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HARLEV
FÆLLESRÅDS
MEDLEMMER:
Andelsboligforeningen Bøgebakken
Andelsboligforeningen Næshøj
Andelsboligforeningen Rødlund
Andelsboligforeningen Teglhøjen
Beboerforeningen Harlev Syd
  Bofællesskabet
Børnehaven Næshøj
Børnehaven Pilehaven
Den Integrerede Institution Kompasset
Den Integrerede Institution Regnbuen
Framlev og Omegns Borgerforening
Fritidsklubben Midpunkt
Gl. Harlev Borgerforening
Grundejerforeningen Araliavej
Grundejerforeningen Harlev Vest
Grundejerforeningen Rødlundvej 495-533
Harlev App
Harlev Banko Støtteforening
Harlev Bibliotek
Harlev Biblioteks Venner
Harlev Brugsforening
Harlev Erhvervsforening
Harlev Fitnessmaster
Harlev Frimærkeklub
Harlev Idrætsklub
Harlev Idræts- og Kulturcenter
Harlev Jagtforening
Harlev Konservative Vælger-forening
Harlev og Framlev Kirkers Menighedsråd
Harlev-Framlev Grundejerforening
Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv
Harlev-Framlev Vandforsyning I/S
Hørslev-Samvirket
KFUM Spejderne
Lillering Forsamlingshus
Meny
NICHE Forening og Forlag
Næshøjskolen
Næshøjrådet Lokalcenter Næshøj
Parcelfor. Harlev af 1999
PHT Ejendomme APS
Rødlundparken
Salon Saksen
Socialdemokraterne i Harlev
Tandlægehuset
Tåstrup Borgerforening
Vejfonden Vårgyvelvej
Venstre i Aarhus Vest
Vuggestuen Den Grønne Gren
Aarhus Aadal Golf Club

HVAD SKER DER I HARLEV – OG HVORNÅR?
HARLEV KALENDER & NYHEDER udgives af Harlev Fællesråd og
Harlev Framlev Grundejerforening i samarbejde med MinByApp via vores nye HarlevApp,
som også kan ses på www.HarlevApp.dk
Alle kan benytte kalenderen og nyheder, og alle kan få opslag med.
Vores mål er at samle alt information om Harlev i den nye portal og App - brug dem flittigt.
KOORDINER ARRANGEMENTER.
Se og benyt HarlevApp så arrangementer ikke kolliderer.
Fællesrådet hjælper gerne med at oprette arrangementer i appen.
NÆSTE NUMMER AF PARAPLYEN.
Paraplyen nr. 101. udkommer 26. november 2022.
Deadline for materialer er den 10. oktober 2022.
PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer af Harlev Fællesråd.
Kommunikationsudvalget forbeholder sig retten til at udvælge og forkorte i indsendte indlæg.
Forslag til indlæg modtages gerne på mail: post@harlevfr.dk

Stallinggårdvej 1
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8462 Harlev J

www.harlevfr.dk
Mail: post@harlevfr.dk
FORRETNINGSUDVALGET
Merethe Jelsbak Raundahl, formand, telefon 2091 9905
Jacob Langvad Nielsen, næstformand
Carsten Dam Hyldal, sekretær
Sol Strømbo Hansen
Marie Hastrup Sørensen
Pia Ølholm
Poul Holm Christensen
Helene Juul Munch
Per Thygesen, suppleant

Kasserer
Kaj Sommer

UDVALG
Børn og Unge: Jacob Langvad Nielsen (udvalgsformand), Pia Ølholm og Marie Hastrup Sørensen.
Trafik, Veje og Byplanlægning: Carsten Dam Hyldal (udvalgsformand), Sol Strømbo Hansen, Poul Holm
Christensen.
Natur og Miljø: Sol Strømbo Hansen (udvalgsformand), Pia Ølholm og Merethe Jelsbak Raundahl.
Kommunikationsudvalget: Marie Hastrup Sørensen (udvalgsformand), Helene Juul Munch og
Merethe Jelsbak Raundahl.
Paraplyens redaktion: Marie Hastrup Sørensen (udvalgsformand), Merethe Jelsbak Raundahl,
Ejgil Rahbek, Helene Juul Munch, Aksel Buchard, Ditte Godske Jensen og Claus Gregersen.

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
Tryk: Laser Tryk A/S - Oplag 2300 eks.
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Orientering fra fællesrådet
Af Merethe Jelsbak Raundahl, Formand
Så blev det september 2022. En måned, hvor det siges, at ”septembers himmel er så blå”, hvor efteråret
melder sin ankomst og hvor blad nr. 100 af Paraplyen
udgives.

Tåstruplandet

I arbejdet i fællesrådet er vi generelt meget optaget af
og glade for den skønne natur, vi er omgivet af. En
natur vi finder unik, hvilket vi ikke er ene om.

Paraplyen nr. 100

Det er virkelig en milepæl og en stor bedrift. 100 unikke blade, der fornemt og på mange forskellige måder
beskriver historien i vores lokalområde fra stort til
småt. Bladet har gennemgået forandringer, men har
haft fodfæste i lokalområdet med stærke frivillige
kræfter bag. Uden den kæmpestore frivillige indsats,
der gennem årene er lagt i at skrive tekster, tage billeder, sætte bladet op, få det trykt, leveret og omdelt
– intet blad og unik historiefortælling. Der skal derfor
lydet en STOR TAK til alle, der i årenes løb på den
ene eller anden måde har været involveret i Paraplyen.
TAK. Nummeret fejres med en reception på biblioteket lørdag den 3. september kl. 14.30-16.00.

Foto: Forside af Paraplyen nr. 1 fra 1994

Foto: Marie Hastrup
En af de flotte sten, der markerer Tåstruplandet. Her ved Rødlundvænget på stien mellem DII Kompasset og Harlev Bofællesskab ud til Lillering Mark.

Efter mange års vedholdende arbejde er fredningen
mellem Harlev, Tåstrup og Stjær, nu kaldet Tåstruplandet, vedtaget. ”En sag” der har sin begyndelse
tilbage i 2012, hvor Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus kommune og Skanderborg kommune
foreslog fredning af Tåstrup Sø, Tåstrup Mose, Lillering Skov, Stjær Stenskov og Stjær Søskov. Ønsket var
at beskytte naturen og fortidsminderne og samtidig
skabe et sammenhængende, tilgængeligt naturområde
i det vestlige af Aarhus kommune. Området er en
naturperle, som vi lokale og andre naturglade borgere
nu kan nyde godt af på den daglige gåtur, som en
destination til familiefødselsdagen etc. I fællesrådet
sætter vi stor pris på at have en så unik bevaringsværdig naturen tilgængelig i ”baghaven”. TAK til alle
lodsejere og folk bag fredningen.
Åbningen af Tåstruplandet afholdes søndag den 4.
september, hvor fællesrådet i samarbejde med bl.a.
Stjær Trampestilaug, Stjær Borgerforening, Tåstrup
Borgerforening, menighedsrådene, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Aarhus og Skanderborg
kommune markerer åbningen. Dagen starter kl. 10.00
med morgenkaffe i Tåstrup, hvorefter der er mulighed for at deltage i forskellige events så som travetur
på ”Tåstruplandet rundt” med DN, barnevognsrute,
skattejagt, fugletur, friluftsgudstjeneste etc. Vi håber
at se jer til en herlig dag i den lokale natur.
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Fællesskaber på tværs

Med ønsket om at skabe stærkere fællesskaber på
tværs i Harlev og omegn tog Harlev Fællesråd i samarbejde med Harlev Idræts- og Kulturcenter, Harlev
Idrætsklub, Harlev Erhvervsforening, Harlev-Framlev Grundejerforening, Folkehuset Næshøj, Harlev
dagtilbud, Næshøjskolen og DGI Østjylland initiativet til, hvad vi kalder Fællesskaber på tværs. Formålet
er at styrke allerede eksisterende fællesskaber, skabe
nye fællesskaber og forhåbentlig nye synergier mellem fællesskaber.
Corona satte en stopper for initiativet tilbage i 2020,
men nu genoptager vi Fællesskaber på tværs, hvor
der hen over efteråret 2022 – foråret 2023 bliver udbudt tre forskellige arrangementer startende med en
spændende workshop. Nærmere info følger.

Kort nyt

Arbejdsgruppen bag VAM-grunden har nu udarbejdet et skitseforslag over grunden, som vi i samarbejde med Aarhus Kommune kvalificerer og arbejder
videre med.
Der er dialog med Aarhus Kommune om at etablere
en sti bag om Harlev Mølle. Harlev Fællesråd, Gl.
Harlev Borgerforeningen og Menighedsrådet i Harlev-Framlev sogn koordinerer ”indsatsen”.
Vi har en konstruktiv dialog og samarbejde med Borup-Lyngby Fællesråd og Friluftsforeningen i Borup
om stisystemer ved Kringlen og omegn i nord.
I samarbejde med AD Medie og Nagel film arbejdes
der i Kommunikationsudvalget med at lave et kort
filmspot om Harlev. Vi forventer, at have ”premiere”
senere på året. Tusind tak til alle borgere og virksomheder, der har støttet op om projektet.

Foto: Marie Hastrup
Optagelser til filmen om Harlev

4

Foto: Marie Hastrup
Optagelser til filmen om Harlev

Cykelstien til Gl. Harlev forventes helt færdig senest
den 1. september 2022, hvilket vi i samarbejde med
Gl. Harlev Borgerforening ønsker at markere med et
lille arrangement i den nærmeste fremtid. Hold øje
med info på fællesrådets hjemmeside og lokale facebookgrupper, HarlevApp for nærmere info.
Med det og på vegne af forretningsudvalget vil jeg
ønsker jer alle en god dag og et godt efterår:-)

Foto: Aksel Buchard
Camilla og hendes to børn prøvekører cykelstien mellem Harlev
og Gl. Harlev.
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Paraplyen - et imponerende stykke lokalhistorie
Af Marie Hastrup Sørensen
Harlev Fællesråd blev stiftet i 1991, og et par år efter
besluttede man at udgive et fællesblad for Harlev og
omegn. Bladet kom til at hedde Paraplyen og det første nummer udkom i efteråret 1994. Siden har både
Harlev Fællesråds forretningsudvalg og fællesrådets
mange medlemsforeninger brugt bladets spalter til at
fortælle om alt det, der foregår i vores aktive og engagerede område. I anledningen af Paraplyen nr. 100 er
samtlige numre af bladet scannet ind og kan nu læses
digitalt på Harlev Fællesråds hjemmeside.
Når man bladrer igennem de tidligere numre af Paraplyen, tegner der sig et tydeligt billede af et aktivt,
festligt og utroligt engageret lokalsamfund – både
områdets mindre landsbyer og Harlev, som har været præget af vokseværk i hele Paraplyens levetid. I de
første år fylder etableringen af motorvejen nord for
Harlev f.eks. meget – i det første nummer kan man
bl.a. læse, at fællesrådets trafikudvalg har fået reel indflydelse på linjeføringen af motorvejen – og det samme gør planlægningen af byens hjerte, Byparken, hvor
de første skitseforslag kan ses i Paraplyen nr. 4.

nelse af Gl. Stillingvej, cykelstier ved skolen samt cykelsti til og evt. sanering af Lillering. Den kollektive
trafik dukker også op fra tid til anden og i blad nummer 1 kunne man stemme om, hvilken rute den nu
hedengangne bus nr. 55 skulle køre i Harlev. Sidst men
ikke mindst kan man læse om en veloverstået Folkefest, hvor bl.a. kamelen Victor og kåringen af Harlevs
kønneste pige og flotteste fyr var trækplastre.
Selvom vi nok næppe kommer til at berette om hverken kameler eller kåringer af kønneste piger og flotteste fyre her knap 30 år senere, er der stadig masser
af udvikling, engagement, arbejde med at sikre grønne områder, fornuftigt byggeri og infrastruktur, gode
påfund og fest og farver at berette om fra Harlev og
omegn. Det Østjyske Bakkeløb er netop veloverstået og om et par uger brager Harlev Festen derudaf.
Områdets grønne stier og områder er flittigt blevet
benyttet hen over sommeren, og nu starter diverse fritidsaktiviteter for alle aldre op efter sommerpausen,
biblioteket er åbent, ligesom vores børn atter er startet
i institutioner, i skole, sfo og klub. Alle sammen muligheder, der er vokset ud af og vidner om et stærkt og
engageret lokalsamfund.
Det er sjovt at se de tidligere numre af Paraplyen igennem og (gen-) opdage begivenheder som f.eks. at HIK
fik ny klubhus i 2001 (nr. 18)

Paraplyen nr. 4 år. 1995

Sikker trafik, byudvidelse, grønne områder samt fest
og glade dage er gennemgående temaer i Paraplyens
spalter, og i det første nummer kan man både læse om
forretningsudvalgets arbejde for sikring og forskøn-

Paraplyen nr. 18 år. 2001
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Paraplyen nr. 98 år. 2021

og at HI&K så åbnede det nye idræts- og kulturcenter
ret præcist 20 år senere i 2021 (nr. 98),

Paraplyen nr. 22 år. 2003

og at Årslev Engsø blev etableret og åbnet i 2003 (nr.
22).
Det er både sjovt at følge Harlevs julemærke igennem
årene (nr. 33), de lokale erhvervsdrivende og byens
udvikling.
Der er lagt utroligt mange frivillige kræfter i artikler,
interviews, orienteringer og layout igennem årene, og
det er helt sikkert værd at kigge forbi en dag, man har
lidt tid tilovers.

Paraplyen nr. 88 år. 2019

at Harlev Framlev Grundejerforening holdt en stor
50-års jubilæumsfest til Sankt Hans 2019 (nr. 88)
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Det er ikke småting Harlev og omegn har oplevet og
været igennem de seneste godt 30 år, og de frivillige
kræfter bag Paraplyen har været ihærdige med at dokumentere store dele af det, og de 100 numre rummer
derfor en stor del af byens nyere historie. 100 numre,
der både er et imponerende stykke lokalhistorie og et
vidnesbyrd om et stærk og engageret lokalsamfund,
som vil hinanden, området og fællesskabet.
Tillykke til os alle sammen med vores fællesblad, som
på helt unik måde fortæller vores fælles historie. En
stor tak skal lyde til alle bidragsyderne igennem årene.
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Paraplyen i billeder og ord
Af Marie Hastrup Sørensen (tekst) og
Aksel Buchard (foto, arkiv)
Paraplyen har igennem alle årene bestået af fortællinger i både ord og billeder. Ligesom mange har leveret
ord til spalterne, er bidraget af fotos og grafik fra vores lokalområde også mangfoldigt. De seneste mange numre har Paraplyens husfotograf heddet Aksel
Buchard - det er ikke meget, der går hans kameralinse
forbi. På de følgende sider er lidt fotos fra arkiverne
samt en henvisning til i hvilke numre af paraplyen,
man kan læse mere.

1995: Julemærke: Fodboldafdelingen i HIK udgav i en årrække Harlev julemærket. Overskuddet gik til Fodboldafdelingens Ungdomsfond og blev anvendt til ungdomsarbejde
i klubben. Årets julemærke er bl.a. omtalt i Paraplyen nr.
29 fra 2004, hvor julemærket bliver udgivet for 15 gang.
Julemærkerne kan også ses på arkiv.dk, hvis du søger på
"Harlevs julemærker".

2003: Harlev får en genbrugsbutik, omtalt i nr. 23. Butikken
ligger der som bekendt stadig og bliver flittigt brugt.

2009: "Skal vi have Natteravne?" bliver der spurgt i blad
nr. 48 efter en periode med øget hærværk og tyveri i byen.
Natteravne fik vi og de frivillige voksne har siden gået
mange ture for at skabe tryghed i byen. Billedet er fra blad
nr. 94, 2021.

2011: Buslinje nr. 55 blev nedlagt og dette er dermed den
sidste buskørsel i Tåstrup. Pudsigt nok er dette omtalt i
nr. 55.

2011: Indvielse af træningsstationer i Byparken. I 2008
påbegyndes et pilotprojekt om udvikling af Byparken, omtalt i blad nr. 44. I 2011 resulterer det bl.a. i en række træningsstationer, som stadig bliver benyttet flittigt, nr. 54.
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2021: Endelig bliver Harlev Idræts- og Kulturcenter indviet efter en kæmpestor indsats og massiv opbakning fra
borgere og virksomheder i vores lokalområde. Projektet
er omtalt mange gange i Paraplyens spalter, og i nr. 98
kan det endelig erklæres for åbent.

2012: På dette tidspunkt er der stadig drivhuse på Ketting
Parkvej. De bliver bl.a. bliver omtalt i nr. 61 fra samme år.
2022: Drivhusene er skiftet ud med en hel ny bydel Ådalsparken som er omtalt i nr. 83 fra 2018.
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2018: Det Østjyske Bakkeløb på vej over målstregen. Løbet blev omtalt første gang i Paraplyen nr. 52, sept. 2010,
hvor artiklen indledes med: ”HIK afviklede onsdag 11.
august sit første rigtige motionscykelløb, DET ØSTJYSKE
BAKKELØB.

2022: Åbo Skov bliver officielt indviet i 2014, blad nr. 68.
Starten af projektet er omtalt nr. 59 fra i 2012. Billedet her
er fra 2022, hvor skoven for alvor er vokset op.

2020: Harlev Bibliotek kan fejre 10-års fødselsdag for
kombi-biblioteket. I blad nr. 93 kan man læse jubilæumstalerne som er en beretning om et centralt og samlende
men også til tider vindblæst hus. I blad nr. 49 fra 2009 kan
man se fundamentet til Harlev Bibliotek blive støbt, og i
blad nr 52 bringes det første foto indefra det nye bibliotek,
som åbnede den 31. maj 2010.

2022: Endelig er der kommet hul under Stillingvej, så
bløde trafikanter kan færdes sikkert mellem Harlev og
Gl. Harlev. Så ikke nok med at skolevejen dermed blevet
mere sikker for flokken af Gl. Harlev-børn, så kan alle nu
nemt benytte sig af de skønne grønne områder omkring
landsbyen, omtalt i nr. 99.
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Mangeårigt fællesrådsmedlem takker af
Vejen til fællesrådet

Af Helene Juul Munch
Mangeårigt fællesrådsmedlem, forhenværende
byrådsmedlem og aktivt redaktionsmedlem takker af.
Få kan bryste sig af en 25-års sammenhængende
frivillig indsats i en lokaludgivelse. Siden 1997 med
udgivelsen af blad nr. 9, har Ejgil Rahbek været bidragsydende medlem af Paraplyens redaktion – som
skribent og i en årrække også som formand. Dette
jubilæumsnummer af Paraplyen markerer således Ejgil Rahbeks udgivelse nummer 91 – og efter et kvart
århundredes tro, frivillig tjeneste og et utal af artikler
har Ejgil nu besluttet, at dette også bliver hans sidste
udgivelse af Paraplyen. Her takker vi ham for hans
engagerede indsats og store bidrag gennem årene
med et interview om hans tid i Harlev, hans bedrifter
og interesser.
I 1976 flyttede Ejgil med sin hustru, Eva, og parrets
to børn fra Skanderborg til parcelhuset på Spiræavej
i Harlev. Den dengang 30-årige Ejgil arbejdede som
jurist ved i IT-branchen. I sin fritid var Ejgil aktiv i
det lokale foreningsliv som formand af badmintonafdelingen i HIK frem til slutningen af 80’erne. I årene
derefter er Ejgil fortsat med at dyrke badminton og
senere tennis og fodbold i HIK.

I både privat og embedsmæssigt regi har Ejgils interesse og primære fokus igennem årene været byudvikling. En interesse der blev vakt i 90’erne, da Ejgil
første gang fik indsigt i lokalplanlægning: ”Jeg blev
involveret i byudvikling, idet jeg hjalp min hustru,
Eva, der på daværende tidspunkt var bestyrelsesmedlem i Harlev Framlev Grundejerforening med at udvikle den vestlige del af Harlev med nyt byggeri, nye
veje og et nyt rekreativt område, vi i dag kender som
Byparken. Disse opgaver gav mig stor interesse for at
udvikle Harlev, så i midten af halvfemserne stillede
jeg op til og blev valgt ind i fællesrådet.”

Tiden i Paraplyredaktionen

”I fællesrådet fik jeg også interesse for udgivelse af
Paraplyen. Derfor blev jeg i slutningen af 90’erne
medlem af Paraplyredaktionen, først som skribent og
nogle år senere også som formand,” fortæller Ejgil og
tilføjer: ”En sag, der har optaget mig særligt meget i
fællesrådet, og som jeg også har dækket i Paraplyen,
har været udviklingen øst for Stillingvej. Opgaven påbegyndtes i 2001, og først nu er der ved at ske noget.
Det glæder mig at arbejdet nu tilsyneladende skrider
frem.”
”Også andre opgaver har været interessante at arbejde med i fællesrådet og senere dække i Paraplyen. I
slutningen af halvfemserne påbegyndtes bygning af
Herningmotorvejen, og i fællesrådet var jeg med fra
starten til indvielsen i 2004. I fællesrådet havde vi bl.a.
indflydelse på, hvorledes motorvejens frakørsler skulle forbindes med det øvrige vejnet. Ligesom vi havde indflydelse på, hvor og hvordan støjdæmpningen
skulle etableres.”

Medlem af Aarhus Byråd

Foto: Aksel Buchard

Efter Ejgil blev valgt ind i fællesrådet i midten af
90’erne, fortæller han: ”Der var mange udviklingsopgaver, som skulle igangsættes, og i alle opgaver var
Aarhus Kommune involveret. Det var derfor en naturlig interesse at følge det politiske arbejde i Aarhus
Byråd. Det medførte, at jeg i 2001 blev indvalgt i byrådet, hvor jeg fik to hele perioder af fire år samt to
suppleantperioder. Som byrådsmedlem får man mange forskelligartede opgaver, men i alle årene var medlemskab af og arbejdet i Teknisk Udvalg det vigtigste.
PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 100 – SEPTEMBER 2022
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I dette udvalg kunne jeg gøre mest for udviklingen i
Harlev-området.”
Om sin tid som byrådsmedlem tilføjer Ejgil: ”Den
største sag, jeg fik, var den såkaldte fjernvarmesag,
som havde stor interesse for de ca. 45.000 brugere af
fjernvarme, som gennem flere år havde betalt ca. 625
mio. kroner for meget. Trods stor modstand fra rådmanden for området lykkedes det at få alle pengene
tilbagekaldt. Jeg er stadig glad for de mange positive
tilkendegivelser, som jeg fik dengang.”

En særlig tak

”I min tid som formand for Paraplyen har jeg oplevet mange sjove episoder og haft mange gode snakke
med byens borgere og foreninger. Jeg har altid opfattet det som meget positivt at få de samtaler og snakke, og tak for det.”
På vegne af Harlev Fællesråd skal der lyde en stor
tak til Ejgil for den engagerede indsats og det store
bidrag igennem alle årene.

Kalenderen
September

November

4. september kl. 10.00 Åbning af Tåstruplandet

17. november kl. 17.30 – 19.30: Kamsteg og tilbehør – Caféen i Folkehuset Harlev (Tilmelding og
betaling (85,00 kr.) i caféen senest 1 uge før arrangementet)

(Åbningen finder sted i Tåstrup)

17. september kl. 18.00: Harlev Festen – Næshøjhallen (Billetter sælges i Salon Saksen og via Harlev Festens facebookside)

22. september kl. 17.30 – 19.30: Høstfest – Caféen
i Folkehuset Harlev (Tilmelding og betaling (85,00 kr.) i
caféen senest 1 uge før arrangementet)

Oktober

December
8. december kl. 17.30 – 19.30: Julemad med tilbehør – Caféen i Folkehuset Harlev (Tilmelding
og betaling (85,00 kr.) i caféen senest 1 uge før arrangementet)

7. oktober kl. 20.00: Carsten Knudsen Show –
Harlev Idræts- & Kulturcenter (Forhåndstilmelding
på faellesskaberne@hiogk.dk eller via fællesskaber
Karen Tinggaard tlf. 21 25 21 57)
27. oktober kl. 17.30 – 19.30: Vildttema – Caféen
i Folkehuset Harlev (Tilmelding og betaling (85,00
kr.) i caféen senest 1 uge før arrangementet)
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Carsten Knudsen fra De Nattergale kommer til Harlev Idræts- og Kulturcenter

Tag med Carsten Knudsen Show på en musikalsk rejse ind i Knudsens indre univers.

Vi håber, det har interesse så derfor lidt praktik:

Fredag d. 7. oktober kl. 20.00 indbyder FællesSkaberne i Harlev Idræts- og Kulturcenter til et kulturelt
arrangement, der byder på grin og musikalske fortræffeligheder.

Tidspunkt:
Fredag d. 7. oktober kl. 20.00
Varighed:
2x45 minutter – kom mindst 15
		min. før.
Sted: 		
Harlev Idræts- og Kulturcenter,
		
Næshøjvej 2F, 8462 Harlev.
Entre: 		
100 kr. pr. person.

Carsten har skabt sin egen stil ud fra erfaringer fra
comedy og kabaretter. Mange vil genkende ham fra
De Nattergale og The Julekalender, og når Carsten
går på scenen, så er det mere end let underholdning det er også underfundigt og rørende musikalsk.
Det er ikke bare latterorganerne, der bliver sat i bevægelse. Carsten kan være grovkornet og et kort øjeblik
derefter skabe smukke og poetiske billeder.
Til en del af sine fortællinger får Carsten inspiration
fra naturen, og han mener, at alle er gamle nok til at
høre om både blomsten og bien.
Han er bevæbnet med guitarer, en ukulele fra Hawaii,
sin mors gamle harmonium (salmecykel), wavinrør,
mundharpe m.m., samt Thomas Ousager som gæstemusiker på percussion.
En af Carstens sidste udgivelser er sangen ”Vi Bader Nøgen”. Den kan ses i forskellige versioner på
YouTube.

Forhåndstilmelding på faellesskaberne@hiogk.dk
eller via fællesskaber Karen Tinggaard tlf. 21 25 21 57
Betaling kan ske kontant ved døren, via MobilePay
box 3987EN eller bank overførsel til Sparkron konto:
6114 0015214120.
Der kan købes drikkevare, ligesom aftensmad kan nydes i cafeen før arrangementet.
Vi håber, I har lyst til at møde op til – og støtte op
om – det første større kulturelle indslag forestået af
FællesSkaberne i HI&K.
Mvh. FællesSkaberne
Karen Tinggaard, Cisco Gulløve, Irene Lisby-Fruergaard, Rikke Sort Buchtrup og Jacob Damgaard.
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Nyt fra Harlev Framlev
Grundejerforening

Førstehjælpskursus
Hold øje med Harlev appen, HFG hjemmeside og
8462 Harlev på Facebook sidst i september.
Harlev-Framlev Grundejerforening påtænker at
holde førstehjælp / hjertestarter kursus for vore
medlemmer omkring oktober / november.
Først til mølle princippet vil gælde, og der kan tilmeldes 1 person pr. husstand der er medlem pr. 1.
September 2022.
Kurset er gratis for vore medlemmer.
Harlev Fællesråd og Paraplyen ønskes
STORT TILLYKKE MED DE
100 BLADE
Tak for spalteplads igennem alle år.

Venlig Hilsen
Harlev-Framlev Grundejerforening
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