LÆS I DETTE

NUMMER:
o

Lillering
Forsamlingshus
har fremtiden
for sig
o

Hvad sker der
med Framlev
Korsvej
o

Brugsen
er blevet 80 år
a

3 teenageres

bud på livet
i Harlev

PARAPLYEN trtR. g

HVAD 5KER DER I HARLEV

-

- erreRÅn

rggz

OG HVORNÅR?

.

R!

AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd.
Æle medlemsforeningerne kan benl,tle aktivitetskalenderen - brug
den flittigt, men husk altid deadline (star på aktivitetskalenderen).

UNDGÅ AT ARRANGEMENIER 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

15.

.

februar 1998

- deadline:

15.

januar!

MATERIALE DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender,

til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

Harlev Fællesråd:
FORRETNINGSUDVALGET
Anton Nielsen, formand - 86941996
Aase Christensen. næsff. - 86941499

Arne Christensen - kasserer
Flemming Lindegard Nielsen
Torkild Rasmussen

Flemming Lindegård Nielsen
Karen Blak
KOLLEKTIV TRAFIKUDVALG
Aase Christensen
Torkild Rasmussen

Susanne Bennekov

PARK- OG STIUDVALG

Ingrid Vestergaard
Ejgil Rahbek
Karen Blak

fune Christensen
Flemming Lindegård Nieisen

BOLIGUDVALG
Aase Christensen

Torkild Rasmussen
Ingrid Vestergaard
BØRNEPASNINGSUDVALG
Susanne Bennekov

Ingrid Vestergaard
TRAFIKUDVALG

jieil Råhbek
Arne Christensen

Torkild Rasmussen
Ingrid Vestergard
INFORMATIONS- OG BLADUDVALG

Alton Nielsen
Ejgil Rahbek
Frits Thomsen

Dorte Vind
Lene Krath
Rita Graugaard Pedersen

Hans Peter Madsen
PRESSEKONTAKT
Aase Christensen

Paraplyen er annoncefrit område
Harlev Fællesråd er - som bekendt en paraplyforening for ca 30 medlemsforeninger i lokalområdet Mange af dis
se foreninger udgiver deres egne blade, hvor de søger dækning for en del af udgifterne ved hjælp af annoncer
For at undgå at komme i konkurrence med medlemsforeningerne, har Fællesrådet derfor beslutet, at der ikke skal

annonceriParaplyen DerimodsøgerHarlevFællesrådhvertårÅrhusKommuneometbeløb,derfodrinsviserøremærket til information og oplysning om Fællesrådets arbejde, og det er disse pen9e, der indtil videre dækker udgifter ved udgivelsen af Paraplyen
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Vi mødes i Brugsen...
Sådan er der mange, der plejer at sige,
men i uge 34, 1997 lød det i stedet overalt
i Harlev:

Vi mØdes på festpladsen!
,l
I

997 VAR ÅRET, hvor Harlev Byf"st uendt" tilbage til byen og

clet endda med en styrke, der næppe kan mindes større. Fredag aften

var vi mange. der smagte helstegt
okse for første gang. Nogle måtte
godt nok stå i kø længe, men de fleste var enige om, at det var det
værd. Endelig med en halv times
forsinkelse kom Bamse frem på scenen (mon han først lige skulle se
AGF spille?). Der gik ikke to sekunder efter at Bamse var gået i gang,
til dansegulvet var firldt med glade
mennesker. Man mødte naboer og
arbejdskolleget unge og ælclre, enlige og ægtepar, hvoraf ihvertlald
a1le dem jeg mødte gav udtryk for,
at det bare var godtl Herligt var det
også, at man ikke så el1er hørte nogen form for ballade... nåja. lidt
"ballade" kan man vel godt kalde
det, når toiletterne er ved spræn-

ges, fordi de er stoppede til, men
det problem blev hurtigt ordnet.
Der var derfor ikke meget at lave
for kontrollørene, som kunne gå
stille og roligt rundt. Da festen slut-

tede tog det ikke mange minutter
før teltet var tomt - ret imponerendel

ktrdag aften skulle flere lige op [or
at se, hvem den heldige vinder af
rejsen var. Detvar en flot afslutning
med musik af Sir Toby og et festfyrvzerkeri, selv ikke Tivoli i Københalm kunne gøre meget bedrel
Søndag var det kræmmernes tur!
Her var der mulighed for at få su1ten og tørsten stiliet i det godt nok
næsten ulideligt varme telt - efter at
man havde taget en runde rundt
ved diverse boder.

Her efter festen har jeg bl.a. hørt
folk sige, at de næsten boede på
pladsen i de dage, hvor by,festen varede. Og selvom de havde børn. der
nok kunne bruge en masse penge,
så syntes de, at det havde været
"fedt". Når jeg tzenker på folks reaktioner på bfesten og mine egne oplevelser deraf, så må min konklusion være, at den var en succes, og
jeg gl:eder mig allerede til næste
gangl
Et flot s[rkke arbejde af festuclvalget!
Rita Graugaard

Læs mere

om byfesten på
næste side...

tK
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Harleu Byfest 1997
giuer ouerskud!
t!

ESTYRELSEN i Harlev Byfest

ElForening er tilfredse med den
netop afviklede by'fest. By'festen gav
overskud. Overskuddet blev skabt
af den enorme opbakning f:a beboerne i Harlev området. Overskuddet Ira by{esten bliver uddelt til
idræts- og ungdomsarbejde i Harlev
området, hvilket har været betingelsen for momsfritagelse. Medlemmer fra bl.a. disse organisationer assisterede med løsning af forskellige
praktiske opgaver under bfesten.
Torsdag aften, hvor Byfesten blev
officielt åbnet af Flemming Knudsen var der pænt fremmøde, hvor
folk bl.a. så lidt af Falck's kulrrerr
og ellers hyggede sig med medbragte madkurve. Fredag aften blev
630 mennesker bespist, og til teltballet, hvor Bamses Venner under-

holdt, var der ca. 1.000 deltagere.
Inrdag aften hvor Sir Toby underholdt var der også mange lremmødte, som nød underholdningen og
var spændte på resultatet af lodtrækningen på biletterne fra f:edag
aften. Midt på aftenen blev lyrværkeriet brzendt af. Søndag eftermiddag var det kræmmernes samt de
lidt sultnes tur til at indtage teltet.
Byfesten var tilsmilet af et godt vejr
på nær de sidste ca. 5 minutter,
hvor der kom en voldsom regnbyge, somgjorde nedtagningen afteltet til en våd affære.
By{esten har kun været mulig på
grund af den opbakning, som udvalget fik omkring underskudsgaranti
samt den store opbakning fra det 1okale erhvervsliv i forbindelse med

bfestens praktiske
gennemførelse. Det
har været en fornøjelse for by{estudvalgets medlemmer som ikke har nogen
direkte tilknytning til
de organisationer
som får del i overskuddet - at arbejde
med projekt byfest.
For alle deltagere af
bfestudvalget var
det første gang, at
man deltog i et
sådant projekt, og
man er parate til at
tage fat en gang til.
Byfestudualget

I HARLEV...

Mit navn er Kristian Nielsen
og jeg er 13 år gammel.

Jeg syares det bedste ved at bo
i Harlev er, at vi har en svømmehal og el bibliotek. Men jeg
synes ikke at svømmehallen
har nok åbent i f.eks. sommer-

ferien.
Det værste ved at bo i Harlev
er nok at det ikke er en så stor
by, så man skal til Århus eller
Skanderborg hvis man skal
købe sportsartikler eller andre ting.
I min fuitid kører jeg med aviser alle hverdage og spiller
fodbold og handbold tirsdag fredag og så måske kampe i
weekenden. Nogle gange er
jeg også på biblioteket - hvis
det har åbent.
Det jeg savner lidt i Harlev er
måske en lille boghandel og
indendørs fodbold.
Jeg har boet i Harlev hele mit
1ig men min familie flyttede
først hertil i 1975.
Jeg kunne godt tænke mig at
flytte til Australien og bo på en
fårefarm et arstid.
men det bliver .s ...
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forbindelse med Harleu
Brugsforenings B0 iirs fødselsdag har jeg fået en opfordring
fra Harleu Fællesrdd orn at
skriue en artikel ont brugsforeningens historie.

Karsten Sohne Jensen

ARLEV BRUGSFORENING
blev oprettet i 1917. På det

tidspunkt blev der oprettet
mange brugsforeninger over hele
Danmark og især på landet. Allerede 25 år før var der blevet oprettet
en brugsforening i Galten, og Danmarks første brugsforening var blevet oprcttet i 1886 i Thisted af den
lokale præst. Den fik navnet Thisted Arbejderforening, og ligger
den dag idag på det samme sted,
nemlig Torvet i Thisted. Verclens

første brugsforening blev oprettet i
England i 1844.
Men det var nogle fremsynede
borgere fra Harlev, Framlev, Skibby
og Tåstrup, der i 1917 besluttede, at

Harleu
Plr-gsforening
fylder
8(D år

nu skulle Harlev også have en

brugsforening. Der blev indkaldt til
stiftencle generalforsamling i april
og allerede 3. august var man klar
ti1 at åbne

butikken. Butikken

1å

på

Vestervej lige over for vores nuværende købmand. Som så mange
andre steder i Danmark, så kneb
det med at komme igang, og de
første 9 år havde man 3 forskellige
uddelere, og lige så mange formænd. Men i 1926 ansatte bes§relsen uddeler Gregers Frost, og så
kom der gang i forretningen. Frost
var uddeler indtil 1963, hvor han efterlulgles af Knud Erik Christensen. Christensen døde i 1980, og
hans efterfølger blev butikkens

førstemand Olav Christensen. I
1991 kom jeg så til Harlev.
Foreningen havde son sagt
også flere formænd. Af forrnænd
der har været over længere tid kan
nævnes Kristian Pedersen labing,
Frode Lyngbak os^ Sigfred Bendlren. Foreningens nuværende form an d er J en s Age Weigelt
Efter de første års startvanskeligheder kom omsætningen også
ind i en god udvikling. Man ydede
seh,{ølgelig kredit ti1 medlemmerne, og bestyrelsen gennemgik hver
måned hvad samtlige medlemrner
skyldte foreningen. I de første år
var der kun ansat uddeleren. men
efterhånden blev der også ansat
.

\
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Fra wduidelsen i 1978
Herouer ses formanden, iolitibetjent Frede Lyngbak,
Planteskoleejer Bundgaard fra bestyrelsen
samt uddeler K.E. Christensen.

personale. Butikken blev flere gange moderniseret, og i 1963 blev butikken udvidet, og man gik over til
selvbetjening. De nye tider var kommet til Harlev. Men butikken blev
hurtigt for 1i11e, og bes§relsen og
generalforsamlingen besluttede, at
der skulle bygges en ny Brugs i
Harlev!
Der22. september 1966 blev
butikken indviet. Omsætningen var
nu oppe på 2 millioner om året og
der var 8 ansatte. Men allerede året
efter byggede man til igen, da
Brugsen havde købt slagtermester
Harry Foghs forretning. Så havde
Brugsen også fersk kød.
Derefter gik det stærkt, der

blev bygget i Harlev og ornszctningen steg meget flere år i træk. Så allerede i midten af haMerserne begyndte man at p1anlægge endnu en
udvidelse. Den 8. november 1978
blev der igerr holdt recepliorr og
den nuværende butik blev indvidet I
firserne er butikken flere gange b1evet moclerniseret, men der er ikke
udvidet.
Først sidste år på Brugsens 79
års fødselsdag, blev vores nye vindfang indviet. Og nu er vi igang med
endnu en udvidelse på 350 m'og
hele butikken bliver moderniseret,
så den lever op til de krav forbrugerne stiller til en dagligvareforretning. Vi forventer at være helt fær-

dig ca. 1. rnarts n:este år, og så vil
vores omsætning også passere 50
millioner på årsbasis rned en medarbejderstab på 25 omregnet til fu1dtids.
sidst vil jeg gerne gøre opmærksom på. at Harlev Brugsforening er
en selvstændig forening, der ejes af
medlemmerne i Harlev. Vi samarbejder med FDB og er med i SuperBrugs kæden, men det er den lokale bestyrelse og generalforsamlingen der suverænt træffer alle væ-

Til

sentlige beslutninger. Bestyrelsen
og uddeleren lægger stor vægt på,
at sådan skal det også være i fremtirlen.

Æ.
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Omdannelse af Framleu Korsuei

tit "Miliøptioriteret uei"
Dette var emnet på et borgermøde i Framlev Forsamlingshus torsdag d. 4. september
1997, hvor ca. 110 borgere var

mødt op til et godt møde
arrangeret af Vejd i rektoratet
og Harlev Fællesråd.
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EORSLAGET TIL ombygning af

I Framlev Korsvej er udarbgjdet af
Vejdirelrtoratet i samarbejde med
amt, kommune og politi.
Mødet startede med en kort forhistorie om den kommende motorvejs placering der nødvendiggør en
åbning af Framlev Korsvej. I projektet er hovedvægten lagt på sikkerhed i form af rundkørsler, miljøveje
med midterheller, fortove, cykelstier, buslommer og beplantning.
Efter en gennemgang afprojektet var der mulighed for at stille
spørgsmål og komme med forslag
til ændringer i projelrtet. Det endelige forslag til ombygning af Framlev
Korsvej forventes færdigt i slutningen af år 2001, hvorefter arbejdet
påbegyndes og afsluttes samtidigt
med åbningen af motorvejen i ar
2002.

Her følger en gennemgang af forslaget med begrundelser fra arbejdsgruppen og kommentarer fra tilhørerne.
Forslag om cykelsti i begge sider af
vejen da en dobbeltrettet cykelsti i
den ene side

vil øge risikoen for

uheld ved udkørsel fra privat bolig.
Midterspor med jævnt fordelte heller gør det mere sikkert at krydse
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Ta ærsnit af fremtidens Framleu Korsa ej.
En lignende konstruktion hendes fra Silkeborgaej

gennem Åbthøj

vejen, og et sådant midterspor vil
virke fartdæmpende, da der ikke vil
være mulighed for bilerne at overhale. Lignende midterspor er byggel på Silkeborgvej iÅbyhøj.
Vejbredden øges til 16,60 m
hvilket vil blive til stor gene for visse parceller på Framlev Korsvej.
Der er planlagt buslommer
både vest og øst for Stillingvej af
henslm til busser lra Å,rhus Sporveje og fra Combus (tidligere DSBbusser).
Harlev Fællesråd vil indgå i et
samarbejde vedrørende linieføring
af busruter og valg af stoppesteder,
så evenfuelle gener for beboere på
Framlev Korsvej kan begrænses.
Mod vest planlægges en rundkørsel med cykelsti hvor Silkeborgvej, Framlev Korsvej og Lilleringvej

vil mødes.
Acervej bliver lukket for bilister
ved Lilleringvej - af flere grunde:
- en højdeforskel ville befde

ordoplyldning hvor Acervej udmunder i Lilleringvej
- Acervej vil ikke komme til at
fungere som smutvej for lokaltraflkken
- en udmunding tæt på rundkørslen er uønsket af sikkerhedsmæssige grunde.

j

Til cyklisterne anlægges dobbeltrettet cykelsti imellem Lilleringvej og Framlev Korsvej. En slags
smutvej uden om rundkørslen.
I krydset Stillingvej - Framlev
Korsvej planlægges en rundkørsel
med både cykelsti og fortov.
Den østlige udkørsel fra Statoil
lukkes. En ny udkørsel til Stillingvej
etableres syd for tankstationen.
De 2 rundkørselsanlæg vil blive
beplantet med træer og buske. Be
plantningen sker af æstetiske og
sikkerhedsmæssige grunde.
Til et forslag om fodgængerfelter i rundkørslerne blev der svaret,
at uheldsstatistikkerne viser, at
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Sådan bliuer Framleu Korsuej i fremtid,en
sådanne fodgængerfelter tilsyneladende giver en falsk tryghed. Bilisterne udviser ikke den fornødne
respekt. Statistikkerne viser også,
at der sker op til 80% flere uheld i

lysregulerede kryds end i rundkørsler.
Vejkrydset Gl. Stillingvej Framlev Korsvej bliver renoveret.
Der er planlagt en helle for enden af
Gl. Stillingvej, og Brombærvejs udmunding i Framlev Korsvej gøres
smallere for at fremhæve karakteren afvillavej.
Fra rundkørslen ved Stillingvej
anlægges en lang venstresvingsbane mod Gl. Stillingvej.
Framlev Korsvejs udmunding i

LIVET

Silkeborgvej i retning mod Arhus
vil blive markeret med en "byporf'

-

en stor helle med beplantning, så bilernes hastighed sænkes.
Hele vejstykket Framlev Korsvej vil blive forsynet med lysmaster.

Øvrige forslag
og ønsker:
trafiksikring af børn som fi:a Framlev skal til og fra skole (konkrete
forslag forventes udarbejdet),
- ønske om en tunnel under motorvejen som kan forbinde Framlewej
med Framlev Korsvej,
- ønske om at rundkørslen ved Stil-

I HARLEV...

lJ ARLEV ER en by med et stort udvalg af fritidsakI I tiviteter for de unge. Hvis man ikl<e er l-il sport,
musik eller læsning er Harlev nok ikke lige ens by.
Jeg mener det er godt, at der er så meget man kan
lave.
Jeg gar til svømning, spejder og på fi:itidshjem.
Svømningen har jeg dyrket i 3 ar, og det er jeg ret
god til. Svømning er dog en af de dyreste former for
sport, da det koster 300 kr. for et halvt år.
Spejder begyndte jeg til efter jul, men jeg er faldet

godt til. Der er nok nogen der tror spejder er noget
hvor man sidder pænt på sin stol og gør hvad der bliver sagt, men det er det slbt ikke. Vi arbejder blandt
andet med kort og kompas, morse-meldinger m.m.
Inden jeg kom på fritidshjem gik jeg i ca. 3 måne
der uden noget at lave. Jeg synes det er for darligt der

lingvej etableres hurtigst muligt for
at løse nuværende problemer med
udkørsel fra Framlev Korsvej til Stillingvej,
- cykelsti langs hele Lilleringvej.
Det blev en aften med mange gode
indlæg, spørgsmål og forslag. Mulig'heden for at komme med ideer
og forslag er fortsat til stede ved
henvendelse til Harlev Fællesråd.
Fællesrådet arbejder fortsat på, at
udformningen af det lokale vejnet
bliver bedst muligt i overensstemmelse med lokale ønsker.

ikke er pasningsgaranti til og med 4. klasse.
På fritidshjemmet spiller jeg musik sammen med
5 andre. Vi spiller alt fra gamle rocknumre til hjemmebiksede raps. Det kan godt være kedeligt at være
der sammen med alle de små, uden nogen på ens
egen alder. Det bedste ved fi:itteren er de ture vi nogen gange er på. De kan gå til bowlinghallen, skøjtehallen, svømmehallen og mange andre steder.
Det værsle ved Harlev
er nå,r man skal have n1t
tøj, så man er rlødt1;lat
tage ind til Århus.
Alt i alt syrres jeg Harlev er en god by, ogjeg
kunne ikke tænke mig at flyt)

te.
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I HARLEV...

Hej!
Jeg hedder Bettina og er 11 ar.
Det bedste ved at bo i Harlev
er... hmmm... lad mig hge se...
nok al der er så mange ting,
man kan gå til - f.eks. fodbold,

Anton Nielsen
Formand

Aase Ckristensen
Næstformand.

Susanne Bennekou
Sekretær

håndbold, badminton, lennis
m.m. Det er også fedt, at der er
så mnage børn og unge i Harlev. Så kort sagt, der er ingen
grund til at kede sigl
Det værste ved at bo i Harlev er, at der ikke er så mange
butikker. Men i det store hele
betyder det nok ikke så meget
om man køber det h er eller i
Ci§zYest.

I min fritid går jeg til håndbold og ridning. Handbold to
gange om ugen - og det er vildt
sjovt, måske fordi det er nogle
gode trænere vi har (når de
altså ikke er sure...). Jeg gar til
ridning ude på Enggarden i
Hørslev. Det er både hyggeligt
og skægt at gå til ridning, synes Jeg.

Arne Kristensen

Flemming Lindegaard

Kasserer

Ingrid Vestergaard

Ejgil Rahbeh
SwDDleant

Torkil Rasmussen

Jeg sar,ner et kæmpe badeland med 3 rutchebaner, 5 boblebade og et bølgebad - men
det får vi nok ikke...
Jeg har boet i Harlev hele
mit liv. Hvis jeg skulle fl1tte,
skulle det nok være til Vejle,
hvor næsten hele min familie
bor, eller også skulle det være
en gard et eller andet sted i Danmark. Men
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Lillering Forsamlingshus
En lO8-årig landsbytradition

med fremtiden for sig

Mange borgere i Harlev - Framlev området er brugere af områdets tre forsamlingshuse. Enten til familiefester; til dans, til
præmiewhist, til dilettant eller andre ting. Forsamlingshusene er
et naturligt samlingssted, når mange mennesker skal mødes.
Nutidens brug af forsamlingshusene er nok lidt anderledes end
den brug, forsamlingshusene oprindeligt var tiltænkt. Denne artikel vil skue lidt tilbage på de historiske minder som Lillering Forsamlingshus er så rig på.
Af Ejeil Rahbeh

E
I-

FTER NEDERLAGET

i J864 op-

stod der overalt i Danmark kraf-

1886.

tige nationale bevægelser, som uds-

Meget senere, i 1933, blev en ny

prang af genrejsningsbestræbelser
efter nederlaget. Danmark var slået
og blevet mindre. Højskolebevægel-

gl,rnnastildoreningsfane indviet, og
den har siden været med overalt,
hvor den daværende gymnastildore.
nlng gav opusrung.
Ved gennemlæsning af de gamle protokoller dukker der kendte
narrne 6:em. Ligeledes kan man
konstatere, at kvinderne på et tidligt tidspunkt flk plads i bestyrelsen. Kvinderne fik jo ellers først valgret i 1915. Det er også bemærkelsesværdigt, at solide venstremænd
og socialdemokrater har siddet i bes§relsen sammen, hvilket på dette
tidspunkt var usædvanligt. Man har
på et tidlist tidspunkt forstået, at
man skulle holde en folkelig linie,
og folk på egnen er stolte af at den
linie er fastholdt op gennem årene.
"Her i huset er vi alle lige" har
været forsamlingshusets kendetegn.

sen, andelsbevægelsen og folkelige

oplysningsbevægelser var nogle af
de ideer og strømninger, der skulle
bære Danmark fremad. Et aJ de
praktiske udslag af denne folkelige
rejsning var de mange forsamlingshuse, som skød op overalt i Danmark. De skulle bruges til gymnastik og foredrag.
I foraret 1889 spirede tankerne
om at bygge et forsamlingshus i egnen omkring Lillering, og det blev
så til Lillering Forsamlingshus. Det
blev færdigt samme efterår og indviet 20. oktober. Forsamlingshuset
blev byggetved megen arbejdsom
velvillighed fra folk på egnen - og
for få penge, nemlig kr. 2145,-.
Forsamlingshuset var blandt de
første på egnen, og snakken gik.
Hvad var det de lavede derowe i Lillering? Er det en kro eller er det en
kirke? Det var altså ingen af delene.
Mange unge mennesker kom
hjem fra højskolerne og ville gerne
dele deres oplevelser med dem derhjemme, både foredragene og g).rnnastikken. Sffi eforeningerne var
også i gang. En af pladerne på den
gamle slrytteforeningsfane er ero-

Lopfemarked

bret ved et s§destævne i Stjær i

Et alsidigt hus
Huset blev brugt til sine formåI,
men også familiefester kom med.
Når nogen skulle have sølvbryllup
kom naboerne og spurgte om de
måtte samle ind og holde fest. Blev
der sagt ja, blev bydemanden sendt
ud og gik fra dør ll dør med en Iiste. Så gav man et beløb, og så var

i

70'erne

man med til festen. Arrangementet
var kaffebord og en svingom bagefter. Gik det højt til flk man en ø1 under dansen.
Op gennem t],verne og trediverne var der vældig gang i gl,rnnastik

ken. Niels Bukhs primitive glrnnastik var for alvor slået igennem,
og i Lillering gik det før tuld hus. På
en aften kunne der være 54 karle.
Der skulle mange frivillige ledere
til. Gennem årene har mange kendte folk på egnen været ledere.
Blandt disse skal nævnes Poul Jørgensen, Frøkjær, Musse og Chr.
Søberg, Hørslevbole, senere fik
også Svend Thomsen og mange andre fornøjelsen.

Grundlovsfesterne
I

1949 ønskede myndighederne, at
der aflroldtes Grundlovsfester over
hele landet i anledning af 100 ars
dagen fur 1849-grundloven. I Lillering rejste man grundlovsstenen,
som stå,r den dag i dag.
Det fører for vidt at nærryre alle
formændene, men nogle af de tidligere, nu aIdøde, bør dog nævnes.
Gdr. Hans Jørgensen, Frøkjær, gdr.
Mathias Sørensen, lærer Knud Risbjerg, ftrv. landstingsmand Rasmus
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Nielsen, gdr. Jens Hegelund og
Martin Tornbjerg. alle Lillering.
Perioden fra §,verne og trediverne
op til slutningen af hal'"tredserne
var en lang og god tid for forsamlingshuset. Men så begyndte det at
gå den anden vej. I 1959 flyttede
gyrnnastikken ind på skolen, sorn
netop var blevet oplørt med en ny
og moderne gymnastiksal. Fjernsynet slog loredragene ud, og det så
næsten ud som om lorsamlingshuset blev overflødigt.

De strenge tressere
Det føigende årti blev da også en
trængelsperiode. De skiftende bestyrelser havde svært ved at få gang
i aktiviteterne. Den 17. september
1970 indkaldtes til en ekstraordinær
generalforsamling med et punkt på
dagsordenen: F orsamlingshusets
fremtid. Der var stor tilslutning til
generalforsamlingen, og det blev da
også vedtaget, at huset skulle føres
videre. Der kom tre nye i bestyrelsen og Frederik Andersen blev formand.

Nye aktiviteter
Herefter blev nye aktiviteter taget
op. Dilettant kom på programmet
som en fast tilbagevendende vinteraktivitet, og videreføres stadig. Der
afholdtes loppemarken, og forskelli-

os

i

Lillering

,ol'a". .- r. ,. n'..1,. g oC tr i I Å. al""ft"' I Aa-A
usc. A1l€ kan deltacc det cr så Ie1 som J.d i hN.l

i

i

i

VI

STARTER TORSDAG DEN

Folkedansannonce
mrzrke til prisen..

fra

3. OKIOEER

7974 - læg

ge forbedringer på huset blev udført. | 197 4 startedes folkedans op
og i 1975 indførtes fast ugentlig
præmiewhist, og begge disse aktiviteter kører som bekendt i dag.
De nye aktiviteter blev en succes, og interessen for huset begyndte igen at blive stor, samtidig med at

huset hele tiden blev forbedret med
de midler, der var til rådighed. Også
udlejning ti1 private fester steg kraftigt i disse år.

Udbygningen
I

bes§relsen så det
helt store spring og byggede nyt

ningen med astronomisk fart, hvilket igen bevirkecle, at køkkenen
blev udvidet i 1984. I 1986 tilkøbtes
ekstra 700 m2 ti1 parkeringsplads
bag ved forsamlingshuset. Dette tilkøb kostede 56.000,- kr. I 1995 blev
salen gruncligt renoveret, og der
blev lagt nyt gulv.
Etablering af alle disse nye aktiviteter og ombygninger vil1e have
været umulig uden en ihzerdig stab
af frivillige medlemmer. Gennem
årene har mange borgere i Lillering
og omegn lagt et stort arbejde i huset. Men vigtigst af alt har der
været en lille fast stab af medlemmer, som har været med i rigtig
mange år. Holger Frøkjær blev således indvalgt i 1968 og Poul Hoppe i
1969. Bent Sørensen og Rosvald i
henholdsvis 1975 og 1976. Alle sidder den dag i dag i bes§rrelsen eller
er aktive på anden måde i arbejdet
for huset.

Fremtiden

1978 foretog

indgangsparti med garderobe og toiletter, en satsning på ca. 250.000,kr., og det var riglig mange penge.
Det var også en stor satsning i betragtning af husets økonomi dengang. Men det har senere vist sig at
være den bedste investering, der er
gjort i husets historie.
Efter den udbygning steg udlejFr a e n dil ett a ntfo r estill ing
midt i firserne

At Lillering Forsamlingshus har
fremtiden for sig er således utvivlsomt. Bestyrelsen har i dette år arbejdet med nye ombygningsplaner,
som har resulteret i et n1t ventilations- og varmegenindvi ndingsanlæg.
Anlægget tages i brug i november
1997 og er et meget moderne, com-

puters[rret anlæg. An1ægget koster
ca. 50.000.-

En ansvarlig og fornuftig økonomi sammen med relevante moderniseringer er sålecles den ballast, som
gør, at Lillering Forsamlingshus er
godt rustet til fremtiden. I de belagte perioder (konfirmation og højti
der) kan det være vanskeligt at finde en ledig dato på clenne side af år
2000. Nytårsaften 1999 er Iorlængst

lejet uc1. Så selvom huset har 108 år
bag sig, er cler i bes§rrelsen og
blandt borgere i Lillering og omegn
ingen tvivl om, at huset også i frerntiden vil være en vigtig del af egnens foreningsliv, og 1ægge hus til
mange familie- og festaktiviteter.

