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     HARLEV 
      FÆLLESRÅDS 
       MEDLEMMER: 
 

  Andelsboligforeningen Bøgebakken 
  Andelsboligforeningen Næshøj 
  Andelsboligforeningen Rødlund 
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  Beboerforeningen Harlev Syd    
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  Den Integrerede Institution Regnbuen            
  Framlev og Omegns Borgerforening 
  Fritidsklubben Midpunkt 
  Gl. Harlev Borgerforening 
  Grundejerforeningen Araliavej 
  Grundejerforeningen Harlev Vest 
  Grundejerforeningen Rødlundvej 495-533
  Harlev App 
  Harlev Banko Støtteforening
  Harlev Bibliotek 
  Harlev Biblioteks Venner 
  Harlev Brugsforening 
  Harlev Erhvervsforening 
  Harlev Fitnessmaster 
  Harlev Frimærkeklub 
  Harlev Idrætsklub 
  Harlev Idræts- og Kulturcenter
  Harlev Jagtforening 
  Harlev Konservative Vælger-forening 
  Harlev og Framlev Kirkers Menighedsråd 
  Harlev-Framlev Grundejerforening 
  Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv 
  Harlev-Framlev Vandforsyning I/S 
  Hørslev-Samvirket 
  KFUM Spejderne 
  Lillering Forsamlingshus 
  Meny 
  NICHE Forening og Forlag
  Næshøjskolen 
  Næshøjrådet Lokalcenter Næshøj
  Parcelfor. Harlev af 1999 
  PHT Ejendomme APS
  Rødlundparken 
  Salon Saksen 
  Socialdemokraterne i Harlev 
  Tandlægehuset 
  Tåstrup Borgerforening 
  Vejfonden Vårgyvelvej 
  Venstre i Aarhus Vest 
  Vuggestuen Den Grønne Gren 
  Aarhus Aadal Golf Club  

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. 

Tryk: Laser Tryk A/S - Oplag 2300 eks.  

HVAD SKER DER I HARLEV – OG HVORNÅR? 

HARLEV KALENDER & NYHEDER udgives af Harlev Fællesråd og
Harlev Framlev Grundejerforening i samarbejde med MinByApp via vores nye HarlevApp,

som også kan ses på www.HarlevApp.dk
Alle kan benytte kalenderen og nyheder, og alle kan få opslag med. 

Vores mål er at samle alt information om Harlev i den nye portal og App – brug dem flittigt. 

KOORDINER ARRANGEMENTER. 
Se og benyt HarlevApp så arrangementer ikke kolliderer.

Fællesrådet hjælper gerne med at oprette arrangementer i appen.

NÆSTE NUMMER AF PARAPLYEN. 
Paraplyen nr. 97. udkommer 27. november 2021. 
Deadline for materialer er den 1. november 2021.

PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. 
Indlæg modtages gerne på mail: post@harlevfr.dk 

 

Stallinggårdvej 1  l  8462 Harlev J 

www.harlevfr.dk 

Mail: post@harlevfr.dk 

FORRETNINGSUDVALGET 
Merethe Jelsbak Raundahl, formand, telefon 2091 9905

Jacob Langvad Nielsen, næstformand
Carsten Dam Hyldal, sekretær
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Sol Strømbo Hansen

Marie Hastrup Sørensen
Pia Ølholm

Poul Holm Christensen
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Kaj Sommer

UDVALG
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Orientering fra Fællesrådet 
Af  formand Merethe Jelsbak Raundahl 

Kalenderen siger september, og efteråret står for dø-
ren. Et efterår, hvor vi føler os privilegeret over at bo 
i et land som Danmark og ikke skal frygte for vores 
eget og vores families liv, som f.eks. borgerne i Af-
ghanistan. I Harlev Fællesråd har vi den luksus, at vi 
kan rette fokus mod andre og – i en privilegeret dansk 
kontekst – vigtige opgaver.
 
I fællesrådet har vi over en længere årrække været op-
taget at sikre tryg og sikker adgang til skole, den om-
kringliggende natur og muligheden for at bevæge sig 
aktivt fra A til B. Andre fokusområder lige nu er en 
stor boligudstykning i Årslev, et forslag om at etablere 
et større erhvervsområde tæt på Harlev, at bygge boli-
ger øst for Stillingvej og et helt overordnet stort fokus 
på bæredygtighed – både generelt og i fht. logistiske 
løsninger og transportsmuligheder.
 
I relation til ovenstående fokusområder og tiltag frem-
sendte vi den 7. juli en hilsen til Aarhus Byråd med 
konkrete forslag til sammenhængende stisystemer i 
hhv. den nordlige og sydlige del af  Harlev og omegn. 
Forslag, som vi har fået positive tilbagemeldinger på 
både fra det politiske niveau og embedsværket, og som 
vi nu arbejder videre med. På baggrund af  henvendel-
sen har vi bl.a. i samarbejde med Dorthe Borgkvist 
(Harlev-borger og medlem af  Aarhus Byråd) udarbej-
det et budgetforslag til sammenhængende stisystemer, 
som vi arbejder på at få opbakning til fra flere partier.

Udstykningsplanerne øst for Stillingvej er sendt i hø-
ring, hvorfor vi i august indsendte et hørringsvar. Her 
lægger vi vægt på, at vi fra fællesrådets side ønsker en 
tidlig borgerinddragelse og at der udarbejdes en hel-
hedsplan for området. En plan hvor der bliver taget 
højde for dagtilbudspladser og skolekapacitet. Hvor 
der afsættes plads til skovrejsningsområde, grønne 
arealer med høj biodiversitet og sociale mødeste-
der, så borgerne vil få let adgang til større rekreative 
områder, der også kan bidrage til at klimasikre den 
kommende bydel. Vi ønsker, at området forbindes 
til oplandet med sammenhængende stisystemer, og 
ikke mindst at Harlev og omegn indtænkes bedre i 
den offentlige transport. Vi er således meget positive 

overfor planerne om at etableres en baneforbindelse 
mellem Aarhus og Silkeborg. Som planerne er nu, er 
der dog ikke planlagt et trinbræt i Harlev, hvilket vi på 
kraftigste vil anbefale. Med planerne om boligudstyk-
ninger øst for Stillingvej, etablering af  erhvervsom-
råde etc. ser vi et stort behov for, at Harlev indtæn-
kes på strækningen. Vi har derfor et stort fokus på 
og samarbejder meget gerne med relevante aktører 
om, at vores lokalområde bliver indtænkt i planerne. 
Du kan læse mere om området øst for Stillingvej i 
artiklen her i bladet på side 4

Den 6. juli indsendte vi et høringssvar vedr. en an-
søgning om at placere en mobilmast i Lading. I fæl-
lesrådet mener vi ikke, at små landsbyer med lave be-
boelsesejendomme som Labing, Gl. Harlev, Hørslev, 
Lillering og Tåstrup er egnede steder til høje tekniske 
anlæg. Vi er helt med på, at der skal være plads til 
tekniske anlæg til gavn for os alle, men vi mener at 
sådanne anlæg bør samles i erhvervsområder, trans-
portkorridorer eller sammen med f.eks. skorstene og 
højspændingsmaster fremfor i landsbyer og sammen 
med anden lav bebyggelse. Alle de høringssvar fæl-
lesrådet udarbejder og indsender, kan læses i deres 
helhed på vores hjemmeside www.harlevfr.dk.
 
Over sommeren har vi modtaget henvendelser fra 
engagerede borgere bl.a. omkring grønne områder, 
etableringen af  fællesopholdsarealer og endelig har vi 
været i dialog med Jens Ove Sørensen omkring kva-
lificering af  ældreboliger i Kirstinelund. Alt sammen 
spændende og vigtige opgaver, som vi glade for at 
blive involveret i.

I forhold til byens børn og unge, har vi fokus på pas-
ningsmulighederne i byens daginstitutioner, som pt. 
desværre ikke har plads til alle børn bosat i Harlev. Vi 
er dialog med Aarhus Kommune herom.
 
Derudover har vi blikket rettet mod ønsker til og 
muligheder for fritidsaktiviteter for børn og unge i 
Harlev. Byen nyder i forvejen godt af  et righoldigt og 
aktivt foreningsliv og for at styrke det yderligere, vil 
vi gerne sammen med byens børn og unge undersø-
ge, om der er ønsker til organiserede fritidsaktiviteter, 
som IKKE i forvejen er repræsenteret. Udvalget for 
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børn og unge arbejder lige nu på at lave et par ar-
rangementer i løbet af  efteråret, hvor vi samler byens 
børn og unge til en sjov og engagerende dialog om 
fritidsmuligheder og ønsker hertil.
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Udstykning øst for Stillingvej 
Nu starter planlægning og projek-
tering af  perspektivarealet øst for 
Stillingvej

Af  Ejgil Rahbek.

Fællesrådet har ved flere lejligheder i snart 20 år ar-
bejdet på at få påbegyndt projektering af  det kæm-
pestore perspektivareal øst for Stillingvej. Nu sker 
der noget, idet der er udarbejdet et forslag om 375 
boligenheder i det nordvestligste hjørne af  området 
nord for Edelhofvej og grænsende til Stillingvej.  Se 
vedlagte kortmateriale.

Fællesrådet har indsendt høringssvar og dette pro-
jekt, sammen med 85 andre projekter hvoraf  en del 
også ligger i yderområder af  Aarhus Kommune, vil 
blive behandlet i de kommende måneder.
 
Som det fremgår af  aktuelle artikler i Aarhus Stifts-
tidende og Jyllands-Posten, har Aarhus Kommu-
ne gennem mange år bevist prioriteret fortætning i 
midtbyen og undladt at udstykke til fritliggende par-
celhuse og rækkehuse. Konsekvensen har været en 
stor udflytning af  unge børnefamilier til alle omegn-
skommunerne. Langt de fleste bibeholder deres jobs 
i Aarhus Kommune.

Det vil man nu ændre på ved at udarbejde en såkaldt 
temaplan for arealer til alle boligtyper med 86 for-
skellige kommuneplantillæg. Arealet øst for Stilling-
vej indgår i temaplanen.

Et af  de forhold, fællesrådet har lagt vægt på i hø-
ringssvaret, er et ønske om en helhedsplan for 
hele det store område fra Stillingvej til motorvej 
E45. I dag ejer kommunen langt den største del af  
dette areal, så vi synes, det må være oplagt at ud-
arbejde en helhedsplan i stedet for en plan med 
blot 375 boligenheder i det nordvestligste hjørne.

Et andet forhold vi har nævnt er, at det er vigtigt tid-
ligt i planlægningsfasen at tage stilling til, om det nye 
område skal være en særskilt ny by med eget navn, 
eller om området skal indgå i Harlev.

M.h.t. adgang til letbane/jernbane forventer vi, at dis-
se forhold vil blive inddraget, især set i lyset af  de nye 
planer om en jernbaneforbindelse mellem Silkeborg 
og Aarhus.

Samtidig har vi lagt vægt på, at vi forventer antallet 
af  institutionspladser og skolekapaciteten nøje bliver 
afstemt i forhold til udvidelsens størrelse, samt at mu-
ligheder og rum for aktiviteter for borgere i alle al-
dersgrupper bliver medtaget i planlægningen.
 
Ovenstående er blot nogle af  de forhold, som vi har 
behandlet i høringssvaret. Hele høringssvaret kan 
læses på Harlev Fællesråds hjemmeside på adressen 
www.harlevfr.dk under fanen Fællesrådetsarbejde / 
Forretningsudvalget / Høringssvar. 
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Referat af  generalforsamling i Har-
lev Biblioteks Venner

Torsdag den 12. august 2021 kl. 16.30-18
14 fremmødte

Referent: Dorte Vind

Dagsorden:
1. Valg af  dirigent
2. Valg af  referent
3. Fremlæggelse af  årsberetning for 2020
4. Fremlæggelse af  regnskab
5. Fastsættelse af  kontingent og budget
6. Valg til bestyrelsen: På valg er følgende: Arne 
Nielsen, Dorte Vind, Ejgil Rahbek.
7. Valg af  revisor: På valg er Per Lind Jensen.
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Referat:

1. Erik Andresen blev valgt som dirigent og konsta-
terede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

2. Dorte Vind blev valgt som referent.

3. Formand Mikael Witte fremlagde årsberetning for 
2020.
Mikael takkede bibliotekets ansatte og teamleder, 
bestyrelseskollegerne, revisorerne af  regnskabet og 
aftenens dirigent for indsatsen og for samarbejdet i 
årets løb.
Det har været et år præget af  corona, som har 
betydet to perioder med lukning af  biblioteket og 
aflysning af  de fleste arrangementer.
5. marts afholdtes generalforsamling og forårets 
eneste arrangement, hvor Kirsten A. Nielsen fortalte 
om sit arbejde som oversætter, specielt af  Ildefonso 
Falcones’ bøger.
I efteråret lykkedes det at gennemføre et forfatterar-
rangement med Puk Qvortrup om hendes bog Ind 
i en stjerne den 10. september. Harlev Biblioteks 10 
års jubilæum som kombibibliotek blev fejret den 24. 
september. Resten af  efterårets arrangementer blev 
aflyst. Læsekredsen holdt møde i januar, februar og 
oktober, resten blev aflyst.

Beretningen blev godkendt. 
 
4. Kasserer Ejgil Rahbek uddelte og fremlagde regn-
skab for 2020. Indtægterne har været stabile, antallet 
af  medlemskaber er øget til 94 mod 88 ved udgan-
gen af  2019. Der har været et overskud på 1.557 kr. i 
perioden, hvilket skyldes de aflyste arrangementer.
Regnskabet blev godkendt.

5. Bestyrelsen ønskede at fastholde kontingentet i 
2021 på trods af  det oparbejdede overskud i 2020. 
Pengene vil kunne gøre gavn ved et ekstra arrange-
ment eller til højnelse af  kvaliteten af  arrangementer 
i den kommende tid.
Budgettet blev godkendt.

KONTINGENT
Kontingent for 2021 for Harlev Biblioteks Venner 
er:
Enkeltperson: kr. 30 pr. år
Hele husstanden: kr. 50 pr. år
Bedes indbetalt på konto:
Reg. nr. 3675 konto nr. 3579140992 (husk at anføre 
afsenders navn)

Oplys venligst til kasserer Ejgil Rahbek, hvis du 
ændrer mail-adresse, for det er vores eneste måde at 
kommunikere på.
På forhånd tak!

6. Valg til bestyrelsen: Arne Nielsen, Dorte Vind og 
Ejgil Rahbek blev genvalgt.

7. Valg af  revisor: Per Lind Jensen blev genvalgt.

8. Ingen indkomne forslag

9. Det blev besluttet at sende referatet fra general-
forsamlingen ud til samtlige medlemmer, fordi 2020 
har været et så specielt år med de mange aflyste ak-
tiviteter, som har givet et overskud i regnskabet. Der 
orienteres om indbetaling af  kontingent for 2021.

På vegne af  Harlev Biblioteks Venners bestyrelse
Mikael Witte
formand for HBV

Harlev Bibliotek
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evne er, at hun er tankespinder. En tankespinder er 
en, som kan kravle ind i folks sind og slette minder. 
Hun kan trævle et minde op, så der kun er en tynd 
tråd tilbage. Mindet vil derfor ikke forsvinde helt. 
Hvad Maises evne er, må du læse i bogen. 

Elverdans-serien kan anbefales til folk, som godt kan 
lide fantasy, drama og spænding. 

Jeg synes, bogen er god, fordi der er nogle gode be-
skrivelser af  de fleste ting, fordi den er fyldt med clif-
fhangere, og fordi det er en god historie, der bliver 
fortalt!     

ELVERDANS 1 – TANKESPINDER er skrevet af  
den danske forfatter Nicole Boyle Rødtnes og ud-
givet på forlaget Alvilda. Bogen kan bl.a. findes på 
biblioteket samt eReolen, hvor den både kan læse og 
lyttes.

Anbefalet af  Ida Kaufmann på 9 år. 

Vil du også anbefale en bog til dine naboer? Så er du 
meget velkommen til at sende en kort anbefaling til 
post@harlevfr.dk og skrive “Boganbefaling” i emne-
feltet. Så kan det være, at den bliver bragt i Paraplyen.

Følg med i kommende begivenheder 
på Harlev Bibliotek.

Af  Bibliotekar Malene Højvang Jensen

På Aarhus Kommune Bibliotekers hjemmeside er der 
mange muligheder. Du kan fremsøge og reserverer 
materialer. Men det er også muligt at benytte hjem-
mesiden til at følge med i, hvad der sker på netop dit 
bibliotek.

Besøg hjemmesiden via adressen www.aakb.dk

Det første der vises er forsiden, hvor man kan se ak-
tuelle nyheder.  ”Fra forsiden er det muligt at tage 
forskellige valg.”

Helt til venstre står der ”Det sker”. Klikkes der her, 
føres man videre til en side, hvor det er muligt at af-
grænse. Her kan man søge efter et specifikt arrange-
ment, eller det er muligt at vælge kategori eller bib-
liotek.

Her vælger man så eksempelvis ”Harlev Bibliotek.” 

Så vises der en oversigt over hvilke arrangementer og 
begivenheder, der finder sted på biblioteket. Herfra 
kan man klikke ind på hver enkelt begivenhed og se 
en beskrivelse. I arrangementsbeskrivelsen vil man 
også kunne se, om det er nødvendigt at tilmelde sig 
eller købe billet. Ved at trykke på det grønne ikon 
med ordet ”billet” vil du blive ført videre og kan nu 
købe din billet.

Har du spørgsmål til kommende arrangementer på 
Harlev Bibliotek, er du altid velkommen til at spørge 
bibliotekaren. 

Boganbefaling
Jeg vil gerne anbefale bogen ELVERDANS 1 – 
TANKESPINDER. Det er første bog i en utro-
ligt spændende serie, der handler om elver-sø-
skendeparret Ravna og Maise og deres forsøg på 
at stoppe et ritual, som kan udslette alle, der ikke 
er mennesker. Men det viser sig at være meget 
svært, specielt fordi pigerne ikke må forelske sig.

Ravna og Maise har også begge seje evner. Ravnas 
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Harlev Event Team – 
Fælles skaber vi minderne

Af  Marie Hastrup Sørensen

Det er svært at overse Harlev Event Team, hvis man 
bevæger sig forbi Meny en fredag eftermiddag, når 
der bliver grillet pølser og skænket fadøl fra et lokalt 
bryghus i teltet foran butikken. Hvis man er medlem 
af  en af  de lokale grupper på Facebook, har man 
sandsynligvis oplevet små sjove videoer af  to mænd 
i deres bedste alder, der fortæller om en kommende 
begivenhed i byen, flittigt blive kommenteret og li-
ket. Men hvad er Harlev Event Team, hvem står bag, 
og hvad vil de? Jeg har sat to af  styregruppens med-
lemmer stævne, nemlig Jan Bruus og Frank Kejlberg, 
til en kop kaffe og en snak om arrangementer, godt 
og positivt naboskab, tarteletter og vigtigheden af  at 
inddrage alle. 

Inden vi får sat os ned, er de to herrer begyndt at for-
tælle. Der bliver snakket om, hvor vigtigt, men også 
hvor svært, det er at nå ud til alle borgere i lokalsam-
fundet - for er Facebook egentlig den bedste vej? El-
ler er det Paraplyen, HarlevApp’en eller Folkebladet? 

Det er svært at sige, og idéer til sjov og iøjnefaldende 
kommunikation er der nok af, men Jan og Frank er 
enige om at satse på Facebook indtil videre, fordi det 
ikke er så tidskrævende. Det er jo trods alt frivilligt 
arbejde det hele. 

Alt gik galt
Samtalen bobler allerede af  en energi, man ellers skal 
lede længe efter. Fakta, minder, idéer og tanker om 
igangværende projekter hopper imellem hinanden i et 
sandt festfyrværkeri. For min egen skyld prøver jeg at 
holde samtalen nogenlunde på sporet ved at spørge 
ind til, hvordan det hele egentlig startede og hvorfor.
Det var Jan, der fik idéen for et par år siden. Tanken 
var at lave noget sjov i byen, og så var det drømmen 
at samle penge ind til, at man kunne sende de frivilli-
ge under HIK ud til et fedt arrangement som tak for 
deres indsats.

“Det er ikke og har aldrig været meningen, at vi skal 
være en pengemaskine, vi vil gerne give eventuelle 
overskydende midler tilbage til byen,” siger Jan. 
Det første arrangement, som Jan arrangerede i sam-
arbejde med Bergs Vinimport, var med Povl Erik 
Carstensen (standupkomiker, forfatter og jazzmusi-
ker), som skulle holde foredrag i hallen.

Interview med Harlev Event Team

Foto: Lars Birk Jørgensen
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“Og ALT gik galt”, griner Jan. “For eksempel solgte 
vi kun omkring seks af  de 200 billetter, så vi endte 
med at give billetterne væk.”
Men til trods for startvanskelighederne var teamet 
i gang, og det er kun gået fremad derfra. Her to år 
senere består styregruppen foruden Frank og Jan 
af  Tim Frederiksen og Sara Petersen. Harlev Event 
Team er ved seneste generalforsamling blevet en af-
deling under HIK. 

Stor, stor opbakning
“Vi bor jo i et lokalsamfund”, fortsætter Frank sam-
talen, “og det bedste man kan gøre, når man bor i et 
lokalsamfund, er at opføre sig, som om man bor i 
et; man kan være aktiv, eller man kan bakke op. Det 
er selvfølgelig vigtigt, at nogen gør det første, men 
det er næsten vigtigere, at størstedelen gør det sidste.” 
Frank holder en sjælden kort pause i talestrømmen 
og siger så med et stort smil: “Derfor var det jo også 
ønsketænkning, at folk virkelig greb idéen om Harlev 
Holder Havefest og lavede deres egne fester rundt 
omkring i byen. Når vi rækker byen en lillefinger, og 
byen så giver hele armen tilbage, kan vi ikke ønske 
os mere.”

Harlev Holder Havefest blev afholdt den 26. juni, 
hvor teamet sammen med en række samarbejdspart-
nere havde inviteret byens borgere til at afholde deres 
egne, coronavenlige havefester, der alle blev bundet 
sammen af  livestreamet koncert og live dj samt an-
dre festlige indslag, fx en tuktuk, som kørte rundt i 
byen og serverede drinks til de tilmeldte havefester. 
At dømme ud fra de reaktioner og sjove videoer, gla-
de Harlev-borgere har delt i event teamets Facebook-
gruppe, var det en stor succes.

God vilje og legekammerater
Man skal ikke vide ret meget om at arrangere fe-
ster eller andre begivenheder for at kunne se, at et 
setup som Harlev Holder Havefest eller senest Det 
store børne sponsorcykelløb, som blev afholdt den 
14. august, ikke er noget, man bare sådan lige gør. 
Ud over god planlægning kræver det bl.a. præmier til 
de mange konkurrencer og masser af  udstyr til live-
streamning mv.
“Der er en masse gode virksomheder og enkeltper-
soner, som gerne vil lege med os og bakker op ved 
at sponsorere enten præmier, midler eller deres tid og 
ekspertise - uden dem ville vi ikke kunne stable noget 
af  dette på benene,” siger Jan og bliver suppleret af  
Frank: “Vi har også stor gavn af  byens unge, som var 

uundværlige hjælpere ved havefesten og er det, når vi 
afholder storskærmsvisninger af  fx. store sportsbegi-
venheder. Byens unge vil heldigvis gerne være med til 
at lege og lave sjove ting i byen.” 
Ord som samarbejde og legekammerater dukker gen-
tagne gange op i samtalen som essensen af  det hele: 
Lokale venner, der bygger noget godt op sammen. 

Alle må være med
“Jo mere folk leger sammen, desto mere positiv ener-
gi er der i byen”, siger Frank og bliver suppleret af  
Jan: “Derfor vil vi gerne nå ud til så mange som mu-
ligt i vores område. Man kan sige, at Harlev Event 
Team byder sig til som legekammerat eller samar-
bejdspartner, om man vil, og vi vil gerne lege med 
alle i byen. Hvis nogen har en god idé eller et godt 
projekt, hvor man kan forestille sig, at vi kan byde ind 
med noget positiv larm og godt humør, så er man al-
tid velkommen til at kontakte os. Vores tanke er ikke, 
at vi skal være ophavsmænd til alle arrangementerne 
i byen, vi vil egentlig helst, at det er nogle andre, der 
står for et givent arrangement, og så inviterer os med 
ind som gode legekammerater. Vi kan jo bidrage med 
viden, idéer og gode kontakter, men vi har ikke mid-
ler eller udstyr at bidrage med.”

Samtalen fortsætter herfra som en slags brainstorm 
over, hvad eventteamet kunne tænkes at være med til, 
og hvad der allerede er i støbeskeen. Begivenheder 
som mini-erhvervsmesse, dagplejedag i Byparken, 
litteratursamtaler i præstegårdshaven, boble-bingo 
for kvinderne i byen (et koncept, som nåede at bli-
ve testet, inden corona satte ind), tartelet-stafet for 
mændene (som er lige på trapperne). “Vi har idéer 
nok til at lave en event hver måned, men det er jo 
også frivilligt arbejde, så nu må vi se…” siger Frank. 

Støt op
Den bedste måde at støtte op om Harlev Event 
Teams gode arbejde for og med byen er at melde sig 
ind i deres gruppe på Facebook, hvor de forskellige 
arrangementer bliver slået op. Og så selvfølgelig at 
bakke op om arrangementerne og kontakte dem, hvis 
man gerne vil have dem med som legekammerater i 
forbindelse med et arrangement. For som Jan afslut-
ningsvis siger, mens han peger på et andet af  event-
teamets påfund, nemlig sin #8462-hoodie: “fælles 
skaber vi minderne”
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Nyt centerråd / Næshøjråd

Dagliglivet på lokalcenteret Næshøj er startet med, 
at der er kommet et nyt centerråd/Næshøjråd efter, 
at vi har måttet sige farvel til Inger Graversen, Poul 
Hoppe og Anton Nielsen, som efter mange års ar-
bejde i rådet har valgt at stoppe. Det nye råd består 
af  fem medlemmer, som vil forsøge at videreføre det 
gode arbejde og gøre opholdet på og brugen af  lo-
kalcenteret til en god oplevelse. Coronaen gør, at der 
stadig er begrænsninger i brug af  lokalcenteret, men 
der er mere og mere, der bliver åbnet. Man kan blive 
orienteret ved at frekventere lokalcenteret jævnligt. 

Mange hilsner fra Kai Mikkelsen, 
formand for Næshøjrådet.    

Hvordan får man at vide, hvad der 
sker? Hvilke muligheder er der for at 
deltage i aktiviteter?

Man kan få fat i eller læse NÆSHØJNYT – et lille 
skrift, der kontinuerligt udgives af  Lokalcenter Næs-
høj. Hæftet kan hentes frit i entréen på Lokalcenter 
Næshøj. 

NÆSHØJNYT findes digitalt på HarlevApp´en og 
på lokalcenterets hjemmeside. I bladet finder man en 
oversigt over de mange forskellige aktivitetsgrupper, 
der virker på lokalcentret – og man finder telefon-
nummer på hver gruppes kontaktperson. Derudover 
vil Næshøjrådets facebookside løbende blive opdate-
ret med aktuelle nyheder.

Ruth Kaae

Nyt fra Næshøjrådet  

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

På repræsentantskabets møde 14. juni blev det bl.a. besluttet at, ”den ’resterende’ og ’skrumpede’ bestyrelse fik forsamlingens godkendel-
se til at være åben for medlemmer, som efterfølgende skulle vise interesse for at deltage i rådsarbejdet.” Det lykkedes, så rådet efterføl-
gende består af (bagerst fra venstre) Henning Gissel, Jørgen Simonsen (kasserer) og Kaj Mikkelsen (formand). Og forrest til venstre Ruth 
Kaae (sekretær og næstformand) og Inger Irring Pedersen.
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Af  udvalget for børn og unge, Harlev Fællesråd

Gymnastikbestyrelsen i Harlev Idrætsklub har i sam-
arbejde med DGI Østjylland og Aarhus kommune 
taget initiativ til at opstarte konceptet Skolespirer. 
Konceptet drejer sig om at skabe bekendtskaber mel-
lem de kommende skolebørn og de yngste skolebørn. 
Bevægelse, leg, natur og fællesskab er udgangspunk-
tet for aktiviteter, som styrker motorikken og giver 
børnene en oplevelse af, hvor meget man kan lave 
ude i naturen, når man er mange jævnaldrende sam-
men om det.

I løbet af  foråret blev Skolespirer udbudt som pi-
lotprojekt i tre lokalforeninger i Aarhus kommune, 
herunder Harlev Idrætsklub, som oplevede stor op-
bakning til konceptet; i alt 43 børn i alderen 5 til 7 år 
fordelt i to grupper, mødtes en gang om ugen over 
10 uger. 

De store børnehavebørn har både øvet sig i at være i 
nye sammenhænge og lært nye børn at kende, begge 
dele ting som kan give tryghed i forbindelse med sko-
lestart. Skolebørnene har ageret rollemodeller, og har 
efterfølgende kunne være hjælpere for nyopstartede 
skolebørn.

”Som daginstitutionspersonale har vi set, at de kom-
mende skolebørn har fået gode bekendtskaber både 
på tværs af  daginstitutionerne og skolen. Netop i år, 
hvor det ikke i daginstitutionerne har været muligt 
at mødes på tværs eller besøge SFO i det omfang, vi 
har haft mulighed for tidligere, har det været godt for 
skolestarterne, at der har været en anden ramme for 
at mødes og lære andre at kende, hvilket giver mest 
mulig tryghed i forbindelse med skolestart”. – 
Pia Ølholm, pædagog i Regnbuen

Netop tryghed og kendskab til andre børn er to vig-
tige faktorer i forbindelse med skolestart. Jo flere an-
dre børn man kender, jo nemmere at slippe far og 
mor og dermed få en god opstart i en ny og stor ver-
den. Især børn uden større søskende på skolen, har 
nydt godt af  dette tilbud. 
Vi har hørt fra forældre, at de har været glade for 
konceptet og synes, at deres børn har fået meget godt 

ud af  det, ikke blot i fht. skolestart men også i fht. 
at være aktive i naturen og anvende de lokale grønne 
områder til leg. Børnene har bl.a. bygget huler til Sko-
lespirer, som de efterfølgende har haft deres forældre 
og søskende med ud at se og lege i.

”Fra bestyrelsens side vil vi gerne sende en stor tak 
til de børn, der har deltaget i Skolespirer. Tak til jer 
forældre, der har bakket op om det. Og endelig vil vi 
sige TUSIND TAK for indsatsen til vores seks friske 
instruktører, der er blevet uddannet ved DGI og har 
stillet sig i spidsen for, at børnene fik en god oplevelse 
med Skolespirer. Det har været fantastisk at opleve, 
hvordan vi på kort tid kunne samle nye instruktører 
i Harlev, der havde mod på et helt nyt koncept – og 
at vi tilmed fik mulighed for at udbyde hele to hold 
Skolespirer i år.” – Merethe Jelsbak Raundahl og Anne 
Lyager, Gymnastikbestyrelsen.

Gymnastikbestyrelsens ambition er, at Skolespirer 
også kommer til at køre i foråret 2022 og fremadrettet. 

Skolespirer 

Foto: Merethe Jelsbak Raundahl

Foto: Anne Lyager
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af  Corona. Ligesom vi har ydet tilskud til Kunst 
og Kultur på kr. 2500 til deres foredragsaften, 
som beklageligvis også blev aflyst pga corona.
Vi har observeret, at Colas har lavet meget dårligt as-
faltarbejde i 2020, så vi har været i dialog med Zakli-
na hos Aarhus Kommune – og hun var hurtig herude 
og bese arbejdet og bestille Colas for udbedringer.
Da vi ikke kunne komme med i puljen til blomsterløg 
hos kommunen, har Grundejerforeningen valgt at købe 
nogle selv - til den lille chikane der er på Silkeborgvej, lige 
inden man kører ind i Harlev, de blev nedlagt i december.
Vi   har   også erfaret, at der bliver solgt fle-
re og flere huse i Harlev, da vi har omdelt en 
del flere velkomstbreve i 2020, end vi plejer.
Bestyrelsen er igen opmærksom på, at der rundt i Har-
lev er mange steder, hvor hække og buske vokser ud 
over fortovsfliserne. Dette er uacceptabelt, og vi kan 
igen blive nødsaget til at foretage en vurdering i de en-
kelte tilfælde og der anmode ejerne om at foretage det 
nødvendige. HUSK at fortovene er til at gå på, men 
husk også at man har pligt til at feje både foran sin 
grund og bagved, hvis grunden støder op til en anden 
vej.
Ligeledes henstiller vi igen til, at folk holder parkeret i 
deres indkørsler. Det er især galt på de små veje, hvor 
vi har fået henstillinger om, at det er svært at køre forbi 
nogle gange, og Falck og Redning skal der jo også være 
plads til.

Foreningens økonomi er i fortsat god gænge, selv-
om den altid vil være afhængig af  de udgifter, 
der opstår i forbindelse med snerydning og op-
sætning af  containere samt medlemstilslutning.
Vi kan se tilbage på et år uden de store problemer, og 
vi vil i bestyrelsen fremdeles bestræbe os på at yde vore 
medlemmer så god en service som muligt og følge med 
i udviklingen i vort lokalområde og holde os orienteret 
om kommunens lokalplaner.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til de af  vore medlem-
mer, der er mødt frem her i aften og dermed vist in-
teresse for vort arbejde – trods fodbold i fjernsynet.
Og stor tak til bestyrelsen for et godt og ud-
bytterigt samarbejde i året der er gået.
Som sædvanen tro er vi vært med et par stykker smør-
rebrød og en øl eller en vand efter generalforsamlingen.
I år vil vi – på coronavis – have betjent udlevering af  
smørrebrødet.  Tak fordi I lyttede. 

Nyt fra Harlev Framlev 
Grundejerforening
Harlev-Framlev Grundejerforenings 
formandsberetning 2020 

Af  Lotte Bostrup

Jeg plejer at starte med at sige, at året har været et godt 
og roligt år. Det kan jeg ikke sige, at 2020 har været. Det 
har været et år, som de fleste altid vil kunne huske som 
det trælse CORONAÅR. Det startede to dage efter 
vores sidste generalforsamling med, at Statsministeren 
lukkede Danmark ned den 11. marts, og vi måtte ind-
skrænke vores bevægelsesfrihed betydeligt.

Forretninger måtte lukkes ned, mink slås ihjel og 
forsamlinger måtte kun være på 10 personer osv.
Vi har heller ikke holdt de møder, vi normalt gør. 
Det er kun blevet til to møder i år – og det ene var 
et telefonmøde. Vores hyggelige Sankt Hans har 
vi også måtte aflyse – så alt i alt et rigtig kedeligt år.
Vi har i flere tilfælde rettet henvendelse til kommunen 
omkring vejstøj fra Stillingvej. Vi får en sludder for 
en sladder hver gang. De vil ikke lægge støjfri asfalt 
på, de vil ikke nedsætte fartgrænsen, da det er politi-
et der bestemmer det – så vi kan intet få lovning på.
Omkring vores gule informationsbog er det be-
sluttet at nedlægge den - og så lave et informati-
onshæfte i stedet for. Det arbejdes der stadig på.
Vi vil så stadig opdatere vores hjemmeside vedr. besty-
relse, nyheder m.v.

Vort medlemstal for 2020 er ca. 700 medlemmer da 
Boligforeningen i Rødlundparken ikke ønskede at 
være med længere, da de ikke kan få den gule infor-
mationsbog. Men Harlev-Framlev Grundejerforening 
står jo for så meget andet end informationsbogen, 
så bestyrelsen påpeger derfor af  samme grund og i 
mange sammenhænge grundejerne til at melde sig 
ind i vor forening, da det er vigtigt at, vi står så stærkt 
som muligt, især da vi er et aarhusiansk udkants-
område og derfor må kæmpe for vore rettigheder.
Vi kan fortælle, at mængden af  haveaffald i foråret og ef-
teråret har været større end det plejer, men det skyldes jo 
nok, at vore medlemmer har haft mere tid pga. corona – 
ligesom vore forskellige depoter er blevet flittigt brugt.
Vi har ydet tilskud til DØB med kr. 3000, da der 
ikke forventedes så mange deltagere på grund 


