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Harlev Fællesråd:
FORRETNINGSUDVALGET
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Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf 86941766

Kaj Sommer - kasserer
Jens Aage Weigelt 

Anton Nielsen
Egon Leegaard Jørgensen

Finn D. Sørensen
Copyright på Paraplyens tekst, tegninger og fotos
tilhører skribenten/tegneren/fotografen og bladet.

Trafik og Veje
Ejgil Rahbek (formand)
Anton Nielsen
Niels Elvstrøm

Natur og Miljø
Jens Aage Weigelt (formand)
Arne Nielsen
Finn D. Sørensen

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
1. december 2012 – deadline: 22. oktober 2012

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

◆ Skolebestyrelsen
v/Næshøjskolen

◆ Vuggestuen Grønhøjvej
◆ Harlev Bibliotek
◆ Framlev Menighedsråd
◆ Harlev Menighedsråd
◆ Harlev - Framlev

Grundejerforening
◆ Venstre i Harlev Framlev
◆ Grundejerforeningen 

Harlev Vest
◆ Tåstrup Borgerforening
◆ Lokalcenter Næshøj

Brugerrådet
◆ Grundejerforeningen Araliavej
◆ Lillering Forsamlingshus
◆ Andelsboligforeningen

Næshøj
◆ Andelsboligforeningen

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

Kompasset
◆ Harlev Advokatkontor
◆ Harlev Biblioteks Venner
◆ Harlev-Framlev Lokalhistorisk

Arkiv
◆ Enggårdens Ridecenter
◆ Andelsboligforeningen

Teglhøjen
◆ Harlev Basket Klub
◆ Teaterforeningen Spotlight
◆ Grundejerforeningen

Rødlund vej 495-533
◆ Parcelforeningen Harlev 

af 1999
◆ Hørslevsamvirket
◆ Hund&Helse
◆ Harlev Frimærkeklub
◆ Harlev Erhvervsforening
◆ Tandlægehuset 
◆ Harlev Dagtilbud
◆ Harlev Framlev Ungdomsklub

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
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Info og Blad
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Orientering fra Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

Under ”Orientering fra
Fællesrådet” tager vi en
kort status på aktuelle
trafik og vej projekter.
Den nye skolestruktur i
Århus er højaktuel, og
den beretter vi også om,
ligesom det fortsatte ar-
bejde med en hal nr. 2.

Vi fortsætter artikelserien
om ”Harlev i Hjertet”.
Denne gang med et por-
træt af Salon Saksens in-
dehaver, Tina Thomsen,
der er en del af en vidt-
forgrenet familie, som alle
bor i Harlev.

Status på trafik og
vej projekter
Som det vil være bemær-
ket af Paraplyens læsere,
er vejarbejdet med at
etablere cykelsti ud for
skolens parkeringsplads
op ad Næshøjvej nu fær-
digetableret. Selv om vi
har ventet længe på at få
denne strækning anlagt,
så er vi tilfredse med, at
der nu er cykelsti og  for -
torv hele vejen op ad
Næshøj. Det giver en for -

øget sikkerhed for cykli-
ster, som for en hel dels
vedkommende er skole-
søgende børn. Men vi er
også blevet gjort opmærk-
 som på, at som arbejdet
er udført, kan det give
problemer for kørestols-
brugere. Vi undersøger
sagen.

Ny Skolestruktur 
i Aarhus
Som det er fremgået af
dagspressen den seneste
tid, sker der meget store
ændringer i skolestruktu-
ren i Århus Kommune.
Den politiske behandling
foregår for øjeblikket, og
alle beslutninger skal
ved tages inden udgangen
af dette år, for at kunne
træde i kraft ved skole -
årets start i august 2013.
3 skoler skal nedlægges,
og andre skoler skal ud-
bygges med flere klasser,
og der dannes nye 10.
klasse centre.

Harlev Fællesråd har be-
handlet høringsmaterialet,
som er meget omfatten-
de. Men da der ikke sker
nogen væsentlige æn-
dringer på Næshøjskolen,

har vi vurderet, at vi ikke
kan bidrage med noget i
høringsfasen.

Indendørs trænings-
muligheder (Hal 2)
Under overskriften ”Be-
folkningstal og fritids- og
idrætsinvesteringer” be-
handler Aarhus Byråd en
analyse af sammenhæn-
gen mellem befolknings-
tilvækst, øget efterspørg-
sel efter fritids- og
 idræts  faciliteter og afledte
omkostninger.
Befolkningstallet i Aarhus
Kommune forventes at
stige med ca. 60.000 ind-
byggere i løbet af de
kommende 20 år. Det vil
skabe en større  efter -
spørgsel efter fritids- og
idrætsfaciliteter.
Kultur og Borgerservice
anbefaler, at det nuvæ -
ren de serviceniveau for
fritids- og idrætsfaciliteter
i Aarhus Kommune som
minimum fastholdes i takt
med befolkningsvækst og
byudvikling. Det vil kræve
merinvesteringer i fritids-
og idrætsfaciliteter.
Aktuelt er der ingen auto-
matisk sammenhæng
mellem udviklingen i be-
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folkningstal og fritids- og
Idrætsinvesteringer. Prio-
ritering af ressourcer til
nye faciliteter sker i for-
bindelse med den politi-
ske prioritering ved bud-
getlægningen.
Kultur og Borgerservice
har p.t. kendskab til 47
projektønsker i forenings-
verdenen, der kræver
kommunal medfinansie-
ring for at kunne realise-
res. Der vil løbende opstå
nye behov, efterhånden
som nye foreninger  op -
står, foreninger vokser og
udvikler sig, og/eller nye
lokalområder udvikles.

På halområdet er der pt.
identificeret 21 forskellige
henvendelser fra  for -
eningsverdenen om at få
tilskud til en ny facilitet.
Der er bl.a. ønske om
etablering af en:
- ny hal i Frederiksbjerg-
Marselisborg området til
erstatning for brug af At-
letion
- hal nr. 2 i Åbyhøj til at

supplere den nuværende
hal
- ny hal i Solbjerg, hvilket
indgår som en del af ”So-
l bjerg Live” projektet
Harlevs ønsker om for-
bedrede indendørs træ -
ningsmuligheder er regi-
streret blandt de 21 kend-
te ønsker.

Pr. 1. januar 2011 er der i
Aarhus Kommune 95 nor-
merede haller til 310.956
indbyggere og i 2021 for-
ventes indbyggertallet at
stige til 345.670. For at
fastholde det nuværende
serviceniveau, skal der de
næste 10 år anlægges 11
haller.
En sammenligning af 6-
by nøgletal fra 2009 viser,
at Aarhus Kommune lig-
ger 6,6 % lavere end
gennemsnitstallet for 6-
byerne. Med 2,82 hal pr.
10.000 indbyggere ligger
Århus langt under f.eks.
Esbjerg på 5,12 og Ran-
ders på 4,17 hal pr. 10000
indbyggere. Mange af de

nuværende haller står,
som da de blev bygget.
Der er således flere ste-
der et stort behov for en
gennemgribende genop-
retning og modernisering.

I samarbejde med HIK
har Harlev Fællesråd ført
flere forhandlinger med
Næshøjskolen for at på -
virke mulighederne ad
denne vej for at forbedre
de indendørs trænings-
muligheder. Det er ikke
lykkedes særligt godt.

Men nu sker der noget på
rådhuset med ovennævn-
te analyse. Derfor er det
Fællesrådets opfattelse,
at vi for alvor må ”på ba-
nen” igen, for at markere
vore synspunkter. Forret-
ningsudvalget har derfor
besluttet, at udvalget for
børn og unge fortsætter
som dem, der har initiati-
vet i forbindelse med ar-
bejdet med hal nr. 2.
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Harlev i hjertet

de håndboldspiller. Men
først og fremmest er Tina
Thomsen mor til tre og et
varmt familiemenneske,
der i Harlev er omgivet af

forældre, svigerforældre,
storebror, mormor og fa-
ster, svogre og svigerinder,
nevøer og niecer.

Af Alice Krøger
hkroeger@stofanet.dk

En dygtig frisør, en stærk
selvstændig og en glimren-
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-Det er guld værd.
Frisørmester Tina Thomsen
er ikke i tvivl, når hun fortæl-
ler om, hvordan det er at bo i
Harlev med hele familien om-
kring sig.
For frisørmesteren er familien
en del af årsagen til, at hun
fik mod til at starte egen virk-
somhed, styrke til at holde
fast, da det blev svært, og
energi til at udvikle sin forret-
ning, så hun i dag er arbejds-
giver for fem frisører, en elev
og tre hjælpepiger.

Siden hun som lille sad på
skuldrene af sin morfar og
satte kammen i hans hår, har
hun vidst, at hun ville være
frisør. Kort efter, at hun som
elev fik hænderne i perma-
nenten, var hun dog tæt på
at blive tvunget ud af faget.
Udslæt og kløe sendte hen-
de til læge, hvor beskeden
var:
– Du bliver aldrig frisør.
Den 18-årige frisørelev fra
Lærkesvinget havde svært
ved at holde tårerne tilbage.

Ganske vist havde hun fået
eksem på hænderne og måt-
te gå på diskotek med hvide
handsker, men at det skulle
betyde, at hun måtte sige far-
vel til sit elskede fag, fattede
hun ikke.

Brænder for faget
I dag kan Tina Thomsen fra
sin salon se over på det
gamle lægehus og glæde sig
over, at spådommen ikke gik
i opfyldelse.
Homøopati, akupunktur og
zoneterapi fik bugt med ek-
semen, og behandlingen
faldt så heldigt ud, at hun
blev bedt om at holde fore-
drag for de nye elever på Fri-
sørskolen om den lidelse,
som tidligere fik mange fri-
sører til at droppe faget.
I dag er frisørfaget blevet mil-
jørigtigt, og i den moderne,
familievenlige salon klipper
Tina Thomsen i dag det hal-
ve af byen.
Hun kender Harlev-borgernes
hårpragt bedre end de fleste,
og erkender, at det nogle

gange kribler i fingrene på
hende, når hun møder mor-
genhår eller en sjusket klip-
ning.
– Det er fordi, jeg brænder
for mit fag. Engang havde jeg
det også sådan, at jeg ville
ønske at have alle kunderne,
siger Tina Thomsen.
Det fik hun lov til, da hun åb -
nede salonen i Harlev for 14
år siden, efter at hun med sin
førstefødte i barnevognen var
spadseret forbi det ledige lo-
kale ved siden af Brugsen
mange gange.
– Jeg var den eneste i salo-
nen, for jeg havde ikke råd til
ansatte.
I begyndelsen hjalp frisørme-
sterens moster til, men hur-
tigt kom der så mange kun-
der, at Tina Thomsen kunne
ansætte endnu en frisør.

Store udfordringer
Selv om salonen fik succes,
har der været mange udfor-
dringer som selvstændig.
– Jeg fik et anonymt brev,
som tydeligt fortalte, at jeg
ikke skulle komme for godt i
gang, mindes frisørmesteren,
der også har haft den sorg at
miste en af sine ansatte og
gode veninde, der døde efter
en hjerneoperation. En af
hendes medarbejdere fik
brystkræft og selv om, hun i
dag er rask, kommer hun ik-
ke tilbage til frisørfaget.
De unge ansatte i salonen
har dog også leveret  glæde -
lige begivenheder i form af
seks dejlige børn.
– Når man er selvstændig,
kan sygdom og barsel mær-

Tina Thomsen i frisørsalonen
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kes på økonomien, men hver
gang jeg tænker, at det bliver
for hårdt at være selvstæn-
dig, tænker jeg på alle de
glade og tilfredse kunder, der
kommer i salonen, siger Tina
Thomsen.

Hår og håndbold
Den 43-årige frisør jonglerer
mindst lige så godt med en
håndbold som med en saks.
Det har et par gange kostet
et overrevet korsbånd og
mange måneder på krykker.
Trods det vil hun ikke und-
være sporten, som hun me-
ner, er med til at gøre det
godt at bo i Harlev.
– Vi har gode sportsfacilite-
ter, selv om vi mangler en hal
mere, vi har en dejlig svøm-
mehal, et fint bibliotek, bør-
nene kan gå til skole, og så
er der kun kort til Århus med
de gule busser, siger Tina
Thomsen.
For hende har sporten bety-
det mange gode oplevelser.
Hun har to gange været
dansk mester i basketball
som ungdomsspiller og væ -
ret med sit hold i Israel, Sve-

rige og Norge. Håndbolden
har givet ture til Italien og til
mange stævner landet over.
Havde det ikke været for det
genstridige korsbånd, kunne
talentet have båret hende
langt, men Tina Thomsen
klager ikke.
– Jeg spiller serie 2 nu, og
det passer mig fint.

Nyt liv
Det var også gennem hånd-
bolden hun mødte sin mand,
Klaus Thomsen, der selvføl-
gelig også er født og opvok-
set i Harlev. Mødet med ham
viste dog også lillebyens
bagside. Tina Thomsen var
på det tidspunkt gift og hav-
de to drenge, og mange folk i
Harlev følte sig kaldet til at
give deres mening til kende
om skilsmissen.
– Vi frygtede, hvordan det vil-
le være at gå hånd i hånd
gennem Harlev første gang,
men blev så enige om, at an-
dre mennesker ikke skulle
bestemme over os, slår Tina
Thomsen fast.
I dag er familien udvidet med
lillesøster Lærke på ni år, der

er det bedste bevis på, at Ti-
na og Klaus Thomsen så rig-
tigt, da de besluttede sig for
at skabe en fremtid sammen.
Selv om Tina Thomsen er
meget glad for Harlev, savner
hun indimellem, at byen
kommer i gear.
– Det er lidt skuffende, at vi
ikke kan samle flere, når vi
laver nogle arrangementer,
for eksempel byfest. Det er
ærgerligt, at folk ikke bakker
mere op om det, siger Tina
Thomsen.
Opbakningen mangler til
gengæld ikke, når Tina
Thomsen og hendes familie
tager på hyttetur. Sammen
med en flok på 50 børn og
voksne drager hun én gang
om året til Vestjylland.
Hvor kommer de fra?
– De er alle sammen gamle
Harlev-piger og drenge, siger
frisøren med et skævt smil.

Læs næste gang om Torben
Skaarup fra Tiliavej, der blev
hotelejer og krovært på Sluk -
efter Storkro og Dannevang i
Sønderjylland.

Valg til Menighedsrådet

Af Carsten Bruun Peder-
sen, menighedsrådsfor-
mand
Hvert fjerde år skal der væl-
ges medlemmer til landets
godt 2000 menighedsråd.

Harlev-Framlev området er
fra gammel tid opdelt i sog-
ne, der siden 2010 har haft et
fællesmenighedsråd.
Menighedsrådet administre-
rer budgettet for områdets to

kirker, tilhørende bygninger
samt og tilknyttede aktivite-
ter.
Netop nu foretages en omfat-
tende renovering af Framlev
forsamlingshus, så der bliver



FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

7

bedre faciliteter til arrange-
menter for bl.a. unge og  se -
ni orer.

Menighedsrådet afholder
normalt 10 ordinære møder,
samt udvalgsarbejde. Menig-
hedsrådsarbejdet tilpasses
det enkelte menighedsråds-

medlem, alt efter hvilke poster
man vælges til, og hvilke ud-
valg man ønsker at deltage i.
Der afholdes orienteringsmø-
de/opstillingsmøde 18. sep-
tember 2012 kl. 19.00 i konfir-
mandstuen i Præstegården.
En del af de nuværende
medlemmer ønsker ikke at

genopstille, så mød op, der
er brug for nye kræfter.
Du kan finde flere informatio-
ner i Sognebladet og
www.harlevframlev.dk.
Spørgsmål kan sendes til
valg2012@harlevkirke.dk 
eller ring til kirkekontoret
8694 1005

INFLUENZAVACCINATION 2012
i LÆGEHUSET GL. STILLINGVEJ 409

Vi holder ”ÅBENT HUS” for vore patienter til influenzavaccination

Uge 40: Tirsdag d.  2. okt. kl. 10-13
Onsdag d.  3.okt. kl. 10-13 og kl. 14-15

Uge 41: Tirsdag d.  9.okt. kl. 10-13
Onsdag d. 10.okt. kl. 10-13 og kl. 14-15

Uge 43: Tirsdag d. 23.okt. kl. 10-13

For patienter der bor på Næshøjcenteret og Sabro lokalcenter vaccineres 
mandag d.1.okt.

Patienter i eget hjem der ikke kan komme i konsultationen, 
kan kontakte lægehuset m.h.p. vaccination i eget hjem d.8.okt.

GRATIS: til
•alle over 65 år
•førtidspensionister
•patienter med kroniske sygdomme
•gravide mere end 12 uger henne i graviditeten
•svært overvægtige ( BMI over 40)
•anden alvorlig sygdom
•Samboende med personer der er alvorligt syge og som ikke selv kan vaccineres.
(HUSK sygesikringskort)

Med venlig hilsen
LÆGERNE Lene Bendtsen, Ellen Ladegaard,
Carsten Krogh Jørgensen og Anne Nielsen
Gl. Stillingvej 409, 8462 Harlev J
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Af Dorte Vind
dvi@aarhus.dk

Åbent Bibliotek
Mulighederne for at bruge
Biblioteket er blevet udvidet
fra den 1. juni. Der er nu ad-
gang hver dag fra kl. 7 til kl.
22. Alle voksne, som er op-
rettet som låner, kan logge
sig ind i Biblioteket med
lånerkort eller sygesikrings-
bevis/sundhedskort. I dele af
åbningstiden fungerer biblio-
teket også som skolebiblio-
tek, og man kan blot gå ind
og bruge stedet. Der er per-
sonale fra folkebiblioteket,
som kan hjælpe og vejlede,
mandag kl. 10-16 og torsdag
kl. 14-18. Vi træffes altså kun
halvt så meget som ”i gamle
dage”.

Nyt personale
Mariette Nilsson, som har
væ ret på Biblioteket i 4 år,
har fået nyt job fra august
måned. Vi ønsker hende held
og lykke! Martin Post vil
overtage jobbet i en periode,
indtil stillingen kan blive slået
op og besat en gang i løbet
af efteråret. Vi byder ham
velkommen!

Efterårets
 arrangementer
Efteråret byder traditionen
tro på en række arrangemen-
ter på Biblioteket i tæt sam-
arbejde med Bibliotekets
Venner. Uden deres hjælp og
opbakning ville det ikke være
muligt at opretholde et så fint
tilbud på trods af færre per-
sonaleressourcer i Bibliote-
ket.

Udstillinger
Ali Mohammad Faramarzi fra
Harlev udstiller malerier i au-
gust og september måned. 
I november og december ud-
stiller glaskunstner Lizzie
 Due  dal Rasmussen fra Lille-
ring.

Sæsonens bøger
Torsdag den 1. november kl.
19.00. Kr. F. Møllers Boghan-
del og Aarhus Kommunes
Biblioteker samarbejder end-
nu en gang om at give inspi-
ration til efterårets og vinte-
rens læsning. 2 boghandlere
og 2 bibliotekarer vil anbefale
nogle af sæsonens bøger –
både de store kendte navne,
samt nye og mindre kendte.
Arrangeret i samarbejde med
Harlev Biblioteks Venner.

Tilmelding på tlf. 8713 9705
eller
harlevbibliotek@aarhus.dk

Skumringstime. 
Hygge og højtlæsning 
i stearinlysenes skær!
Mandag den 12. november
kl. 19.00. Skumringstimen
indleder Den Nordiske Biblio-
teksuge 2012 med højtlæs -
ning af en fælles tekst på
samme tid rundt om i Nor-
den og Baltikum. Årets tema
er: Mangfoldighed i Norden.
Organist Jesper Thimsen
læser årets tekst og Harlev -
koret synger nordiske sange.
Aftenen er tilrettelagt i sam-
arbejde med Bibliotekets
Venner og Foreningen Nor-
den. Gratis adgang.

Læsekredsen
Harlev Biblioteks Venner står
bag aftnerne i Harlev Læse-
kreds, som ledes af Leif Bo-
ving og Arne Nielsen. Tirsdag
den 23. oktober er det Tre
hundes nat af Elsebeth Eg-
holm, der er til diskussion,
og torsdag den 22. novem-
ber drejer det sig om roma-
nen Himmerige og helvede af
Jón Kalman Stefánsson. Bib-
lioteket sørger for at bestille

Nyt fra Biblioteket
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bøgerne, og de kan hentes
ca. 1 måned før læsekreds-
aftenen. Tilmelding sker ved
afhentning af bogen, og man
kan frit deltage fra gang til
gang.

Strikkeaften
Den første mandag i hver
måned kl. 19 – 21.30 er der
træf for alle strikkeglade. Jet-
te Andersen fra Harlev er ini-
tiativtager og primus motor
til disse hyggelige og pro-
duktive aftner. Hun fortæller
gerne om forskellige teknik-

ker og nye trends i strikkeri-
et, alt efter hvad deltagerne
har lyst til at høre om. Det
meste af aftenen strikkes der,
men der bliver også tid til en
kop kaffe og lidt snak. Har
du et problem med strikke-
tøjet, er der også hjælp at
hente. Man møder bare op,
og alle er velkomne!

Digital café – 
hvad kan en iPad?
Onsdag den 3. Oktober kl.
15-16.30. Vi sætter fokus på,
hvad en iPad kan. I den digi-

tale cafe viser vi, hvordan du
kan få adgang til e-bøger på
eReolen via bibliotekets
hjemmeside. Vi viser, hvor-
dan det foregår på iPad og
på e-bogslæser. Tilmelding
på tlf. 87 13 97 05 eller 
harlevbibliotek@aarhus.dk

Husk at få efterårets Biblio-
tekskalender over arrange-
menter og Lær mere om it
folderen om kurser i bibliote-
kerne i Aarhus! Her kan du
læse mere om det hele.

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
For 4. gang blev Det Østjyske
Bakkeløb afviklet. Deltager-
antallet var denne gang 242
cyklister, og det betegner
løbsarrangør Kaj Sommer
som tilfredsstillende i be-
tragtning af den konkurrence,
som en vigtig OL håndbold-
kamp udgjorde. Løbet har
været udførligt omtalt i Gal-
ten Folkeblad, og vi skal ikke
her i bladet berette yderlige-
re, men blot vise nogle flere
fotos af det flotte bakkeløb.

Det Østjyske Bakkeløb

Der er travlhed ved kontrolbordet
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Det er en hård stigning

Er det et udbrud?

Stigningen tages
med et smil
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Selvom det gør ondt
kan man godt smile

Alle får diplomer
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Skal der være fest så lad der være fest 
i Lillering forsamlingshus

Af bestyrelsen for 
Lillering Forsamlingshus
Lillering forsamlingshus har
været for byens borgere i
over 120 år.
Der har været afholdt dilet-
tant, juletræs-, fastelavnsfe-
ster og meget mere gennem
tiden.
Forsamlingshuset er et inter-
essentskab (I/S), der drives
af medlemmerne på non pro-
fit basis.
Indtægter fra kontingenter og
udlejning og husets egne ak-
tiviteter går bl.a. til nye an-
skaffelser og vedligeholdelse
af huset.
Aarhus kommune yder ingen
tilskud til forsamlingshuset
hverken drift eller vedlige-
hold, så sponsorater, store
som små, modtages gerne
fra firmaer og private.
Kunne I tænke jer at være
medlem af fællesskabet og
bevare det gamle samlings-
sted?
Et medlemskab koster 200 kr.
pr husstand pr år. Af faste ak-
tiviteter kan nævnes:

For alle
Tirsdag september – april:
Præmiewhist.
Torsdag september – april:
Dans for både børn og voks-
ne
November: Kræmmer- og ju-
lemarked den 18. november
fra 10 – 18.
Bestilling af stand efter først
til mølle princippet, pris pr.
stand kr. 75,-

For medlemmer
Nytårskur og Sommerfest.
Ca. 4 gange om året: 
Fællesspisning.
Første lørdag i oktober:
Høstfest.
Sidst i oktober: 
Generalforsamling.

Se vores hjemmeside www.
Lilleringforsamlingshus.dk
Ønsker du at vide mere, så
kontakt forsamlingshuset på
tlf. 23 32 29 39 
eller Erling tlf. 20 66 54 80.
Vi håber, vi ses.

Dækket op til fest i Lilleringvej forsamlingshus
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