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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. marts 2014 – deadline: 2. februar 2014

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

� Skolebestyrelsen
v/Næshøjskolen

� Vuggestuen Grønhøjvej
� Harlev Bibliotek
� Harlev-Framlev
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
� Rødlundparken
� Børnehaven Næshøj
� Framlev Forsamlingshus
� NORDEA
� 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
� Harlev Frimærkeklub
� Harlev Erhvervsforening
� Tandlægehuset 
� Harlev Dagtilbud
� Harlev Framlev Ungdomsklub
� Framlev Borgerforening

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.

Tryk: Laser Tryk A/S · Oplag 1860 eks.

Børn og Unge
Kaj Sommer (formand)
Heinrich Kristiansen

Info og Blad
Ejgil Rahbek (formand)
Arne Nielsen
Dorte Vind
Aksel Buchard

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

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

HARLEV
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MEDLEMMER:

HARLEV FÆLLESRÅD
Næshøjvej 41 � 8462 Harlev J
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www.harlevfællesråd.dk

E-mail til fællesrådet
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Orientering fra Fællesrådet

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

Under ”Orientering fra
Fællesrådet” beretter vi
bl.a. om det fortsatte ar-
bejde med at skaffe mere
halkapacitet i Harlev.

Vi beretter også om se-
neste nyt om den så kald-
 te ”drivhusgrund” på Ket-
ting Parkvej. Vi har også
modtaget en længere ar-
tikel om løbeklubbens se-
neste arrangement, som
blev meget velbesøgt og
en rigtig familie succes.

Byggeplaner på
 ”drivhusgrunden”
Her i Paraplyen har vi ved
flere lejligheder berettet
om den såkaldte ”driv -
hus grund” på Ketting
Parkvej. Grunden henlig-
ger meget forfaldent og
kan være til stor fare for
omkringboende og børn,
som kunne finde på at
bruge drivhusene til leg.

Vi har tidligere berettet, at
der er en lokalplan på vej,
således at grunden vil bli-
ve opryddet og et nyt bo-
ligområde kan skyde op.

Den lokalplan, som Fæl-
lesrådet blev præsenteret
for, viste sig imidlertid at
indeholde en noget  sær -
egen løsning. Kommu-
nens arkitekter havde fået
den noget usædvanlige
ide, at kombinere en dob-
beltrettet cykelsti mellem
Harlev og Tåstrup med
dette projekt, således at
cykelstien forløb direkte
igennem denne udstyk-
ning. Cyklister, overvejen-
de skolebørn, skulle der-
efter fortsætte nordpå op
ad Nyvangsvej og op ad
Sydbakken til Næshøj-
skolen. Udover at det er
en stor omvej, skal der
også ”trampes” godt i
pedalerne op ad Sydbak-
ken.

En helt naturlig cykelsti-
løsning ville naturligvis
være langs med Tåstrup -
vej, krydse Ketting Park -
vej og fortsætte op ad Gl.
Stillingvej, som på den
syd ligste strækning oven i
købet er meget fredelig.

På et møde i september
måned, lykkedes det at
overbevise kommunens
arkitekter om, at den rig-

tigste løsning vil være
langs med Tåstrupvej, og
ikke en omvej op ad  Ny -
vangsvej. Så nu skal
grund ejer nes arkitektfir-
ma til at udarbejde en ny
løs ning.

Kommunens medarbejde-
re forsikrer, at denne ma-
nøvre ikke vil forsinke
pro jektet. Lokalplanen vil
fortsat kunne fremlægges
til høring i dette år. Det
håber vi så bliver tilfæl-
det. Nu skal der snart ske
noget.

Ny asfaltbelægning
volder besvær
Som vi berettede om i
sidste nummer af Para -
plyen har kommunen på
en lang række bivejs-
strækninger brugt en be-
lægning, som er meget
grov. Så grov, at det ge-
nerer mange cyklister.

Fællesrådet har fået flere
henvendelser fra cyklister,
som oplever svære rystel-
ser op gennem stel og
styr, og opfatter det som
meget ubehageligt. En
en kelt er væltet og har
slå et hovedet ned i de
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spidse sten med så store
hudafskrabninger til følge,
at lægen udbrød ”her
kommer jeg vistnok på
overarbejde”

Fællesrådet foreslår afde-
lingen for Trafik og Veje,
at der omgående opsæt-
tes advarselsskilte de ste-
der, hvor den grove be-
lægning er anvendt og
retter henvendelse til det
firma, som har udført ar-
bejdet med en  reklama -
tion og krav om udbed-
ring.

Forbud mod
 lastbilparkering
Mange beboere i bymæs-
sig bebyggelse har ad-
skillige gange klaget over,
at lastbiler parkeres på
almindelige veje ud for
bebyggelse. Det opfattes
med rette som en gene at
se på en lastbil hver dag
efter arbejdstids ophør og
i weekender.

Fællesrådet har gennem
mange år fremført ønsket
om, at der også i land-
områder med bymæssig
bebyggelse kan etableres
forbud mod lastbilparke-
ring. Nu har Byrådet i
dette forår vedtaget en
politik for forbud mod
lastbilparkering i landom-
råder. Det hilser Fællesrå-
det velkommen, men af-
venter den praktiske ud-
førelse af byrådets be-

slutning. Hvad skal der
ske og hvornår?

Multihal i Harlev
I august deltog Fællesrå-
det i et møde, hvor råd-
manden for Fritid og Kul-
tur, Marc Perera Christen-
sen, var inviteret til at se
på forholdene og til at
høre argumenterne for
etablering af en multian-
vendelig hal i Harlev. Råd-
manden var positiv ind-
stillet, men havde ingen
løfter med, men kunne gi-
ve nogle gode råd. Ved
det seneste budgetforlig
2014 – 2017 var der heller
ikke afsat penge til haller
i vort område, så det er
lidt op ad bakke, når
kom munen er indblandet.
Dog har Næshøjskolen
sagt god for en placering
mellem svømmehal og
hal ud mod parkerings-
pladsen.

Men den nedsatte ar-
bejdsgruppe, bestående
af Arne Nielsen, Kaj Som-
mer, Heinrich Kristiansen
og Ejgil Rahbek fra Fæl-
lesrådet samt Frank Kejl-
berg fra HIK Hovedafde-
ling, er alle enige om at
fortsætte.

Det gør vi bl.a. ved at ta-
ge kontakt til formanden
for Idrætssamvirket og
ved at tage kontakt til
Skødstrup Fællesråd,
hvor man er i gang med

et lignende projekt. End-
videre vil gruppen tage
initiativ til at få udarbejdet
et skitseprojekt, eventuelt
ved at involvere  Arkitekt -
skolen.

Så arbejdet forsætter
ufor trødent, og Fællesrå-
det vil meget gerne i kon-
takt med beboere i Har-
lev, som har en interesse i
at deltage i udviklingen af
dette projekt. Det kan
væ re forældre til børn,
som dyrker idræt eller an-
dre, som har en viden in-
denfor området, som for
eksempel fundraising el-
ler finansiering af store
projekter.

Skaterbanen 
i Byparken
For en del år siden fik
Fællesrådet en henven-
delse fra nogle beboere,
som var meget interesse-
ret i at etablere en skater-
bane i Harlev. De var af
den opfattelse, at der var
for få aktivitetsmuligheder
til de større børn og teen -
agere, som ikke var ind-
meldt i det organiserede
foreningsliv.

Fællesrådet kunne se ide-
en, og kunne mærke, at
disse beboere netop ville
være de ildsjæle, som vil-
le kunne bære et sådant
projekt hjem. Fællesrådet
hjalp med kontakter til
kommune, herunder

PARAPLYEN NR. 65 – December 2013
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frem skaffelse af penge.
Skaterbanen blev også
etableret, og har været
brugt efter hensigten, og
måske også brugt lidt
uhensigtsmæssig ind i
mellem.

Det falder imidlertid uden
for Fællesrådets formåls-

paragraf at skulle stå for
driften af en skaterbane.
Samtidig meddelte Skole-
forvaltningen at de ej hel-
ler kunne påtage sig et
driftsansvar, så det faldt
ned mellem to stole. De
oprindelige igangsættere
havde ikke mulighed for
at påtage sig driftsmæs-

sige opgaver, bl.a. fordi
nogle af dem er fraflyttet
Harlev.

På den baggrund og med
udgangspunkt i banens
tilstand har Fællesrådet
besluttet, at banen skal
nedtages permanent.

Nyt fra Biblioteket

Af Dorte Vind
dvi@aarhus.dk

Hvad sker der 
på Biblioteket?
I november og december
måned udstiller Hanne Tor-
stensen sine malerier.

Hanne Torstensen fra Harlev
har malet i mange år og har
afprøvet flere teknikker bl.a.
silkemaling på smykker og
tørklæder. Lige nu er hun fa-
scineret af at male akvarel,
og de fremherskende motiver
er fra oplevelser i naturen og

på rejser til Brasilien, Færøer-
ne og Samsø, som besøges
hvert år. Hanne Torstensen
har tidligere udstillet på Lo-
kalcenter Næshøj og på Rej-
secaféen i Aarhus.
Torsdag 6. december kl.
16.30 – 17.30 er der fernise-
ring af Hanne Torstensens
udstilling. Hanne fortæller lidt
om sig selv og sin kunst.
Harlev Biblioteks Venner by-
der derefter på hyggeligt
samvær med servering af
gløgg og pebernødder. Og så
skal billederne selvfølgelig
nydes.

Fredag den 13. december 
kl. 10 er der film for de mind-
ste (2-5 år). Vi viser tre små
film – Mægtige maskiner:
Fræser, Cirkeline: Højt fra
træets grønne top og  Snut -
tefilm: Halløj lille abe. Det
 varer ca. ½ time. Det er
 nødvendigt at melde sig til
på bibliotekets hjemmeside
www.aakb.dk/harlev

Lukket i juleferien
Biblioteket er helt lukket fra
mandag den 23. december til
og med onsdag den 1. januar.

SKRIV TIL PARAPLYEN
Husk at deadline til næste nummer

er den 2. februar 2014

VIL DU VIDE MERE?
Husk at Fællesrådets mødereferater 

kan ses på
www.harlevfr.dk
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Grundet den manglende op-
stilling af vort højttaleranlæg
til sankthans-festen i år, har
vi på et bestyrelsesmøde be-
sluttet at bringe en forkortet
udgave af Mikael Wittes bål-
tale i dette nummer af Para -
plyen, idet vi tror, at mange
ikke fik hørt den på sankt-
hans-aften.

Endnu engang beklager vi
den opståede fejl omkring
den manglende opstilling af
højttaler-anlægget.

Med venlig hilsen
Harlev-Framlev
Grundejerforening

Sankt Hans tale 23. juni
2013 – Mikael Witte
 (Forkortet)
Sankthansaften er årets vig-
tigste fest, fordi vi samles
ganske frivilligt. Ingen er
tvun get til at komme. Og in-
gen behøver tænke på hvem
der skal køre hjem – for fe-
sten foregår jo lige her. Det er
et nært fællesskab og det er
et åbent fællesskab.

Men fællesskabet kommer ik-
ke af sig selv! Der skal arbej-
des for det af hver enkelt i
fællesskabet. For vores fæl-

lesskab bygger på måden vi
omgås på, måden vi behand-
ler hinanden på til hverdag.
Så vi også har lyst til at være
sammen når der er fest. Og
festen er igen med til at sæt-
te måden vi møder hinanden
på til hverdag. Afgørende er
hvordan fællesskabet er, for
fællesskab er mere end bare
en masse mennesker. Det er
måden vi er mennesker på
sammen.

Om lidt skal vi synge mid-
sommervisen, hvor forfatte-
ren giver den skønneste
krans til Sankte Hans, for
den er bunden af sommerens
hjerter så varme, så glade.
Sommer og hjerter så varme.
Jeg håber I mærker, jeg hol-
der af sankthans og jeg hol-
der af sangen, som vækker
mange minder.

Men når forfatteren vil tænde
bål på fædrenes gravhøje, for
hver by har sin heks, og
hvert sogn sine trolde, dem
vil vi fra livet med glædes-
blus holde, må jeg spørge:
Hvem er trolden? Trolde, ved
vi, det er dem med troldspej-
let, som gengiver virkelighe-
den på en anden måde end
den blankpolerede.

Lad mig indrømme: Ja, jeg
har selv været trold. Ja, jeg
lavede plakaterne om svine-
ne, blev udskreget som
landsforræder, fordi jeg talte
om at danske svin strutter af
penicillin.

Og jeg kan angive Kurt We -
ster gaard, der i Jyllands-Po-
sten tegnede, hvordan han
mente religion kan bruges af
terrorister. Han blev udsat for
mordforsøg, så han og hans
kone dag og nat må beskyt-
tes af politi.

Trolde opleves som farlige.
De kan vise sig i menneske-
skikkelse, som dem der går
mod den strøm der kaldes
udviklingen.
Ifølge mange undersøgelser
er danskerne verdens lykke-
ligste folk. Alligevel fortæller
statistikken at antallet af
selvmordsforsøg blandt unge
i Danmark er tårnhøjt. Det
burde give os anledning til
tanker om vores fællesskab.

Når arbejdsløsheden stiger
og arbejdsløse mister deres
forsørgelsesgrundlag, når de
får at vide at de er dovne, at
de kan da se at udlændinge
står på spring for at knokle
hele natten for den kvarte

6

Årets Sankt Hans Båltale
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løn, når skatten sættes ned
og det offentlige skal spare
for at skabe arbejdspladser
til dem der vil arbejde, så må
man spørge: Fungerer vores
fællesskab?

Når en mand siger nej tak til
et meningsløst arbejde, så
skriger mange ’Dovne Ro-
bert’. Alle skal arbejde, for-
langes der. Enhver skal for-
sørge sig selv, råbes der.

Når meningsløst arbejde skal
udføres skyldes det, at det
meningsfyldte arbejde udfø -
res af andre, og deres arbej-
de er beskyttet. I en tid uden
arbejde opfindes arbejds-
pladser. Alle skal arbejde, for
lediggang er roden til alt
ondt, hører vi. Det menings-
løse arbejde bliver til discipli-
nering.

Når Dovne Robert i en tid
med stigende arbejdsløshed
siger fra, så rammer det ikke
kun ham. Så rammer det alle
arbejdsløse. Og dem der har
arbejde kan få følelsen: Jeg
tjener mine egne penge!

Men i næste øjeblik kan dis-
se længes efter weekend, fe-
rie og pension, for mange er
arbejdspresset nemlig blevet
så hårdt, så de klager over
stress og ondt i maven.

Det fællesskab er ude af ba-
lance. Alligevel holder mange
fast i det – for tænk hvis man
er den næste, der bliver fyret!

Kampagnen får de arbejden-
de til at bøje nakken og
knok le hårdere! Den får unge
til at skynde sig gennem de-
res uddannelse, haste mod
paratviden. I kampen om at
nå først til målstregen glem-
mes fællesskabet. Når man
glemmer fællesskabet mister
man noget af det menneske-
lige: At være noget sammen
med andre.

Fællesskaber er noget vi er
fælles om. Men når fælles-
skaber bliver begrænset, når
bestemte grupper vises ud af
fællesskabet, hvori består da
fællesskabet? Af udvalgte,
der definerer fællesskabet.
Men et splittet fællesskab er
netop alt andet end et fæl-
lesskab. Det er dets mod-
sætning, når man misbruger
udvalgte mennesker til at op-
dele fællesskabet: Os – mod
dem.

Sankthansaften er en festaf-
ten – så jeg vil angive endnu
flere trolde!

Trolde der vover at sige fra,
der vil styrke fællesskabet
fordi de vil mere end bare
øge produktionen. Trolde der
synes at den materielle pro-
duktion er ved at ødelægge
vores verden, så der ikke bli-
ver plads til at leve livet. Trol-
de som har sagt nej til et liv i
trædemøllen. Trolde der har
sagt, der er mere i tilværel-
sen end bare at arbejde, ar-
bejde og arbejde.

Hvis troldenavnet er for far-
ligt, kan jeg kalde dem for
ild sjæle:

Mennesker som går mod det
vi kalder udviklingen, som
gør noget selvom der ikke er
penge i det, som beskæftiger
sig med civilsamfund, kunst,
kultur og det sociale, folkeli-
ge. Og der er mange:

Ildsjæle passer Kirkens Kors-
hærs genbrugsbutik, for der
er fattige i Danmark. Ildsjæle
i Ungdommens Røde Kors
hjælper internationalt. Ildsjæ-
le i spejderkorps giver børn
og unge fantastiske oplevel-
ser sammen. Ildsjæle skaber
skønhed og ærlighed i ord,
tegn og musik.

Nogle ildsjæle gør ved siden
af deres arbejde en indsats
for andre. Nogle er på efter-
løn eller pension og gør no-
get for andre og får også
personligt et udbytte. Jeg
kalder disse ildsjæle aktive i
et civilsamfund, hvor vores
fællesskab faktisk fungerer.

Men jeg indrømmer også at
vores fællesskaber kan blive
bedre. Vi er vist ikke så åb -
ne, som vi bryster os af. Vi
må nytænke fællesskabet.
Blive bedre til at skabe åbne,
solidariske fællesskaber. Til
glæde for alle.
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Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com

Som vi alle kan se, når vi kø -
rer forbi på Lilleringvej, så
har vi et velfungerende fit-
nesscenter i Harlev. Centret
ejes af Jørgen Hyldahl, og
det har indtil for nylig været
drevet i samarbejde med
 Lean Schmidt og Jesper
Knudsen, som arbejdede i
centret som fritidsjob. På
grund af arbejdspresset blev
det for meget for dem, så i
dag er det alene Jørgen, som
driver centret.

Jørgen Hyldahl, som oprin-
deligt er uddannet fysiotera-
peut på Skodsborg Fysiote-
rapi Skolen, har en alsidig
baggrund til at arbejde med
fysisk træning og fysisk ud-
vikling.

Paraplyen har haft en snak
med Jørgen.

Efter uddannelsen til  fysiote -
ra peut fik han arbejde et par
år på Skien Centralsygehus i
Norge, hvor han arbejdede
med ryglidelser. Hjemvendt til
Danmark fik Jørgen ansæt-
telse på Rigshospitalet, hvor
han også arbejdede med
 ryg lidelser. Men trangen til at

blive selvstændig lå i Jørgen,
så han etablerede sin første
klinik i Sakskøbing og fik hur-
tigt kontakt til idrætslivet på
Lolland Falster, som den fo-
re trukne behandler af idræts-
skader.

I 1971 købte han det der den-
 gang hed Århus Kur og Lys-
bad, og han bosatte sig i
Harlev. I 1973 etablerede han
klinik i City Vest, og sidelø -
ben de etablerede han 5 kli-
nikker i hele landet. Stadig-
væk med hovedvægten på
sportsfysioterapi. På det
tidspunkt var det usædvan-
ligt at beskæftige sig med
sportsfysioterapi, bl.a. fordi
meget af arbejdet lå udenfor
normal arbejdstid.

Hans interesse for sportsska-
der og sportsfysioterapi gav
ham kontakt til forskellige
sportsklubber, herunder AGF.
Fra 1972 til 1982 var han an-
sat som fysioterapeut for
håndbold herrelandsholdet
og rejste med til alle turnerin-
ger i ind- og udland.

Det var også i den periode
Jørgen fik en speciel opgave.
Preben Elkjær var blevet ska-
det op til en EM-turnering.
Der var problemer med akil-
lessenen. Jørgen indkaldte
Preben Elkjær til at møde på
klinikken i Randers. Men det
gav problemer på grund af
Elkjærs store popularitet. Der
var et mylder af både journa-
lister og fodboldinteressere-

Fra fysioterapi til fitness

Et spinning hold i gang med Anni som instruktør
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de mennesker, som skulle
have en kommentar eller
glimt af Preben Elkjær.

Resultatet var, at behandlin-
gen i Randers måtte afbry-
des, og de flyttede begge
ned til Gardasøen, hvor El-
kjær boede, mens han spille-
de for Verona. Her fortsatte
behandlingen i 10 dage og
det lykkedes at få Elkjær klar
til EM. Den megen omtale og
den succesrige behandling
gav mange nye kunder.

I slutningen af 80’erne gav ar-
bejdet med fysioterapi Jørgen
ideen og inspirationen til at ar-
 bejde med fysisk træ ning og
genoptræning ved hjælp af
red skaber og fitness udstyr.
Hans idegrundlag var, at vi al-
 le må tage et ansvar for egen
krop og påtage os personlig
træning, hvis der er behov.

Hertil sammensatte Jørgen
individuelle træningspro-
grammer og stillede personli-
ge trænere til rådighed. Det
var nyt dengang, men be-
tragtes i dag som en selvføl-
ge på ethvert fitness center.
I løbet af årene er det blevet
til levering af langt over 300
centre på arbejdspladser,
drift af op til 10 egne centre
samt drift og levering af 100
firmacentre.

I dag driver Jørgen selv cen-
tret på Lilleringvej. Han be-
tragter centret som et sam-
lingssted, hvor man også
skal kunne opnå social og
mental træning gennem

samværet med øvrige kursi-
ster. Centret er for alle alders-
grupper, og Jørgen forsøger
at skabe nogle rammer, hvor
alle føler sig velkomne, selv-
om man ikke nødvendigvis
skal forsøge at komme til at
se ud som en bodybuilder.

Selvom Jørgen er over nor-
mal pensionsalder, så har
han ingen planer om at gå på
pension. Et liv uden arbejde
forekommer ham utænkeligt.
Lige netop i dag har han
hjem mearbejde med at afgi-
ve et tilbud på en meget stor

ordre til fængselsvæsenet.
Som det har været beskrevet
i dagspressen har der i flere
fængsler være uhensigts-
mæssig brug af træningsud-
styr, så nu skal udstyret ud-
skiftes i alle fængsler. Det er
en meget stor ordre, som
Jørgen naturligvis forventer
at vinde. Så optimismen og
forventningerne til fremtiden
fejler ikke noget.
”Men ellers forventer jeg at få
mere tid til familie og især at
komme ned på en normal ar-
bejdsuge på 40 timer”, slut-
ter Jørgen.

Jørgen Hyldahl
ved nogle af
redskaberne
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Af Niels Peter Sørensen,
Harlev Løb og motion

I sidste nummer af Paraplyen
blev Det Østjyske Bakkeløb
omtalt, og nu er det så blevet
Harlev Stafetten, der må om-
tales. Ligesom Det Østjyske
Bakkeløb var en kæmpesuc-

ces, så kom Harlev Stafetten
godt med på successkalaen
søndag den 8. september.

Harlev Stafetten havde i år
lavet en hovedsponsoraftale
med Supervision, og begge
parter har været yderst til-
freds med samarbejdet.

Harlev løb og motion har
med hjælp fra gode frivillige
kræfter genoplivet kræmmer-
markedet samtidig med Har-
lev Stafetten, hvilket må si-
ges at være en succes. Stan-
dene til kræmmermarkedet
var revet væk på kort tid, og
flere måtte oprettes efterføl-

Supervision Harlev Stafetten
endnu en succes

Kloakseparering status

Af Arne Nielsen

I resten af året 2013 vil der
blive arbejdet op ad Sydbak-
ken (stamvejen), samt etable-
ret ny ledning langs Framlev
Korsvej og Espevej.

Den store udgravning ved
Framlev Korsvej 32 (se foto),
skyldes, at der er etableret
en ekstra ledning langs Stil-
lingvej. Det sidste stykke er
til modtagelse af spildevand
fra Framlev samt fra ejen-
dommene, der ligger langs
Framlev Korsvej og Espevej.

Etape 2014 vil berøre:
Syd bakken stikveje, Vårgy-

velvej, Florasvej, Edelhoffvej,
del af Gl. Stillingvej, Toftlund-
vej, del af Grønhøjvej.

Harlev Renseanlæg er nu
nedlagt, og nedbryderen er i
gang med at fjerne beton.
Spildevand fra Harlev og op-
land pumpes nu ind til Viby
Renseanlæg.

Skiltningen ved Euro Spar
bliver løbende opdateret.
Der er intet nyt om bassiner
øst for Stillingvej, men der ar-
bejdes på et større bassin
ved Gl. Harlev.
Der kan endvidere hentes
oplysninger på hjemmesiden:
www.aarhusvand.dk

Gravearbejder ved Silkeborgvej
i forbindelse med kloaksepare-
ring
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gende. Harlev Stafetten blev
udvidet også med et børne-
løb. Disse to dele samtidig
med et perfekt vejr gjorde, at
rammerne for en god søn-
dagsaktivitet for store og
små var sat.
106 børn i alderen 0-10 år
havde fået løbeskoene på,
og løb til børneløbet i forbin-
delse med Supervision Har-
lev Stafetten. Børnene løb
med eller uden forældre 1 km
på en lukket rute, og da de
kom i mål, var der en medaj-
le til alle deltagerne, samt
små gaver.

”Vi har i år lavet nye tiltag for
at få flere til vores arrange-
ment”, fortæller Jeanette Boye
Sørensen, som er én af ho-
vedaktørerne bag stafetten.
Og hendes mand og formand
for Harlev løb og  mo tion,
Steffen Boye Sørensen fort -
sætter ”I arrangementsgrup-
pen fik vi idéen med dels at
lave et børneløb til de små
børn, og dels at lave kræm-
mermarked samtidig på Næs-
 højhallens parkeringsplads –
lige ved siden af mål området
for Supervision Harlev Stafet-
ten. Og det har vist sig at
være en rigtig god idé, da

Kræmmermarked

der aldrig har været så man-
ge til og omkring stafetten”.

37 hold stillede op til selve
stafetløbet på 2,7 km og hol-
dene var sammensat på
mange forskellige måder –
børn og voksne – mænd og
kvinder. Nogle af løberne løb
ruten flere gange, således
også for vinderholdet. Torben
Larsen og Rasmus Niebuhr
løb hver turen to gange, og
vandt i den samlede tid på
42:35.

Vi vil gerne rette en stor tak
til alle vores sponsorer, som
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gjorde det muligt at afholde
stafetten med flotte præmier.
”Vi er meget glade for den
store opbakning, der har
været fra alle omkring os –
vores sponsorer, der har gi-
vet flotte præmier og gaver,
samt forplejning til deltager-
ne. Og alle de frivillige, der
har ydet en stor indsats for at
få kræmmermarkedet og sta-
fetten op at stå og glide på
dagen – uden dem var det ik-
ke lykkedes så godt, som det
gjorde”, fortæller medarran-
gør Hanne Thun Stokholm.
Alt i alt var det en rigtig god
og sjov dag i Harlev med

hygge og motion i skøn  for -
ening.
Harlev Løb og motion og de
frivillige kræfter bag stafetten
vil også næste år arrangere
stafetten, og håber på endnu
flere deltagere. Og mon ikke
det kan lade sig gøre? At
dømme efter tilgangen af
medlemmer i Harlev Løb og
motion er der basis for at
øge antallet af deltagere.
Indtil videre har Harlev Løb
og motion over 100 medlem-
mer. Vi håber, at se rigtig
mange igen næste år til løb
og hygge ved Harlev Stafet-
ten.

12

Billede fra svømmehallen under Svøm Langt dagen

Svøm Langt i Harlev

Vinderne af stafetten

Af Casper Thaarup 
på vegne af HIK-Svømning

Danmark Svøm Langt er tra-
ditionen tro blevet afholdt
denne første søndag i okto-
ber i forskellige svømmehal-
ler rundt om i Danmark. Dan-
mark Svøm Langt er arrange-
ret af Dansk Svømmeunion
og Halinspektørforeningen i
samarbejde med de lokale
svømmeklubber og – haller.
Helt konkret har 36 klub ber/
hal ler valgt at deltage i år, og
heldigvis var der rigtig man-
ge, der prioriterede at delta-
ge i den landsdækkende
svømmebegivenhed.
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Stævnet er for børn, unge og
ældre. Det er både for dem,
som normalt færdes i en
svøm mehal, men det er sam-
tidig også et arrangement,
der har til hensigt at få bor-
gere, der normalt ikke benyt-
ter de lokale svømmehalsfa-
ciliteter, til at kigge forbi og
tage en frisk dukkert i bassi-
net. Nogle deltagere kommer
for motionens skyld, nogle
for hyggens skyld og andre
for konkurrencens skyld –
der er nemlig pengepræmier
på spil.

Resultater fra dagen 
i Harlev
HIK-Svømning deltog for 3.
gang i træk og formåede i år,
at lokke 118 vandglade perso-
 ner i vandet. Tilsammen svøm-
 mede deltagerne 322.350 me-
 ter. Det er endnu en forbed-
ring, og det er vi rigtig stolte
over. Deltagerantallet var næ -
sten det samme som i 2012
(117), men distancen blev for-
bedret med næsten 40.000 m.

Da klokken slog 10, var der
allerede mange deltagere,
der var klar til at springe i
vandet, og vi var her ikke i
tvivl om, at vi nok skulle klare
os godt på landsplan. Vi lag-
de godt fra start, og allerede
efter de første to timer havde
72 svømmere svømmet
138.400 m. Det var en super

flot 4. plads, langt over vores
forventninger.

Vi kunne i løbet af dagen se,
at der var rigtig mange famili-
er, der havde taget en tur i
svømmehallen på en ellers
flot søndag i oktober. Det gav
også lidt konkurrence om,
hvilken familie der kunne bi-
drage mest til det samlede
resultat. Her var det familien
Dollerup Jensen og familien
Windahl Hansen, der kæm-
pede bravt, men i sidste en-
de var det familien  Dolle rup
Jen sen, der løb af med sej-
ren. Her blev der bidraget
med 25.950 m, hvor familien
Windahl Hansen bidrog med
22.100 m. Rigtig godt gået fra
dem begge.

Da klokken slog 16, og det
hele skulle opgøres, kunne vi
se, at der efter frokost ikke
havde været så mange i van-
det, og vi kunne derfor ikke
opretholde den rigtig flotte 4.
plads, vi ellers havde ligget til
i løbet af dagen. Der var
nemlig knapt så mange del-
tagere i de sidste par timer,
så der var rigelig med plads i
vandet. Det hele endte med
en 8. plads i det samlede re-
sultat.

I år havde HIK-Svømning og-
så valgt at lave et lille nyt til-
tag, nemlig præmier til 1., 2.

og 3. pladsen i tre forskellige
aldersgrupper.

Den første grupper hed: op
til 8 år. Her var det Laura
Schrøder på 8 år, der med si-
ne 2.000 m blev vinderen.

I den anden gruppe: 9-15 år,
havde vi Cecilia Meldgaard
på 10 år, der vandt. Hun præ -
sterede at svømme 4.100 m.
I den sidste gruppe: 16 +, var
der ikke den store spænding
om første pladsen, da vi
skulle finde vinderen. Helle
Dollerup Jensen havde nem-
lig været i vandet fra kl. 10,
og svømmet hele dagen. Det
blev til utrolige 12.600 m,
hvilket er det andet længste,
der blev svømmet hele dagen
af en enkelt deltager. Kun Ni-
kolaj Hjorth Becker, der er en
del af HIK-Svømnings Ung-
domhold præsterede at
svøm me længere, nemlig
15.000 m.

Anden og tredje pladserne i
hver kategori vil blive offent-
liggjort på: Harlev-IK.dk un-
der fanebladet Svømning.

Tak til alle, der kom og deltog
i HIK-Svømning’s arrange-
ment, og vi kan allerede sige,
at vi igen næste år vil deltage
i Danmark Svøm Langt, der
som altid løbet af stablen
første søndag i oktober.

13
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Af Ejgil Rahbek, 
ejgil.rahbek@gmail.com

Som vi netop har læst i Gal-
ten Folkeblad har Heidi  Hau -
rum Schriver åbnet en klinik
for zoneterapi og massage
på Bøgebakken 7 i Lillering.

I Fællesrådet er vi glade, når
igangsættere starter nye for-
retninger eller klinikker op i
lokalområdet. Derfor har vi
haft en snak med Heidi om
hendes baggrund og frem-
tidsplaner.

Og det viser sig, at det ikke
er helt tilfældigt, at Heidi er
startet i Lillering. Heidi og
hendes mand, Michael, som
arbejder som projektleder i
Wind Estate i Randers, blev
nemlig i 2003 helt forelsket i
områdets natur. De opkøbte
grund og bygninger på Edel-
hoffvej nr. 6 og byggede de-
res drømmehus. De fleste
beboere i Harlev har sikkert
set huset inde på marken,
når de har kørt mod syd ad
Stillingvej. Et meget moderne
og flot hus, men også stort.

De fik i den grad plejet deres
”land-gen”, og de nød de vil-
de dyr i haven, der hver mor-
gen var udenfor deres vindu-
er. Men i takt med, at deres

prioriteringer gik mere på at
være sammen med børn og
familie, så følte de, at stedet
blev for stort og tidskræven-
de. De brugte al deres fritid
på hus og have.

De var så heldige at få huset
solgt i foråret 2013. Derefter
flyttede de til et pragtfuldt
sted i Lillering, nemlig Bøge-
bakken nr. 7. Her føler de sig
hjemme og håber at kunne

14

Fra kaospilot til Zoneterapi

Zonepunktet
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Af Ejgil Rahbek, 
ejgil.rahbek@gmail.com

For 24. gang udgives det lo-
kale julemærke i Harlev, og
det er igen Harlev Idræts
Klubs fodboldafdeling, der
står bag udgivelsen. Denne
gang har fodboldafdelingens
Seniorgruppe valgt den flotte
gamle kirke i Gammel Harlev
som motiv, og det er i øvrigt
anden gang, at kirken pryder
det lokale julemærke. Første
gang var i 1991, og grunden
til, at motivet tages op igen
er, at man gerne vil slutte de
25 år, der snart er gået, med
at vise de to kirker igen.

15

Harlev Kirke er årets motiv
på julemærket

Så allerede nu ved vi, at næ -
ste års motiv bliver Framlev
Kirke, som også var det før -
ste motiv, da man startede
helt tilbage i 1990.

I de mange år der er gået,
har tegneren Erik Teilmann
valgt at vise gamle beva-
ringsværdige ejendomme i
vort område, og der har væ -
ret masser af flotte ejendom-
me, at vælge imellem. 

Igen i år koster et ark kun
25,- kroner. Mærket sælges
sidst i november måned af
Seniorgruppens medlemmer,
som kontakter husstandene,

og julemærket kan efterføl-
gende købes i byens forret-
ninger.

De gamle julemærker kan sta-
 dig købes i et begrænset om-
 fang hos sælgerne, eller ved
at kontakte Henning Jep pe-
sen på telefon nr. 86 94 13 61.
Så hvis man ønsker samtlige
ark julemærker, er det ved at
være sidste udkald.

Overskuddet går som altid til
Fodboldafdelingens Ung-
domsfond, og anvendes til
ungdomsarbejdet i klubben.

blive i mange år fremover. De
er ved at gøre haven fin med
ny græsplæne, terrasser og
blomsterbede og ikke mindst
ny klinik.

Heidi er opvokset i Viby og
gik i skole på Søndervangs-
skolen. Efter skolen blev hun
uddannet til salgsassistent
hos Imerco. Men Heidi havde
flere kreative sider i sig. Hun
tog et ophold ved Kaospilo-
terne i Aarhus, og det satte
gang i den kreative side af
hende. Hun startede eget fir-
ma indenfor havedesign
bran chen og drev det i 5 år
med stor succes. Dette even-

tyr satte finanskrisen imidler-
tid en stopper for.

Herefter fik hun jobs i Super
Best, Harlev. Men inspireret
af sin søster, som praktiserer
tysk natur medicin, begyndte
hun med at studere anatomi
og fysiologi på zoneterapi-
skolen Logos i Aarhus, side-
løbende med sit arbejde i
Super Best. Det blev dog for
omfattende både at arbejde
om dagen og studere om af-
tenen og natten, og hun sag-
de op i Super Best. Det har
hun aldrig fortrudt.
Efter at have bestået af an-
dre prøver indenfor uddan-

nelse blev den samlede zo-
neterapi uddannelse afsluttet
i oktober 2013.

Heidi har nu virkeligt fundet
sig selv i sit nye virke og el-
sker hver dag at skulle be-
handle på klinikken. Heidi fø-
ler, hun har behov for at hjæl-
pe andre, og at hun kan gøre
en forskel.

Hendes familie bakker hende
100 % op, og uden den støt-
te fra dem ville hun aldrig
være nået så langt.



PARAPLYEN NR. 65 – December 2013

16

HARLEV - FRAMLEV JULEN 2013

HARLEV KIRKE

Udgiver: Fodboldafdelingen i Harlev Idræts Klub
Tegning: Erik Teilmann 
Motiv: Harlev Kirke

Tidligere 1990 – Framlev Kirke 1998 – Skibbygård i Skibby 2006 – “Mohrs Gård” i Gammel Harlev
motiver: 1991 – Gammel Harlev Kirke 1999 – Tåstrupgård i Tåstrup 2007 – “Bøgely” i Lillering
 1992 – Gammel Harlev Præstegaard 2000 – Højbygård i Framlev 2008 – Købmandens Hus i Tåstrup
 1993 – Næshøj 2001 – Rytterskolen i Gl. Harlev 2009 – Husmandsstedet i Gammel Mose
 1994 – Framlev by 2002 – Østergård i Framlev 2010 – Bakkegård i Framlev
 1995 – Harlev Mølle 2003 – “Lillebo” i Lillering 2011 – Smedens Hus i Lillering 
 1996 – Kirkehuset i Framlev 2004 – “Det Gule Hus” i Skibby 2012 – Dalagerhus i Snåstrup
 1997 – Tarskov Møllehus 2005 – “Bækkelund” i Tåstrup

 
 De valgte motiver er alle kirker og ejendomme med kulturel og bevaringsværdig værdi for eftertiden.

 De gamle julemærker kan i begrænset omfang købes ved at kontakte
 julemærkesælgerne eller Henning Jeppesen på telefon 86 94 13 61.

Pris: Kr. 25,- pr. ark for både det nye og de gamle julemærker.

Formål: Overskuddet tilfalder Fodboldafdelingens Ungdomsfond og anvendes til ungdomsarbejdet i klubben.
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Vandmotion for seniorer

domme, forhøjet blodtryk, ty-
pe 2-diabetes og knogle-
skørhed.

Fra ”Stol på idræt”, udgivet
af Dansk Arbejder Idrætsfor-
bund

Grunden til, at vi skriver her i
Paraplyen, er, at vi så gerne
vil have dig med også – der
er rigeligt med vand til os al-
le.

Næste sæson starter i januar
– se mere på 
www.dof-aarhusplus.dk 
eller ring til Ellen på tlf.:. 
86 13 13 55, 
mail: ems@dof-aarhusplus.dk.
Du er også velkommen til at
møde op mandage kl. 14.10
eller kl. 15.00

van det belastning til muskler-
ne, og derfor er træning i
vand effektiv. Du er dejlig
træt efter vandmotionen.

Motionens gevinster
En fysisk aktiv livsstil:

- øger chancerne for at leve
længere tid uafhængig af
andres hjælp

- medvirker til bedre helbred

- medvirker til at man hurti-
gere kommer sig efter syg-
domme og skader

- mindsker risikoen for at falde
- har betydning for livskvali-
teten

Fysisk aktivitet forebygger
blandt andet hjerte-karsyg-

Af Aksel Buchard

Hver mandag eftermiddag er
vi ca. 25 seniorer, der mødes
til vandmotion, fordelt over to
hold – langt flere i badedragt
end i badebukser! Fælles la-
ver vi ca. 20 minutters vand-
gymnastik, og de resterende
25 minutter bestemmer man
selv over. Der er rigeligt med
snak, grin, afslapning og
svøm ning, inden den varme
saunatur for de, som lyster.

Vandmotion er for alle – uan-
set alder, svømmefærdighe-
der, form, køn og skavanker.
Opdriften i vandet gør dig
næste vægtløs, hvilket bety-
der, at du kan udføre bevæ -
gelser i vand, som du vil ha-
ve svært ved på land. Samti-
dig giver modstanden fra
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Multibane i Harlev

Af Michael Knudsen, 
formand HIK Fodbold
harlevik@gmail.com

Ved fodboldafdelingens se-
neste generalforsamling i
marts måned var der forslag
om at arbejde for en multiba-
ne i Harlev. Et udvalg blev
nedsat i foråret, og der blev
holdt et par møder for at fin-
de kurs til målet.

I august måned annoncerede
DBU og Nordea Fonden, at
de vil støtte økonomisk ved
anlæggelse af en multibane.
Ansøgningsfristen var medio
september. Herfra tog projek-
tet fart. UNO koncept blev
inddraget som udbyder af
multibaner. Afdelingerne i
Harlev Idrætsklub blev invite-
ret med – ligesom Næshøj-
skolen blev inddraget.

Der var 68 ansøgere på lands-
 plan. 12 projekter blev ud-
valgt – hvoraf vores var det
ene. Det er vi både glade og

stolte over. Nordea-fonden
og DBU støtter os med max
beløbet op til kr. 400.000,- ud
af et budget på godt 1 mill.
kr.

Placeringen af banen er fun-
det. Det bliver på et centralt
område på skolen – mellem
skolen og tennisanlægget –
bedre kendt som “de røde
baner”. Området kræver ikke
meget forberedelse til banen,
og den kommer til at ligge på
et naturligt afgrænset områ-
de. Størrelsesmæssigt ideelt.

Planen er, at der kommer en
multibane i håndboldbane
størrelse. Bander og  kunst -
græs.

Derudover har det været vo-
res ønske at skabe et aktivi-
tetssted for alle: idrætsklub-
ben, skolen, og beboerne i
Harlev. Så for at ramme så
bredt som muligt bliver der
også skaterramper og crosfit
redskaber mm.

Vores overbevisning er, at vi
får et centralt omdrejnings-
punkt for alle. Idrætsklubben
vil få optimale muligheder
med nye aktiviteter, som og-
så kommer de etablerede
sports grene til gode.

De unge mennesker, som ik-
ke dyrker idrætsmuligheder-
ne i Harlev IK, får også et
mødested med aktiviteter. I
de tidligere dagtimer vil sko-
leklasserne have mulighed
for at bruge anlægget.

Vi får med andre ord en oase
midt i byen, som lever op til
fremtidens tendens om øget
aktivitet i fritiden. Nu får vi
muligheden og rammerne –
så er det op til alle i Harlev
om at udnytte det. Vi håber,
det bliver modtaget med
samme begejstring, som de
involverede i udvalget udvist.

Multibanen forventes at ind-
vies senest den 1. juni 2014.
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Spejdernes Julebasar 2013   
Lørdag d. 30 november kl. 10-14.30 på stationen Vestervej 14 
 
 
 

Vi sælger 
 

•Juletræer 

•Pyntegrønt 

•Troldhasselgrene 

•Adventskranse 

•Juledekorationer 
Der er også 
   

•Tombola 

•Julebiograf for de mindste 

•Kaffe og kage  

•Julegløgg og æbleskiver 

•Lav selv popcorn 
 
 



Juletræet og julestjernerne 
tændes lørdag den 30. november kl. 16.00 

Vi synger et par julesalmer, hvor Harlev-koret mevirker.
Løbeklubben deltager med fakkeltog.

Julemanden kommer og har lidt godter til børnene.
Igen i år er der jule-lotteri, kom og vind nogle af de 

mange spændende præmier.

Hjertelig velkommen til alle.

Venlig hilsen
 Harlev Erhvervsforening
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