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Orientering fra Fællesrådet 
 
af  formand Merethe Jelsbak Raundahl og Marie 
Hastrup Sørensen, kommunikationsudvalget

Blomstrende by
Vi begynder for alvor at mærke det varmere vejr, og 
vi kan nyde blomster alle vegne i og omkring Har-
lev – i frugttræer, langs hække og i græsplæner (jo, 
jo, mælkebøtter er også blomster) –  og det er skønt! 
Fællesrådet vil gerne have mange flere blomster langs 
veje, i rabatter og på grønne områder, og derfor delte 
vi med glæde kommunens tilbud om gratis blomster-
frø til private, som ønskede at omlægge et stykke jord 
til blomstereng. Både på facebook og via mail kom 
mange gode forslag fra borgerne til, hvor sådanne 
blomsterenge eller blomsterbælter med fordel kun-
ne anlægges. Desværre var alle indkomne forslag på 
kommunens områder, og de gratis frø var i denne 
omgang kun til private. Men vi er i fællesrådet rigtig 
glade for interessen for en mere blomstrende by og 
vil derfor stille og roligt arbejde videre for, at kommu-
nen vil så blomster på et eller flere af  deres områder. 

Sammenhængende stisystemer 
Udvalget for natur og miljø har deltaget i politisk 
dialogmøde med Teknisk Udvalg i Aarhus Kom-
mune vedr. hverdagsmotion og friluftsliv. Mere-
the Jelsbak Raundahl har på vegne af  natur og 
miljø forinden udarbejdet forslaget ’Sammenhæn-
gende stisystemer, regnvandsbassiner og børnesko-
ve i Aarhus kommune’ – ét ud af  tre forslag, som 
blev udvalgt til videre dialog ved Teknisk Udvalg. 
Sol Strømbo Hansen og Merethe Jelsbak Raundahl fra 
natur og miljø havde til dialogmødet udarbejdet en præ-
sentation, som sammen med forslaget fik ros fra Teknisk 
Udvalg for indholdet og den store faglighed i forslaget. 
Fællesrådet har inviteret kommunen til at lave pilot-
projekter og indsatser i Harlev og omegn, og vi håber, 
at vi er kommet et skridt tættere på flere sammenhæn-
gende stisystemer i hele vores område, så både børn 
og voksne trygt kan få flere og bedre naturoplevelser. 

Forslaget og præsentationen kan læses i fuld længde 
på Harlev Fællesråds hjemmeside.  

Manglende institutionspladser i 
Harlev
Fællesrådet tager problematikken om mang-
lende pasningstilbud i Harlev alvorligt, og ud-
valget for børn og unge vil følge op med en 
henvendelse til rette afdeling ved   Aarhus 
Kommune samt   til  rådmanden for området. 
Samtidig opfordrer vi berørte borgere til at henvende 
sig til de rette instanser ved Aarhus Kommune samt 
evt. at skrive læserbreve til de lokale aviser, så vi i 
fællesskab får rejst massiv opmærksom på problemet.  

Møde med Vejdirektoratet vedr. støj
Formanden for udvalget for trafik, veje og byplan-
lægning, Carsten Dam Hyldal har sammen med 
formanden for fællesrådet, Merethe Jelsbak Raun-
dahl på initiativ fra og sammen med Per Vinther, 
Lillering, deltaget i møde med Vejdirektoratet om 
mulig støjdæmpning ved Harlev/Lillering for støj 
fra Silkeborgmotorvejen. Selvom trafikken på mo-
torvejsstrækningen er fordoblet over de sidste 10 
år, hvilket anslås at give en stigning i støjen på 3-4 
dB, vurderes løsninger som støjreducerende auto-
værn af  forskellige slags og støjreducerende asfalt 
ikke effektive nok i forhold til prisen. Næste gang 
asfalten skal skiftes på vejstrækningen (måske i 
2023 eller 2024), vil der sandsynligvis blive lagt ny 
klimavenlig asfalt, der i bedste fald kan reducere 
støjen i en periode, indtil asfalten igen bliver slidt. 
Læs referatet fra mødet med Vejdirektoratet på Har-
lev Fællesråds hjemmeside. 

Temaplan om arealer til alle bolig-
typer
Temaplan om arealer til alle boligtyper er behand-
let på byrådet den 19/4-2021. Den handler bl.a. om 
området øst for Stillingvej. Kommunen har købt 
jord fra Stillingvej og ud til motorvejen, og det ser 
ud til at kunne være begyndelsen på en større udvi-
delse af  Harlev. Udvidelsen øst for stillingvej er et 
tillæg til kommunalplanen fra 2017, hvortil fællesrå-
det har indsendt hørringsvar, som kan læses på Har-
lev Fællesråds hjemmeside. Vi følger processen tæt.

Læs mere om behandlingen af  temaplanen i april 
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på kommunens hjemmeside: https://dagsordener.
aarhus.dk/vis?id=9adc615b-780d-4f0d-a2fc-a6bfd-
991f16c (vælg punkt 11, bilag 4  

Repræsentantskabsmøde
Der er den 27. maj 2021 blevet afholdt repræsentant-
skabsmøde i Harlev Fællesråd i HIKs klubhus. Refe-
ratet herfra samt formandsberetningen og årsberet-
ninger fra de forskellige udvalg kan læses på Harlev 
Fællesråds hjemmeside.
 

Valg af  forretningsudvalg og 
suppleanter
Merethe Jelsbak Raundahl, Jacob Langvad Niel-
sen og Sol Strømbo Hansen var på valg og mod-
tog alle genvalg. Thomas Jacobsen var på valg 
og modtog ikke genvalg. Poul Holm Christen-
sen har det seneste år været suppleant og mod-
tog genvalg som medlem af  forretningsudvalget.
Valget blev afholdt uden kampvalg. Forretnings-

udvalget har nu otte medlemmer og ingen sup-
pleanter. Det står forretningsudvalget frit for 
at finde to suppleanter til den næste periode.
Forretningsudvalget konstituerede sig umiddelbart 
efter repræsentantskabsmødet, således at Merethe 
Jelsbak Raundahl fik opbakning som formand, Jacob 
Langvad blev næstformænd, Carsten Dam Hyldal 
sekretær og Kaj Sommer fortsætter sit engagement 
som kasserer.
 
Arbejdsudvalgene ser efter konstitueringen således ud:
Børn og unge: Jacob Langvad Nielsen (udvalgsfor-
mand), Pia Ølholm og Marie Hastrup Sørensen.
Trafik, veje og byplanlægning: Poul Holm Christen-
sen, (udvalgsformand), Sol Strømbo Hansen, Car-
sten Dam Hyldal, Jacob Langvad og Ejgil Rahbek.
Natur og miljø: Sol Strømbo Hansen (udvalgsfor-
mand), Pia Ølholm, Merethe Jelsbak Raundahl.
Kommunikation: Marie Hastrup Sørensen (udvalgs-
formand), Ejgil Rahbek.
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Nyt fra Harlev Bibliotek 
Af  Bibliotekar Malene Højvang Jensen.

Arrangementer hjemmefra
Vi har igen haft et anderledes forår, hvor det ikke 
har været muligt fysisk at tage på biblioteket og 
deltage i ellers planlagte arrangementer og tilbud.

Disse er i stedet flyttet online, og vi har set forfatter-
møder blive til live streames, book talks, som nu er 
digitale og online læsekredse. De har været at finde 
via Aarhus kommunes bibliotekernes hjemmeside, 
hvor arrangementer fra alle kommunes biblioteker 
er samlet, og som under andre omstændigheder ville 
foregå i det fysiske rum, hos det pågældende bibli-
otek. Det har derfor været muligt deltage hjemme 
fra stuen, og derfor kan det sagtens tænkes, at der 
igennem hjemmesiden er ”besøgt” andre biblio-
teker, end man ville under andre omstændigheder.

I juni måned vil det være muligt at deltage i online 
Bogcafe og få god inspiration til sommerens læse-
oplevelser. Se mere nedenfor og på www.aakb.dk
 

Bogcafe Online - Sommerspecial
Den 15.06.2021 kl. 16-16.45
Lyt med hjemme i stuen, når bibliotekar Louise og 
biblioteksformidler Karina anbefaler gode bøger.
Få inspiration til din sommerlæsning, når biblioteks-
medarbejderne Louise og Karina inviterer til online 
bogcafé, hvor du får gode læsetips direkte hjem i din 
egen stue.

Arrangementet foregår online, via platformen 
Microsoft Teams.
Du bestiller en billet via den grønne ’bestil bil-
let’ knap til venstre. Dagen før bogcaféen vil du få 
en mail med et link, hvor der i bunden står ”Deltag 
i Microsoft Teams-møde”. Det klikker du på, og 
du bliver guidet ind på den online platform, hvor 
bogcaféen finder sted. I mailen du modtager, vil 
der også være kontaktoplysninger på Karina eller
Louise, der kan hjælpe dig, hvis teknikken driller.



5  
PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 95 – JUNI 2021   

Åbent bibliotek

Af  Mikael Witte, formand for Harlev Biblioteks 
Venner 
Som så meget har Harlev Bibliotek været lukket 
som følge af  Corona. I efterårets genåbning fik vi 
med mundmasker, håndsprit og afstandskrav mar-
keret kombi-bibliotekets 10 års-jubilæum og af-
holdt en aften med Puk Qvortrup, der fortalte om 
sin bog Ind i en stjerne. Vi fik også hængt Bjørn 
Kromann-Andersens udstilling af  skulpturer i 
det åbne land op, men måtte aflyse ferniseringen. 
Smittetallene steg, og biblioteket blev lukket igen.
Måneder gik, hvor man intet kunne låne på Har-
lev Bibliotek; en lille åbning var det, at vi fra 1. 
marts kunne bestille bøger og afhente dem på an-
dre biblioteker, men ikke på Harlev Bibliotek. Via 
hjemmesiden var der adgang til lydbøger og film.

Digital adgang kan være et supplement i en karantæ-
netid. Men lige som skoleelever fortæller, at de bliver 
skærmtrætte af  digital undervisning, og at de savner 
vennerne, så fortæller bibliotekslånere, at de bliver 
skærmtrætte: bibliotekets digitale adgang er jo lige 
som radio, tv og internettets streamingtjenester. Man-
ge efterlyser at få bogen i hænderne, at kunne bladre 
i den, selv at kunne styre sin læsning: At det er mere 
aktiverende med en fysisk bog end bare at læse på en 
skærm. Og forresten ejer ikke alle en computer el-
ler kan navigere rundt i dens uendelige muligheder.
Derfor glæder Harlev Biblioteks Venner sig til, 
at Harlev Bibliotek atter bliver et åbent bibliotek.

Et sted hvor man i sit eget tempo kan gå på ople-
velse, snuse mellem reolerne, trække en bog ud 
af  hylden, tage den i hånden, bladre og kikke, 
læse en linje, en halv side, ja hele bogen og så enten sæt-
te den tilbage eller låne den med hjem til genlæsning.
Et sted hvor man kort eller længe kan læse aviser 
samt i en bred vifte af  tidsskrifter, som de færreste 
har råd til at abonnere på allesammen. Et sted hvor 
bibliotekaren kan give gode råd, måske om hvad det 
er for en bog, man mener at lede efter, før man selv 
rigtig ved det. Et sted hvor børn kan vælge mellem så 
mange bøger, som ser så spændende ud. Et sted hvor 
unge kan mødes for at læse eller blot for at mødes. 
Et sted hvor der arrangeres babycafe, foredrag, læ-
sekreds, oplæsning, samtaler, sang, film, udstillinger, 
håndarbejdsaftener: arrangementer der giver rum 
for nysgerrighed og mulighed for socialt samvær.
Masker og håndsprit har holdt Corona på afstand. 
Det har været vigtigt for at overleve. Men efter ka-
rantæne og isolation, efter vi har passeret hinanden 
med mundbind med afstand for ikke at blive smit-
tet, er det også vigtigt at leve. At vores mentale 
sundhed er lige så vigtig som den fysiske. Ensom-
hed kan kun modvirkes af  fællesskab og nærvær.
Derfor er kultur i dens mangfoldighed så vigtig. 
Kultur er ikke bare underholdning, det er også må-
der at være sammen på - og det kan være under-
holdende, gribende og oplysende. Også derfor er 
det så vigtigt, at Harlev Biblioteks glasdøre igen 
åbner med bibliotekar, bøger og arrangementer, 
der kan vække vidtforgrenet eftertænksomhed, ud-
løse larmende latter og meget mere indimellem.
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Af  Aksel Buchard

Som  det antydes i overskriften, sker der nyt på Lo-
kalcenter Næshøj – man kan også sige, at der vil ske 
forandringer.

Fra 1. juni vil man opleve, at der vil være en klar og 
formel adskillelse mellem de ting, der vedrører Ple-
jecentret, altså hvad angår beboerne på Næshøj, og 
de ting, der retter sig mod lokalsamfundet – altså alle 
beboere i Harlev. Denne adskillelse vil næppe blive 
mærkbar i det daglige liv på Næshøj.

Den daglige leder af  ”plejehjemmet” vil fortsat være 
Louise Østergård med fast arbejdsplads på centret.

En ny person til at varetage opgaver rettet mod lo-
kalsamfundet som helhed og i samarbejde med 
Næshøjrådet vil være Peter Fritz Tofft, som vil 
fungere som ny frivilligkonsulent. Hans funk-
tionsområde dækker lokalcentrene i Viby, Hol-
me, Skåde og Stavtrup samt som nævnt Harlev.

I en årrække har samarbejdet mellem ledelsen af  
Lokalcenter Næshøj og lokale brugere af  centrets 
faciliteter været koordineret via Næshøjrådet, som 
er blevet sammensat efter valg på et årligt møde 
for interesserede lokale borgere. Rådet har koordi-
neret de mange selvstyrende grupper, som er ken
detegnende for centret, ligesom rådet har koordineret 
en lang række fælles arrangementer, blandt andet via 
arrangementsudvalget. Alle disse for os lokale kendte 
funktioner vil fortsat kunne finde sted. 

For at netop alt dette fortsat vil være inden for mulig-
hedernes rækkevidde, er det nødvendigt, at der blandt 
os lokale findes frivillige, som vil yde en indsats. Hid-
til har det afgående Næshøjråd på forbilledlig vis væ-
ret tovholdere for disse opgaver. 

Mandag, den 14. juni, kl. 17 inviterer Næshøjrådet til 
valgmøde for der kan blive sammensat et ”nyt” Næs-
højråd. Det forventes, at mødet kan afholdes nogen-
lunde ”corona-frit” i Caféen på Næshøj – alternativt 

Nyt fra Næshøjrådet - Næshøj 2.0

”Daglig leder af plejehjemmet, Louise Østergård, og ny frivilligkonsulent, Peter Fritz Tofft, hilser på hinanden – på coronavenlig facon.”
Foto:  Aksel Buchard
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SAGT LIGE UD:  Vis din interesse som aktiv borger 
i dit lokalsamfund – uden ”dit” engagement, hva` så?

Tre af  de nuværende medlemmer, Inger Graversen, 
mangeårig formand for Næshøjrådet, og Anton Niel-
sen, også mangeårigt medlem af  Næshøjrådet, samt 
Poul Hoppe, mangeårig kasserer, har tilkendegivet, at 
de ikke længere vil være til rådighed som medlemmer 
af  Næshøjrådet. Jørgen Simonsen har tilbudt sig som 
ny kasserer.

PS. På mødet vil der blive lejlighed til at takke de tre 
”veteraner” for deres mangeårige virke i Næshøjrådet. 

udendørs evt. med telt. Der inviteres på sandwich og 
en øl eller vand.

Rådet inviterer alle, der blot har en lille interesse i 
livet omkring Næshøj, til deltage. Interessen kunne 
blot være at vise interessen ved bare at være til stede 
– ved at give sin mening til kende – eller ved at lade 
sig inspirere til træde ind i Næshøjrådet. 

Tag en snak med din nabo, din gode ven(inde), din 
makker i sportsklubben, med tovholderen i en af  de 
selvstyrende grupper eller bare med den, du slår en 
sludder af  med på gaden, om I ikke skulle møde op til 
mødet den 14. juni. Her vil Peter Fritz Toft være aktiv 
deltager og redegøre for sin rolle i Næshøjs fremtid.

Et år med corona set fra Næshøjskolen

Af  Lars Mølgaard

Næshøjskolen i en coronatid
Jeg har prøvet meget gennem mit efterhånden lan-
ge skoleliv, men ikke noget der ligner det sidste års 
tid. Det har på skolen, som i samfundet i øvrigt, væ-
ret et specielt år med en hverdag og en virkelig-
hed, som jeg ville have forsvoret kunne være mulig.

Til dem, der ikke løbende har fulgt med i hverdagen 
på Næshøjskolen, kommer her en beretning fra et 
skoleår i coronaens tegn. 

Begyndelsen
På skolen fulgte vi naturligvis med i det, der skete i 
Kina i det tidlige forår 2020. Måske mest af  pligt, for 

”Næshøjskolen i en coronatid”   Foto: Aksel Buchard
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det farlige sygdomsudbrud virkede langt væk og som 
noget, der kun forekom andre steder i verden. Men 
nej. I løbet af  ganske kort tid oplevede vi pludseligt 
en statsminister, der den 11. marts beordrede Dan-
mark lukket ned. Det var noget af  en brat opvågning.

Første nedlukning
Allerede dagen efter havde vi kun få elever på skolen; 
Harlev tog ministerens udmelding alvorligt fra dag ét. 
Skolens personale blev hen over natten kastet ud i at 
skulle tænke skole på en hel ny måde. Materialer skul-
le sendes hjem, en skoledag på ukendt grund skulle 
organiseres, nye kommunikationsveje skulle findes 
og ikke mindst skulle erfaring med virtuel undervis-
ning opbygges. Det hele på meget kort tid. Vi havde 
haft over 200 år til skabe en kendt og velfungerende 
hverdag i folkeskolen, og skulle nu til tænke helt nyt. 
Vi prøvede os frem, fik noget til at virke, andet over-
hovedet ikke, og spørgsmålene var mange: Hvordan 
fungerer den virtuelle undervisning bedst? Hvordan 
får vi aktive elever? Kan vi se, når en elev ikke er med 
eller er trist? Vi måtte øve os og lære. 

For mig var det også en ny og meget mærkelig op-
levelse, at vi pludselig havde en helt affolket skole. 
Lærere og pædagoger er normalt et meget socialt fol-
kefærd, og et forbud mod at være på skolen var hårdt 
for mange. Forebyggelse af  ensomhed og usikkerhed 
krævede daglig information og løbende kontakt, det 
var og er vigtigt at holde vores hus godt sammen. 

Genåbningen og lavt smittetryk
Fra medio april 2020 begyndte vi at få elever tilbage i 
skolen. Mantraet var små grupper, håndvask (så me-
get at det gav mange elever udslet), to meter mellem 
stolene og ingen social kontakt med alle vennerne. 
Alt sammen dele af  den nye omskiftelige virkelighed, 
som også bød på en skole lukket for andre end sko-
lens elever og personale og derfor uden forældremø-
der, skolehjemsamtaler og velkomstmøder for de nye 
skolestartere – bestemt ikke noget der bekom os vel. 
Første bølge af  coronaudbruddet lagde sig i det sene 
forår 2020, og jeg tror næsten mange glemte situatio-
nen sommeren over – altså lige bortset fra de mang-
lende sommerrejsemuligheder. 

De første lokale smittede
Ved skolestart i august fik vi for første gang smit-
tetilfælde ind på skolen. Vi prøvede at lukke 
klasser ned og lære, hvordan dette skulle hånd-
teres. Vi oplevede en forståelse fra forældrene – 
uanset hvor meget bøvl og besvær det gav, når en 
klasse blev ringet hjem på baggrund af  smitte.
Til trods for det, lykkedes det at få en hverdag til at 
fungere trods de snærende bånd, der blev endda af-
hold enkelte forældremøder i fysisk form, noget man i 
dag næsten ikke kan huske som værende en mulighed.

Gode elementer
Ikke alt var skidt. Vi oplevede fx, at de yngste ele-
ver på skolen voksede. Aflevering ved skolens låge, 
for så selv at skulle gå i klassen uden mors eller fars 
hjælp, har bestemt gjort de ganske små skolestar-
tere meget mere selvhjulpne. Det har dog givet et 
ekstra oplag af  skiftetøj på skolen, da det ikke al-
tid kommer med hjem igen uden lidt voksenhjælp. 

I sensommeren fik alle elever fra anden klasse og op 
en kommunal Chromebook, en god ting, som bestemt 
blev nyttig i forbindelse med den senere nedlukning. 

Anden nedlukning
Hen over efteråret kunne vi godt se, at smittetallene 
spidsede til igen. I december løb smitten så helt løbsk, 
og skolen blev atter lukket ned. Til forskel fra den 
første nedlukning havde vi nu både gode erfaringer 
at bygge videre på og de nye Chromebooks, der ens-
rettede elevernes adgang til det virtuelle klasselokale, 
og vi fik hurtigt god kvalitet i den virtuelle skoledag. 
Skolens SFO havde gennem hele nedlukningen nø-
dåbent for dem, der havde behov. Ligeledes blev 
der etableret nødskole for de ældre elever, der var i 
mistrivsel efter den lange hjemmeskoleperiode. Sko-
len fik stor hjælp af  klubben til at løse denne opgave.

Langsom genåbning
Heldigvis har vi løbende hen over foråret igen fået 
lov til at lave fysisk skole for eleverne. I starten kun 
de yngste, men efterhånden med flere og flere årgan-
ge på skolen, i flere og flere dage. Vi har fejret de 
mange genåbninger med hejst flag og glade smil.

Udfordringen ved de mange genåbninger har dog 
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været, at de er kommet som perler på en snor, så pa-
piret har knap været tørt på en plan, før den blev 
overhalet af  den næste. Det har lagt pres på persona-
lets omstillingsparathed – men alle har løftet opgaven 
uanset hyppigheden.

Aktuel status
Helt aktuelt, så har vi fra start maj fået alle tilba-
ge i skole på fuld tid. Dette dog med en væsentlig 
obstruktion, da vi ret hurtigt havde et smitteudbrud 
på 9. årgang, som bevirkede at de ikke kunne gen-
nemføre alle de skriftlige prøver. Vi håber dog på, at 
det kun er et midlertidigt benspænd, så vi frem mod 
sommerferien kan have alle elever i skole hver dag.

Erfaringer
Udover at vi er blevet gode til at vaske hænder, så har 
vi fået stor erfaring med at adskille klasser og årgange. 
Hvor vi på skolen gerne vil dyrke fællesskabet og ska-
be venskaber på tværs, så er det i øjeblikket det helt 
modsatte, vi forsøger at fastholde. Særligt i denne tid, 
hvor det omgivende samfund åbnes lidt mere, er vi 
stadig underlagt meget stramme og restriktive regler.
Som så mange andre har vi nu stor erfaring med at 
afholde møder og oplæg virtuelt. Der er noget prak-
tisk ved denne nye mødeform, som kan sparer mange 
timers transport i fremtiden, men det er også meget 

upersonligt at mødes med en klasses forældre uden 
helt at kunne fornemme rummet og stemningen. Jeg 
glæder mig til igen at kunne mødes med en årgangs 
forældre i personalerummet, men ikke nødvendigvis 
til de mange timer på landevejen mellem skolen og et 
møde i forvaltningen. 

Eftertanke
Det er specielt, at man efter så mange år i folkeskolen, 
oplever en hverdag så forandret. En hverdag, hvor 
de fleste telefonopkald betyder omvæltninger og akut 
handling. En tid, hvor man kan mærke en higen efter 
at kunne dyrke fællesskabet blandt elever og perso-
nale, men også en tid med en meget udfordrende og 
spændende hverdag – en hverdag på helt ny grund.
Vi er mange, der elsker hverdagen. Og vi kan kun 
håbe på, at vi snart kan benytte skolens sportsfaci-
literer i fuldt omfang, have et fuldt åbent bibliotek, 
få lov til at blande os med alle andre, uden at skulle 
tænke på smitte. Og for afgangseleverne, at de kan 
sige ordentligt farvel til Næshøjskolen med udde-
ling af  karameller og en fodboldkamp mod lærerne.
Hvor jeg dog håber, vi snart får vaccinen bredt så 
meget ud, at vi igen kan slippe alle de snærende bånd.

Jeg tror, vi alle glæder os til en god sommer!
Lars Mølgaard

Breve fra 3.a på Næshøjskolen
Som Lars Mølgaard skriver i sin artikel Næshøjskolen 
i en coronatid, har det været et mærkeligt år for alle – 
bestemt også for eleverne, der helt ned til de små klas-
setrin lynhurtigt har måtte lære betydningen af  ordet 
’omstillingsparathed’. 

Elever fra 3.a på Næshøjskolen har været så søde at 
sende en række breve til Paraplyen, hvor de fortæller 
om deres oplevelser med de forskellige stadier i coro-
naåret. 

Eleverne har i fællesskab talt om året, så alles tanker 
om de forskellige stadier er blevet hørt.

Her fra redaktionen er vi utroligt glade for brevene, 
vi er rørte over børnenes velreflekterede ærlighed, og 
vi håber inderligt, at deres hverdag på skolen snart 
bliver helt normal igen. 

Vi har ikke rettet i brevene, så de står, som man skri-
ver, når man går i 3.a. på Næshøjskolen. 

God læselyst!
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Kaj Mikkelsen, Henning Gissel, Anthon Nielsen, Inger Graversen, Ruth Kaae
Foto: Aksel Buchard



11  
PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 95– JUNI 2021   



12  
PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 95 – JUNI 2021   

Mandag den 21. juni 2021

Harlev-Framlev Grundejerforening
indkalder til den årlige generalforsamling

Mandag den 21. juni 2021
på Lokalcenter Næshøj i Harlev kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes i en coronatid, derfor 
er der max 50 tilmeldinger, som er efter først til mølle.

Der skal forevises coronapas ved indgangen, samt 
afkrydsning af tilmelding.

Foreningen vil igen være vært med en øl/vand Foreningen vil igen være vært med en øl/vand 
og et par “coronavenlige” stykker smørrebrød.og et par “coronavenlige” stykker smørrebrød.

Tilmelding er derfor nødvendig til et af bestyrelsensTilmelding er derfor nødvendig til et af bestyrelsens
medlemmer, eller på www.hfg.dk medlemmer, eller på www.hfg.dk 

Senest mandag den 15. juni 2021
Med følgende dagsorden:
  1) Valg af dirigent
  2) Formandens beretning
  3) Fremlæggelse af regnskab
  4) Indkomne forslag med angivelse af disse
  5) Svar på indsendte og behandlede spørgsmål
  6) Fremlæggelse af budget
  7) Fastlæggelse af kontingent
  8) Valg til bestyrelsen samt suppleanter
       På valg til bestyrelsen er: 
       Lotte Bostrup, Niels Ole Sølvar Karlsen, 
       Bjarne Christensen
       På valg som suppleanter er: 
       1. suppleant.: Jeanette Maja Rosenbæk
       2. suppleant.: 

  9)  Nedsættelse af evt. udvalg
10)  Valg af revisor og revisorsuppleant
11)  Eventuelt
      


