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Orientering fra
Fællesrådet
lEndringer i
forretningsudvalget

Fællesrådets arbejde har
været præget af store udskift-
ninger i forretningsudvalget. I

august meddelte formanden
gennem mange år Anton
Nielsen, næstformand Aase
Christensen og sekretær
Susanne Bennekow at de
ikke ønskede at forlsætte.
Udtræden af forretningsud-
valget ønskedes med
omgående virkning.

Som begrundelse for den-
ne pludselige beslutning gav
Anton Nielsen, at han efter
mange år som formand var
"køft træt og ikke længere
følle al han kunne tilføre Fæl-
lesrådet noget konstruktivt.
Aase Christensen begrunde-
de sin beslutning med mang-
lende tid på grund af et netop
påbegyndt større studium.
Susanne Bennekow har tidli-
gere begrundet sin afgang
med manglende tid på grund
af erhvervsskifte.

Alle tre medlemmer under-
stregede kraftigt, at der ikke
lå nogen form for utilfredshed
med arbejdet i Fællesrådet
bag deres beslutning. Ej hel-
ler, at samarbejdet med de
øvrige medlemmer i forret-
nin gsudvalget havde påvi rket
deres beslutning. Tværlimod

fremhævede de alle, at sam-
arbejdet havde fungeret opti-
malt siden det ekstraordi-
nære repræsentantskabsmø-
de den 10. juni 1997.

På et ekstraordinæd
rep ræsentantsskabsmøde
den 26. oktober blev nyvalgt
Svend Erik Andersen fra
Socialdemokratiet, Karen
Faber som repræsentant for
Andelsboligforeningen Næs-
høj og Jens Aage Weigelt
som repræsentant for Super
Brugsen.

På et efter.følgende forret-
ningsudvalgsmøde blev Ejgil
Rahdek konstitueret som for-
mand, Svend Erik Andersen
som næstformand og Mari-
anne Siem som sekretær.
Palle Refsgård fortsatte som
kasserer.

Paraplyen
Som nogle måske har
bemærket er Paraplyen kun
udkommet en gang i 1998.
Arsagen var, at vor tekniske
redaklør af bladet valgte at
sige stop i begyndelsen af
1998. Samtidig ophørle en
fordelagtig og økonomisk
god ordning med et bogtryk-
keri. Det var derfor nødven-
digt at undersøge andre
muligheder, herunder samar-
bejde med andre lokale udgi-
vere.

Disse undersøgelser resulte-
rede imidlertid i, at Fællesrå-
det bør have sit eget blad.
lkke mindst i lyset af, at Fæl-
lesrådet bør forbedre kom-
munikationen med Harlev-
Framlev området.

Situationen er nu, at der er
skabt et økonomisk funda-
ment for at bladet kan
udkomme op til 4 gange
årligt. Udgifterne vil stort set
svare til udgifterne ved den
tidllgere ordning. Claus Gre-
gersen skal stå for redigering
og opsætning af trykkeklart
blad. Blandt andet disse to
forhold vil billiggøre redige-
ring og trykning. Dette blad
er således første udgave
efter de omfattende ændrin-
ger.

Øn sker ti I trati kforbed ri n-
ger budget 1999
Hveft år far Faellesradet
mulighed for at indsende
ønsker til trafikforbedring og
sanering af veje og stier. For
anlægsbudgettet for 1 999
har Fællesrådet indsendt 2
ønsker.

Gl. Stillingvej. trafiksanering
lnden for de seneste år er
der foretaget visse forbedrin-
ger for at adskille den køren-
de trafik fra gående og cyk-
lende trafik.

I betragtning af at Gl. Stil-
lingvej er en meget befaerdet
vej, som i stor udstrækning
benyttes som skolevej, er
det Fællesrådets opfattelse
at

Fottsættes næste side.......



PARAPLYEN NB. 11 - FOBÅB 1999

Århus Sporvef e linie 55 & 57fra sidste side

påmalede striber ikke er nok
til at adskille trafikken.
Andre steder i kommunen
ses mere effektive foran-
staltninger til sanering af
trafikken. Ønsket har været
fremlørL før og bibeholdes
som 1. prioritet for 1999.

Lilleringvei
På strækningen fra
Rødlundvejens udmunding i

Lilleringvej til Araliavels
udmunding i Lilleringvej er
der hverken cykelsti, forlov
eller belysning. Strækningen
er ca. 200 m og busvej

Det er Fællesrådets opfat-
telse, at denne strækning
frembyder et stort faremo-
ment, idet den, udover
nævnte mangler, er smal og
afviger markant fra den
resterende del af Lillering-
VEJ.

Harlev Byfest
Søger omgående

6 nye medlemmer
til byfestforeningen.

Har du tid og lyst !!

så kom og ha'det sjovt.
Ring !

OlaI 86942373 - Claus 86941545

Ingen alderskrav
alle kan hjælpe.

Århus Sporveje har gennem
flere år haft et fortrinligt sam-
arbejde med Fællesrådet i

Harlev. Det har ført til de
resultater, at linieføringen på
de to buslinier, der betjener
området, linie 55 og linie 57, i

dag har den ruteføring, de
har.

Vi har været indstillet på at
medvirke i et forsøg, som
Fællesrådet har lagt op til.

Det resulterede blandt
andet i, at vi i vinterplanen
1996 på forsøgsplan førle 7
afgange på linie 57 til Fram-
lev. Med stor venlighed fra
Forsamlingshusets side kun-
ne en vendeplads etableres
uden de store ressourcer
Forsøget viste, at behovet
var begrænset, idet antallet
af passagerer i gennemsnit
var under 1 pr. tur Forsøget
blev indstillet, og linie 57 blev
ført tilbage til Lillering på alle
ture f ra sommerplanen 1997

Linie 55 har også flere gan-
ge dannet baggrund for god
diskussion mellem Arhus
Sporveje og Fællesrådet. Det
har fra Fællesrådets side
været et ønske at få linie 55
via Lokalcenter Næshøj, og
såvel Fællesråd som Århus
Sporveje havde, med bag-
grund I henvendelser, et
ønske om at få en bred bus-
dækning af Rødlundvej -

Rødlundparken. Det resulte-
rede i, at man fra sommer-
planen 1998 på forsøgsbasis
omlagde linie 55, således at
den kører via Lokalcenter
Næshøj og til en ny

endestation Rødlundvej
svd'

Forsøget har nu snaft kørt
1 år, og Århus Sporveje har
efter en evaluering af for-
søget besluttet, at omlæg-
ningen ikke længere er et
forsø9. men den fremtidige
linieføring for linie 55 i Har-
lev. Baggrunden for den
beslutning er, at linieførin-
gen via Lokalcenter Næshøj
må anses for at være for-
nuftig. Dermed har beboer-
ne i lokalomradet, hvor linie
55 kører, mulighed for at
komme til og fra centret.
Det er opfattelsen, at den
nye endestation ved
Rødlundvej Syd er den rigti-
ge, set i lyset af de bolig-
byggerier, der allerede er
beliggende langs Rødlund-
vej, men ikke mindst med
baggrund i de kommende
byggerier vest for Bødlund-
VCJ.

Fra Århus Sporveje vil vi
slutte med en tak til Fælles-
rådet for et godt samarbej-
de gennem årene, et sam-
arbejde vi har et ønske om
fortsætter fremover.

Karsten Rohbrand og
Ango Winther

VIL DU VIDE
MERE?

Husk at Fællesrådets
mødereferater er

fremlagt på
Harlev Bibliotek
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Længe 'før tilm kunne ses i

fjernsynet blev Framlev For-
samlingshus bygget. Det ske-
te tilbage i 1903, og byggepri-
sen var den nette sum af
4520 kroner. Af regnskabet
for byggeriet fremgår bl.a. at
nogle naboer har afstået
noget jord til forsamlingshu-
set. Således er et jordstykke
opkøbt for 100 kr. og et andet
'tor 27,17 kr. Alligevel blev for-
samlingshuset bygget for tæt
på to huse med stråtag, og
man måtte betale en bøde
herfor.

En del af pengene til byg-
ning af forsamlingshuset blev
fremskaffet ved salg af aktier.
Gårdmænd betalte 15 kr, og
husmænd og arbejdsmænd
betalte 5 kr. for en aKie.
Ejerne af aktierne fik livsva-
rigt medlemskab af forsam-
lingshuset.

Snart 100 år
Framlev Forsamlingshus har

gennem snart 100 år været
et fast holdepunkt for borge-
re i Framlev, Labing og Hør-
slev. Her kunne man komme
til foredragsaftener, og her
har man festet, når høsten
var køft ind og iforbindelse
med dilettantspil.

Framlev Forsamlingshus
har gennem tiden været
rammen om talrige begiven-
heder, som på forskellig vis
har givet næring til sogne-
fællesskabet.

Forsamlingshuset kunne
man ikke undvære - og dog!
Med fjernsynets indmarch
midt i 50'erne blev behovet
for forsamlingshuset mindre,
og det blev svært at holde
aktiviteterne i gang. En over-
gang så det ud til, at spej-
derne skulle overtage for-
samlingshuset. Men sådan
skulle det ikke gå, man ville
det anderledes.

Brødrene Jens og Arne
Andersen, Knud Nicolajsen
og Arne Lysdal tog ansvaret
i en ny bestyrelse, som

besluttede, at lade forsam-
lingshuset restaurere og
modernisere. Der blev ind-
lagt centralvarme, køkkenet
blev moderniseret, og en
række andre tiltag blev gjort
for at skabe et fornyet grund-
lag for forsamlingshuset. Og
det lykkedes takket være
mange frivillige hjælpere.

Der kom igen liv i forsam-
lingshuset, og det har der
været lige siden. Udlejning til
det ugentlige bankospil og til
en række andre aktiviteter
har gjorl det muligt at bevare
en sund Økonomi, og først i

80'erne fik Framlev Forsam-
lingshus et nyt indgangsparti
og en tilbygning med garde-
robe og nye toiletter, så for-
samlingshuset i dag fremstår
levedygtigt.

John Suffolk er
Framlev Forsamlingshus'
nuværende formand

F ramten Forsam I i ngs h us
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Over det ganske land for-
venter man fastelavnssøn-
dag at se børn i fantasifulde
udklædninger gå tra dør til
dør tor at synge fastelavns-
sange og modtage en lille
skilling. I Harlev - Framlev
området møder man også
de såkaldte Fastelavnssol-
dater .

Drenge og piger, der går
''soldat,' er i alderen fra 4.
klassetrin til 7. klassetrin, og
de ledes af deres konge og
general.

Den soldat, som sidste år
blev valgt til kronprins, er
dette års konge, og kongen
udnævner sin general.

Kongen og generalen går
nu i spidsen for deres regi-
ment af drenge og piger
rundt i byen, hvor de synger
fastelavnsviser og indsamler
penge, som skal gøre det
muligt at invitere alle jævn-
aldrende til fastelavnsgilde
med dans og tøndeslag-
nrng.

2 regimenter
Tidligere var der drenge nok
til at danne 2 regimenter,
som havde hver sit territori-
um og hver sit fastelavnsgil-
de Det ene blev holdt i

Framlev Forsamlingshus og
det andet i Harlev Forsam-
lingshus. Men tiderne ændre-
de sig. Regimenterne blev
slået sammen, og soldaterne
forsøger nu på en lang
fastelavnssøndag at nå frem
til så mange husstande som
muligt.

Fastelavnsgildet
holdes altid

første tirsdag efter
Fastelavn

i

Framlev Forsamlingshus

Her sidst i 90'erne er piger-
ne blevet optaget i soldater-
regimentet og beklæder
poster som konge, prins og
general. I år er Tina Buist
konge, Anne Deuzeman er
prins, og Julie Tranberg er
general.
lfølge traditionen spiser sol-
daterne middagsmad hos
generalens forældre, og
aftensmaden spiser de i

den kongelige familie .

Skønt en sådan fastelavns-
søndag kan være lang og
ofte kold, så er der efter
aftensmaden kræfter til at
tælle pengene op og til at få
klaret andre vigtige gøre-
må1.

Der skal blandt regimentets
piger og drenge udpeges en
kronprins, som næste år
skal være konge, og hver
soldat skal udpege en pige
eller dreng, som skal invite-
res til fastelavnsgildet.
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Amatørteater i 25 år

I de fleste af Framlev For-
samlingshus' snaft 100 årige
historie har opførelsen af
komediespil og dilettantspil
været blandt årets højde-
punkter.

De første mange år var
betingelserne for at øve og
opføre dilettantspil vanskeli-
ge, men med en tilbygning i

1938 fik forsamlingshuset en
fast scene og dilettantspille-
ne blev herefter opfø11

regelmæssigt indtil 1 955.
På dette tidspunkt fik man-

ge hjem eget fjernsyn og
dermed eget teater'.
Udviklingen var ikke gunstig
for driften af forsamlingshu-
set og det fællesskab, som
knyttede sig heftil.

Oprejsningens dag

I 1973 lykkedes det en vilje-
stærk bestyrelse med for-
mand Knud Nikolajsen i

spidsen at få genoplivet
dilettantspillene. Det skete
med opførelsen af stykket
''Oprejsningens dag , som
havde premiere den 21.
februar 1973. lnstruktøren til
dette stykke og siden hen til
en række andre teaterstyk-
ker var Jens Andersen.

Spotlight

Dilettantspillene overgik i

1990 til den nystartede tea-
tedorening "Spotlight 

, som
siden da har videreføfi den
gode folkelige tradition.
Blandt initiativtagerne til den-
ne forening var Ole Hand-
berg og Jens Aage Weigelt,
som i dag er foreningens for-
mand.

Spotlight hører til i Framlev
Forsamlingshus, hvor der
øves onsdag aften.
Til gengæld for husly og var-
me opfører Spotlight hvefi år
2 forestillinger.

Den ene i forbindelse med
høstfesten og den anden i

det tidlige forår.

Jubilæums sæson

Dette forår kan folkene bag
Spotlight markere den
25'ende sæson efter genop-
tagelsen af dilettantspillene i

1 973.
Det sker den 20. marts,

hvor der er premiere på lyst-
spillet Herren går på jagt 

,

som også har været opførti
fjernsynet.
Foreningen Spotlight har i

dag 43 medlemmer. Har du
interesse for teaterarbejde på

scenen eller som praktisk
medhjælp, så hører Spotlight
gerne fra dig.



Årstiden gør dog at der også
sælges lidt juleting, men
julen må ikke være den
dominerende Ydermere kan
det siges at Galleri-Cafeen'
er kommet for at blive, her er
der flere fristende tilbud hvor
sulten kan stilles mens man
planlægger gaveindkøb

Vi arrangørere kalder os
''De Kreative Hænder.
Bag navnet gemmer sig fem
kreative piger, Anne Grethe
Jensen, Sussi Siv lbsen, Lis
Rasmussen, lngemargrethe
Fiirgaard og Linda Fiirgaard.

De Kreative Hænder sæl-
ger selvfølgelig også egne
produkter på markedet.

PARAPLYEN NR. 11 - FORÅR 1999

Susi Siv lbsen & Lis Rasmussel
Fra markedet 1996

Vi har fået mange positive
tilbagemeldinger på vores
ide, og med de mange
besøgende (ca. 1 500 i

1998) var der stort pres på
den lille landsby, specielt
hvad angår de mange biler
der skulle have en parke-
ringsplads.

Allerede nu er planlæg-
ningen af markedet søndag
den 14. november 1999 i

fuld gang Arrangørerne
røber dog ikke dette års
nyheder.

På gensyn.

De Kreative Hænder

Gaue
Galleriet.

Vi er fem lokale piger, der for
to år siden prøvede at arran-
gere marked i Lillering i

november Det blev en stor
succes og er siden blevet en
tilbagevendende begiven-
hed, men ingen tradition
uden fornyelse. ldeen er, at
der hvert år skal være en vis
grad af udskiftning, så der
på nogle stande vises nye
kreative ting.

Der skal være balance i

tingene, så det sikres at der
er kunsthåndværk af meget
forskellig art samt at kvalite-
ten er i top Der lægges
vægt på at det hovedsageligt
er gaver af enhver art, der
kan ses og købes.


