
     FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN  l  NR. 97  l  NOV  2021  

Orientering fra fællesrådet
Side 3  

Hytte på fællespladsen i 
Gl. Harlev

Side 5

Harlev Bibliotek &
Harlev Biblioteks Venner

Side 6

Foto: Aksel Buchard

Kort over legepladser i  
Harlev og omegn

Side 4

Indvielse af Harlev Idræts- 
& Kulturcenter

Side 8

Julebrev fra Kunst og Kultur
Side 11

Livets gang på Lokalcenter Næshøj
Side 10

Vejledning til www.arkiv.dk
Side 9

Tænding af Julelys
Side 12



     HARLEV 
      FÆLLESRÅDS 
       MEDLEMMER: 
 

  Andelsboligforeningen Bøgebakken 
  Andelsboligforeningen Næshøj 
  Andelsboligforeningen Rødlund 
  Andelsboligforeningen Teglhøjen 
  Beboerforeningen Harlev Syd    
  Bofællesskabet 
  Børnehaven Næshøj 
  Børnehaven Pilehaven 
  Den Integrerede Institution Kompasset 
  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. 98. udkommer 5. marts 2022. 

Deadline for materialer er den 7. februar 2022.

PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer af Harlev Fællesråd. 
Kommunikationsudvalget forbeholder sig retten til at udvælge og forkorte i indsendte indlæg.

Forslag til indlæg modtages gerne på mail: post@harlevfr.dk 
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Orientering fra fællesrådet 
Af  formand Merethe Jelsbak Raundahl 

Kalenderen står på november, efterårsvejret har meldt 
sin ankomst og mørket falder på nærmest inden folk 
er hjemme fra arbejde. Det kunne betyde, at tempoet 
ville gå ned, men det lader ikke til at være tilfældet i 
Harlev og omegn. Der er fuld gang i foreningslivet, 
der afholdes arrangementer på biblioteket, hos spej-
derne, Lokalcenter Næshøj, i Meny etc. Landet er 
åbnet igen (hvilket det forhåbentlig bliver ved med) 
og folk mødes privat til hygge og fest, julefrokosterne 
afholdes og inden længe åbner byens nye idræts- og 
kulturcenter.

Vi bor i et aktivt lokalområde, som borgmester Jacob 
Bundsgaard gerne ville lægge vejen forbi. Den 27. 
september startede besøget i Byparken, hvor der var 
god konkurrence og kamp til stregen på KROLF ba-
nen. Derefter stod den på fællesspisning på Lokalcen-
ter Næshøj efterfulgt af  besøg hos Harlev Idrætsklub. 
Formand Egon Leegaard berettede om foreningens 
historie og nutidige status, der blev suppleret af  de 
fremmødte fra hovedbestyrelsen. Afslutningsvis stod 
den på rundvisning i Harlev Idræts og Kulturcenter, 
hvorefter borgmesteren takkede for en god dag og det 
store engagement byens og oplandets borgere udviser. 

Den 4. oktober var vi i fællesrådet på besigtigelse i 
den nordlige del af  vores område sammen med re-
præsentanter fra Aarhus Kommune. Besigtigelsen var 
en opfølgning på en henvendelse vedr.  sammenhæn-
gende stisystemer, som vi fra fællesrådet indsendte til 
byrådet i juni. På dagen drøftede vi konkrete stiforbin-
delser og forbedringer af  trafikale forhold for bløde 
trafikanter på udvalgte steder. En konstruktiv dialog, 
som vi forventer munder ud i konkrete forbedringer 
af  forholdene i den nordlige del af  Harlev.

Den 14. oktober deltog Pia Ølholm og Merethe Jels-
bak Raundahl i det årlige Fællesrådsseminar på Aar-
hus Rådhus. Aftenen startede med et formøde for 
fællesrådene i Aarhus Kommune. Der blev aflagt års-
beretning fra formanden fra udvalget, hvorefter der 
blev valgt repræsentanter til Det Grønne Råd og til 
Fællesrådenes arbejdsgruppe. Der var stor opbak-
ning og engagerede kandidater, hvorfor der for før-

ste gang i mange år var kampvalg til alle posterne.
Derefter startede den officielle del af  programmet, 
hvor der var indlæg omhandlende: Et attraktivt og 
bæredygtigt Aarhus for alle v/Rådmand Bünyamin 
Simsek, Teknik og Miljø. Fælles om udvikling i by og 
opland v/Borgmester Jacob Bundsgaard. Styrket ind-
dragelse og sammenhængskraft i hele Aarhus Kom-
mune v/Rådmand Rabih Azad-Ahmad, Kultur og 
Borgerservice. Meget spændende oplæg fra Stadsar-
kitekt Anne Mette Boye om Ny Politik for Arkitektur 
og Bykvalitet og endelig præsenterede konst. projekt-
direktør Alvaro Arriagada: Vision Kongelunden. En 
informativ aften med stor opbakning fra fællesrådene 
i Aarhus kommune. 

Den 11. oktober blev en plan for bedre fordeling 
af  almene boliger i Aarhus behandlet i Teknisk Ud-
valg, Aarhus Kommune. I den forbindelse indsendte 
vi fra fællesrådet en henvendelse til udvalget, hvor 
vi bl.a. spurgte ind til præmissen for konklusionen 
om, at Harlev er udpeget som havende et stort ud-
viklingspotentiale grundet en forventet tilbagegang 
i befolkningstilvæksten. Læs: https://www.aarhus.
dk/media/67209/plan-for-bedre-fordeling-af-alme-
ne-boliger-i-hele-aarhus-kommune.pdf. 
Efter behandlingen på udvalget er planen nu sendt i 
høring hos befolkningen, hvilket ikke var hensigten 
indledningsvis. 

Nedenstående temaplaner også i høring, hvilket fæl-
lesrådet orienterer os i og forholder os til i fht. ind-
sendelse af  høringssvar: 
Temaplan om landskabet i Aarhus fra den 27/9 til 
21/11 2021: https://www.aarhus.dk/demokrati/
hoeringer-og-annoncer/kommune-og-lokalplaner/
kommune-og-lokalplaner/2021/september/temap-
lan-om-landskabet-i-aarhus/. 
Temaplanen: Et grønnere Aarhus med mere blåt er 
i høring fra den 27/9 til 1/12 2021: https://deltag.
aarhus.dk/hoering/et-groennere-aarhus-med-mere-
blaat. 
Temaplanen: Natur i Aarhus er i høring fra den 27/9 
til 1/12 2021: https://deltag.aarhus.dk/hoering/na-
turen-i-aarhus. 
Og endelig er Spildevandsplan 2021-2026 i høring. 
Du kan se høringsmaterialet på Aarhus Kommunes 
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jemmeside: https://deltag.aarhus.dk/sites/default/
files/documents/Forslag til Spildevandsplan 2021-
2026.pdf. Høringen løber fra dato den 8. oktober 
2021 til den 6. december 2021. 

Fællesrådsudvalget for Natur & Miljø samt Børn og 
Unge deltog i menighedsrådsmøde den 25. august. 
Her blev der bl.a. drøftet et muligt samarbejde om-
kring stisystemer ved Framlev kirke. Menighedsrådet 
har efterfølgende orienteret os om, at de ikke er inte-
resseret i at arbejde videre med den del. Børn og unge 
udvalget i Fællesrådet og menighedsudvalget drøftede 
også et samarbejde om at lave tilbud til sårbare fami-
lier. Dette tilbud var menighedsrådet positive overfor, 
hvorfor samarbejdet omkring det bliver sat i søen. 

Byparken er et bynært rekreativt grønt område med 
flere aktivitetsmuligheder. Bl.a. er der tilbage i 2011 
etableret fitnessredskaber i et samarbejde mellem Aar-
hus kommune og Fællesrådet. Sidstnævnte har drifts-
ansvaret for maskinerne, hvilket vi lige er blevet gjort 
opmærksom på. På den baggrund og en borgerhen-
vendelse er der nu igangsat reparation af  en af  fitnes-
smaskinerne, der bliver udført i uge 45. 

Natur og Miljø udvalget har på baggrund af  udvalgets 
visioner og en række borgerhenvendelser forespurgt 
Aarhus kommune om mulighederne for at opkvalifi-
cere det grønne område på Sydbakken (den tidligere 
VAM-grund). En indsats her kunne understøtte kom-
munale indsatsområder så som ”plant et træ”, ”Smag 
på Aarhus”, Frøpulje etc. Forespørgsel er sendt rundt 
i kommunen ad flere omgange. Vi håber på en positiv 
tilbagemelding, så vi sammen med beboerne i områ-

det kan tage næste skridt mod et spændende rekrea-
tivt grønt område.
Den 14. december 2021 kl. 14.00 åbner byens Idræts 
og Kulturcenter. En indvielse der omfatter en for-
maliseret del med åbningstaler, en aktivitetsdel hvor 
byens borgere kan få et indblik i hvilke muligheder de 
nye rammer byder på, hvorefter der senere vil være 
fokus på fællesskab, kultur og hygge. Fællesrådet del-
tager i åbningen. En åbning der kun kan finde sted 
fordi lokale kræfter i en lang årrække har arbejdet 
benhårdt for at realisere projektet. En stor tak til jer 
alle. Fra fællesrådets side glæder vi os til sammen med 
resten af  Harlev og opland at tage det nye Idræts og 
kulturcenter i brug. 

Nye rammer står klar, men fra fællesrådets side har vi 
også et stort fokus på, at vi sammen og på tværs af  
aktører i byen og oplandet skaber liv i rammerne og 
liv mange andre steder. Der er et stort engagement 
lokalt og mange muligheder for at blive en del af  
fællesskabet. Men der er også potentiale for at skabe 
endnu flere og gerne nye fællesskaber, derbl.a. samles 
om kunst, kultur, praktiske værksteder og uorganise-
rede bevægelsesformer så som skate, parkour etc. I 
samarbejde med en lang række aktører genoptager 
Harlev Idræts og Kulturcenter, Harlev Idrætsklub og 
Fællesrådet derfor initiativet Fællesskaber på Tværs i 
starten af  2022, hvilket vi ser frem til. 

Med denne opsamling på dele af  fællesrådets arbejde 
de seneste par måneder vil jeg på vegne af  hele for-
retningsudvalget ønsker jer alle et godt efterår og en 
rigtig glædelig jul, når vi rammer den 24. december 
2021. 
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Kort over legepladser i Harlev og omegn
Af  Natur og Miljø

Natur og Miljø-udvalget i Harlev Fællesråd arbejder 
for at bringe det "grønne og det blå" i spil til glæde 
for borgerne i Harlev og omegn. Vi har derfor væ-
ret en tur rundt i Harlev og omegn for at se på lege-
pladser og grønne områder. Vores område rummer 
mange steder, som er egnet til en udflugt, hvor både 
børn og voksne kan blive udfordret og nyde nog-
le timer sammen (se kort og oversigt på næste side).

Børn er halvt så meget i naturen i dag, som deres bed-

steforældre var, da de var børn (kilde: Kantar Gallup 
for Danmarks Naturfredningsforening). Dertil kom-
mer det, at ophold i naturen er godt for vores fysiske 
og mentale sundhed så hermed en opfordring til at 
besøge områderne. I skal dog være opmærksomme 
på, at nogle af  områderne er private. Man skal derfor 
sætte sig ind i reglerne for det enkelte område, tage 
hensyn til omgivelserne og ikke mindst huske at rydde 
op efter sig selv. 

God tur :-)
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Gl. Harlev Borgerforenings medlemmer har læn-
ge ønsket er at opføre en smuk fælleshytte på 
fællespladsen i byen. Hytten, der skal opføres i 
bæredygtige materialer og med et grønt og kli-
mavenligt naturtag, vil være til gavn for alle, der 
bruger den skønne natur omkring landsbyen.
Efter flere års målbevidst arbejde i Gl. Harlev bor-
gerforenings bestyrelse med at finde finansieringen til 
hytten, hovedsageligt gennem fonde og god frivillig 
støtte fra medlemmerne af  borgerforeningen, er vi nu 
tæt på at kunne realisere hytten. Så tæt, at hyttens gulv 
faktisk allerede er lagt.

Der skal være fri adgang til hytten for offentlighe-
den, hvilket konkret betyder både beboerne i Gl. 
Harlev, i Harlev og omegn samt daginstitutionerne, 
skolen, spejderne og plejecentret i Harlev, kirken og 
andre med interesse i området. Hytten skal mulig-
gøre fællesspisninger, arrangementer, pauser, moti-
on og leg for børn og voksne samt være et attraktivt 
udgangspunkt for naturaktiviteter – uanset vejret.
Ved hytten skal man på informationstavler kun-
ne læse om naturstier, dyr, planter, kultur og hi-
storie i Århus Ådal. Hytten skal fremme sociale 
fællesskaber, naturformidling og naturaktiviteter.
Gl. Harlev Borgerforening arbejder lige nu for at få de 

sidste midler i hus og håber på, at kunne påbegynde 
selve byggeriet inden længe. Du kan læse mere om 
projektet på www.glharlev.dk/landsbyen/projekt-fæl-
leshytte. 

Støt op: Har du lyst til at støtte byggeriet, er du vel-
kommen til at kontakte Tina Møller Dam (formand) 
på tinamdam@gmail.com. 
Alle bidrag tages imod med glæde. 

Med venlig hilsen
Gl. Harlev Borgerforening 

Hytte på fællespladsen i Gl. Harlev

Foto: Marie Hastrup
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December på Harlev bibliotek.
Også i december er dit lokale bibliotek fyldt med 
gode tilbud til dig. Vi har arrangementer til børn, en 
masse hyggelige krea-aktiviteter og en fernisering på 
programmet. 

Fernisering på Harlev Bibliotek
2. december kl. 16.30-18.00

Mikael Witte, formand for Harlev Biblioteks Venner, 
har i mange år rejst i Mexico. Vi udstiller hans sam-
ling af  kvindebeklædning især fra den sydlige delstat 
Chiapas.
Udstillingen er arrangeret af  Harlev Biblioteks ven-
ner, som byder på gløgg og pebernødder til fernise-
ringen. 
Der er fri entre. Tilmelding er ikke nødvendig. 
Udstillingen kan ses frem til 16. januar 2022.

Film for de yngste 
6. december kl. 10.00-10.30
Vi viser søde, sjove og skøre film på det store lærred 
på Harlev Bibliotek. 
Filmvisningen er for børn mellem 2-5 år. 

Strikkeaften
6. december kl. 19-21.30

Kom og hyg dig – og få gode råd og tips omkring 
strikning.
Medbring hækle/strikketøj, snakketøj, kaffe eller an-
det du behager.

Spindeaften
7. december kl. 18.30-21.30
Spindeforeningen holder spindeaften. Du er velkom-
men til at komme forbi og få gode tips og råd om-
kring det at spinde garn.

Patchworkaften.
13. december kl. 19-21.30
Holder du af  at lave patchwork, og kan du tænke dig 
at mødes med andre med samme interesse? 
Så tag med når patchworkgruppen mødes på Harlev 
bibliotek.
Medbring det, du selv skal bruge – samt evt. kaffe 
eller te. 

Fortællinger for børn
16. december kl. 16.30-17.30
Imens det er koldt derude, varmer vi os inden for 
med gode historier. Kom med når vores lokale præst, 
Mads Juul Munch, læser højt for børn.
Historieoplæsningen er for børn fra 4-12 år.

Harlev Bibliotek

Harlev Biblioteks Venner 

Af  Mikael Witte, formand for 
Harlev Biblioteks Venner

VA MÆ KULTUREN? 
Corona har sat sit præg på alle. Nogle har mistet en kær, 
flere har været syge, men alle er blevet mærket af  den. 
Det begyndte med påfaldende oplysninger fra Kina 
i begyndelsen af  2020, fortsatte med uhyggelige bille-
der af  dødstransporter gennem italienske byer og blev 
nærværende da statsministeren den 11. marts lukkede 
Danmark. Også biblioteker og kulturinstitutioner skulle 
lukke. Først blev arrangementer udskudt, men så viste 
de sig umulige at gennemføre. Kunstnere stod udsigts-
løse tilbage med ubetalte regninger.

Danskere i udlandet blev rådet til straks at vende 
hjem. Rejser ud af  landet blev umulige. Fly blev par-
keret. Undervisning, træning, koncerter og udstillin-
ger blev aflyst. Frisører og fysioterapeuter lukkede; 
mange ansatte blev sendt på hjemmearbejde. Hjæl-
pepakker blev bevilliget til kriseramte erhverv men 
de færreste kunstnere kunne fremlægge langtidskon-
trakter og opnå kompensation. Offentlig transport 
fungerede med chauffører i konstant smitterisiko, og 
mange borgere opgav den kollektive trafik. Dagligva-
rebutikker holdt åbne med ansatte i konstant smitte-
risiko. Sygehusansatte knoklede til segnepunkter. Alle 
blev opfordret til afspritning, afstand og aflysning. 
Mundbind blev påbudt og håndtryk bandlyst. Fysisk 
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Harlev Bibliotek åbnede kortvarigt før den traditonel-
le sommerlukning, og i september kunne vi, næsten 
som tidligere, holde en forfatteraften med Puk Qvor-
trup. Men så fulgte igen nedlukning og aflysninger af  
programsatte aktiviteter. Aktiviteter blev atter digita-
le; arbejde, møder, foredrag, fodbold. Minkskandalen 
begyndte digtitalt med statsministerord men foregik 
i virkeligheden - inklusiv den mange milliardstore 
kompensation der ventes udbetalt.

Kort efter statsministeren havde lukket Danmark 
udtalte kulturministeren at det ville være upassende, 
hvis jeg stod og talte om kultur nu. Jeg var ikke ene 
om at opleve at kultur var lavt prioriteret i det politi-
ske landskab. Sætter man kulturliv op mod hospitaler, 
vil hospitalerne altid vinde, men i et velfærdssamfund 
som det danske må man se på hele billedet. Når folk 
sidder i hjemmeisolation og oplever verden gennem 
en computer, har man brug for åndelig føde og for 
at tænke på noget andet end sygdom. Kultursektoren 
er blevet underprioriteret hele vejen rundt, så nu er 
det nødvendigt at gribe til lommerne: Kultur koster 
penge! Jeg minder om Winston Churchill, der under 
Anden Verdenskrig var blevet foreslået at spare på 
museer og biblioteker for at finansiere stigende mi-
litærudgifter. Churchill blev rasende og skulle efter 
sigende have råbt: Then what are we fighting for? 
Hvad er det så vi slås - og lever - for?

Efter atten måneder er smittetruslen i Danmark ikke 
længere samfundstruende. Mundbindene er lagt væk, 
men den mentale isolation er sværere at lægge fra sig. 
Harlev Biblioteks Venner vil være med til at fastholde 
kulturens opgave at genskabe fællesskaber og minde 
om at fællesskaber strækker sig ud over Danmarks 
grænser, at de er globale.

nærvær er et menneskeligt behov, men epidemien 
udløste isolation, ensomhed og begyndende social 
angst.

Det gjalt om at beskytte ældre og svagelige; besøgs-
forbud blev håndhævet, kropskontakt med pleje-
hjemsbeboere blev styret af  afstandskrav og begræn-
set af  plastforhæng. Hudsult blev et hverdagsord. 
Sundhedsministeren ville strække sygehusvæsenets 
kapacitet ved at flade den røde kurve ud til den lang-
strakt grønne. Skoler og daginstitutioner blev målt 
op, delt i sektioner, udendørsvaske blev monteret. 
Måtte børn lege, tumle, lære af  hinanden? Deres bør-
neliv blev også præget.

Fællessang hver for sig, fællestræning hver for sig, fæl-
lessankthans hver for sig. Hver især gik vi med mund-
bind på fortove, trak ud til siden når vi mødte andre. 
Smil kan ikke ses gennem mundbind, men man kan 
smile med øjnene, blev der sagt. Det er svært når man 
vender ryggen til forbipasserende, der var reduceret 
til en smittetrussel man skulle undslippe. Restaurant-
nydelser blev til take-away-mad, koncerter til drive-in 
med horn, vippende vinduesviskere og blinklys som 
bifald.

Danmark er et lille land, sommerhuse blev fyldt med 
danskere. Det var godt at gense næsten glemte ste-
der i Danmark. I bil kom mange omkring, men holdt 
sig hver for sig. Festival-Danmark, Sommerspil-Dan-
mark, Dyrskue-Danmark var aflyst. Et ridestævne 
blev gennemført og snakken om syge mink begynd-
te. Corona var den konstante og usynlige modspiller.

Jeg var glad for at vi på Harlev Bibliotek før ned-
lukningen nåede at gennemføre et arrangement om 
oversat litteratur. Kirsten A. Nielsen fortalte om 
hvordan hun havde oversat den spanske forfatter 
Falcones bøger til dansk og dermed gjort ham tilgæn-
gelig for danske læsere. Vi tager det som en selvfølge 
at vi kan læse alverdens litteratur på dansk, men det 
skyldes oversætteres indsats.

Fra vores lukkede Danmark fulgte jeg smittetallene i 
andre lande. Særligt den voldsomme smittespredning 
i Mexico var jeg optaget af, fordi jeg dér har fået så 
mange oplevelser. Dødstallene så rædselsvækkende 
ud, når jeg sammenlignede med de danske. Mit be-
skedne bidrag var åbningen af  mit digitale Mexicansk 
Kunsthåndværksmuseum.
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HI&K - Åbningsdag

Sæt kryds d. 14. december fra kl. 14.00 til 20.30

Den ultimative milepæl er nået. Base Erhverv over-
drager bygningerne til den selvejende institution Har-
lev Idræts- og Kulturcenter d. 10. december 2021. 
I forlængelse heraf  indvies Harlev Idræts- og Kultur-
center d. 14. december fra kl. 14.00, hvor vi har sam-
mensat et spændende program der byder på formel 
indvielse, aktivitet, sang og kultur. 

I HI&K har vi glædet os meget til denne dag, som er 
kulminationen på godt syv års vedholdende arbejde. 
Vi vil hermed gerne takke foreninger, erhverv og pri-
vate for den langvarige og mærkbare støtte til projek-
tet. Uden den var HI&K ikke en realitet.

Vi håber at se så mange som muligt fra Harlev og 
omegn til denne mærkedag.

Glædelige hilsner ved HI&K Bestyrelse.
Martin Trærup, Jacob Damgaard, Egon Leegaard, 
Tom bøge, Søren Nedergaard.

Indvielse af Harlev Idræts- og 
Kulturcenter
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Af  Ole Dyrby

Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv på Næshøj-
skolen er undervejs med at indscanne alle samlin-
gens ikke-beskyttede billeder. De er er blevet lagt på 
www.arkiv.dk med de rette tilhørende oplysninger. 
Der er i skrivende stund 382 billeder og 78 tilhøren-
de tekster/dokumenter vedr. Harlev og nærmeste 
omegn.

Hvis du ikke allerede har været derinde, er her en 
vejledning til, hvordan man finder dem:

- Gå ind på side www.arkiv.dk – som er gratis at 
benytte. 

- Vælg ’Udvidet søgning’ i den blå bjælke under 
billedet.

- I søgefeltet til venstre skrives: ’Harlev’.
- Der dukker en liste op med navne relateret til Har-
lev – og tryk på det, du gerne vil se nærmere på. 

- Derved vises samtlige billeder og tekster, som er 
tilgængelige på lokalarkivet. 

Afgræns din søgning: 
- Prøv at skrive fx: ’Kannikegård’ i søgefeltet – der-
ved fås et billede samt en tilhørende tekst. 
- Prøv at skrive ’Harlev kirke’, eller ’Gl. Harlev’, 
’Luftfoto’ – så kommer alt, hvor teksten indeholder 
f.eks. ordet ’Harlev kirke’, eller hvor det er lavet som 
søgeord.

- Søges der på ordet ’Maleri’, får man både selve 
maleriet af  Maren foran kirken samt den tilhørende 
forklaring om maleriet.
- Der kan også søges på personer. Prøv f.eks. 
’Mikkelsen’ – som var købmand Lis’ far – ved hans 
forretning i Gl. Harlev.
 
De indtastede oplysninger er fra det, der er nedskre-
vet under registreringen – da fotoet blev afleveret til 
lokalarkivet. Når I nu ser billederne igennem, vil I 
måske opdage, at I f.eks. kender det rette årstal til et 
billede eller ved, at beskrivelsen af  stedet måske er 
noget andet.

Har du forslag til rettelser, så skriv en mail med de 
rette oplysninger – og gerne en begrundelse hvorfor 
– til harlevlokalarkiv@gmail.com.

Måske kunne du have lyst til at kigge ind på arkivet 
– og måske på et tidspunkt give en hånd med.    

Vi har åbent torsdag kl. 15 – 17, dog ikke i Næshøj-
skolens ferier.

Vejledning til arkivet www.arkiv.dk
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Af  Ruth Kaae

Coronarestriktionerne er nu bag os, og der er igen liv 
og glade dage på lokalcentret. Alle aktiviteter er nu 
genoptaget.

MAD OG MOTION GIVER ENERGI OG 
LIVSGLÆDE

Maden kan nu klares i caféen. Den har fået ny leder, 
Dorthe B. Virring Jensen, og caféen er åben mandag 
til fredag kl. 10 – 13. Friske cafémedarbejdere står 
klar til at servicere alle besøgende. Besøg caféens 
Facebookside - Næshøj Café, Lokalcenter Næshøj.
Mandag og onsdag kl. 12 er der 2 hold spisevenner, og 
har man lyst til at deltage, skal man blot melde sig til 
Inger Graversen – tlf. 27 24 87 59.

Mad er vigtig og er fællesskabsskabende.
Det samme gælder motion.
For seniorer er der mange muligheder for at dyrke mo-
tion på lokalcentret og i Harlev i øvrigt. På centret kan 

man bl.a. selvtræne i motionsrummet, spille billard, 
deltage i bowlingture til Viby, vandre med gå-grupper, 
via FO dyrke stolegymnastik og yoga. I Harlev Bypark 
kan man spille krolf, og man kan benytte 3 stationer 
til træning af  styrke, smidighed og kondition. Senior-
træning finder også sted hos HARLEV MOTION, 
og fremover desuden i det nye KULTURHUS samt i 
svømmehallen – både via HIK og FO.

NÆSHØJNYT er det lokale blad, som holder os á 
jour med, hvad der sker på lokalcentret. På bladets 
bagside er oplistet, hvem der er kontaktperson for 
de forskellige selvstyrende grupper. NÆSHØJNYT 
udkommer 10 gange om året og offentliggøres des-
uden på HARLEV App´en samt på Lokalcentrets 
hjemmeside og på NÆSHØJRÅDET´s Facebook-si-
de. Den trykte udgave kan hentes på lokalcentret. 
De Facebook-sider, der er tilknyttet Lokalcenter Næs-
høj, bliver løbende opdateret.

GOD VINTER TIL ALLE

Livets gang på Lokalcenter Næshøj

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

Foto: Aksel Buchard

Foto: Aksel Buchard
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Af  Hanne Sørensen

Kunst & Kultur Næshøj 

Udstilling på Lokalcenter Næshøj
Næshøjvej 41 - 8462 
Harlev www.kunstogkulturnæshøj.dk 

Snart rinder året ud, skønt det først lige er begyndt, 
hvis vi taler om vores foreningsliv, som jo blev sat i 
stå af  vores nye bekendtskab: Coronaen – men nu 
regner vi med, at den er nede på et niveau, så den 
er til at leve med. Så lad os lige se lidt tilbage på året 
2021. 

Vi startede med at afholde vores generalforsamling 
umiddelbart efter ferniseringen af  den udstilling, der 
lige nu hænger på Lokalcenter Næshøj: det er kunst-
nerne Birgitte og Kasper Pihl, der står for denne – og 
ved ferniseringen underholdt de os også med dejlig 
musik, da Birgitte er violinist i Århus symfoniorkester 
og Kasper er klassisk saxofonist. Det var en god start 
efter en lang pause, og udstillingen hænger til den 31. 
oktober 2021. 

Vores næste og sidste udstilling i indeværende år er 
med Tina Pontoppidan, der udstiller fra mandag den 
1. november 2021 til udgangen af  december 2021. 
Der afholdes fernisering den 1. november kl. 16.30, 
hvor alle er velkomne. 

Ud over disse 2 udstillinger var det Gerda Laursens 
billeder, der prydede væggene det første halve år af  
2021. Ligeledes havde vi en dejlig udflugt i august til 
Silkeborg Bad. 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitue-
ret sig således: 

Hanne Sørensen: formand og kasserer 
Karen Tinggaard: næstformand 
Susanne Boutrup: sekretær 
Jytte Andersen: bestyrelsesmedlem 
Dorthe Jensen: bestyrelsesmedlem 
Kirsten Meinicke: bestyrelsesmedlem 
Gunver Madsen: bestyrelsesmedlem 

Foreningen har i øjeblikket 78 medlemmer, men hvis 
du skulle have lyst til at blive medlem, modtager vi 
gerne nye. 

Du kan tilmelde dig ved: formanden Hanne Sørensen: 
sydbakken@gmail.com eller tlf. 2442 5079 eller via vo-
res hjemmeside: www.kunstogkulturnæshøj.dk

Kontingentet for kalenderåret er dk 300,- 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt (Coronafrit) 
nytår, og håber at se mange af  jer til vore arrangemen-
ter der. 

Tak for året 2021. 

Julebrev fra Næshøj Kunst og Kultur
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Nyt fra Harlev Framlev 
Grundejerforening


