndbold,
men Jacob er nok den, som
har drevet det længst. Efter
at have fået sin håndboldopdragelse i Harlev og Stautrup
kom han til divisionsholdet i
Skovbakken. Her sluttede han
på førsteholdet som anfører.
Malene er uddannet indenfor
marketing og er i dag sektionsleder på et reklamebureau. En periode var hun
ansat ved Larsen Dyner på
hovedkontoret i Århus i en ledende stilling. Malene bor i
Stautrup og er alene med sin
søn.
At Campinggaarden er en
god arbejdsplads bevidner
de langvarige ansættelser
om. Der er flere, som har
langt over 25 års anciennitet.
Harlev beboerne Lars Jøker
og Ole Brix er nogle af dem,
der har været ansat længst,
henholdsvis 32 år og 38 år.
Ole Brix er dog ved et nedtrappe sin arbejdstid med
færre timer på grund af alder.
Campinggaarden er en arbejdsplads for lokalområdet.
Gennem årene har mange lo-

To generationer af Svejstrup familien og trofaste medarbejdere

kale beboere haft deres arbejdsplads på virksomheden,
og det er en tendens, som
fortsætter i den yngre generation. I dag er Kent Larsen,
som har haft hele sin opvækst
og ungdom i Harlev, ansat
som værkfører med ansvar
for skader og garantireparation.
Som udgangspunkt forventer
man at en virksomhed, som
sælger campingvogne, er
placeret ved en stor indfaldsvej. Det er langt hovedparten
af Campinggaardens konkurrenter. ”Vi ser ikke vores placering som et stort problem.
Godt nok kan det være lidt
vanskeligt for nogle at finde
hertil fra motorvejen, men
det er til at leve med”, siger
Flemming. ”Og så er der sket
en stor udvikling i den måde
vi sælger vore produkter. I
dag foregår en større del via
Internettet, og vi har kunder,
som kommer fra hele landet
efter at de har søgt efter
specifikke vogne på nettet”,
fortsætter Flemming. ”Inter-
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Campinggaarden har forhandleraftaler om store og velrenommerede mærker. Indenfor
campingvogne er det Bürstner, Wilk, Sprite og Kabe, og
indenfor telte er det Isabelle.
I 45 år har Campinggaarden
haft forhandleraftale om salg
af Brenderup trailere. Et område, som udvikler sig med
flere anvendelsesmuligheder
indenfor erhvervsområdet og
dermed også med andre typer kunder, som f.eks. offentlige virksomheder. I dag har
Lars Jøker området, som sit
ansvarsområde.
Men bortset fra trailere til erhvervsmæssig brug er det
fritidsfolket, som er langt den
største kundegruppe. Det er
stadig hovedopgaven at levere gode ferieoplevelser, og
som Flemming siger ”Camping i dag er for alle, lige fra
direktøren til arbejdsmanden”.
Når ens hverdag er fyldt op
med camping fra morgen til
aften, hvordan holder man så
selv ferie? Flemming og Lise
camperer som de altid har
gjort. I dag i en Kabe cam-
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pingvogn, som de dog disponerer over mere konstant.
Christoffer og familie trækker
vognen til Adriaterhavet, som
det foretrukne sted. Ole og
Lars ferierer nu i egne sommerhuse i Nordjylland, efter
at de i mange år også har
camperet rundt i hele Europa
hvert år.
Om fremtiden siger Flemming: ”Forholdene for campingbranchen ændrer sig nok
ikke væsentligt de næste 10
år, men benzinprisen er dog

en faktor, som kan medføre
et andet mønster”. Der er
ikke nogen tendens blandt
producenterne af campingvogne til at producere lettere
vogne endnu, men som Flemming fortsætter ”vi nødt til
hele tiden at være opmærksom på ændringer i energisituationen og den afsmittende
virkning det vil have på markedssituationen.”
I Tyskland er markedet for
autocampere større en for
campingvogne. Er det en si-

tuation vi også vil opleve i
Danmark? Det tror Flemming
ikke. Dels er vort afgiftssystem til ulempe for autocampere i forhold til campingvogne, dels har campingfolket i
Danmark altid værdsat at
kunne spænde ”huset” fra
bilen og transportere sig
rundt uden at skulle have
hele indboet med. ”Autocampere er ikke sagen for danske campister”, afslutter
Flemming.

Flot deltagelse
i HIK´s motionscykelløb
Af Kaj Sommer
HIK afviklede onsdag 11. august sit første rigtige motionscykelløb, DET ØSTJYSKE
BAKKELØB. Efter en formiddag med regn klarede vejret
heldigvis op hen imod aften
og solen brød frem ca. 1 time før starten. Det var rigtig
dejligt og meget vigtigt for
deltagelsen.
Det betød nemlig, at rigtig
mange kom og tilmeldte sig
lige før løbet, og i alt kørte
190 ud på de 2 ruter på henholdsvis 13 og 36 km. På 13
km var det mest familier med
børn der deltog, mens det på
36 km var de mere garvede
cykelryttere. Det var også

den opdeling som HIK havde
satset på i planlægningen.
På 36 km-ruten blev der kørt
virkelig stærkt og den første
gruppe var i mål på under en
time, nemlig på ca. 58 minutter. Det er rigtig flot kørt, når
man tænker på de mange
bakker, der skulle forceres.
HIK havde sørget for 2 depoter. Et på hver rute, hvor deltagerne kunne få lidt til ganen i form af friske rosinboller, chokolade, noget at drikke m.m. Alt sammen sponsoreret af hhv. Harlev Bageri,
Salon Saksen og SuperBest.
Det var bestemt populært,
om end de første ryttere på
den lange rute slet ikke havde tid og bare kørte forbi.
Men sådan er det, når man
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gerne vil have en god tid.
Deltagerne omtalte løbet
meget positivt, da de kom i
mål, og flere var overraskede
over sværhedsgraden med
de mange bakker. Som arrangører glædede dette os naturligvis, da det netop var
vort mål at skabe et krævende løb. Mange cykelryttere vil
gerne køre længere end de
36 km, men dette kan der i
nogen grad kompenseres for
ved en større sværhedsgrad.
Heldigvis forløb løbet uden
uheld af nogen art, og vi så
rigtig mange med cykelhjelm.
Brugen af disse er heldigvis
noget, der breder sig.
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Med den store tilslutning er
HIK naturligvis indstillet på at
arrangere cykelløb igen til
næste år og formentlig på
samme tid af året. Der var
mange med fra Harlev, men
der kunne selvfølgelig være
mange flere.

Især synes vi, at ideen med
at far og/eller mor tager af
sted sammen med børnene
er en rigtig god ide. Ikke
mindst i disse computer-tider,
og der er bestemt plads til
mange flere i et sådant arrangement.

HIK vil i øvrigt gerne takke
alle, der på den ene eller
anden måde har bidraget til
arrangementets gennemførelse. Tingene gøres ikke
alene.

Ferien er slut, men indsamlingsprojekt
”Stol på Biblioteket” fortsætter lidt endnu
Mange har allerede via indsamlingsbøsserne hos Bageren, Biblioteket, Fakta, Netto,
Nordea, Statoil og SuperBest
givet deres bidrag, og vi vil
allerede her gerne sige tak
for det. Men vi har godt kunnet mærke, at det har været
ferietid. Specielt har det knebet med bidrag fra de virksomheder, som vi har rettet
direkte henvendelse til. Vi har
gjort det nemt at give et bidrag via denne konto i Nordea:
reg. nr. 1928
kontonummer 0712829966
og håber derfor, nu hvor feri-

en forhåbentlig er godt overstået, at der vil blive overført
et stort eller lille beløb, så
stolene snarest kan være klar
til at blive taget i brug på
vores nye kombibibliotek, der
bliver smukkere og smukkere
efterhånden som også udenomsarealerne gøres færdige.

tages med glæde og tak.
Det forhåbentligt gode resultat af indsamlingen offentliggøres i næste nummer af
”Paraplyen”.

Har I endnu ikke været forbi
kombibiblioteket, så lav straks
en lille udflugt, og se med
egne øjne, hvilke dejlige muligheder, vi som borgere i
Harlev Framlev har fået.

Dorte Vind, Harlev Bibliotek,
tlf. 8713 9705
Leif Boving, Rødlundvej 465,
8462 Harlev J, tlf. 8694 1538
Per Lind Jensen, Florasvej
14, 8462 Harlev J

Alle størrelser af bidrag mod-
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Har du spørgsmål til projektet kan de rettes til nedenstående personer:
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Nyt fra Biblioteket
Af Dorte Vind

Biblioteket er åbent
Mandag den 31. maj åbnede
det nye kombi-bibliotek. Biblioteket kunne tage imod i
fint solskinsvejr. Der var gulerodskage nok til alle, saft til
børnene og kaffe til de voksne. Det var en fin dag, og
skønt Biblioteket endnu ikke
var helt færdigt, og håndværkerne stadig arbejdede både
udenfor og midt mellem os,
var stemningen god, forventningerne høje og tilfredsheden mærkbar.
Mandag den 7. juni var der
indvielse for Næshøjskolens
elever og personale. Arrangementet skulle være startet
med afsløring af ”Spiren”
(kunstværket ud mod Næshøjvej). Derefter skulle samtlige elever med deres klasselærere vandre ind i Biblioteket og tage en rundtur mellem reolerne. En halv time før
start styrtede regnen ned, og
det blev hurtigt besluttet at
aflyse den udendørs del af
festen. Turen rundt i Biblioteket blev gennemført indefra,
og børnene fulgte en rute,
markeret med flag, som gav
en hurtig præsentation af
Bibliotekets mange spændende tilbud. Eleverne var
meget begejstrede! Resten af

indvielsesfesten foregik i Næshøjhallen med taler, fællessang skrevet til lejligheden
og forestillingen EnCykloPædisterne opført af Teatret
Beagle. Det var en forestilling
med udgangspunkt i bøgernes verden, fyldt med klovnerier, akrobatik, cykler med
mere.

Officiel indvielse
Den officielle indvielse finder
sted fredag den 24. september kl. 14. Her vil der være
taler ved Rådmand for Børn
og Unge, Jacob Bundsgaard
Johansen og Rådmand for
Kultur og Borgerservice Marc
Perera Christensen. Vi håber
at se rigtig mange af vores
brugere og samarbejdspartnere til en festlig indvielse.

Bibliotekets indretning
Det kan nok være relevant at
skrive lidt om Bibliotekets
indretning.
Arkitekt Gitte Nissen Schelde
har lavet indretningsplanen
ud fra vores ønsker til bibliotekets funktionalitet. Målet
har været at skabe et lokalt
mødested med plads til arrangementer og et gørested
med plads til leg og læring
for alle aldersgrupper. Biblioteket er indrettet med en ret
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komprimeret opstilling af materialerne. Det giver mulighed
for at have et forholdsvist
stort rum fri for møbler, hvilket giver et åbent og overskueligt indtryk.
Vi synes, det er lykkedes for
Gitte Schelde at udnytte Bibliotekets 400 m2 optimalt, så
vi har fået opfyldt stort set
alle vores ønsker. Midt i det
åbne rum er Det Demokratiske Torv placeret. Det specialdesignede møbels svungne kurver er beklædt med
orange tæppe. Det er tænkt
som Bibliotekets mødested
for alle aldersgrupper. Her
kan man hænge ud ved ”bordet”, kigge det igennem,
man måske vil låne med
hjem eller sætte sig ned og
snakke med naboen. Der er
indbygget et udstillingsmodul
i Torvet. Her kan lokale kunstnere eller skolens elever udstille deres kreationer. Her
kan laves temaudstillinger
om forskellige emner, f.eks.
om noget som optager os lokalt. Mulighederne er mange.
Den orange ”indretning” virker i hvert fald som en magnet på børnene! De elsker at
kravle, klatre og slænge sig
på den. Gitte Schelde har
designet alle de specialfremstillede møbler og reoler i
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Nu er der plads til både bøger og møbler

Biblioteket. Se hendes hjemmeside på www.pomp.dk
Der er også blevet plads til
mange gode siddepladser
både midt i rummet ved de
runde borde, ved langbordet
i voksenafdelingen, hvor man
kan sætte sig og læse avisen
eller de sidste nye tidsskrifter
og i sofaen i småbørnsområdet.
Vi har fået den flotte læsetrappe, som giver mulighed
for formidling på mange måder – højtlæsning, filmfremvisning, små teaterforestillinger, musikalske arrangementer, undervisning i grupper
eller selvstændig fordybelse i
en bog eller informationssøgning ved den bærbare computer.
Der er pc-arbejdspladser,

Smart Board og Wii, og børnene har fået det ønskede og
meget populære læse- og
klatretårn.

Kunsten ved Næshøjvej
”Spiren”, som er placeret
som et vartegn ud for Biblioteket, men helt ude ved Næshøjvej, er skabt af billedkunstneren Bjørn KromannAndersen – se mere om
kunstneren på hjemmesiden
www.artvark.dk.
Bjørn Kromann-Andersen er
udpeget af Århus Kommunes
Kunstråd til at lave en kunstnerisk udsmykning ved Harlev Bibliotek. Vi ønskede os
en skulptur, og vi ønskede at
placere den ude ved Næshøjvej for at gøre opmærksom på bibliotekets tilstede-
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værelse, da selve Biblioteket
ligger noget tilbagetrukket.
I forbindelse med tilblivelsen
af værket forspirede kunstneren forskellige kikærte- og
bønnespirer. Bjørn KromannAndersen har valgt at udforme kunstværket som en fortolkning af en butterbean.
”Spiren rummer to formelementer: en finere, spinkel
form og en rund og mere fyldig form, nemlig frøet”. Desuden har Bjørn Kromann-Andersen hæftet sig ved spirens symbolske værdi. Følgende er citeret i udpluk fra
kunstnerens introduktion til
værket: ”En spire er i sin vorden. Barnet er i sin vorden,
ved at vokse op og i gang
med at folde sig ud. I spiren
ligger der uanede muligheder
– om man bliver til et egetræ
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tek giver hver især deres bud
på sæsonens nye bøger –
både bestsellerne og de
meget omtalte, såvel som de
nye og mindre kendte.
Gratis billetter kan bestilles/
afhentes på Harlev Bibliotek
fra mandag den 8. november.
arrangementet afholdes i
samarbejde med Harlev Biblioteks Venner.
Alle arrangementer er endnu
ikke fastlagt, så hent et trykt
program på Biblioteket.
Billedet viser et blik ind i et af møderummene

eller en mælkebøtte, et æbletræ – eller en tidsel. Hver
mulighed har sin berettigelse. Samtidig kan man sige,
at den, der lærer og læser,
også den voksne er i en vorden, en konstant bliven til og
folden sig ud via de muligheder, som netop f.eks. biblioteket repræsenterer. Hele verden er på biblioteket. Man
bliver aldrig færdig med at
blive til – og at lære om verden, sig selv og ens medmennesker. – Et bibliotek er i
sig selv en mulighed for
fremspiren – både for børn
og voksne, unge og gamle”

Efterårets arrangementer
Mandag den 8.11. kl. 19.00
holder vi den traditionelle
Skumringstime – hygge og
højtlæsning i stearinlysenes
skær!
Skumringstimen indleder
Den Nordiske Biblioteksuge
2010 med højtlæsning af to
fælles tekster på samme tid
rundt om i Norden og Baltikum.

Årets tema er: Det magiske
Norden. Den særlige nordiske tradition indenfor den
fantastiske litteratur, og hele
den mytiske fællesnordiske
historie, har måske mere end
noget andet, smittet af på
fantasy-genren. Der læses
højt af Når asken skælver –
Vølvens spådom fra Eddaen
og af John Ajvide Lindqvists
roman Lad den rette komme
ind. Teksterne skal få tilhøreren til at tænke over broerne
mellem den nordiske litteraturs udspring, og vor tids
særlige nordiske fantasy;
mellem myte og virkelighed;
mellem dengang og nu i Norden.
Arrangementet afholdes i
samarbejde med Harlev Biblioteks Venner og Foreningen
Norden.
Dette efterårs litterære arrangement finder sted Torsdag
den 18. november kl. 19.00.
Sæsonens nye bøger: Hanne
Møller fra Kristian F. Møllers
Boghandel og bibliotekar
Jens Hjøllund fra Viby Biblio-

Lær mere om IT
Tirsdag den 21. september
Internetkursus: Har du lyst til
at lære, at bruge internettet?
Vi starter helt fra bunden og
gennemgår trin for trin, hvordan man åbner en internetside, og hvad man kan bruge
internettet til.
Tirsdag den 28. september
E-mail kursus: Med en webmail kan du bruge din e-mail
fra en hvilken som helst
computer med internetforbindelse. Vi gennemgår trin for
trin, hvordan du gratis kan
oprette en webmail, og hvordan du bruger den.
Mandag den 4. oktober Bibliotekets hjemmeside: Der er
flere funktioner på bibliotekets nye hjemmeside, end
man lige umiddelbart kan se.
Få en indføring i, hvordan
man søger i bibliotekets materialer, bestiller materialer,
ser lånerstatus osv.

Nyt telefonnummer
Til slut lige en praktisk oplysning. Vores nye telefonnummer er: 87 13 97 05.

