
Harlev den 14. december 2021 

Harlev Fællesråds tale til åbningen af Harlev Idræts og Kulturcenter  

ved Merethe Jelsbak Raundahl, formand 
 
Mange TAK for ordet.  
 
På vegne af fællesrådet og alle vores medlemmer skal der lyde et KÆMPESTORT tillykke med 

de flotte faciliter i Harlev Idræts- og Kulturcenter. En kæmpe TAK til styregruppen og 

bestyrelsens bag. Et sådant byggeri kommer ikke af sig selv. Det har krævet mange års 

vedholdende arbejde. Trods større og mindre bump har I ikke mistet modet, men knoklet 

videre. Resultatet af den STORE indsats og de mange timers frivillige arbejde åbner I dag. TAK 

for INDSATSEN. Uden jer – intet Idræts- og Kulturcenter.  
 
Der skal også lyde en stor tak erhvervslivet, til fonde, til Aarhus Kommune, entreprenørerne 

bag og til alle borgerne. TAK for at tro på projektet og for at støtte op om det på hver jeres 

måde. Alle bidrag – store som små – har gjort en forskel.  
 
Forenings- og fritidslivet rummer unikke rammer for dannelse af det hele menneske. For 

dannelsen af vores børn og unge mennesker, hvor både krop og sind aktiveres og udfordres i 

trygge rammer. Det er en unik chance for at øve sig, at fejle og prøve igen. En arena, hvor 

børnene kan lære at ”række hånden op”, som ungdomsforsker Søren Østergård vil sige. Han 

står bl.a. bag en stor satsning omkring pige fodbold i HB Køge og har i den forbindelse 

undersøgt, hvad der motiverer unge mellem 11-15 år til foreningsaktivitet. Det højeste 

prioriterede er at have det sjovt. Dernæst at man udvikler sig og blive bedre og at der er et 

godt sammenhold og fællesskab.   
 
Med disse nye rammer har vi alle - herunder Harlev Idrætsklub fået fantastiske nye rammer 

for læring, motorisk og social udvikling på tværs af generationer. Rammer der understøtter de 

såkaldte traditionelle aktiviteter, som bl.a. bliver tydeligt ved, at der er åbnet op til 

eksisterende hal og til svømmehallen. Men ambitionen for HI&K og for byen som helhed er 

også at understøtte de mere utraditionelle og uorganiserede aktiviteter og fællesskaber.  
 
I relation hertil er byggeriets og byens ”randområder og kanterne”, som jeg kalder dem 

VIGTIGE og VÆRDIFULDE. Det er på gangarealet, balkonen, cafeen og de udendørs arealer, at 

IKKE-foreningsaktive børn og unge, men også voksne og seniorer kan opholde sig og være 

sammen. Det er her det lille barn på to år leger, mens storebror er til basket. Det er i caféen 

at seniorerne fra lokalcenteret kan drikke kaffe og tale om ugens foredrag. Det er på balkonen, 

at farfar kan tale med naboen om dagens KROLF-kamp, mens barnebarnet på otte svinger sig i 

ninjabanen etc. Med aktiviteter på halgulvet, i fitnesscenteret, i randområder er der skabt 

mulighed for at alle inkluderes i fællesskabet, som de ønsker.   
 
Apropos fællesskab, så arbejder vi i Harlev Fællesråd sammen med HIK, HI&K, Aarhus 

kommune og DGI på en større satsning kaldet Fællesskaber på tværs. Formålet hermed er at 

styrke allerede eksisterende fællesskaber i byen og oplandet, at nye fællesskaber opstår og at 

relationerne på tværs af fællesskaberne styrkes. Men vi ønsker også at nye tiltag som repair-

cafe, cykelværksted etc. opstår. Fra forskningen ved vi, at AKTIVITETER TILTRÆKKER, men 

RELATIONER FASTHOLDER. Derfor denne satsning.  
 
HI&K er et nyt centralt samlingssted, der er et stort aktiv nu, men også fremadrettet med 

større byudviklingsinitiativer. Aktuelt med Kirstinelund i den sydlige del af Harlev. Men også et 

større byudviklingsområde øst for Stillingvej, hvor der lige nu arbejdes med 377 grunde, men 

på sigt en ny bydel med op til 500 nye grunde. Dertil kommer et stort erhvervsområde i nord, 

så der sker meget nyt i Harlev og omegn.  
 



Harlev den 14. december 2021 

Den udvikling kalder på, at byen og oplandet udvikler sig i sundt og bæredygtigt. Herunder at 

man kigger på de infrastrukturelle forhold. At man kan komme til og fra Harlev med offentlig 

transport – herunder at der etableres et trinbræt i Harlev, når den kommende 

baneforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus anlægges. At der kigges på forbedring af støj på 

og udkørselsforhold til Stillingvej. At vi sikrer gode pasningsmuligheder og skoleforhold for 

byen og oplandets børn. At vi arbejder for sammenhængende stisystemer, så vi alle kan 

bevæge os trygt og sikkert til skole, op til Harlev Idræts- og Kulturcenter og ud i den 

omkringliggende natur. Vi ved at jo mere sikkert og trygt borgerne kan bevæge sig til skole og 

ud i naturen, jo mere anvendes stierne og jo mere aktive er borgerne.  
 
Faciliteter er vigtige, men først værdifulde når der er ”liv” i dem. I fællesrådet er vi derfor 

optaget af at der skabes liv i byens børnehaver, på skolen, på lokalcenteret, hos spejderne, i 

idrætsklubben og hos de lokale erhvervsdrivende. At vi sammen og på tværs skaber liv i HI&K. 
 
Når man kigger på Harlev og omegn udefra er det måske ikke den mest charmerende by rent 

arkitektoniske og anlægsmæssigt. MEN når man bor her, ved vi, at der er nogle VIRKELIG 

SUPER GODE, DYGTIGE OG ENGAGEREDE MENNEKSER I HUSENE, hvilket gør det så fantastisk 

at bo her.  
 
Opførelsen af Harlev Idræts- og Kulturcenter og det meget aktive foreningsliv og lokalsamfund 

er et bevis på den påstand:-) 

 
Så tillykke til byen og til os alle med Harlev Idræts- og Kulturcenter.  
  
TAK for ordet.  
 
Merethe Jelsbak Raundahl 
 


