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PARAPLYENNR,S-SOMMER

HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR?
. AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd.
Alle medlemsforeningerne kan benytte aktivitetskalenderen - brug
den flittigt, men husk altid deadline (star på aktivitetskalenderen).

UNDGÅ Af ARRANGEMENTER KOLLIDERER !
. KOORDINER ARRANGEMENTERNE. Harlev Fællesråd hJælper
gerne med dette, send os jeres mødekalender.

SKRIV TIL PARAPLYEN!
. PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemsforeningerne.
Indlæg modtages gerne på disk - MAC eller PC-format.

. NÆSTE NUMMER af Paraplyen forventes at udkomme omkring
1. oktober 1996 - deadline:1. august!

. MATERIALE DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,
til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

Harlev Fællesråd:
FORRETNINGSUDVALGET KOLLEKTIV TRAFIK

Anton Nielsen, formand - 86941996
Aase Christensen, næstf. - 86941499
Arne Christensen - kasserer
Preben Arndt - sekretær/presse
Arne Biering
Flemming Lindegård Nielsen
Thorkild Rasmussen
Susanne Bennekov (supp.)

Sv. Thomsen (supp.)

Repræsentanter i aktive udvalg:

BOLIG

Aase Christensen
Thorkild Rasmussen
Arne Biering
Flemming Lindegård Nielsen

TRAFIKALE OMRÅDER

Aase Christensen

Thorkild Rasmussen
Arne Biering

BYPARK

Arne Biering
Arne Christensen

Thorkild Rasmussen

Doris Bindzus
Lene IGath

INFORMATION / BLAD

Anton Nielsen
Preben Arndt
Frits Thomsen
Dorte Vind
læne Krath
Rita Graugaard Pedersen
Hans Peter Madsen

Arne Biering

Paraplyen er annoncefrit område
Harlev Fæ esråd er - som bekendt - en parap ylorening for ca l0 medlemsforeninger i lokalområdet Mange åf dis
se foreninger udglver deres egne blade, hvor de søger dækning for en del af udgi{terne ved hjælp af annoncer
For at undgå at komme i konkurrence med med emsforeningerne, har Fællesrådet derfor bes uttet, at der ikke ska
annonceriParaplyen DerlmodsøgerHarlevFællesrådhvertårÅrhusKommuneometbeøb,derfortrinsviserøre-
mærketti informationogoplysningomFællesrådetsarbejde,ogdeterdi$epenge,derindtilvideredækkerudgif
ter ved udgivelsen af Paraplyen
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Grundighed
og enighed
Qå er det nye nummer al
rJ"Paraplyen" på gaden, og
jeg er glad for, at vi kan frem-
vise et godt blad. Det er min
klare opfattelse, at vores fæl-
lesråd kører i en rolig og sta-
bil gænge. Jeg mener også, at
vore mange initiativer beviser,
at der virkelig er brug for et
fællesråd her i Harlev.

Da det første fæI1esråd
blev etableret for snart en del
år siden, kan jeg huske , at
der var mange skeptikere -
både byrådspolitikere, fore-
ningsmænd og borgere gene-
relt. Man var bange for, at fæl-
lesrådene ville blive så store
og så bredt sammensatte, at
de ville være tandløse.

Erfaringen har vist noget
andet. Som daglig læser af
Arhus Stiftstidende kan man
se, at fællesråd efter fæIlesråd
tager sager op og fighter for
dem; og ofte med et godt re-
sultat.

Efter min mening er det
vigtigste for et fællesråd, at
man gør sig det helt klart, at
man ikke er et mini-byråd.
Man er et fællesskab i et sogn
eller en bydel, og det man kan
stå sammen om, skal man for-
søge at gennemføre.

Det har vi på bedste måde
vist her i Harlev-området, sy-
nes jeg, og jeg vil fremover
bestræbe mig på at arbejde
solidt og grundigt for vores
dejlige område her i den vest-
ligste del af den store Arhus
kommune.

Anton Nielsen

Formand for Harlev Fællesråd

Det nye fællesråd
Harlev Fællesråd har konstitueret sig efter valget, der fandt sted ved re-
præsentantskabsmødet i slutningen af marts måned. På billedet ses det nye
Harlev Fællesråd: Anton Nielsen, formand, Aase Christensen, næsfformand,
Arne Christensen, Preben Arndt, Arne Biering, Flemming Lindegård Nielsen,
Thorkild Rasmussen, Susanne Bennekov og Sv. Thomsen.

Det har fællesrådet
gang i lige nu:
pÅ nrenasENTANTSKABSMØ-
I DET i marls var 23 fremmødte
fra medlemsforeningerne.

Formandens beretning blev
godkendt ligesom såvel regnskab
og budget for det kommende år.

Fra udvalgsberetningerne kan
kort nævnes: Tunnel Harlev - Fram-
lev?, Stortorv i Harlev?, HF's infor-
mationsniveau, stor interesse for
det kommende seniorbyggeri samt
status for byparken.

På arbejdsbordet
Iige nu:
I den kommende tid vil det være
disse emner, Harlev Fællesråd vil
arbejde med:
. BusdriJt til Framlev
. Bedre 1ys- og trafikforhold på

Kettingvej

. Trafikdæmpning i Gl. Harlev

. Tunnel Harlev- Framlev

' Bwarken
. Borgermøde omkring

motorvejen
. Trafikdæmpning og forskønnelse

på G1. Stillingvej
. Nedsættelse af projektgruppe

vedr. seniorbyggeri
. Undersøgelse af pasningsbeho-

vet i daginstitutionerne og den
kommende nye institution.

Så der bliver nok at tage fat på i det
kommende år i Harlev.

læses af alle interes§erede,



"Send loare
Kom med på en kikker
hos Antenneforeningen Har

NTENNEFORENINGEN? Ja-
men har vi da sådan en her i
Harlev?

Ja, det har vi faktiskl Den er ganske
vist endnu ikke særlig stot men
den forsyner dog 151 husstande i
Harlevs vestlige ende med 18 TV-
programmer og 13 radioprogram-
mer.

Kort tilbageblik
Med udgangspunkt i en vis generel
interesse fra Harlev besluttede Sto-
fa for nogle få år siden at etablere et
fællesantenneanlæg i byen. I takt
med at projektet skred frem, viste
det sig dog vanskeligt at skabe det
nødvendige grundlag for at grave
kabler ned overalt. Resultatet blev
derfor dengang, at bynetlet blev
etableret alene på basis af Rødlund-
parken og Bøgeparken på Araliavej.
Det kom dog i visse andre dele af
byen så vidt, at der faktisk blev ned-
gravet kabler, der idag ligger som
såkaldt "passive" kabler - uden
umiddelbar forbindelse til det aktive
forsyningsnet, der altså dækker
Rødlundvej og Araliavej.

Anlægget
Antenneloreningen Harlev driver i

samarbejde med Stofa en modtage-
station der ligger på Lilleringvej, i et
hjørne af Fjernevarmecentralens
grund.

Her står hjertet - masten - p1a-

ceret med en buket af paraboler og
traditionelle antenner, der sikrer
signaler i en god kvalitet til de til-
sluttede brugere. Det er naturligvis
også her at selve kabelnettet ud-
1øber fra.
Antenneanlægget er et moderne
højteknologisk anlæg i lrekvensom-
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rådet 47 til 450 MHz med plads til
38 analoge programmer og med ud-
videlsesmulighed for den kommen-
de digitale kompressionsteknologi,
der vil mangedoble kapaciteten.

Hvad kan man se

- og høre?
Som nævnt sender Antenneforenin-
gen Harlev i dag 18 TV-programmer
og 13 radioprogrammer ud i nettet.
Disse er vist i oversigten på næste
side.

At der p.t. er en ledig kanal i
TV-kanalmønsteret sMdes sam-
menlægningen mellem det gamle Z-
TV og Kanal 6 til den nuværende
kanal 3+. Den ledige kanal er kørt i
stilling til at modtage det nye DR-2,
når den starter sidst på sommeren.

Fremtiden
Når vi snakker kabel-TV, er der fle-
re forskellige muligheder for at se
på, hvad fremtiden byder.
l,ovgivningen på dette område ænd-
res først på sommeren, hvorefter
mulighederne med et slag bliver
helt anderledes, end vi kender idag.

Det bliver tilladt at tilbyde en
række andre tjenester på nettet,
herunder Internet, og alternativ te-
lefoni - og ve1 at mærke ti1 betragte-
ligt lavere priser end markedet i
dag byder på.

Datatransmission over kabel:TV
nettet åbner nem og hurtig mulig-
hed for f.eks. home-banking og
hvåd der ellers er på vej af direkte
data-transaktioner, hvor compute-
ren og kabe)-TV nenet går op i en
højere enhed.

Også TV-mulighederne vil ænd-
re sig: Med den kommende digitale

sendetekno-
logi vil der
blive åbnet op
for nye mulighe-
der som f.eks. indi-
viduelt forskudte ti
der (Se hvad duvil-når du
vill), interaktive TV-kanaler, for
slet ikke at tale om hvad der vil
ske, når der pludselig bliver
plads ti1 flere hundrede kanaler
i et antenneanlæg.

OK, mange af disse ting 1ig-
ger dog stadig lidt ude i fremti-
den, men de kommer, og de
bliver hverdag for os alle sam-
men - vær sikker på detl

KIar til DR-2
En helt anden ting er derimod
lige om hjørnet: Den kommen-
de danske DR-2 kanal. Den bli-
ver alvor allerede den 30. au-
gust i år. Og eet er siklerr:
Alle skal være med til at betale
licens til den - uanset om man
kan modtage den e1ler ej! Og
det er der faktisk temmelig
mange, der ikke kan. DR-2 bIi-
ver en satellit-kana1. der kurr
kan modtages via parabol, så
allerede hvis man ingen para-
bol har, er den udelukket. Men
heller ikke hvis man har err
parabol, kan man være
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sikker: DR-2
bliver nemlig
desværre
ikke placeret
på den satellit,
hvor de fleste
populære ka-
naler ellers

ligger. Det beff-
der at man så skal

ud at anskaffe en ek-
stra parabol, hvis man vil kikke

med og få noget for sin licens.
Der er naturligvis mange og

delte meninger om, hvor dekorati-
ve paraboler er, men hvis der skal
sidde to eller flere på hvert parcel-

hus for at dække behovet, vil der
nok være en del der rynker
br1rrene...
Og så har vi slet ikke snakket
om pengene endnu!
Antenneforeningen Harlev
har ikke disse problemer.
Som før nævnt er den para-
bol, der skal forsy,ne bruger-

ne med DR-2 allerede dre-
jet på plads, så det eneste
der mangler nu, er selve
DR-2 signaletl
Og ved samme lejlighed
har vi sparet miljøet i Har-
1ev for noget i retning af 150
nye paraboler ved siden af
hinanden...

Man
Man
man

r ui er klatttl
TV-PROGRAMMER:

DANSKE:
DRl
ledig kanal (DR2)
TV2
ry3
TV 3+
TV ÅRHUS/DANMARK

SKANDINAVISKE:
NRK
ry4
FEMMAN

TYSKE:
ZDF
5AT 1

RTL
PRO 7
DSF

ENGELSKE:
DISCOVERY /
CHILDRENS CHANNEL
EUROSPORT
MTV

FRANSKE:
TV5

FM-RADIO:

DANSKE:
DR1,DR2,DR3
Radio Viborg
Radio Silkeborq
Århus t, Århus)

UDENLANDSKE:
MTV lyd
RTL Oldie
5ky Radio
StarSat
NDR 2, WDR 2

Antenneforeningen
og Harlev
Det skal ikke være nogen hemme-
lighed, at Antenneforeningen Har-
lev gerne vil udvide sit dæknings-
område i byen. 151 husstande ud af
godt 1500 mulige er jo trods alt kun
10%, og det er ikke ret meget.

Men der plads til flere. Det ene-
ste det kræver er egentlig at til-
strækkelig mange i de enkelte by-
dele giver deres interesse tilkende.
Enten til Antenneforeningen eller til
Stofa.

Med de muligheder fremtiden
byder på, er fordelene indlysende.
Og tilbage står så det evigt sprin-
gende punkl Økonomienl

Økonomien
kan komme med på to måder:
kan KØBtr en tilslutning eller
kan LEJE en tilslutning.

Priserne er p.t.:

Disse priser er incl.
kontingent til An-
tenneforeningen
Harlerl Copy-Dan
afgift, P&T afgift
og diverse pro-

gramafgifter. Priserne er excl.
gravearbejde på egen grund.

Priserne er endvidere incl. ser-
vice, vedligeholdelse samt en
(yderst velfu ngerende) vagtordning
alle dage fra kI. 7.30 il24.00.

Dyrt?
Dyrt er jo et relatM begreb, men
det koster da penge!

Men tiden er jo nok for mange
inde til at gøre op med sig selv om
det nu er klogt at gå og købe en ny
parabol, eller en parabol nr. 2, en ny
satellitmodtager og en ny dekoder
og en ny kortlæser eller to...

For a1le disse ting koster jo
også penge! Og så er man alligevel
ikke engang ordentligt sikret mod
at udviklingen endnu en gang løber
en over ende, så man må ud og ny-
investere igen om kort tid?

I Antenneforeningen Harlev glæder
vi os ti1 at sige velkommen til man-
ge nye brugere i den kommende
tid. Og jo flere brugere vi bliver, jo
bedre vil vi sammen være i stand til
at udnytte de muligheder, fremtiden
byder os - til en fornuftig prisl

Henvendelse kan ske til
Antenneforeningen Harlev
v. formand Aase Christensen,
Rødlundvej 42
Tlf. 86 94 14 99

Eller til Stofa, tlJ. 86 19 45 88
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lJ ARLEV-FRAMLEV Clundejer-
I Ilorening er i fuld gang med al

støbe kuglerne til årets folkefest!
Efter planerne skal den finde sted i
den 3. uge i august (uge 34).
Programmet er endnu ikke fastlagt i
detaljer, men her er et lille kig bag
kulisserne, såvi kan se, hvad de har
gang 1:

. "I-ær din bil at kende"

- et specialkursus for damer (!)
. Demonslration aI kalastrofe-

opkald med FALCK, Politi og
brandvæsen

o Helikopterrundfll,vning
. Hundedressur
o Kræmmermarked
og så naturligvis...
. Asfaltbal

.fuq PO'T

Ny postkasse
på NæshPiueivei!
EOR NOGLE ÅR StOeru blev der
I sendt el brev (!.) til Postvæsnet
med et ønske om en ny postkasse
på Næshøjvej. Nærmere betegnet
ved Lokalcentret og Rødlundpar-
ken.

Om dette brev var længe un-
dervejs, skal vi lade være usagt -
men det tog sin tid inden postkas-
sen kom...

Nu er den her endelig - til g1æ-

de for de ganske mange beboere i
dette område af byen.

Den nye postkasse tømmes
dagligt kl. 17.30.

Flugtsl«ydning
R ET ER IGEN SOMMER , og de
lJ.rng" forskellige udendørs ak-
tiviteter er igen godt i gang. Æ1ere-

de den 11. april startedejægerne i
Harlev Jagdorening deres flugt-
s§dning ved Harlev Mose. Ca. 90
jægere mødes regelmæssigt på s§-
debanen for at dygtiggøre sig til ef-

terårets jagter. Mange kommer na-

turligvis også, fordi de betragter
flugts§dning som en god og for-
nøjelig sport, samt for at nyde det
gode sociale miljø, der er i Harlev
Jagtforening .

S§debanen ved Tåstrup Mose har
nu eksisteret i ca. 60 år, og mange
unge, vordende jægere har her gen-

nem årene fået en god og grundig
undervisning i at bruge og omgås
et haglgevær.

For nogle år siden blev blyhaglene
erstattet afjernhagl, som er fulds-
tændig uskadelige for naturen. Li-
geledes er de lerduer, der anvendes

i dag uskadelige for miljøet.
For at mindske støjen fra s§deba-
nen, arbejder jagtforeningen på at få
vendt banen, således at der s§des
ud over mosen i stedet for op mod
byen.

Der s§des hver torsdag aften fra kl
18.30 til 21.00 frem ti1 den 1. august.
Lørdag den 1. juni er der præmie-

s§dning fi:a kl. 10.00 til 18.00.

l-ørdag den 3. august er der spon-
sors§dning fi:a ki. 10.00 til 18.00.

Med denne 1ille redegørelse for
flugts§dningen ved Tåstrup Mose,
ønsker Harlev Jagdorening alle en
god sommer

, , AB,ENT HUS
I A,RRANG.EMENT
Har du llyst til at. opleve,. hvor'ledes
jægerne dyrker flugtskydning, er
du.velko. mmqn på skyd.ebanen

TORSDAG DEN l3.JUNI
Vi.håber på mahge gæste denne
aften. Der er gratis instuktion i

flugtskydning, så hår du lyat til at
p!'øve om du ke,n ianime et par [er-
duer, så er chå,hcen,her. Denne af-
t6n stårier vi k.| 18.00:

Bestyrelsen.
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Uuggestue i Harleu?
o
/f, RHUS KOMMUNE BESLUTTE.

AOf i lorårer 95. at rnarr villc lavc
32 vuggestuer om ti1 integrerede in
stitutioner til børn fr-a 0-6 år Be-
grundelsen var, at man derved fik
flere institutionspladser ti1 børn fra
3-6 år, hvilket er en stor mangelvare
i A,'hr. korrrnunc. De rnang)cnd-
pasningsmuligheder til børn fra 0-3

år ville man få opfyldt ved at ansæt
te dagplejere.

I januar fik vuggestuen i Harlev
besked på, at institutionen sku1le
omstruktureres i løbet af efteråret
96. Kommunen vil1e lave en lntegre-
ret institution n.red 40 børn fra 3-6 år
og 12 børn [ra 0-3 år. Da l'eknisk
Iiorvaltning i januar var ude for at
måle arealet i vuggestuens gruppe
rum op, fandt man dog ud al at der
kun kunne være 28 børn lra 3-6 år
og 12 børn fra 0-3 år. Bestyrelsen i
vuggestuen syntes ikke, at vugge-
stuen skulle laves ont. For det
første er veltelisterne i Harlev sto-
re, for det andet er institutionen ef-
ter bes[.relsens mening for 1il1e til
store børn, og 1br det tredje er det
ikke muligt at få ansat dagplejere i
Harlev.

Bestyrelsen besluttede så at
indkalde ti1 et møde lor interessere
de. På det møde blev der nedsat en

arbejdsgruppe, som havde til for-
mål at arbejde for, at vuggestuen
skulle bevares, og at der skulle byg-
ges en ny institution i Harlev, der
sku1le afhjæ1pe ventelisterne.

Arbejdsgruppen besluttede, at
man ville tage kontakt til Harlev
Fæ1lesråd, for at Iå hjælp til at 1øse

problemerne, samt lave en under-
skriltsindsamling.

Underskriftsindsamlingen var
en stor succes. 750 skrev under på,
at man ville bevare vuggestnen og
at man ønskede en ny institution for
at komme ventelisterne ti1 livs.

Harlev Fæ1lesråd og Lone Hin-
dø var med til at arrangere, at der
blev lavet et stormøde for Harlevs

Nejl Benzin er

ikke langtids-

holdbartl

Tap det gamle

benzin al og tag

det med op på

tanken, når du

alliqevel skal op

beboere og rådmand Lis Særkjær
Petersen d. 18. april på Næshøjsko-
len, så man direkte kunne komme
med sine ønsker ti1 kommunen Lis
Særkiær indrømmede, at clet var
umuligt for kommunen at Iå ansat
det antal dagplejere, mar ønskede,
og at kommunens planer derved
ikke kunne gennernføres.

Derfor vil vuggestuen ikke blive
omstrukLureret i denne olngang, og
man vil bygge en ny integreret insti-
tution i Harlev som skal stå klar i
sommeren 1998.

Men arbejdet er ikke Iærdigt
enclnu. For det skal understreges,
at omstruktureringen kun er sat i
bero indtil udgangen af 1996. Det
vil lorrnentlig medføre, at Forældre-
gruppens arbejde vil blive videre-
Iørt i et udvalg under Harlev Fælles-
råd, hvor der, udover at blive arbej-
det for at omstruktureringen sættes
permanent i bero, også vi1 blive
brugt kræfter på at finde en egnet
placering ti1 den nye institution, at
få institutionen op at stå så tidligt
som muligt, at få forbedret skolelri-
tidsordningen, at få oprettet en juni-
orklub og meget mere.

Dette udvalg ser naturligvis ger-
ne, at foræ1dre med interesse i dis-
se emner henvender sig til fæIlesrå-
det, så der kan komme yderligere
skub i sagerne.

PLÆNE. ens plænek|pper der larmede hver

lørdag form ddag? Eiler søndag efter

KIIPPEBSTøJ!'.olnl,,.n., rorvierj0a,e

Nu hvor foråret er over os, er græsset

naturligvis begyndt at grol

0g når græsset gror. skal det na

turligv s klippes!

0g når græsset skal klippes, skal

der pl,stes liv ioen gam,e plæneklip-

per den, der skyndsomt blev skub-

bel ind Dagest i carp0rtel sidsle etre

rår, fordi det begyndte at regne

0g hvordan var det nu lige det

var med den plæneklipper? Larmede

den iøvrigt ikke lge vel meget, sidst

den var startet Eller var det kun nabo-

sammen naboerl 0g - helt ærligt - en

støjende plæneklipper kan spolere

se v den dejligste sommerdagl Tænk

over det, og gØr noget ved det - nul

. Kontroller lydpot
ten eller snarere

lyd dåsen - for den

er som regel ikke

ret stor. Den er ofte

læret eller brændt

efter bare el par

sæsoner, og så bør

den skiftes ud Den er sjældent særligt

dyr. og den er som regel nem at ski[-
te Så er den værste og mestalmin-
delige støjkalde elimineret, 0g forre-
sten går motoren bedre, når lydpotten

er i orden
. Er der benzin på? Ja, eller også står

der noget i dunken fra sidste år. Godt

nok?

efter noget frisk benzinl

Benzinen ændrer sig. når den står for

længe Resultatet er en mere støjende

forbrændinq 0g øget sli0 pa noloren -
.for ikke at nævne startbesværet
. Det samme gælder olien på 4-takts
motorer. Den har heller ikke for godt

af at stå for længe 0g forresten bru-
ger plæneklipperm0t0rer ofte en del

olie. så k0ntrolter lige. 0m der overho-

vedet er olie på inden du stafter.
. 0g trl sidst: Et rent tændrør og et

rent tændrørskabel er nu engang det

bedste middel til en problemfri start

God sommer - uden overdreven støj!
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byparken!
Qelvom foråret lod vente på sig.
Jkom det dog til sidst. Og knap
var sneen smeltet før der blev hek-
tisk aktivitet med arbejdet med vo-
res nye bypark.

I efteråret blev der anlagt stier
og kælkebakken begyndte at tage
form. Nu har man plantet området
til med træer og buske, planeret og
sået græs.

Beplantningen er fordelt på om-
rådet i 10 "øer", hvor der nu er plan-
tet ialt 6.800 planter. Mange med
forskellige former og bær, efterår
og vinter, for at skabe gode betin-
gelser for fuglelivet.

Arbejdet er skredet meget hur-
tigt frem, og i skrivende stund er
parken faktisk færdig - bortset fra
at der ikke rigtig er blade på træer-
ne endnu, samt at græsset ikke er
kommet op...

Der har været planer om at ind
vie den nye bypark i forbindelse
med det årlige St. Hans arrange-
ment, men de sidste meldinger gar
ud på, at området næppe vil kunne
klare en så stor belastning på et så
tidligt tidspunkt.

Men vi skal nu nok få parken
indviet til St. Hans alligevel - også

selvom at vi for det meste er nødt til
holde os på stierne indtil græsset
har fået ordentligt fat, og selvom vi
endnu et år skal lave bål på Næs-
høj's græsplæne. som vi plejer.

Ved indgangen ti1 parken er der
nu placeretplancher, der giver et
indtryk af hvordan det færdige pro-
jekt kommer til at tage sig ud.

De rØde
skousnegle
Mange har set dem, når de har
gået tur i Lillering Skov: De røde
skovsnegle !

Jamen skovsnegle plejer da at
være sorte, hvad er så det her for
noget roderi - hvor kommer de
fra?
De kommer såmænd fra Spanien!

Historien er den, at lærer ved
den daværende Lillering Skole,
Knud Riesberg på en rejse til Spa-
nien for mange år siden fandt dis-
se røde snegle og prøvede at tage
nogle stykker med hjem, for at se
om de kunne klare sig under vore
nordligere himmelstrø9.

Resultatet taler for sig selv: I dag
skal man næsten være uheldig for
ikke at møde en eller f lere af slags-
en i Lillering Skov - ægte, uforfal-
skede, spanske røde skovsnegle.

Men vi skulle lige sige, at det
ikke nødvendigvis behøver at blive
regnvejr af den grund...

Som merferiea ktiuiteter 1996

//\GSÅ I ÅR planlægger kommu-
Lf n"r. Fritds- og Kulturlorvalt-
ning en lang række ferieaktiviteter
for skolebørnene i sommerferien.

Formålet er nafurligvis, at som-
merferien ikke skal føles alt for
laaaa ng ogtræææ1s...

Spøg til side - her i Harlev-om-
rådet bliver der også nogle af disse
arrangementer:

. Næshøjskolens Basketball Klub
Basketball på Næshøjskolen
Uge 26 og 31

KI. 10-12 og 13-15

Aarhus Aadal Golf Klub
Golf på banerne på Brydehøjvej
Uge 26, 27 og3l
Kl. 9-14

Harlev I.K., Tennis
Tennis på klubbens baner
Uge 26

Kl. 10-12

Se endvidere ferieavisen, som alle
skolebørn vil få uddelt i ugerne op
til sommerferien.

God ferie!

HUSK AT SVØMMEHALLEN PÅ NÆSHØJSKOLEN
ER LUKKET HELE FERIEN!
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