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     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. 99. udkommer 4. juni 2022. 

Deadline for materialer er den 9. maj 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 

 

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

Ejgil Rahbek
Sol Strømbo Hansen

Marie Hastrup Sørensen
Pia Ølholm

Poul Holm Christensen

Kasserer 
 

Kaj Sommer

UDVALG
Børn og Unge: Jacob Langvad Nielsen (udvalgsformand), Pia Ølholm og Marie Hastrup Sørensen.

Trafik, Veje og Byplanlægning: Carsten Dam Hyldal, (konst. udvalgsformand), Sol Strømbo Hansen, Poul 
Holm Christensen, Jacob Langvad Nielsen og Ejgil Rahbek.

Natur og Miljø: Sol Strømbo Hansen (udvalgsformand), Pia Ølholm og Merethe Jelsbak Raundahl.

Kommunikationsudvalget: Marie Hastrup Sørensen (udvalgsformand), Ejgil Rahbek, Aksel Buchard, Ditte 
Godske Jensen, Claus Gregersen og Helene Juul Munch.

Copyright på Paraplyens tekst, tegninger og fotos tilhører skribenten/tegneren/fotografen og bladet.  
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Orientering fra fællesrådet 
Af  formand Merethe Jelsbak Raundahl 

Kalenderen siger marts, og dermed er vi gået ind i den 
første forårsmåned i 2022. Et forår som vi er mange, 
der ser frem til. Et forår uden restriktioner. Et forår 
hvor vi igen kan samles, som vi ønsker. Et forår, hvor 
vi forhåbentlig kan planlægge lidt længere ud i fremti-
den, end vi har gjort de senest to år. 

Sammenhængende stisystemer
Fra fællesrådets side har vi udarbejdet planer for sam-
menhængende stisystemer i den sydlige og nordlige 
del af  vores område. Planer som vi i sommer indsend-
te til byrådet, og som vi siden har arbejdet for skal bli-
ve realiseret. Senest har vi koordineret stiplaner med 
Borup Fællesråd, hvor engagerede borgere har søgt 
penge hjem til friluftsfaciliter og stier. Ambitionen er, 
at vi på tværs af  områderne skaber størst mulig sam-
menhængskraft og optimal benyttelse af  området. 

Åbningen af  Harlev Idræts- og Kulturcenter
Lokalt startede et nyt kapitel for os alle med åbnin-
gen af  Harlev Idræts- og Kulturcenter den 14. dec. 
2021, hvor mange års frivilligt arbejde kulminerede i 
en festlig dag for alle. Borgmesteren, rådmænd, byg-
herre, Harlev Idrætsklub, lokale politikere, frivillige 
ildsjæle, fællesrådet og en bred skare af  byens borgere 
deltog. Åbningen bestod af  et officielt arrangement 
med diverse taler, rundvisninger for alle interesserede 
borgere og et offentligt udendørs-arrangement med 
Aarhus Gospel Choir og stort fyrværkeri. På dagen 
uddelte vi fra fællesrådet Tryghedsposer med tyveri-
forebyggende information og elementer på vegne af  
Aarhus Kommune, Østjyllands politi og fællesrådet. 
Harlev Idræts og Kulturcenter er og bliver et stort ak-
tiv for borgerne i og omkring Harlev. Et aktiv som vi 
fra fællesrådet ønsker at understøtte, hvorfor vi har 
doneret 20.000 kr. målrettet motorikbane eller cykel-
løbebane.
Læs mere om dette i artiklen på side 4

Arbejde med grønne planer på den tidligere 
VAM-grund
Samlingssteder kan skabes inde, men også ude. I Har-
lev er der flere grønne områder, som vi fra fællesrå-
dets side gerne vil åbne op og optimere til gavn og 

glæde for flere borgere. Et af  disse områder findes i 
”bunden” af  Sydbakken, den tidligere VAM-grund. 
Flere borgere har henvendt sig med ønsket om at 
optimere området, hvilket vi i udvalget for Natur og 
Miljø arbejder seriøst med. Ambitionen er at afhol-
de et borgermøde i løbet af  foråret, hvor vi sammen 
med interesserede borgere vil konkretiserer planerne.
 
Forløb for familier uden netværk i byen
Fællesskaber er vigtige for os alle. For nogen kan det 
kræve en ”ekstra hånd” og netop derfor starter udval-
get for Børn og unge i samarbejde med menighedsrå-
det et forløb for familier uden netværk senere på for-
året. Information herom følger på Harlev Fællesråds 
hjemmeside og facebookside.  

Støj
Problematikken omkring støj på Stillingvej og Her-
ningmotorvejen er noget, vi alle kender til. En pro-
blematik fællesrådet over en lang årrække og stadig 
har et skarpt øje på. Senest har vi holdt møde med 
Harlev Framlev grundejerforening. Læs mere herom 
i artiklen på side 6 

Nyt erhvervsområde i nord og udviklings-
området øst for Stillingvej
Vi bor i et spændende område med et stort udvik-
lingspotentiale, hvilket Aarhus Kommune også har 
øje for. Den 7. februar var Harlev Fællesråd invite-
ret til et indledende orienteringsmøde med Aarhus 
Kommune vedr. et stort nyt erhvervsområde i nord 
og udviklingsområdet øst for Stillingvej, hvor der er 
planer om at etablere op til 5.000 nye boliger. Sol, 
Carsten, Poul, Pia og Merethe deltog i et spænden-
de møde, hvor vi bl.a. blev orienteret om, at der er 
igangsat et helhedsplanstudie for erhvervsområdet 
og en helhedsplan for området øst for Stillingvej. 
Aahus Kommune inviterer i samarbejde med Harlev 
Fællesråd til borgermøde om planerne i løbet af  for-
året 2022.

Et møde er allerede i kalenderen, nemlig det årlige 
repræsentantskabsmøde i Harlev Fællesråd. 
Læs mere herom side 5. 

Håber vi ses. 
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Åbning af HI&K 

Af  Merethe Jelsbak Raundahl og Marie Hastrup 
Sørensen, Harlev Fællesråd

Tillykke til os alle med Harlev Idræts- og 
Kulturcenter

Den 14. december 2021 kunne hele Harlev og omegn 
deltage ved åbningen af  Harlev Idræts- og Kulturcen-
ter. En kæmpe forløsning på et stort ønske og mange, 
mange timers målrettet arbejde fra gode lokale kræf-
ter. 

Harlev Fællesråd deltog naturligvis ved åbningsfesten, 
og fællesrådets formand, Merethe Jelsbak Raundahl 
begyndte sin tale ved lejligheden således: 

”På vegne af  fællesrådet og alle vores medlemmer skal 
der lyde et KÆMPESTORT tillykke til med de flotte 
faciliter i Harlev Idræts- og Kulturcenter. En kæmpe 
TAK til styregruppen og bestyrelsen bag. Et sådant 
byggeri kommer ikke af  sig selv. Det har krævet man-
ge 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 til erhvervslivet, til fon-
de, 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 af  Harlev Fællesråds visioner er at arbejde for og 
understøtte nuværende og nye fællesskaber samt det 
gode børne- og ungdomsliv i lokalområdet både ved 
såkaldte traditionelle aktiviteter og ved at sikre arealer 
til mere utraditionelle og uorganiserede aktiviteter. I 
begge henseender har Harlev Idræts- og Kulturcenter 
her godt to måneder efter åbningen vist sig at være et 
kæmpe aktiv for byen. Et aktiv, som fællesrådet har 
valgt at støtte med en donation på 20.000 kr. direkte 
målrettet motorikbane eller cykelløbebane, der er på 
balkonen i den nye multisal, og som giver mulighed 

Foto: Merethe Jelsbak Raundahl
Fællesværket
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for fællesskab på tværs, leg og motoriskeudvikling 
til børn og unge, mens mor, far eller bedsteforældre 
dyrker idræt, læser en bog eller slapper af  i café eller 
loungeområdet.  Fællesrådets formand italesætter det 
således i sin tale: 

”Rammerne (i HI&K) understøtter de såkaldte traditi-
onelle aktiviteter, som bl.a. bliver tydeligt ved, at der er 
åbnet op til den eksisterende hal og til svømmehallen. 
Men ambitionen for HI&K og for byen som helhed er 
også at understøtte de mere utraditionelle og uorgani-
serede aktiviteter og fællesskaber.

I relation hertil er byggeriets og byens ”randområder 
og kanter”, som jeg kalder dem, VIGTIGE og VÆR-
DIFULDE. Det er på gangarealet, balkonen, cafeen 
og de udendørs arealer, at IKKE-foreningsaktive 
børn og unge, men også voksne og seniorer kan op-
holde sig og være sammen. Det er her, det lille barn 
på to år leger, mens storebror er til basket. Det er i 
caféen, seniorerne fra lokalcenteret kan drikke kaffe 
og tale om ugens foredrag. Det er på balkonen, far-
far kan tale med naboen om dagens KROLF-kamp, 
mens barnebarnet på otte svinger sig i ninjabanen etc. 
Med aktiviteter på halgulvet, i fitnesscenteret, i rand-
områder er der skabt mulighed for at alle inkluderes i 
fællesskabet, som de ønsker.”  

Harlev Fællesråd ønsker hele Harlev og omegn stort 
tillykke med vores nye samlingssted! Vi glæder os til at 
følge med i og bakke op om de nye spirende fællesska-
ber, rammerne indbyder til. 

Du kan læse hele formandens tale i forbindelse med 
åbningen på www.harlevfr.dk 

Harlev Fællesråd afholder det 
årlige repræsentantskabsmøde den 

17. marts 2022 kl. 19.00 
i konfirmandstuen i Gl. Harlev.  

Alle er mere end velkomne til at 
deltage og gøre deres indflydelse 

gældende. 

I forhold til forplejning må du meget 
gerne tilmelde dig på mail: post@

harlevfr.dk

Vel mødt:-) 
Foto: Mads Jelsbak Raundahl
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Af  Marie Hastrup Sørensen og Merethe Jelsbak Raundahl, 
Harlev Fællesråd, i samarbejde med Harlev Framlev Grund-
ejerforening

Inden jul blev fællesrådet kontaktet af  Peter Jacobsen, 
som ønskede at italesætte de store støjgener, han til dag-
lig oplever som nabo til Stillingvej. Udover at være bor-
ger i Harlev er Peter Jacobsen medlem af  Harlev -Fram-
lev Grundejerforening, og henvendelsen kommer på 
vegne af  dem. Grundejerforeningen har ofte har støj-
gener på dagsordenen, for det er ikke kun Peter og hans 
familie, som gang på gang må opgive at tale sammen un-
der aftensmaden på deres sommervarme terrasse, fordi 
vejstøjen er så kraftig, at ordene forsvinder mellem dem. 

Foruden det store irritationsmoment ved ikke at kunne 
opholde sig i sin egen have, er Peter mere og mere be-
kymret for de eventuelle skader som stress og demens, 
som forskning peger på at langtidspåvirkning af  tra-
fikstøj kan forårsage. Læs evt. om ny forskning fra RUC 
her: https://ruc.dk/nyheder/ny-forskning-trafiksto-
ej-oeger-risikoen-demens .

Problemstillingen er ikke ny i Harlev, og den er ikke 
begrænset til Stillingvej. Trafikale udfordringer og løs-
ninger har altid været et fast element i fællesrådets ar-
bejde, ikke mindst de senere år, hvor bl.a. åbningen af  
Herningmotorvejen og flere boliger i Harlev har ført til 
mere og hurtigere trafik på Stillingvej, mere trafikstøj 
både øst og nord for byen, samt ved Harlevholm og an-
dre steder i vores område, foruden mere trafik ud og ind 
af  Harlev i spidsbelastningsperioderne. 

Harlev Fællesråd er meget opmærksomme på disse ud-
fordringer og er vedholdende med at gøre kommunen 
opmærksom på dem i høringssvar og andre relevante 
henvendelser. I marts 2021 afholdte medlemmer af  fæl-
lesrådet f.eks. et møde med Vejdirektoratet om støjfor-
hold i Lillering og Harlev, hvor bl.a. støjvold, støjredu-
cerende asfalt og andre løsningsforslag blev fremført. 
Vurderingen fra Vejdirektoratet var på dette tidspunkt, 
at den støjreducerende effekt ved div. løsningsforslag 
desværre ikke står mål med omkostningerne.* 

Paradokset
Stiften.dk bragte den 5. februar 2022 en artikel om 
vejstøj fra Oddervej, hvor beboerne peger på samme 
udfordringer, som vi ser her i området. Det samme gør 
sig sandsynligvis gældende i den nordlige del af  Aarhus. 
Paradokset er, som de også er inde på i artiklen fra Od-

der, at når man vælger at bosætte sig i eller i nærheden 
af  en større by, må man på beregne noget støj fra trafik 
og naboer. I Harlev og omegn er vi heldige at have gode 
vejforbindelser mod både nord, vest og syd; vejforbin-
delser som mange borgere i området dagligt benytter sig 
af  f.eks. i forbindelse med transport til og fra arbejde. 
Men det er desværre de samme vejforbindelser, som 
danner grundlaget for frustrationerne om vejstøj.   
Fra fællesrådets side er vi som udgangspunkt glade for 
den trafikale infrastruktur, der er omkring Harlev, og vi 
kan også godt se det fornuftige i, at løsninger skal stå 
mål med omkostningerne. Samtidig er det en vision for 
fællesrådet at sikre, at bløde trafikanter i Harlev og fra 
oplandsbyerne trygt kan bevæge sig rundt i hele områ-
det. Derfor arbejder vi til stadighed mod løsninger, der 
både rummer gode forhold for alle i trafikken, gode kol-
lektive løsninger (her ville et trinbræt ved Harlev være 
helt oplagt, når den nye baneforbindelse etableres mel-
lem Silkeborg og Aarhus) og som imødegår de støjmæs-
sige udfordringer, som vi har i området.   

Hvad angår Stillingvej, så arbejder fællesrådet for, at de 
trafikale og støjmæssige udfordringer bliver italesat, un-
derstreget og fastholdt i forbindelse med udarbejdelsen 
af  helhedsplanen for udstykningen øst for Stilling, så 
løsninger med højnet trafiksikkerhed og mindsket støj 
tænkes ind i planen fra starten af. Senest har fællesrådet 
den 7. februar 2022 på et indledende orienteringsmøde 
med Aarhus Kommune vedr. et stort nyt erhvervsområ-
de i nord og udviklingsområdet øst for Stillingvej under-
streget vigtigheden af  dette over for kommunen.

Kan vi selv gøre lidt? 
Bliver du som borger generet af  trafikstøj eller andet, er 
det altid muligt at gøre Aarhus Kommune opmærksom 
på dette ved f.eks. at sende en lydfil eller en video ind 
som et borgertip til kommunen. Se hvordan her: htt-
ps://www.aarhus.dk/borger/borgertip/ . Samtidig kan 
vi hjælpe hinanden ved at sætte farten ned til de lovlige 
hastigheder, når vi kører på vejene; støjen fremkaldt af  
dæk mod asfalt bliver alt andet lige højere jo hurtigere 
man køre. Samtidig gør lavere hastigheder vores vejsy-
stemer mere sikre, til gavn for alle – måske særligt de nye 
og de bløde trafikanter i vores område.  

*Referatet fra mødet med Vejdirektoratet findes på 
Harlev Fællesråds hjemmeside: harlevfr.dk -> Fællesrå-
dets arbejde -> forretningsudvalget -> Eksterne møder 
mv. Link: http://www.harlevfr.dk/wp/wp-content/
uploads/2021/06/Referat-fra-moede-om-stoejfor-
hold-Harlev_Lillering-20210325.pdf  )

Vejstøj i og omkring Harlev
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området. Aarhus Kommune oplyser, at både grussti-
erne er etableret, ligesom trampestierne er ryddet, så 
de er klar til færdsel. Stierne og det fredede område 
strækker sig også ind i Skanderborg Kommune. Så 
vidt vides er Skanderborg Kommune desværre end-
nu ikke i mål med at etablere stierne på deres side 
af  kommunegrænsen. Den fælles skiltning i området 
lader også vente lidt på sig endnu, men mon ikke det 
hele snart falder på plads. Indtil da kan kortet her i 
Paraplyen måske benyttes til at komme ud og kigge 
på det smukke område. 

Fællesrådet ønsker jer en rigtig god tur.

Af  Sol Strømbo Hansen, udvalget Natur & miljø

I Harlev er vi utroligt heldige, fordi vi bor tæt på en 
af  de skønneste landskabsområder i kommunen. Lil-
lering Skov, Tåstrup Sø og Mose samt Stjær Stenskov 
og Søskov er et stort sammenhængende landskabs-
område, som udover den landskabelige oplevelses-
værdi også rummer natur af  international betydning, 
geologiske forekomster og kulturhistoriske spor af  
national betydning. 

Der kan læses mere om området på henholdsvis 
Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside 
over fredninger (https://www.fredninger.dk/fred-
ning/harlev-fredningen/) samt på fredningsnæv-
nenes hjemmeside (https://fredningsnaevn.dk/), 
hvor  man kan søge på ”Harlev” og finde link til 
selvfredningens ordlyd samt yderligere kortbilag.

Senest er området nu også blevet fredet, og som en 
del af  fredningen er der blevet etableret nye stier i 

Turforslag: Harlev fredningen
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Af  Ejgil Rahbek, Harlev Fællesråd 

Fællesrådet har gennem en årrække været medvir-
kende til at skabe kontakt mellem foreninger, så som 
grundejerforeninger og boligforeninger og andre, så 
de kunne få blomsterfrø fra kommunen til såning på 
deres arealer, hvortil der er offentlig adgang.

Fra i år kan alle søge direkte uden nødvendigvis at 
tage kontakt til fællesrådet. Kommunen har udarbej-
det en bestillingsordning, som man skal efterkomme. 
Den er beskrevet i linket nedenfor, og her fremgår 
alle detaljer i forbindelse med ansøgning.

Fællesrådet vil dog gerne hjælpe hvis nødvendigt.

Der er deadline for at søge om frø den 15. marts 
2022.

ht tps ://www.aarhus.dk/demokrat i/projek-
ter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blom-
strer-vildt/

Aarhus Kommunes blomsterfrøpulje

Foto: Freddie Ramm/Pexels
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Af  Ruth Kaae

Lokalcenter Næshøj bliver til  
Folkehuset Harlev 

   I sidste nummer af  Para 
   plyen lød det: 
   CORONAKRISEN ER  
   BAG OS. 
   Det viste sig at være at  
   tage glæderne på for 
   skud. Endnu en bølge  
   skyllede ind over landet.  
   Men nu er det ganske 
vidst. Restriktionerne er ophævet, og gid det må vare 
ved. På lokalcenteret er alle aktiviteter genoptaget, og 
livet går sin vante gang.

Og dog – alt er ikke, som det var. Fra årsskiftet har 
Aarhus Kommune barslet med nye visioner, og lo-
kalcentrene kommer fremover til at hedde Folkehuse. 

Visionen er et folkehus for alle. 
Folkehusene er rammen for:

 
 
 

• Frivillighed – husenebæres af  lokale frivillige kræfte
• Fællesskaber – husenes rammer og aktiviteter fører 
til flere fællesskaber
• Foreninger – husene samarbejder med lokale for-
eninger omkring visionen
• Forebyggelse – aktive og sunde fællesskaber for-
bygger ensomhed og øger livskvaliteten 
                                     
Fokusområder og indsatser:

1. Borgerne skal have kendskab til folkehu sene og 
deres muligheder. Husene skal være synlige i lokal-
området.
2. Husene skal være åbne og tilgængelige, så man kan 
komme ind ad døren og bruge faciliteterne på alle 
tider af  dagen.
3. Det gode værtskab er kendetegnende for folke-
husene. Man skal føle sig velkommen og have lyst til 
at blive lidt længere. 
4. Folkehusene skal rumme mangfoldige og inklude-
rende aktiviteter og fællesskaber, hvor alle kan være 
med. Brugerne af  husene skal i højere grad motive-
res til at blive medskabere og forpligtes til at tage del 
i udviklingen af  folkehusene.

Nyt fra Lokalcenter Næshøj

Nak og æd i Afrika og USA – Foredrag med Jørgen Skouboe

Glædeligt forår ønskes alle – og velkommen til fore-
drag på Næshøj d. 22.4. med Jørgen Skouboe – kendt 
fra TV- udsendelserne Nak og Æd.

Emnet er NAK OG ÆD I AFRIKA OG USA. Se 
evt. omtale på hans hjemmeside: https://www.joer-
genskouboe.dk

Oplysninger om tid og tilmelding finder man i Næs-
høj Nyt marts og april nummer. Næshøjnyt kan ses 
på Harlev appen og Næshøjs hjemmeside samt på 
Næshøjrådets facebookside:  https://www.facebook.
com/groups/193871315978429
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Af  Ditte Godske Jensen

Forår på biblioteket
Nu er foråret på vej og selvom det for mange betyder 
starten på havesæsonen, er der som altid tilbud om 
indendørs kultur på biblioteket i Harlev og de øvrige 
biblioteker i kommunen. Her kommer et udvalg med 
noget for enhver smag:

Film for de yngste
Mandagene 7. marts, 4. april og 2. maj kl. 10.00-10.30
For 2 til 5-årige børn i selskab med voksne. Find plads 
på trappen i biblioteket, hvor vi viser en håndfuld kor-
te film med forskelligt tema fra gang til gang. Her er 
det tilladt at småhviske under filmene og børnene må 
gerne gå til og fra efter behov og koncentrationsevne 
- der er god mulighed for leg nær filmtrappen. Tilmel-
ding er ikke nødvendig, bare duk op. Daginstitutioner 
er meget velkomne til at deltage.

Forfatteraften: Paul Smith og ’Kampen om Stau-
nings Stol’
Torsdag 10. marts kl. 19.00-21.00
Kom og mød forfatter Paul Smith og få indblik i en 
utrolig begivenhedsrig periode i dansk politik, når han 
fortæller om sin dokumentariske spændingsroman 
’Kampen om Staunings Stol’. 
Harlev Biblioteks Venner serverer kaffe i pausen, og 
det er gratis at deltage, men tilmelding er påkrævet. 
Bestil en gratis billet på www.aakb.dk eller kom forbi 
bibliotekaren.

Læs og snak! Harlevs åbne læsekreds
Torsdag 24. marts kl. 19.00-21.00
Kan du lide at læse og vende det læste med andre? Så 
kom og vær med i Harlevs åbne læsekreds!
Læsekredsen ledes af  tidligere bibliotekar Dorte Vind, 
der denne gang har udvalgt romanen ’Højsangen fra 
Palermovej’ af  Anette Bjergfeldt, en humoristisk og 
meget populær bog fra 2020. Bogen kan lånes og af-
hentes på biblioteket ca. en måned før læsekredsen 
mødes, tilmelding hos bibliotekaren.

BogCafé
Torsdag 7. april kl. 16.00-17.00 
Som noget nyt er der startet en bogcafé op på biblio-
teket, hvor hygge og samvær er i højsædet. 
Her kan man fortælle om en god læseoplevelse, læse 
en særligt god passage højt og høre andres gode for-
slag til nyt læsestof. Det kræver kun, at du har lyst til 
hyggeligt samvær med nye bekendtskaber og har in-
teresse for bøger. Arrangementet er blevet til på bor-

Nyt fra biblioteket

Kaj Mikkelsen, Henning Gissel, Anthon Nielsen, Inger Graversen, Ruth Kaae
Foto: Aksel Buchard
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gerinitiativ, og vi starter ud med at afholde caféen en 
gang om måneden, men er der stor interesse øger vi 
meget gerne hyppigheden. 
Der serveres kaffe, te og lidt sødt. Tilmelding er ikke 
nødvendig, bare duk op. 

Babycafé for forældre og børn på barsel
Torsdag 05. maj kl. 10.00-11.30
Savner du at mødes og udveksle erfaringer omkring 
din baby? Så kom til babycafé på Harlev Bibliotek. 
Her tager vi aktuelle emner op og der er mulighed for 
at snakke med andre forældre og udveksle erfaringer. 
Se mere på www.aakb.dk. 

Arrangementer på andre biblioteker:

Åbys IT-café 
Hver tirsdag kl. 14.00-15.00 Åby Bibliotek
Har du problemer med din pc, tablet eller mobilte-
lefon? Eller skal du have hjælp til noget på nettet? 
Så kom forbi Åbys IT-café, hvor vi har ekstra tid til 
at hjælpe, give gode råd og ny inspiration. Medbring 
gerne din egen bærbare computer, mobil eller tablet. 
Tilmelding ikke nødvendig.

Kreaklubben på Tilst Bibliotek
Hver torsdag 14.30-16.00 Tilst Bibliotek
For børn fra 8 år. Kreaklubben er et åbent forum, 
hvor vi hver uge hygger og snakker over en kreativ 
aktivitet. Vi maler f.eks. på sten, nørkler med garn og 
laver kreative ting med kasserede bøger. Tilmelding 
er ikke nødvendig, bare duk op.

Påskepynt for hele familien
Lørdag 26. marts kl. 10.00-13.00 Åby Bibliotek
Tag familien under armen og kom til en hyggelig krea-
dag på Åby Bibliotek. Tilmelding er ikke nødvendig, I 
møder bare op og finder krea-bordet.

Forfatteraften: Mikael Josephsen
Tirsdag 26.april kl. 19.00-21.00 Åby Bibliotek
Mikael Josephsen er en forfatter, der siden sin debut i 
1986 med ’Alkoholine’, har skildret mennesker, når de 
er allermest sårbare. Han er stemme for de knækkede 
mennesker, der lever på samfundets bund. Denne af-
ten fortæller han om sin seneste roman ’De andre’. Se 
mere på www.aakb.dk.

LiteratureXchange – Aarhus Internationale Litte-
raturfestival
9.-19. juni 
Aarhus Kommunes Biblioteker er hvert år med til at 
afholde festivalen LiteratureXchange, der sætter spot 
på skønlitteratur for voksne. Du kan møde udenland-
ske og danske forfattere, opleve litteraturen i samspil 
med andre kunstarter og møde andre med interesse 
for litteratur. Festivalen finder sted på lokationer i hele 
kommunen, og i år er der også arrangementer i Harlev 
i støbeskeen. Følg med på www.litx.dk hvor arrange-
menter og program annonceres. 
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Nyt fra Harlev Framlev 
Grundejerforening

Mandag den 14. marts 2022

Harlev-Framlev Grundejerforening
indkalder til den årlige generalforsamling

Mandag den 14. marts 2022
på Lokalcenter Næshøj i Harlev kl. 19.30

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 7. marts 2022
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: 
       Peter Jacobsen, Claus Gregersen, Lisbeth Johnsen, 
       Bodil Andersen
       På valg som suppleanter er: 
       1. suppleant.:
       2. suppleant.: 

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


