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Orientering fra
Fællesrådet

At Ejgil Rahbek
ejg i l. ra h bek@g m a i l. co m

Under "Orientering fra
Fællesrådet" behandler vi
de mange henvendelser
om den nye kollektive tra-
fikplan og hvilken betyd-
ning, den vil få for lokal-
området. Der er både ris
og ros til planen, og Fæl-
lesrådet indsender alle
indsigelser og forslag til
forbedringer til Århus
Sporveje.

Ligeledes bringer vi alle
modtagne henvendelser i

forbindelse med Kommu-
nens fremtidige frilufts-
plan. Vi synes, at alle for-
slag er rigtig gode og for-
tjener at blive bragt vide-
re til yderligere bearbejd-
ntng.
Endelig påbegynder vi en
ny portrætserie i dette
nummer af Paraplyen, og
den er forklaret under
overskriften "Harlev i

Hjertet".

Harlev i Hjeftet
"Harlev i Hjertet" er en ny
portrætserie, som fortæl-
ler om spændende men-
neske6 der har haft deres

barndom og opvækst i

Harlev. I dette nummer af
Paraplyen indleder vi seri-
en med et portræt af Jes-
per Sørensen, som er as-
sistenttræner for AGF's
superligahold.

I næste nummer tegnes
et portræt af Morten Aas-
land, der har fløjet F16 ja-
gerfly over Libyen, som
en del af Nato styrken.

I Fællesrådet er vi glade
for at kunne stille vore
spalter til rådighed for en
sådan portrætserie af
menneske6 som alle har
haft deres opvækst og til-
knytning til Harlev.

ldeen til portrætserien
kommer fra Alice Krøger,
som har en baggrund
som journalist på Århus
Stiftstidende. Desuden er
Alice en aktiv Harlev bor-
ge[ som gennem mange
år har deltaget i Harlev
Basket Klub som igang-
sætter og leder. Endvide-
re var hun en del af lærer-
kollegiet på Naeshøjsko-
len, tør hun valgte den
journalistiske karriere.

I Fællesrådet er vi tak-

nemmelige fol at Alice
har stillet sine journalisti-
ske evner til rådighed for
Paraplyen, og vi takker
for hendes initiativ og ser
frem til et godt samarbej-
de.

Omlægning af
buslinjer
Fællesrådet har fået en
del henvendelser om
uhensigtsmæssigheder
og fået forslag til, hvor-
dan den nye kollektive
trafikplan kan blive bedre
i vort område. Fællesrå-
det er taknemmelig for de
mange henvendelser og
takker for den store inter-
CSSE.

Planen skal evalueres i 2.
halvår af 2011, og eventu-
elle ændringer skal be-
sluttes og sættes i gang
allerede inden december
2011. for at kunne indgå i

som merkørep lanen 2012.

Fællesrådet har indsamlet
de modtagne indsigelser
og forslag til eventuelle
ændringer og sendt dem
tll Århus Sporveje.

Det vil være uoverkom-
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meligt at bringe alle indsi-
gelser og forslag, så her
kommer nogle udvalgte.

Stoppested for linje 113
ved T-kryds på Lillering-
vej, hvor Lærkesvinget
udmunder:
Det undrer mange borge-
re, at det er lovligt at
etablere stoppested i

begge sider af vejen så
tæt påT-krydset, hvor
Lærkesvinget udmunder
Det undrer også os som
medlemmer af udvalget
for Trafik og Veje, og vi vil
gøre Århus Sporveje op-
mærksom på de mange
farlige situatione[ som
dette vil medføre. I for-
vejen er T-krydset et far-
ligt kryds, hvor for stor
fart på Lilleringvej kombi-
neret med dårlige over-
sigtsforhold ved udkørsel
fra Lærkesvinget ofte
frembringer farlige situa-
tioner

Linie 35:
Ruten bør forlænges til
Viby Torv alle afgange.
Her er der mange andre
linjer at skifte til, hvor-
imod et skifte i Stavtrup
er for usikkef da der kun
er linje 11 at skifte til.
Usikkerheden forøges
yderligere ved det for-
hold, at linje 11 ikke har
mange afgange, og så
står man i Stavtrup og
kan ikke komme videre.
Forholdet er mest usik-

kert om eftermiddagen.

Linje 11:
I myldretiden er linjen så
overbelastet, at det er et
"gedemarkedi' uden lige,
som en borger udtrykker
det. Samme borger me-
ne6 at antallet af stoppe-
steder inde i byen godt
kunne reduceres. Ruten
bruger iforvejen megen
tid på at skulle ned gen-
nem busgaden.

Busstoppesteder
i Harlev generelt:
Det opfattes som positivt,
at busforløbet nu går
gennem centrum af Har-
lev i stedet for at køre på
Stillingvej, hvor der hver-
ken er boliger eller butik-
ker.

Det opfattes også posi-
tivt, at der i den nordlige
ende af Gl. Stillingvej er
kommet et ekstra stop nu.

Til gengæld opfattes det
meget negativt, at der
ikke er etableret et stop-
pested som erstatning for
stoppestedet på Edelhof-
vej, og det foreslås, at
der hurtigst muligt etab-
leres et stoppested i beg-
ge retninger i nærheden
af krydset Edelhofvej/Gl.
Stillingvej. Som det er nu,
er der en strækning på
830 m mellem stoppeste-
det Nyvangsvej i den
vestlige ende af Vestervej

og stoppestedet ved
Næshøjskolen. Det er for
meget.

Busskure:
Flere borgere har givet
udtryk fo6 at busskure
generelt skal placeres i

den side af vejen, hvor
passagererne venter om
morgenen, og det vil
f.eks. sige på Gl. Stilling-
vej i østlig side, nu da
linje 11 kører nordpå op
ad Gl. Stillingvej.

Antallet af afgange:
Flere borgere har givet
udtryk for; at med så
mange ændringe6 vil der
være nogle borgere, som
ikke længere har et stop-
pested "lige uden tor dø-
ren". Til gengæld er der
mange, som synes, at vi
nu er meget privilegerede
med fire busser itimen
på hverdage. Det betrag-
tes som en væsentlig for-
bedring.

Kommunens
Friluftsplan
Århus Kommune arbejder
på forskellig vis på at
skabe bedre betingelser
for friluftslivet og et vig-
tigt element i den forbin-
delse er lokalisering og
etablering af stier og ruter
i de forskellige områder af
Århus.
Er der særligt populære
stl-forløb og rute[ som



FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

kan fortjene større op-
mærksomhed?
Er der oversete grønne
område4 som bør gøres
mere tilgængelige?
Er der kulturh istoriske
elemente6 som fortjener
at blive omtalt?
Er der andre tiltag, som
kan forbedre friluftslivet i
vort lokalområde?

Fællesrådet har allerede
fået mange henvendelser
om særlige stiforløb og
friluftsliv i det hele taget,
og det takker vi for: Det er
lykkedes os at få mulig-
hed for at fremsende
yderligere forslag og Øn-
sker; så vi modtager ger-
ne flere henvendelser fra
borgere i Harlev området.
Nedenfor følger forslag,
som vi har modtaget fra
borgere i området indtil
nu, og vl citerer direkte
deres mails/breve neden-
tor.

Henvendelse nr. 1:
"Ruter i Harlev-Framlev
området:
Stal I i n g gård svej-Tåstru p
Byvej. Passage over Sil-
keborgvej fra Gl. Harlev
siden må gerne gøres
mindre stejl og lettere at
passere. På Tåstrupsiden
må der gerne komme en
fast passage over grøf-
ten.
Snåstrupvej-Silkeborgvej
ved Snåstrup Mølle. Hvis
der ikke er etableret ad-

gang via J. Aa. Weigelts
mark, må det gelne over-
veJes.
Gl. Stil lingvej-Tåstrupvej.
Vejspærring nederst på
Gl. Stillingvej er vanskelig
at passere med cykel.
Tåstrup Mose. Hvis der
endnu ikke er adgang til
naturen ved mosen, fra
Tåstrup, vil det være dej-
ligt at få det.
Frøkjærvej-Gl Silkeborg-
vej. Lille sti ud til lande-
vejen giver mulighed for
en lille rundtur:

Kulturhistoriske
elementer i Harlev-
Framlev området:
Den tidligere landevej
igennem byen. Sporene
efter landevejen i form af
gamle vejskilte, gamle ki-
lometersten, m.v. bor be-
vares. Levnene fra en
svunden tid må gerne
fremhæves, så nye bebo-
ere opdager historien i

byen.
Hammelbanen. De sidste
rester af Hammelbanen
bør bevares. Banens rute
igennem byen kan marke-
res. Ruten igennem land-
skabet markeres. Dele af
banen kan omdannes til
cykel/gangsti med forbin-
delse til de omkringlig-
gende biveje.

Byens gamle bygninger
Bygninger som f.eks. me-
jeriet, kroen, den gamle

brugs, stationen, kommu-
nekontoret, osv bør beva-
res. "

Henvendelse nr. 2:
"Min mand og jeg går tit
tur i området, ikke mindst
fordi vi har hund. Der er
mange gode ture, og må-
ske er det største pro-
blem kendskab til mulig-
hederne. Blandt mulighe-
derne vil jeg her nævne
sporet fra Harlevholm op
mod Gl. Harlev Jeg ved
ikke hvem, der lægger
jord til og hvem, der hol-
der sporet, men begge
har tak til gode.

Når jeg nævner det med
hund, er det fordi hunde-
folket er blevet friluftsli-
vets "rygere".
Jeg vil trække en gammel
traver af skuret, ved for-
slag om et afgrænset fri-
rum, hvor hundene kan
gå løse og tumle sig i fri
dressur Ved motorvejens
afkørsels- og ti lkørsels-
rampe ved Stillingvej lig-
ger 2 grundstykker, hvor
hverken kultur eller natur
kommer til deres ret med
den nuværende pleje.
Mit forslag er; at Harlev
kompenseres af ejende
myndighed for motorvel-
ens gener - for der er
gener i den nordlige del
af Harlev trods mure og
volde - ved at stille et
eller begge grundstykker-
ne til rådighed for en fri
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hundegård, det vil sige et
indhegnet område, hvor
det er tilladt at gå med
sin hund uden snor; så-
fremt den ikke er aggres-
siv - og som holdes far-
bar for brugerne. Nogle
steder kaldes et sådant
område en hundeskov.
Det er vel overflødigt at
gøre opmærksom på, at
der er rigtig mange
hunde, og dermed også
hundeejere i Harlev."

Henvendelse nr. 3:
"Jeg har set på et gam-
melt kort, at der er en sti
fra Tåstrupvej til Bøge-
bakken.
Midt på Bøgebakken

Harlev i Hjertet er en ny
portrætserie, som fortæller
om spændende menne-
sker, der har haft deres
barndom i Harlev. Assi-
stenttræner hos AGF's su-
perligahold Jesper Søren-
sen giver bolden op.

Af Alice Krøger
hkroeger@stof anet.dk
Der er fuldstændig stille i

Næshøjhallen en varm maj-
dag i 1989. Kun kuglepenne-
nes skratten over papiret
høres, mens 9. klasse elever-
ne skriver dansk stil. Pludse-
lig lyder en sagte snorken.
Kun de færreste opdager

drejer man ned ad
Tåstrup Søvej (der er et
skilt med privat vej og
blind vej) og kører forbi
gården Søholt ned til
gården Tåstrupgård.

Fra Tåstrupgård har der
været en sti over til Tå-
strupvej til den grusvej
der tører til skydeklub-
bens hus.
Jeg har talt med beboer-
ne, og de fortælle6 at den
nu afdøde ejer af Tåstrup-
gård pløjede vejen op
fordi den gik forbi hans
gård.
Jeg undrer mig ove6 at
man uden videre bare
kan fjerne en sii, der på

det, men for Jesper Søren-
sen står det prentet i hukom-
melsen. Knægten fra Syd-
bakken er simpelthen faldet i

søvn under eksamen.

- Det var pinligt.
Jesper Sørensen smiler ved
erindringen.
I dag er han til eksamen hver
eneste weekend som assi-
stenttræner for AGE

- Jeg var simpelthen så træt
dengang, for jeg havde lige
været til EM for U 16 hold,
fortæller Jesper SØrensen,
der som femårig snørede
sine første fodboldstøvler på
banerne ved Næshøjskolen.
Tiden i HIK blev kort. Jespers

et kort er markeret som
en offentlig sti, men
kunne vi ikke få den sti
etableret igen."

Henvendelse nr.4:
"For flere år siden var der
opstillet en bænk på
Næshøjvej ved Næshøj-
en. Der er stadig fliser på
stedet. Vi er flere ældre,
der savner den bænk, når
vi går op ad bakken med
vores indkøb, og det vil
glæde os, om man der
kunne få et lille hvil og
samtidig nyde udsigten.
Der er stor tilfredshed
med Byparken med de
fine stier og forårsblom-
sterne. "

morfar var ungdomstræner i

AGF og hans onkel spillede
på AGF's førstehold, og der-
for var det naturligt, at storta-
lentet allerede som 10-årig
trak i den hvide trøje.
Det forhindrede dog ikke den
boldbegavede knægt i at hu-
sere i Harlev med alle de
bolde, han kunne komme i

nærheden af.

- Jeg var aldrig hjemme,
men mine forældre vidste
altid hvor jeg va6 Om som-
meren på fodboldbanen og
om vinteren i Næshøjhallen,
fortæller Jesper Sørensen,
der i flere år spillede både
håndbold, fodbold, badmin-

il

I

Harlev i Hjeftet
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Jesper i aktion på fodboldbanen

ton og bordtennis.
Han husker tiden i Harlev
med stor glæde.

- Den minder mig om alt
mulig godt og trygt. En god
skole, gode faciliteter og
gode fodboldbaner
Som 14-årig blev han udtaget
til U15 landsholdet, og be-
gyndte et liv i fodbold Et liv,
der foreløbig rummer 310 su-
perligakampe for AGE FCK
og AB, et job som kommen-
tator for TV2 Sport og en
plads som assistenttræner
hos dem, der er "stolte som
få". Og også et liv, hvor fod-
boldnørden har erhvervet en
bachelorgrad i økonomi fra
Aarhus Universitet.
- Jeg har aldrig tænkt, at jeg
kun skulle leve af fodbold, og
jeg har aldrig følt, at det var
et offer at bruge så meget tid
på sporten, siger Jesper Sø-
rensen, der selv om den dan-
ske stil til 9. klasses eksamen
blev skrevet i søvne, fik gode
karakterer og året efter be-

gyndte på Viby Amtsgymna-
SIUM.
Allerede som 18-årig løb den
unge midtbanespiller ind på
Arhus Stadion og spillede sig
hurtigt til en plads på AGF's
førstehold. Kort efter studen-
tereksamen startede han på
Aarhus Universitet. Men selv
om studierne gik efter pla-
nen, så det helt anderledes
ud på banen
- Jeg havde altid været vant
til at være den bedste, men
pludselig slog jeg slet ikke
igennem, husker Jesper Sø-
rensen. der valgte at sige ja
tak til en kontrakt først med
FCK og senere med AB. Et
valg, der skulle vise sig ikke
blot at give gode præstatio-
ner på banen, men også
venner for livet.
- Jeg havde en dejlig tid I

København. Modenheds-
mæssigt og menneskeligt
voksede jeg. Der kom friske
øjne på mit spil, og jeg kun-
ne godt lide den københavn-

ske mentalitet, hvor der er
højt til loftet, og hvor man
gerne må være god, fortæller
Jesper Sørensen. Næsten 10

år blev det til i København.
For seks år siden vendte han
og hustruen Pernille hjem til
Arhus, hvor Jesper Sørensen
i 2007 spillede sin sidste su-
perligakamp - og fik sit ene-
ste røde kort i karrieren. Det
forhindrede dog ikke AGF i at
ansætte den rutinerede an-
fører som assistenttræne6
hvor han i dag får mange
skulderklap for sin indsats.
Det får ham dog ikke til at
SVæVE.

- Jeg kan også godt huske,
da det gik den anden vej.
Arhus har 100.000 trænere,
der ved, hvordan fodbold i

AGF skal spilles, smiler Jes-
per Sørensen, der stort set
hver dag tager sin cykel til
banerne på Fredensvang,
hvis turen da ikke går til Høj-
bjerg Badmintonklub for at
spille med de to ældste dren-
ge af det trekløver, Jesper er
blevet far til.
Besøg i Harlev bliver det
sjældent til.
- Det var både skægt og
skraemmende at være med til
Næshøjskolens 50 års jubi-
læum. Alle de ansigter man
kunne genkende, men ikke
huske navnene på, siger
Jesper Sørensen, der tog en
tur rundt i Harlev for at se,
hvordan byen er vokset.
- Jeg undrer mig bare over;
at der ikke er fulgt flere facili-
teter med, når nu der bor så
mange flere, end dengang
jeg boede der
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Energibesparelser
Af Arne Nie/sen

Du kan blive husets energi-
ekspert og spare op til 3-
5000 kr. pr. år på energi.
Den 4. oktober deltog Fæl-
lesrådet i det årlige møde
mellem Teknik og Miljø og
fællesrådene i Aarhus kom-
mune.
Et af emnerne var energibe-
sparelser
Hensigten var atfå flere bor-
gere til at se fordelene ved at
få foretaget energibesparen-
de foranstaltninger i deres
boliger
Det blev anbefalet, at man fik
udarbejdet en energiprofil på
sin bolig og efterfølgende få
en handlingsplan med forslag
til forbedringer.

Du kan gøre det selv ved at
gå ind på hjemmesiden:
www.aarhus.husetsweb.dk
Husetsweb er en energibe-
regner, du kan bruge til at
analysere din bolig energitil-

af Arne Nielsen

Flere gulerødder og
færre løftede pegefingre

Det skal være slut med de
løftede pegefingre i sund-
hedsdebatten. I hvert fald
hvis det står til borgerne i

stand. Når du bruger "Hu-
setsweb" får du:
o Et overblik ove[ hvor din

bolig er stærk eller svag,
rent energimæssigt set.

o En prioriteret liste ove6 hvil-
ke energibesparelser det
kan betale sig at igangsæt-
te, hvis du følger en hand-
lingsplan og et budget.

Søg energisparetilskud til
energibesparelser
Du kan søge energisparetil-
skud fra AffaldVarme Aarhus,
hvis du vælger at igangsætte
et energ ispareprojekt.

Rådgivning
Du har også mulighed for at
rekvirere rådgivning hos Af-
faldVarme Aarhus mod beta-
ling. Eeks. vil man kunne til-
byde en termografisk under-
søgelse af dit hus. Går du
sammen med flere huse på
din gade, kan udgiften til her-
til reduceres.
Kontakt til AffaldVarme Aar-

Aarhus Kommune, og råd-
mand Dodhe Lausten er
helt enig.

"Vi har vænnet os til at snak-
ke om sundhed, som om
sundhed er et mål i sig selu.

Altså: at vi skal dyrke motion

8

hus kan ske på følgende
mailadresse:
affaldvarme@aarhus.d k

Julelysene i Harlev
tændes igen iår...
lgen i år pynter vi byen med
julestjerner - og juletræet vil
stå på den sædvanlige plads
på hjørnet ved Nordea.

Julestjernerne og juletræet
tændes som sædvanlig den
1. søndag i advent.
I år er det den 27. november
kr. 16.00.
Harlevs nye præst, Elisa Mor-
berg Wejse vil holde tale og
tænde juletræet.
Harlev-koret synger julen ind.
Julemanden vil komme og
dele julegodter ud.
Vi glæder os til at se jer, og
håber at rigtig mange vil
bakke op om dette arrange-
ment.
Venlig hilsen
H arlev Erhvervsforening

Ny sundhedspolitik Aarhus
og spise grøntsager, alene
fordi det er sundt. Men bor-
gerne ser anderledes på det.
Det må gerne være rart og
sjovt, og der skal ikke være
I øftede peg ef i ng re i nvo lve -
ret, " siger sundhedsrådmand
Dorthe Lausten (SF).
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For at få inspiration til en ny
sundhedspolitik har Aarhus
Kommune spurgt efter gode
ideer fra borgerne. Og via
hjemmesiden og spørgeske-
maer uddelt på biblioteker og
jobcentre er der indtil nu
kommet omkring 500 forslag
og gode ideer fra borgere i

alle aldre.

Besvarelserne rummer blandt
andet forslag om flere vand-
poster på offentlige steder;
indretning af en voksenlege-
plads for alle og mulighed for
at lave gymnastik ved ud-
valgte stoppesteder De man-
ge forslag har fået rådman-
den til at fundere over hidti-
dig praksis:

"Måske har vi dummet os,
når vi igennem alle årene har
fokuseret snævert på at tale
om sundhed som en isoleret
del af livet i stedet for at løfte
blikket op, og se på d6t som
er dejligt i livet: at det sma-
ger godt, at man grine4 at
man er sammen med venner
og familie, og at man får me-
re selvtiIIid," srger sundheds-
rådmanden, som glæder sig
til at bære resultaterne fra
mødet videre til Byrådet.

Debat på Rådhuset
Borgernes forslag og kom-
mentarer indgik i debatten
ved borgermødet, som Aar-
hus Kommune afholdt tors-
dag den 18. August.

På mødet kom også profes-
sor dr med. Bente Klarlund
fra Københavns Universitet
og gav sit bud på det gode
liv, og bagefter diskuterede
deltagerne sundhed og
sundhedspol itiske udfordrin-
ger.

Resultaterne fra mødet bru-
ges som inspiration arbejdet
med at skrive sundhedspoli-
tikken senere på efteråret.

Hvis man vil vide endnu
mere om arbejdet med den
ny sundhedspolitik kan man
besøge denne hjemmeside.
www.aarhuskommune.dkl
sundhedspolitik

Nyt tra Biblioteket
Af Dorte Vind
dvi@aarhus,dk

Forfatteraften med
Kristina Stoltz
Mandag den24. oktober be-
søgte forfatteren Kristina
Stoltz Harlev Bibliotek. 20 in-
teresserede og spørgelystne
tilhørere havde en god og
spændende oplevelse.
Kristlna Stoltz laeste højt lra
sin roman Æsel, udkommet i

lorårel 2011, og fortalte om
baggrunden for romanen og
arbejdet med at lave re-
search,
Bogen handler om to brød-
res flugt fra Afghanistan til

Sverige og Danmark i 1998.
De to drenge flygte6 som det
der ifagsproget kaldes uled-
sagede flygtninge, dvs. børn
som flygter uden deres for-
ældre eller andre slægtninge.
Kristina Stoltz har søgt at
trænge ind under huden på
selve det at flygte, angsten,
usikkerheden og det, der går
galt. Hun har ønsket at be-
skrive selve flugten, hvordan
foregår det, hvilke ruter bru-
ger flygtningene osv. Det sid-
ste er vanskeligt at finde
frem til, fordi det foregår ille-
galt. Hun har talt med mange
flygtninge og med personale
i asylcentre, og hun har rejst

I

lidt i sporet på de to flygten-
de drenge. Romanen er ikke
bygget over en virkelig histo-
rie, men stykket sammen af
mange f lygtninges beretnin-
ger og så naturligvis skrevet
med kunstnerisk frihed og
kreativitet.
Kristina Stoltz var en levende
og vidende fortælle[ hun
svarede godt og fyldigt på
spørgsmål og delte sine
overvejelser i forbindelse
med romanens tilblivelse
med os.

En rigtig god aften i godt
samarbejde med Harlev Bib-
lioteks Venner
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Kristina Stoltz holder foredrag om sit forfatterskab
Fernisering af
maleriudstilling
Torsdag den 1. december kl
17-18 er der fernisering af
Jette Sloth Vindings maleri-
udstilling.
Jette fortæller om sig selv og
sin kunst Hyggeligt samvær
med servering af gløgg og
pebernødder. Og så skal bil-

Af Frank Kejlberg
fckejlberg@city.dk

I Harlev ldræts Klub får vi
ofte henvendelser om hjælp
til arrangementer. både her i

byen og andet steds Rigtig
mange af disse arrangemen-
ter "aflønnes" og kan give
penge til ldrætsklubben - til
gavn for medlemmerne.
Andre støtter arrangementer
til glæde for byens borgere,
store som små

I alt for mange tilfælde må vi
melde fra grundet vores øvri-
ge frivillige arbejde som le-

lederne selvfølgel ig nydes.
Jettes billeder er udstillet i

november og december
måned Vi samarbejder med
Harlev Biblioteks Venner

Lukket i forbindelse
med julen

I år er Biblioteket lukket fra

fredag den 23. december og
til og med søndag den 1. ja-
nuar
Biblioteket er helt lukket! Der
er altså IKKE adgang i den
ubemandede åbningstid.

Vi ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår!

Du kan hjælpe HIK
dere, trænere e.l. og andre
gange på grund af vanskelig-
heder ved at finde nok frivillig
arbejdskraft til at hjælpe
I enkelte tilfælde kan der
skaffes flere tusinde kroneri
penge som absolut vil gøre
en forskel.

Derfor håber vi at kunne op-
rette en støtteforening, som
hurtigt og effektiv kan spør-
ge deres medlemmer om de
kan hjælpe med det pågæl-
dende arrangement, og som
samtidig kan byde ind med
Iøsning af små opgaver ved
arrangementer i Harlev

En forhåbning kunne være en
selvkørende forening, hvor
medlemmerne (over 16 år)
ville bruge et sted mellem 5 -
10 timer (selvfølgelig også
gerne mere) om året på at
hjælpe ved arrangementer og
"lave penge" til klubbens
medlemmer

Hvis du vil være med i støt-
teforeningen, vil du hjælpe
HlK, bedes du maile
fckejlberg@city dk

Med venlig hilsen
Harlev ldræts Klubs
bestyrelse
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"Smedens Hus" er motivet

I

"Smedens Hus" er moti-
vet på årets julemærke

At Ejgil Rahbek
ejg il. ra h bek@ g ma i l.co m

For toogtyvende gang udgi-
ves det lokale julemærke i

Harlev. Det er igen Harlev
ldræts Klubs Fodboldafde-
ling, der står bag udgivelsen,
og denne gang har tegneren
valgt den meget smukke
ejendom "Smedens Hus" i

Lillering.

"De valgte motiver har altid
været kirker og ejendomme
med kulturel og bevarings-
værdig værdi for eftertiden",
siger Erik Teilmann, som lige
siden starten har tegnet jule-
mærket.

"Smedens Hus" i Lillering er

fra ca. 1790, og det er et helt
naturligt valg i rækken af be-
varingsværdige ejendomme i

lokalområdet. Der er tale om
en særdeles velholdt ejen-
dom, opført helt tilbage i

1790erne og ombygget og
restaureret flere gange. Det
siges, at landsbysmedjen,
var ejet af landsbyens gård-
mænd, indtil smed Karl Ras-
mussen købte smedjen i

1946.

Karl Rasmussen var beslag-
smed og brugte smedjen
indtil sin død i 1961. Hans
enke Juliane Rasmussen blev
boende indtil 1980. og ejen-
domme blev også kaldt for
Julles Hus. De nuværende
ejere har på fornem vis sat
ejendommen i stand både
ude og inde, og i dag frem-

står den som en af vort om-
rådes smukkeste gamle ejen-
domme.

lgen i år koster et ark kun
25,00 kroner. Mærket sælges
sidst i november af fodbold-
afdelingens ledere, som kon-
takter husstandene, og jule-
mærkerne kan efterføl gende
købes i byens forretninger og
pengeinstitut. Der er stadig
også mulighed for at købe
tidligere års julemærker; og
samlingen omfatter jo efter-
hånden en stor del af egens
smukke ejendomme.

Julemærket fremstilles i 1.000
eksemplarer pr. å6 og over-
skuddet ti lfalder Fodboldaf-
delingens Ungdomsfond og
anvendes til ungdomsarbei
det i klubben.

Julelysene i Harlev
tændes igen i år...

Af Harlev Erhverusforening

lgen i år pynter vi byen med
julestjerner - og juletræet vil
stå på den sædvanlige plads
på hjørnet ved Nordea.

Julestjernerne og juletræet

tændes som sædvanlig den
1. søndag i advent.
I år er det den27. november
kt. 16.00.

Harlevs nye præst, Elisa Mor-
berg Wejse vil holde tale og
tænde juletræet.

Julemanden vil komme og
dele julegodter ud.

Vi glæder os til at se jer; og
håber at rigtig mange vil
bakke op om dette arrange-
ment.
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