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HVAD SKER DER I HABLEV
HARLEV
FÆLLESRAT'S

MEDLEMMER:

OG HVORNAR?

a AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Faellesråd
Alle medlemmer kan benyLte aktivitetskalenderen - brug den flittigt,
men husk altid deadline [står' på aktivitetskalendenen]

UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERERI

l) Næshøjskolen
a Hanlev Bibliotek
l) Hør'slev-Samvirket

it

-

a KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesr'åd hjælper oerne

Harlev Fnimeerkeklub

l) Harlev Fnamlev lokalhisto

med dette, send os jenes mødekalender'

riske Ankiv
a Vugqestuen Den Grønne

SKRIV TIL PABAPLYEN!

Gren

l) Harlev

oq

lev Kinkens

a PARAPLYENS SPALTER er åbne fon medlemmer
lndlæg modtages gerne på disk,/cd - Mac eller PC format
Eller på mail: post@harlev'fr dk

Menighed

l) Meny

i) Venstne i Hanlev-Framlev
o Grurdejertoreninger Harlev

a NIESTE NUMMER af Panaplyen

it Tåstrup Boroerforeningl
a Brugenrådet Lokalcenten

3

Næshøj

a Gru-roeiPnto-enirger

l)

A-aLiavel
Li lering Forsamlingshus

juni 2O1 7

a MATERIALER

udkommen

- deadline: 76. marts 2O77

DER øNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender
eller" i bladet afleveres på Harlev Bibliotek

til koordinening

o Andelsboliqfor enirqer Næs
høj

a Ande sboliqforeningen Bøge

)

parken

HARLEV FÆLLESRAD

Hanlev ldrætsklub

a Harlev Jagtforening
l) Socialdemokraterne i Harlev
l) Fritidsklubben Midtpunkt

Næshøjvej 41

a Andersoorig-oreningen Tegl-

I

.)

it
it

Rødlundparken
Børnehaven Næshøj

E-mail til fællesnådet:
post@hanlevfr dk

FORRETNINGSUDVALGET
Arne Nielsen, formand, telefon 86941379
Ejgll Bahbek, næstformand, telefon 86941768
Merethe Faundahl
Tina Møllen Dam
Bente Nordli
Egon Leegaard
Chr A Jensen, suppleant
Anton Nielsen, supp eant
Jacob Langvad Nielsen

lundvej 495 533
Salon Saksen

l) Harlev-Framlev Vandforsy
nr

ng

1

SSS

l) lnstitionen Kompasset
l) Pancelfonenlnqen Har ev af
t) Harlev-Framlev Grundejer
forening
Nordea
a Hanlev Blhlioleks Venner
i Har ev Erhvervsfonening
l) Tandlægehuset i Hanlev
.) Bofællesskabet RØdlund-

)

o Andelsboligfoneningen Fød
Iu

nd

i' G
it

i

i)

Harlev Bongerforen ng
Hanev Fitnessmasten
Aarhus Aadal Go f Club
Banko StØtteforenino

Tryk LaserTryk

A/S

opag 225D eks
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Harlev J

www. hanlevfr dk
www. hanlevlællesråd. dk

høje n

Framlev Borgerforening
KFUM Spejderne i Harlev
a Konsenvativ Vælgenforening
O Harlev Brugsfonenrng
l) Harlev Basketball Klub
l) Børnehaven Pilehaven
I lnstitionen Begnbuen
it SØberg Agro
t} Gnundejerforenrngen Rød-

i

;8462

Lotte Bostnup
Bønn og Unge: Jacob Langvad [fmd], Egon Leegaand, Melethe Baundahl

Trafik, Veie og Byplanlaegning: Ejgil Fahbek [fmd], Tina Møler- Dam, Anton Nielsen,
Lotte Bostrup

Natur og Miliø: Christian A Jensen [fmd], Arne Nrelsen, Tina Møllen Dam
Seniorer og Ældre: Lotte Bostrup [fmd], Bente Nordli, Anton Nielsen

lnfo og Blad:

Ejgil Bahbek

lfmd], Arne Nielsen, Aksel Buchand

Mødedatoer: 1A 4, 1 B, 24 B, 26 1O,7 12, B 2 1A, 15 3

'l

I

[repræsentantskabsmØde]

Copynight på Panaplyens tekst, tegningec og fotos
tilhØrer skribenten / tegnercn /f oto graf en og bladet
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Orientering fra Fællesrådet
At Ejgil Rahbek
ejgil. ra hbek@ g ma il. com

I dette nummer af Paraplyen
bringer vi et forkoftet referat af
repræsentantskabsmØdet den 23.
mafis 2077. Det fuldstændige referat, som også indeholder beretning fra de forskellige udvalg,
kan ses på vor hjemmeside har-

levfr.dk
Den 27. april blev afl-roldt et
borgermØde, hvortil samtlige byrådets partier var indbudt. Mø,
det var særdeles velbesØgt, og
der opstod en god dialog mel1em salen og panelet Mere om
mØdet sidst under "Orientering
fra Fæ1lesrådet".

nens vedtægter, alle referater fra
forretningsudvalgsmøder, hØringssvar og andre relevante dokumenter der vedrØrer Fællesrådets arbejde.

Børn og Unge: Jacob Langvad
Nielsen (fmd), Heinrich Kristiansen, Merethe Raundahl. Trafik,
Veje og byplanlægning

Byplanlægning: Ejgil Rahbek
Formål
Af formålet med Fællesrådet
fremgår det blandt andet, at Fæl'
lesrådet skal fremme opfyldelsen
af lokale behov og ønsker inden
for By- og oplandsudviklingen,
samt inden for fritids, tdvsels- og
miljøområderne og Fællesrådet
skal inlormere medlemmer og
beboere i området om Fællesrå
dets anliggender

(fmd.), Tina Møller Dam, Anton
Nielsen

Natur og Miliø: Chrisrian A
Jensen (fmd), Tina MØller Dam,

Arne Nielsen

Seniorer og ældre: Lotte Baastrup (fmd ), Bente Nordli, An
ton Nielsen

Info og Blad: Ejgil

Repræsentantskabsmøde
den 23. marts 2017

Udvalg

Det ordinære repræsentantskabsmøde blev aflroldt på Lokalcenter Næshøj. FremmØdet var tilfredsstillende med 28 stemmeberettigede deltagere fra 16 lor

Fællesrådet vaigt et foffernings

enrnger.

Valg af dirigent
Til dirigent rralgtes Lars Mølgaard, Skoleleder Næshøjskolen.

Forretningsudvalgets
benetning (Arne Nielsen)
Indledning
Harlev Fællesråd er en paraplyorganisation. som varetager interesser for 47 medlemmer
Medlemmerne er loreninger. institutioner og virksomheder i
Harlev.

Der er så1edes ingen personlige
medlemmer

i organisationen.

Fællesrådet har en hjemmeside:

www.harlevfr.dk
Her kan man flnde organisatio-

For et leve op til formålet har

udvalg bestående af 8 medlem
mer og to suppleanter til at vare
tage forskellige opgaver, vi bliver ptrlagt af repræsentantskabet
og vore medlemmer, e11er opgaver, som de kommunale myndigheder beder os om at forhoide
os til i form af høringer og mødedeltagelse.

For at håndtere de forskellige
områder har lorretningsudvalget
nedsat en række udvalg, som
følger deres område tæt og udarbejder forslag til handlinger e1ler
henvendelser til de relevante
kommunale myndigheder.

Det vil også være udvalgsmedlemmerne, der deltager i de mø,
der der indkaldes til fra forskelli
ge magistratsafdelinger inden for
det område de dækker
I 2076 har der været nedsat følgende udvalg:
PABAPLYEN

-

Rahbek

(fmd ), Arne Nielsen, Aksel
Buchard, Lise Fauslet

Hvert af udvalgene vil aflægge
beretning om deres virksomhed i
årets 1øb.

Mødevirksomlred
Forretningsudvalget holder fast
møde hver anden måned, mens
udvalgene holder møde efter be
hov.
Derudover har repræsentanter
fra forretningsudvalget (udvalgene) deltaget i forskellige møder i
årets løb indkaldt af forwaltningerne i Aarhus Kommune.
Herunder et år1igt seminar for a1le Fællesråd i Kommunen. Jeg
vil i den forbindelse nævne det
seneste seminar, som ganske vist
er afholdt i2077. den2 m fis.
Mødet handlede meget om Fæ1lesrådenes ro11e, idet der i forlængelse af det såkaldte medbor-

gerskabsudvalgs side, som deres
indstilling inden de blev nedlagt
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igen lagde vægt

påt.

at

Fæ11esrå

denes rolle sku11e gentænkes,

det er jo det store mantra i 2077
kulturhovedstadsåret, så hvorfor

ikke også Fællesrådene.
Den arbejdsgruppe som fællesrå,
dene har nedsat har sammen
med det sekretariat, vi har stillet
til rådighed under teknik og Mil1ø f ow altningen, gennemgået
den eksisterende samarbejdsafta1e mellem Kommunen og Fællesrådene. og loretaget en vis rer ision Udkastet var under debat i
et gruppearbejde på seminaret,
og en de1 af kommentarerne ti1
udkastet gdr på, at det er for
ukonkret og uforpligtende.
Jeg vi1 citere et par afsnit fra det
generelle afsnit i aftaleudkastet:

plarer af udkast ti1 det generelle
afsnit, som man kan tage med
herfra, hvis man er interesseret,
og har man lyst til at kommentere udkastet, er man meget velkommen til at sende mig en
mail.
På seminaret blev

vi

også præ-

senteret for det nye system med

sortering af husholdningsaffald, som vil bllve indført i 2077
og som indebærer, at alle husstande får nye affaldsbeholdere,
så der kan sorleres i papir og
pap, glas og øvrigt affald.
Endvidere fik vi en orientering

om Borgermæglerfu nktionen,
som har fungeret i nogle år i
Aarhus Kommune, men som var

"Fæl1esrådene inddrages så

tid-

ligt som muligt I alle sager af betydning for lokalområdet"
"Fællesråd og Aarhus Kommune

kan i samarbejde r-rdarbejde op1æg ti1 planer for udvikling i lokalområderne. Og Aarhus Kommnne inddrager lokalområderne
så tidligt som muligt i forbindelse med stØrre byr-rdviklingspro
jekter for at sikre en bredere involvedng af borgerne,"
Ud over et generelt afsnit om
samarbejdet vil der blive et afsnit

om samarbejdet med hvert enkelt af Kommunens magistratsafdelinger.
På seminaret kom det ti1 udtryk i
gruppedrøftelserne, at der stod
mange gode ord i forskellige dokumenter om samarbejde og
borgerinddragelse, men at mange oplevede, at der ikke blev
l),'ttet tilstrækkeiigt til br-ugersyns-

punkter, herunder Fællesrådene i
konkrete sager
Der vil blive arbejdet videre med
aftalen pit grundlag af de kommentarer, der er afleveret til arbejdsgruppen fra seminaret.
Jeg har medtaget nogle eksemPARAPLYEN

-

for at gøre Harlev til et godt sted
at bo.
Og så vil jeg også takke forretningsudvalgets medlemmer og
suppleanter for jeres frivillige
indsats for at få. så mange ting ti1
at lykkes som muligt. Tak for
gode og til tider heftige diskussioner i mØderne.
Jeg håber på et fortsat godt sam,
arbejde. Vi har stadigvæk noget
at kæmpe for i Harlev.
En særlig tak til Heinrich, som
har valgt at tæ.de tilbage fra dette repræsentantskabsmØde.
Tak for dine gode iagttagelser
og indspark i debatteme

ubekendt for mange
Borgermægleren er en ekstern
funktion, der er uafl-rængig af
kommunen og som alle borgere
kan rette henvendelse ti1, hvis
man f.eks ikke kan få kontakt
med en sagsbehandler, ikke for-

Borgermøde den 27. apnil
i Sognehuset, Framlev
Nedenlor følger i stikordsform et
referut af mØdet med byrådspoli-

tikere den 27. april. Æle partier
var inviteret og næsten alle partier stillede med byrådspolitikere
Foto Aksel Buchard
Panelet bestod af:

står at en afgørelse man har fået
er faldet således ud, eller på an-

o

dre måder fø1er sig kørt over af
myndighederne.

.

Borgermægleren kan ikke algøre
nogle sager, men skal søge at
skabe dialog mellem borgeren
og relevante afdelinger e11er
medarbejdere, som kan tage sig
af sagen.
Kort sagt genskabe muligheden
for genopretning af en mistet
kontakt og styrke dialogen.
Find Borgermægleren på
www. aarhus dklborgermægleren

.
.

Camilla Fabricius (S)
Formand for teknisk udvalg
Thomas Medom (SF) - Rådmand for Sociale forhold og
beskæftigelse

.
o
o

o

Hans Skou (V)
Anna Nygaard (R)
1. viceborgmester
Peter Hegner Bonfils (EL)
Formand lor Sundhed- oo
omsorgsudvalg
Jens Salling (K)
Jacob Søgaard Clausen (DF)
Lars Boje Mathiesen (NB)

Afslutrring

Ordstyrer:
Tidligere viceinspektør på
Næshøjskolen, Per Lind Jensen

vil slutte med at rette en tak
til alle vore medlemmer og samarbeidspannere Jeg håber vi i ri-

Stikord fra aftenens
debat:

Jeg

melig grad har levet op ti1 jeres
lorventninger og håber på jeres
foftsatte medvirken til at arbejde
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Panelet
Camilla: Ingen nye boliger uden

for eksisterende bygrænse. Tænk

Der lyttes til spørgerne

på ombytning af boliger'
Får byggct minclre boliger

i

eksi-

srrrend( umrirlr'r, lortrtninB

r

centrale I-Iallev

drebollger, cler l<'.Ln frigøre eksi
sterende parcelhuse til børnefamrlicr Særlige kriterier for at få
adgang ti1 ælclreboliger:

Tema 1: Kornmurneplan
2417 og dens betydning
fon området, herunder
Ny By Øst for Stillingvej.
Spørgsmål

Thomas: opbakning til lokalområderne, der skal lyttes mere
Aarbus må skrr-re ned for prestigeprojekter, og cler kan skrues
lidt op for skattepromillen
GrØnne orr-råcler og bæredygtighed også vigtig
Hans: V presser på for at få sat
byggegrunde i spil. Idrætsaktivl
teter og foreningsliv er vigtige,
der sl<a1 udarbeldes en Idrætspolitik. Vi skal kiggc rrtl over rinSgaden Der shal lyttes til lokalorlrlådernes Ønsker og være lbkus på meclborgerskab.
Anne: R er optaget af de uclforclringer, der påvirker lokalområderne, Der sl<a1 være ktLlturtilbr-rd
og friticlstilbud, og frivillighecl er
værdiluldt og vigtigt at lægge
vægt på
Peter:: Il<ke en ny by Øst for Stillingvej i denne planperiode
Nænsom

fortætning flere

æl

Jens: K hal clen str'.rtegl lol yder
omr'åderne at cler skal uclvikles

Christian A. Jensen: Tåstrr-rp borgere er bekymret for forslaget til

Der er behov for ælclreboLger i
Ilr|lcv. drr k.rn 5rr1e Sang i Ln
flytek:rde Der skal være en r.arielet boligmasse i området. Der
skr-rl1e v:rre alt det i Harlev og
zrndre byer, der gjorcle, at man
kunne leve et helt liv der

kommuneplan 2017 om ,,rt ænc1re
et område syd lor Harlev fra

Lars: Der er penge nok r AarhtLs
over 20 milliarder år1igt Det er

landzone ti1 byzone Bebyggelse
kommer for tæt på Tåstrup
landsby
Annle Mygind: Undrer sig over
at vinclmølleplacering i HØrslev
omr'åclet igen optræder som en
rr-rulighecl i forsl:rg til I<ommune
plan
E1gi1 ltal-rbek: præciserer, at det
staclig er et ønske tbr Flarlev, '.Lt
der etableres en ny by øst for
Stlllingvej, r det rnindste n-rå cler i
denne planperiocle uclarbejdes
tegninger til en helhedsplan lor

et prioriteringsspørgsmåJ Lars

områclet

Jacob: Samme debat som i Thy
Der Ønskes placls til tlele parcel
huse Gocl sl<ole - gocle fritids
muligheder, Kollektiv transport
skal ikke beskæres

fremh:rvede, at cler nr-r var lagt
op til 150+130:280 grunde
Analysen siger cler vi1 værc be
hov for 700 bornclamilicl i um
råclet, for at sl<olens kapacitet er
ucln),ttet, så de er behov for flere
grunde
PABAPLYEN

-

Svar
Generelt: Byer, som Tranbjerg
og Harlev m fl. bliver: en clel af
AarhrLs, der skal sl<e en udvikLng

Thomas: Seniorbohger er ikke i

FÆLLESBLADET FOR HABLEV OG

OMEGN NB 79

-

Juni 2017

var meget bred opbakning ti1 det
fra lokalområdets foreninger og
borgere

3: Kollektiv
tnafikbetjening, veje
og stier
Tema

Spørgsmål
Lone Hindø:
Gjorde rede for den øgede trafik
på hovedvejen omkring Harlev,
der er blevet forstærket efter åbning af Silkeborg-I{erning motorvelen
Der opstår dagligt farlige situationer. Der bØr gøres noget Det
her er ikke et politisk spørgsmå1,
men et spørgsmå1 om sikkerhed
Der er lor nylig sket en døds
Panelet grubler oveP svar

sig selv nok til en løsning på
Harlevs problem med at få famrlier med børn hertil. Fare for at
Aarhus bliver skær,.vredet 150
huse er dog en begyndelse, men
relevant at t:rnke stØrre ting ind
Der er lortsat pæn alstand ti1
landsbyen Tåstr-Lrp Der er næppe nogen lare for at der bliver
bygget vindmØller i HØrslevområdet.
Hans: Venstre går ind for, at der
skal bygges en ny by øst for Stil-

lingvej Vi mener også, at der
bor for mange mennesker i Aar
hus til, at der kan etableres vindmø11er

inden for bygrænsen

Jens: Nogle familler Ønsker, at
kunne bygge et hus, så der er
udsigt til marker 50 ældreboliger
er ikke bare et "Ho1d Kæft Bo1sje"

Lars: Gå i gang Øst for Harlev
Vindmø11er er ikke en god lde
Der brr-rges millioner i Aarhus

Midtby (nævner en række projekter med millionbeløb) Der
mangler noget i Harlev og andre
yderområder
Peter: Lars tryllede ikke millioner
frem i buclgetdrØftelserne.

:

PAFAPLYEN

-

2: Foreningslivet,
herunder ldræts- og
Kulturcenter

Tema

Spørgsmål
Marlin Træn-rp: orienterede om
Idræts- og kulturcenterprojektet
og efterlyste stØtte til gennemførelse En beskrivelse af det samlede projekt blev uddelt til politi-

ulykke
Tina M Dam: Vi oplever i Harlev
clårlige trafikale forhold Men 6n
ting har vi dog r,.r-rndet, det en
ny Østjysk motoffej på rute 511
(Stillingvej) Vi venter spændt på
at få en 1øsning med rundkørs1er, svingbaner, tunneller og andre tiltag for at reducere risikoen
for flere dødsulykker

kerne.

Svar
Hans: Infrastr-uktur er vigtig for

Svar

Venstre.

Jens: Aarhus har alt for ringe fa
ciliteter til idræt En pulje på 10
n-rill kr er alt for lidt
Lars: Idrætspolitlk er udskudt 1
år igen. Kultr-rrområdet har fået
200 mi11 oYer en 4-årig perlode.

Camilla: Politiet er orienteret on-r
problemet vedrørende hovedvej

An1ægsområdet bØr automatiseICS

Jacob: Roste op1ægget, der er en
god start med gode tanker. Øvrige kommentarer fik jeg ikke sat
nzLvne på, men det generelle
indtryk er, at der blandt politi
kerne var god lorståe1se for projektet, og at det nok skr-rlle blive
til noget Alene det, at der er afsat 4 mill kr , er udtryk for at
byrådet vi1
Man havcle noteret sig, at der
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511,

Lars: Hovedvej 511 og motorvejsproblemer skal 1øses højere
oppe i systemet (Vejdlrektoratet)
Jens: Mener, det er et politisk
spørgsmål, der drejer sig om

prioriteringer, vejene har det ikke for godt i Aarhus

4 og 5: Grønne
områder og øvrige emner

Terna

Spørgsmål
Tina: Vr er mægtig glade for
Åbo skoven Der står mange biIer på P pl.rdserne Men ingcn
cykler Det er, fordi det er utrygt
og farligt at cykle i vort område

Opfordrer politikerne ti1, at der
bliver taget tiltag for at optimere
forholdene for cykeltrafik. Hvor
længe skal vi vente. Letbane-adganghar vi jo ikke, og tyngden
af biler er markant stigende.
Hvornår bliver det LET at cykle?
Thomas Rothberg: Det var vigtigt
at have Øje for erhvervslivet i
området og skabe atlraktive muligheder for virksomheder at slå
sig ned i Harlev. Herved kunne
erhverwsgrundene nord for byen
bringes i spil, og det vi1 være attrakti\,t for de ansatte på virk
somhederne at bosætte sig i Harlev, da de vi1 få koftere tid til og
fra arbelde og mere tid ti1 familieliv. En sætning, Camilla ville
skrive sig bag øret og tage med

Orientering fra
HARLEV.FRAMLEV
GRUNDEJERFORENING
Af Formand Niels-Ole Sølvar Karlsen
Formandens beretning

for 2O16
Man spørger sig selv, hvor året

blev af.
Men nu stafter rri på en frisk
lgen
Grundejerforeningen har smØget
ærmerne op og er klar ti1 de nye
udfordringer. der måtte komme i

hjem.

2077.

Dorthe Borgkvist: udtrykte utilfredshed med skolegården og de
udendØrsfaciliteter, der trænger
ti1 en kær1ig hånd Mener, vi har
ventet i 22 ir pi en hal, så nu
må det snafi være vores tur.
Helle \Øium: Stiller op til folketinget Er meget optaget af nærvær og tid med de mindste i
kommunens dagtilbud

I det forløbne år har vi holdt

Politikerne fik lejlighed
til kort at runde af
Der blev her givet udtryk for, at
man havde fået meget med
hjem, og at irrarl var imponeret
over det store fremmØde til dette
borgermøde (158 deltagere i sa1en), Man var også glade for den
seriØse debat.

Arne sluttede aftenen med at takke deltagerne og panelet.
Formå1et med aftenen var at fi
synliggjort Harlev over for de
politiske pafiier og få klargjort
nogle af de vigtige ting der optager borgerne

nye teleskopstiger på henholdsvis 3,80m og 5,60m, som ikke
vejer og fylder ret meget, til
gavn for vore medlemmer.

de

sædvanlige moder med jævne
mellemnrm, så vi hele tiden er
opdateret om, hvad der sker i vores by.

vi fået lNatteravne' ti1 at kontrollere byen Det
Som noget n),.t har

havde desværre vist sig at være
nØdvendlgt, bl.a. for at imødege
den stadig stigende tendens til
hærværk i byen.
Vores Skt Hans-aften havde nær
regnet vzrk, men vi nåede da
børnebålet, inden de store regnskyl kom, og der blev heidigvis
opholdsvejr, da vores båltaier
Rådmand Jette Skive fra Dansk
Folkeparti indtog talerstolen
'SupervisionAlarm-Harlev Stafeti år en stor succes
og en super hyggelig dag for både bØrn og voksne i Harlev, med
218 deltagere. Ligeledes blev'Det
Østjyske Bakkeløb' en stor succes
igen i 2016.

tenr blev igen

Noget n),,t er, at Aarhus Kommune vil priratisere ca.800 ieje i
kommunen, hvilket nok også
kommer til at berøre Harlev og
på længere sigt glve mere travlhed i grundejerforeningen.
Som fØr nævnt er

på forbedringer
I skrivende stund har jeg lige
talt med Henrik Højmose Olesen
lra Aarhus Kommune's 'GrØnne
Områder'. Han lovede at plante
et træ på rundkørslen ved motorveisaflrørslen, samt at ttforskønne" området nederst på G1.
Sti)lingvej rrd mod Srillingvej.
som i dag ligger hen som en
stor ukrudtsmark

I april skal havefolket i gang vore containere vil være opstillet
i henholdsvis uge 16 og uge 17
Det er rigtig deiligt at se de
mange, der benyter sig af dem

Til sidst vil ieg gerne sige tak til
de af vore medlemmer, der er
mØdt frem her i aften og dermed vist interesse for vort arbejde

Det formål, synes jeg, blev nået.
DeL blev en rigtig god aften.

Foreningen har udvldet stigedepotet, da der er blevet indkøbt 2
PARAPLYEN
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vi i løbende

kontakt med kommunen om
mange ting, b1 a græss1åning af
vore rundkØrs1er og fejning af
de offentlige veje. som vi igen
har klaget over og fået lovning

-

og stor tak til bestyrelsen

for et godt og udbytterigt samarbejde

i året der er gået
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Golfturnering
Veteraner +6O

NyE fra Biblioteket
Af

Lise Fauslet

Af Niels Ole og Bente
Nu er sommeren her, og de lange dage indbyder til at reise
langt væk i en god bog. Du kan
linde inspiration til din sommer-

ten I torsdage i oktober, november og december k1. 17.30-20 00.
Her styrer Mofien spillet og arrangerer turneringer Læs mere

Igen i år afholder vi en Veteran
Turnering i Aarhus Aadal Golf

1æsning på vores hiemmeside:

på vores hjemmeside.

CIub for alle golfere med postrllrmmer 8462

Harlev Bibliotek har lukket fra
mandag d. 3. juli - søndag d 30.
juli. I den periode kan I aflrente

Til Golfere med
postnummer 8462
Harlev

-

I golfens verden er vi veteraner i
det kalenderår vi lylder 60 år.

Vi håber at se alle veterangolfere
fra Harlev ril en hyggelig og siov
dag ph en fantastisk golfbane,
som ligger i Harlev's baghave.
Sæt allerede

nu X i kalenderen

fredag den 74

lii

aakb.dk.

jeres reserweringer på ÅUy eiUliotek.
Det er også en mulighed at bruge vores digitale tilbud ereolen.
Her kan du 1åne e bøger og 1ydbøger via din tablet eller smartphone. Hent ereolen som aPP
og få din ferielzesning med det
samme

Du kan allerede nu sætte kryds i
kalenderen, for efteråret byder

Var du ikke med sidste år, så
send os en mail på nordli@stofanet.dk så har vi din mailadresse,

på mange spændende arrange

som vi bruger til udsendelse af
det endelige prcgtam og tilmelding til en hyggelig 18-hr-rls runde og lidt godt at spise på hul

Film på for de yngste: (2-5 år)
den fØrste mandag i måneden

t9

menter:

kl.

med vores hjemmeside. Men
som et fast punkt tilbyder Vennernes Læsekreds: Læs og snak!
Torsdag d 26. oktober, kl.
79 00-21,00: Bent Vinn Nielsen:

Den svævende tankbestYrer
Torsdag d. 23. oktober, kl.
79 00-2100: Majgull Axelsson:

Jeg hedder ikke Miriam
BØgerne kan afhentes på biblio-

teket ca L. md før. Tilmelding
sker ved afhentning af bogen.

i år er vi en del af Nordisk

Følgende datoer:
4. september, 2. oktober,
6. november, 4. december.

Biblioteksuge med Skumringstirne. Høitlæsning i stearinlysenes skær.
Der 1æses op fra Ul1a-Lena Lund-

Babycaf6: Et 1oka1t tilbud til forældre på barsel K1. 77 30-72.30

bergs bog "Is".
Mandag d. 13. november kl.

på biblioteket.
Føigende datoer: torsdag d. 7.
september, torsdag d. 5 oktober, torsdag d. 16. november.
Læs om temaerne for hver enkelt caf6 på bibliotekets hjemmeside : aakb. dk/bibli otek/Har
1ev

Babycaf6erne er et samarbejde
mel1em Harlev Dagtilbud, Sundhedsplejersken og Harlev Bibliotek.

Og så kan børn komme ti1 sPilaften i Banana King Gaming af-

-

mange gode arrangementef !
Bl.a. foredrag og bogsnak Programmet er i skrivende stund ikke færdigplanlagt, si hold øie

Også

10 10.30.

Golfhilsen og på gensyn

PARAPLYEN

Hadev Biblioteks Venner
og biblioteket byder også På
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19 00-21.00.

I

samarbejde med Foreningen

Norden.

Biblioteket ønsker god sommer
og god læselystl

DET øSTJYSKE BAKKELEIB
Af HIK's Cykelløbsudvalg

Arbejdet med at tihettelægge Det
Østjyske Bakkeløb anno 2077 er
i fuld gang. LØbskomit6en
arbejder i øjeblikket med at træffe aftale med de hjælpere, som
er nØdYendige fot at gennemføre amangementet på en sikker
og god måde. Til dette skal der
bruges ca. 60 personer. Det er
mange, og vi er da desværre
he11er ikke i måI endnu. Hvis du
skul1e ønske at give en hånd
med ved dette, Harlevs stØrste
affangement, så kontakt os, evt.
vta mail: cykling@hadev-ik.dk el
ler lars schindhelm@ gmail.com.
Da vi sætter løbets sikkerhed i
top er det virkelig nØdvendigr
med mange hjælpere.

DØB er i år flyttet en uge tilbage nemlig ti1 23. august. Dette

pris på 150,- kr kan en familie
på op til 4 personer deltage 11øbet Er der flere i familien betaler disse normai pris.
Som i tidligere år er der naturligvis en gratis pØlse m,/tilbehØr ti1
alle efter løbet. Dette a:rrar,gement er også som tidligere sponsoreret af Haiev-Framlev Gr-und-

ejerforening.

Vi udleverer flyers om løbet ved
alle østjyske cykel-motionslØb

hen over sommeren og ca. 14
dage før i Harlev og nærmeste
omegn.

Overskuddet fua løbet indgfu
som i de tidligere år i bestræbelserne for at skaffe kapital til udbygning af de indendørs idræts-

skyldes et stofi anlagt motionsarrangement i Aarhus midtby DHl-Stafetten i ]uge 32. Dette arrangement strækker sig over J
dage og omfatter bl a vores

muligheder omkring Næshøjsko-

fØrst fastlagte løbsdag Til gen-

Tilmeid jer via harlev-lk.dk/cyke1løb Helst inden 20. august,

gæld har vi rykket starttidspunktet eflY2 time frem ti1 k1. 18 00
Dette som kompensation for den

1en.

Vi håber selvfølgelig, at net-

op dette bidrager til at deltage i
og omkring 1øbet.

bl. a. for at slippe for et gebyr
pd 25,- kr. Man kan dog også ti1melde sig på selve dagen, men
dette er også + gebyr 25,- kr.

senere løbsdag.

Vi har i ir omlagt RUTE C, som
jo specielt er for børn e\t. sammen med deres forældre. Denne
om1ægning betyder, at der ikke
længere er nogen af de tre ruter,
der krydser hinanden. Dette høiner naturligvis sikkerheden omkring alle 3 ruter. Omlægningen
har betydet en forlængelse på
ca. I km i forhold til tidligere.

Nyt er også et FAMILIETILBUD
på netop rute

C For en

samlet
PAFAPLYEN
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Af Elgit Rahbek
ejgil. ra h bek

@g

m a i{. c a m

Fata Aksel Euchard

I

&ffi

Hele dagen var der gang i bagertet

til 50 ør'c trl en juL)
l:rurnsLæfic t1l 50 kr
Pat-lplvcn var ogs:1 tilstecle r.ecl
nrnclstr,l<l<cr'

r

cccptiorel om efternicichgelr

I<l 15:00 l)cn blev holclt uncler
prir.rlr l,rrrrcr i Llt rr- irjt,rrt
i

Hør'slcv Der v..Ll rigtig r-range.
sorr ville clrsl<c Chzrrlcs tillykke
med clc 50 år BlLcle hLur og Connre blev hyldet rrccl szlng ola ta
Jcr Receptionen blev holclt ur-r
clcr l)rivill-c tormer. hvor'for vi ilr
kc br-rngel billeder eller- referat

Nllrdag clen 1

tn'.rj J<nnne lragcr-

me Lcr Cltarlcs Clrrrstenscn holclc

Asc, til reccptronen om

efLct-r-nicl

50 år-s ltLbillrurt solr b:tgemrc:
ster Partplycns rnecl:Lt-lteicler e
l'r-Llgtc cle mengc lktivttcter cla
ger rgcnnem, lige fla lykkehjul i

clegcn Vecl lykhehjulct, sorn le:rb
lr-rnclt fl'lL kl sel<s oltt morllencn.
r,:rr cler gevrnst til allc. som hav
clc l-r'.rncllct i forrctntngen l)ct
blcv til ln:rnse eer.inster i løbct

lf ba
geriets rnangeirr igc tncclarbelciet-

af chgen I for-retnirgcn ver clcr'
nengc gocle tilbLLcl, ligc h-l

garxgen. som blcv bcstyt-et
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Lykkehjulet var i gang fra

kl

seks

!

NyE

fra Lokalcenter Næshøj

Af frMlligkoordinator Mariane Bech

Vi ved at bevægelse har særdeles gavnlige effekter i forhold til
livsstilssygdomme, demens, trivsel, humØr, appetit og meget

lærkerede." Vi 4 synes vifir og
giver noget, fortæl1er Else fra
Spillopperne.

mere.

Seh.træning: Vores træningsloka-

Vi forsøger derfor at skabe muligheder for mere bevæge1se for
borgere i plejeboligerne, og borgere ude i Harlev Vi vi1 gerne at
motion og bevægelse er en naturlig del af hverdagen.
På Næshøj har vi derfor en lang
række aktiviteter og motionstilbud, dem vi1 vi gerne præsente-

le er åbent

re her:
Der er hver tirsdag 4 hold yoga
på Næshøj og der kan være )
personer på hvert hold, det første hold starter k1.7 og det for
mænd og yoga undervisningen
varcr ca.7Vz time, det er Mikkel
der underviser, hvis man har lyst
er der mulighed for kaffe el1er
frokost efterfølgende
Mikkel som underuiser fra FO
"td af røret" fotæ1ler'
Yoga skaber velvære og smidighed og samtidig hjælper det os
med, at vi kan blive ved med
selY at tage sokkerne på, når vi
står op.

,
I

Yt er 4 frivillige der hver onsdag
sammen med nogie af beboerne
er "spil1opperne", J af os henter
beboerne mens den 4hygger,
snakker til vi har samlet dem,
der er færdige. Vi starter altid
med at synge, noget der passer
til årstiden I den fØrste halvdel
bruger vi kroppen på forskellige
måder med brug af forskellige
hjælpemidler, så er det tid til no
get at drikke, herefter kaster vi
med ringe, bolde efter rØr, slfu
efter balloner og meget mere,
slutter altid af med "jeg ved en

a1le dage

kl.

Her er du velkommen

Det er også muligt at spille billard, boccia, bowling og bridge
Kom gerne og vær aktive sammen med os.

5-27.

at træne i vores træningsmaskiner. Før
du går i gang skal du have en
introduktion og vejledning i maskinerne ved vores uddannede
instruktØrer. Der tilbydes introduktion den forste mandag i
hver måned kL. 14-75. Herefter
kan du booke 2 x 55. min
ugentligt.
t1L

Hver torsdag formiddag er der
Stolegymnastik Træningen indeholder Øvelser for hele kroppen.
Vi træner vores bevægelighed,
styrke og balance Øvelserne vi1
foregi pit og omkring en sto1, og
der vil blive taget hensyn ti1 diverse skavanker, så alle kanvære med
Vi lår varme i kinderne, men
bruger også tid på ud- og afspænding. Målet er, at a1le skal
kunne gå derfra med en god fornemmelse i kroppen, med et
smil på 1æben og glæde sig til
næste gang. Fortæller Mette som
træner holdet.
Tirsdag formiddag mødes beboerne med en flok børnehave

børn til seniordans Her synges,
danses, leges. Alle gir derfra
med smil på læben
Torsdag formiddag kommer en
flok glade gåtursvenner og tager
beboeren under armen eller
skubber kØrestolen på en gåtur
rundt i lokalområdet.
PAPAPLYEN
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