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Hvad sker der i Harlev - og hvornår?
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Harlev Framlev Grundejerforening i samarbejde med MinByApp via vores HarlevApp,
som også kan ses på www.HarlevApp.dk
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Orientering fra Fællesrådet
December står for døren. Året 2022 går på hæld. Et år der 
af mange vil blive husket for et historisk folketingsvalg, 
som først blev afgjort ved optællingen af de allersidste 
stemmer. Et år med krig i Ukraine, et år med energikrise, 
inflation og således et behov for at stoppe op og se på, 
hvordan vi alle og hver især forvalter vores ressourcer, så 
vi sammen sikre os, at der bl.a. er energi til alle. 

Der skrues ned for varmen i statslige og offentlige byg-
ninger. Folk investerer i uldtøj og deler sjove billeder af, 
hvordan de forsøger at holde varmen på arbejdspladsen. 
Et scenarie mange ikke ville have forventet i starten af 
2022. Men når nu det ikke kan være anderledes, er det 
nok helt sundt for os at få tingene sat i perspektiv og få 
øjnene op for alt det, vi har at sætte pris på. 

Togbane mellem Silkeborg-Aarhus
Vi har mange ting i Harlev og omegn. Men noget af det 
vi ikke har, og som vi arbejder fokuseret for at få, er en 
togbane mellem Silkeborg og Aarhus og ikke mindst et 
stop i Harlev/Framlev. Den 28. september blev der af-
holdt borgermøde med et stort fremmøde om planerne 
for den kommende baneføring. Fra fællesrådets side er vi 
positive overfor planerne, da vi ser banen som en mulig-
hed for at deltage i den grønne omstilling, øge borgernes 
mulighed for pendling til arbejde og ungdomsuddan-
nelser, samt delvist at løse eksisterende trafikproblemer, 
trafikstøj og kødannelse. Indbyggertallet i Harlev er øget 
over de sidste 10 år og forventes at stige yderligere med 
udstykningerne syd for Harlev (mod Tåstrup), et nyt bolig-
område øst for Stillingvejen med forventeligt flere tusin-
de indbyggere, samt et 190 hektar stort industriområde 
ved Framlev. Flere borgere og medarbejdere vil således 
skulle transportere sig til og fra Harlev/Framlev dagligt, 
hvilket vil betyde et endnu større pres på trafikken og et 
endnu større behov for en togstation med stoppested på 
ruten Aarhus – Silkeborg. 

I fællesrådet er vi også optaget af at besvare naturens 
og landskabets værdi, hvorfor vi foreslår, at tracéet skal 

holde sig langs motorvejen hele vejen til Årslev og kobles 
på hovedbanen i Brabrand fremfor at slå et sving nord for 
erhvervsområdet i Årslev. Det vil være en bedre løsning 
for borgerne i Framlev og for landskab og natur i forhold 
til at krydse det ellers uberørte, bevaringsværdige land-
skab i Lyngbygårds ådal og krydse meget tæt forbi be-
boere ved Framlev. Læs det fulde høringssvar på vores 
hjemmeside. 

Borgmesterbesøg i Harlev 
Den 14. november lagde borgmester Jacob Bundsgaard 
turen forbi Harlev med det formål at komme tæt på bor-
gerne og høre, hvad vi er optaget af i vores område. Be-
søget startede med et møde mellem borgmesteren og 
Harlev Fællesråd, hvor vi havde en rigtig god drøftelse 
af emner som; Togbanen mellem Silkeborg-Aarhus; Bo-
ligudstykningen øst for Stillingvej – herunder en præ-
sentation af fællesrådets principper for boligudstykning; 
Erhvervsparken ved Framlev, fokus på naturen og er-
hvervsparkens tilknytning og afgrænsning til oplandet; 
Opkvalificeringen af bynære grønne områder og sam-
menhængkraften i vores område – herunder rekreative 
og trafiksikre stier; Status på placering og tidsplan for en 
kommende daginstitution samt en præsentation af vores 
lokale initiativ, Fællesskabets by. 

Efter mødet fulgte et åbent borgmesterkontor, hvor bor-
gerne kunne kigge forbi og få en snak med Jacob Bunds-
gaard og om stort og småt. Caféen i Harlev Idræts- og 
Kulturcenter dannede rammerne om mødet, hvor fælles-
rådet var vært med lidt sødt og drikke til de engagerede 
fremmødte borgere. TAK til alle, der deltog og endnu en 
gang satte Harlev og omegn på land- og kommunekor-
tet. 

Fællesskaber på tværs
Det første arrangement i det lokale satsning Fællesska-
bets By blev med stor succes afviklet onsdag den 23. no-
vember. Aftenen startede med fællesspisning og deref-
ter var der spændende dialoger omkring bordene til den 
efterfølgende workshop om vores lokale fællesskaber. 

Orientering fra 
fællesrådet
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Læs meget mere om indsatsen på side 10. 

Film om Harlev
I samarbejde med AD Medie og Nagel film er der med 
stærk opbakning fra lokale sponsorer nu udarbejdet en 
film om Harlev og oplandet. Formålet med filmen er at 
øge nuværende og kommende borgeres bevidsthed om 
byen og områdets kvaliteter og muligheder ift. fællesska-
ber, natur, skole/dagtilbud, boligformer, arbejdspladser 
etc. Vi er i skrivende stund i gang med de sidste juste-
ringer og forventer, at filmen offentliggøres i løbet af de-
cember. Der skal lyde en STOR tak til alle, der har støttet 
og bidraget til filmen. TAK.

VAM-grund og stier
Engagerede borgere har i samarbejde med udvalget for 
Natur og Miljø udarbejdet en plan for VAM-grunden på 
Sydbakken. Startskuddet til planen lød i foråret med af-
holdelsen af et borgermøde på grunden, hvor ca. 25 bor-
gere mødte frem og kom med idéer og ønsker til grun-
den. Efterfølgende har en række møder været afholdt 
i arbejdsgruppen og resultatet er skitseforslag over re-
kreativ benyttelse af grunden. Et forslag der nu indsendt 
til Aarhus Kommune. En dialog om ”næste skridt” er nu i 
gang. Det har været en fornøjelse at mærke det engage-
ment, arbejdsgruppen har lagt for dagen. Et engagement 

vi håber, fortsætter og ”smitter” andre, så vi sammen kan 
realisere planen. TAK for indsatsen og bidraget fra alle, 
der har været involveret ind til nu.
Dialog med relevante aktører om etablering om muli-
ge rekreative forbindelser i vores område pågår fortsat. 
Det vedr. en sti bag om Harlev Mølle og stisystemer ved 
Kringlen og omegn i nord i tæt samarbejde med lokale 
aktører.

Møder og repræsentantskabsmøde 
Det seneste møde i forretningsudvalget afholdte vi hos 
Spejderne i Harlev, det forrige møde i Hørslev osv. Vi vil 
meget gerne rundt i vores lokalområde, så skulle du ligge 
inde med et sted, hvor vi kan afholde det næste møde, 
må du meget gerne sige til. Vi kommer gerne rundt, så vi 
lærer flere lokale steder og personer at kende. 
Derudover er årets vigtigste møde nu i kalenderen. Ons-
dag den 15. marts 2023 kl. 19 afholdes repræsentant-
skabsmøde i Harlev Fællesråd i Konfirmandstuen Gl. 
Harlev, sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi har mange 
store og spændende dagsordener at arbejde for i vores 
område de kommende år, så skulle du have en interesse 
i at stille op og få muligheden for at gøre en forskel for 
vores by og område fremadrettet, skal du endelig ikke 
holde dig tilbage. Du er altid velkommen til at kontakte 
undertegnede, hvis du vil høre mere om arbejdet.
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Natteravne i 
Harlev
Af udvalget for børn og unge

Natteravnenes formand; ”Vi mangler Natteravne i 
Harlev” 
Fællesrådets udvalg for Børne- og Unge har mødt for-
manden for Natteravnene i Harlev, Jacob Langvad, til en 
snak om ravnenes arbejde.  

”Vi lykkes bedst, når vi er synlige på de tidspunkter, hvor 
unge benytter byens muligheder i det offentlige rum, 
hvilket ofte er tilfældet i ferier, om aftenerne og naturlig-
vis i weekenderne, ” oplyser han. ”Desværre har vi gen-
nem en længere periode kunne konstatere et stort fald 

i aktive Natteravne i Harlev, hvilket betyder, at vi langt 
fra kan gå det antal tryghedsskabende ture, vi gerne vil, 
og at Natteravnenes synlighed er således begrænset i 
øjeblikket. Vi har derfor i november iværksat en rekrutte-
ringskampagne i Harlev, som forhåbentlig kan skaffe flere 
medlemmer,” fortæller han.  

Stor ros til de frivillige Natteravne 
Jacob Langvad Nielsen benytter samtidig lejligheden til 
at sende en kæmpestor ros til de frivillige Natteravne i 
Harlev. Både til nuværende og tidligere ravne.



”Natteravne-foreningen i Harlev blev etableret på rekord-
tid i maj og juni 2016 på et tidspunkt, hvor Harlev havde 
store problemer på unge-området med bl.a. omfattende 
hærværk, utryghedsskabende adfærd og åbenlyst salg 
af og indtagelse af stoffer rundt omkring i byen, hvor an-
dre børn og unge normalt færdedes. Styregruppen skul-
le herefter i al hast have hele organisationen og driften 
af foreningen på plads, hvilket kun var muligt med stor 
opbakning fra byen og mange frivillige Natteravne”, siger 
Jacob Langvad med et smil. 

”På ingen tid havde vi over 50 registrerede Natteravne i 
foreningen, og på de første seks måneder kunne vi etab-
lere 45 Natteravneture, hvilket er helt enestående og for-
mentlig rekord for en nystartet Natteravneforening.” Men, 
som Jacob Langvad fortsætter: 

Natteravnenes store tilstedeværelse i 2016 og de følgen-
de år havde en omgående og mærkbar præventiv effekt 
på de problemer og uroligheder, byen oplevede.

”I dag er vi kun 18 registrerede Natteravne i Harlev, som 
over en lang periode har trukket et meget stor læs. Det er 
for få til, at vi kan opnå den grad af synlighed, som er nød-
vendig for at opnå den præventive og tryghedsskabende 
effekt, vi gerne vil. Vi har virkelig brug for nye kræfter for 
at kunne overleve på sigt”.  

Den bedste uddannelse for en Natteravn er mødet med 
de unge mennesker. Pludselig kan man huske, hvordan 
det er at være et ungt menneske. De fleste nye Nat-
teravne er lidt spændte på, hvordan man som Natteravn 
bliver modtaget af de unge, men helt generelt er unge 
mennesker utroligt positive overfor Natteravnenes tilste-
deværelse, da de unge allerede kender til Natteravne ad 
omtale eller i kraft af tilstedeværelsen i større byer.

”Vi har helt overvejende kun haft positive og sjove ople-
velser med de unge i Harlev, og de accepterer helt gene-
relt, at vi er etableret for deres skyld”, siger Jacob. 

Natteravnene er IKKE et privat vagtværn
Natteravnenes landssekretariat oplyser, at tolerance, in-
klusion og tryghed er en væsentlig del af Natteravnenes 
værdisæt. 

”Vi har mange gange oplevet, at vores tilstedeværelse 
efterlyses med kort varsel, når der har været episoder i 
byen, hvad enten det drejer sig om hærværk, mistæn-
kelige biler, høj musik, knallertræs el.lign. Det er vigtigt 
at præcisere, at vi ikke fungerer som en form for tilkal-

de-vagtværn, men at vi gennem vores tilstedeværelse og 
dialog med de unge forhåbentlig kan gøre en indsats for 
deres trivsel og tryghed, hvilket er vores primære formål. 
Kan vi derigennem være med til at forebygge konflikter, 
ungdomskriminalitet mv. så er det bestemt en glædelig 
sideeffekt, som vi tager med, da vi ikke har andet ønske, 
end at byens unge har det godt og får de bedst mulige 
fremtidsudsigter,” fortæller Jacob Langvad.
   
”Vi vil gerne have ældre Natteravne i Harlev”
Flere Natteravne-foreninger i Danmark har mange aktive 
ældre medlemmer fra 65 år og op ad. Gåturene er fanta-
stisk motion, man får udvidet sit netværk og får talt med 
en masse forskellige mennesker i alle aldre. Langt de fle-
ste ældre Natteravne oplever, at de får et mere positivt 
syn på deres egen by, herunder ikke mindst de unge i 
byen. Mange ældre Natteravne føler sig også mere tryg-
ge ved at færdes i byen, når man har fået et større kend-
skab til, hvad der sker.

”Vi vil RIGTIG gerne have ældre medlemmer i vores for-
ening,” siger Jacob”. ”Vi har kun haft ét medlem over 65 år, 
og hun gjorde et forrygende stykke arbejde og fik man-
ge positive oplevelser. Personer i denne aldersgruppe 
har en naturlig ro og afdæmpet autoritet, som gør dem 
særdeles velegnede og vellidte som Natteravne. Og så 
har mange i denne aldersgruppe ganske enkelt også lidt 
bedre tid til en gåtur i ny og næ end far og mor med små 
eller større børn og (travlt) arbejde.”

Alle har tid til at være Natteravn
”Jeg kan afslutningsvist oplyse, at ALLE i Harlev uden 
undtagelse har tid til at være Natteravn, da man ikke be-
høver gå flere ture, end hvad hjemmefronten, arbejdet 
mv. tillader. Det er yderst fleksibelt – både med antal ture 
og tidspunkterne for gåturene. Nogle af vores medlem-
mer går gerne flere gange om måneden, mens andre 
går én gang i kvartalet, og sådan vil det altid være. Vores 
gåture varer typisk et par timer, men tilpasses af de frivil-
lige efter vejret, de unges aktivitet og efter de frivilliges 
ønsker. Og så er det ikke farligt, tværtimod er det rigtig 
hyggeligt at være Natteravn, samtidig med at man ud-
fører frivilligt arbejde i en god sags tjeneste, der gavner 
byen på kort og på langt sigt,” afslutter Jacob Langvad.  

Har du lyst til at høre mere om Natteravnene i Harlev el-
ler at få en forsmag på indsatsen ved at gå med på en 
prøvetur med andre erfarne Natteravne i byen, så kan du 
kontakte Natteravnene Harlev på e-mail 
harlev@natteravnene.dk.          
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Med en central placering i Harlevs bymidte, er det nok 
ikke gået manges næse forbi, at Harlev Dyreklinik er flyt-
tet i nye lokaler på hjørnet af Gammel Stillingvej og Næs-
højvej. Men de færreste har måske endnu haft lejlighed til 
at få et kig indenfor. 

Bag skranken sidder veterinærsygeplejerske Line og ta-
ger imod Lille, en uforfærdet Cocker Spaniel på knap to 
år, og hendes ejer, Mads, der er kommet for at bestille 
tid til vaccination og få et rutinemæssigt tandtjek. Fore-
byggende behandlinger er der ifølge Line mange af; ”Vi 
ser primært kæledyr som hunde, katte og kaniner her i 
klinikken. Rigtig mange af behandlingerne er almindelige 
undersøgelser og forebyggelse, men vi behandler natur-
ligvis også mange syge dyr og har udstyret til at tage os 
af mere komplicerede behandlinger og indgreb.” Og net-
op apparaturet er særligt interessant at se lidt nærmere 
på. Den nye klinik er udstyret med helt nye, topmoderne 
laboratoriefaciliteter, digital røntgen, scanner, anæste-
si-apparaturer og operationsudstyr. Der er også indrettet 
særlige lokaler til de dyr, der har brug for intensiv over-
vågning og hospitalsindlæggelse.  

Kattene er også blevet prioriteret højt i den nye klinik, 
hvor der er indrettet et separat venteværelse og under-
søgelseslokale til dem. Ligesom de selvfølgelig har deres 
eget rum, hvis der er brug for indlæggelse. 

Efter en uformel, indledende snak og et par godbidder 

i klinikkens lyse venteværelse, følger Lille veltilfreds 
med Line til konsulationstue 1 – af i alt fire – og finder sig 
trygt til rette på briksen. Mens Line med rolige og kyn-
dige hænder undersøger Lille, fortæller hun adspurgt 
lidt mere om de nye lokaler; ”Vi holdt reception den 30. 
september, hvor vi officielt markerede åbningen – så alt 
er stadig meget nyt. Der er sågar udstyr, vi ikke har haft 
lejlighed til at tage i brug endnu. Vi er så glade for de nye 
rammer og de muligheder, de giver os for at tilse endnu 
flere dyr i klinikken.” 

”Vi er lige nu tre på arbejde i hverdagene: en dyrlæge, 
en veterinærsygeplejerske og elev,” fortæller Line og 
fortsætter; ”Vi er det, man nok vil kalde for en søsterkli-
nik til VETgruppens dyreklinik i Skejby og arbejder tæt 
sammen med vores kolleger dér. Vi håber og forventer, 
at de nye faciliteter her i Harlev vil betyde, at flere og flere 
lægger vejen her forbi, så vi kan tage imod en større del 
af henvendelserne fra Skejby.” 

”Vi sætter, som vi altid har gjort det, en stor ære i at tilby-
de kompetent og professionel pleje og vi glæder os til 
at byde dyr og dyreejere varmt velkommen i vores nye 
lokaler.”

”Det klarede du flot, min ven” siger Line og nusser kærligt 
Lille bag øret.   

Et kig indenfor i 
Harlev Dyreklinik 
Af Helene Juul Munch, foto Aksel Buchard 
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I løbet af 2022 er navneskiftet fra Lokalcenter Næshøj til 
Folkehuset Harlev efterhånden blevet ”hvermandseje”. 
Samtidig er Næshøj Plejehjem blevet en særskilt admini-
strativ del af bygningskomplekset på Næshøjvej 41.

Folkehuset Harlev er fremover det sted, som alle loka-
le beboere kan besøge. Her er mange muligheder for at 
være aktiv. Op mod 35 aktiv-grupper samler i ugens løb 
flokkevis af ”aktivister”. Hver gruppes navn og dens kon-
taktperson kan ses på månedsbladet Nyheder fra Folke-
huset Harlev. Nogle foreninger så som kunstforeningen 
med flere årlige kunstudstillinger og pensionistforenin-
gen afvikler deres aktiviteter i huset. Man har mulighed 
for at være frivillig hjælper i f.eks. caféen.  

3. tirsdag i hver måned inviteres til gudstjeneste i Lillesal. 
Her er alle velkomne, og gudstjenesten forestås af såvel 
sognepræst som kirkesanger og organist.
Hvert år afholdes et årsmøde, hvor der vælges medlem-
mer til et råd, der er med til at ”styre” aktiviteten i Folke-
huset. 
Foreninger, organisationer og borgere kan låne lokaler 
gratis. 
Folkehuset har en hjemmeside https://folkehuse.aarhus.
dk/find-dit-folkehus/8462-harlev/,hvor man kan finde 
yderligere oplysninger – f.eks. denne:
Optimistcaféen på Folkehuset Harlev er et unikt sted for 
alle borgere i Harlev, som ønsker samvær med andre. 
Optimistcaféen er stedet, hvor du i hyggelige omgivel-
ser kan komme og købe formiddagskaffe eller eftermid-
dagskaffe, frokost og middagsmad eller bare en ostemad 
- og samtidig hygge dig i samvær med andre. Alle årets 
dage bliver caféen anvendt som spisestue for beboerne 
i plejeboligerne.
Caféen er også samlingspunkt for folkehusets mange 
arrangementer. For eksempel er der hver torsdag kaffe, 
kage og musik - det sidste leveret af husorkestret. Men 
også brunch, suppeaftener og foredrag er på menuen. 

11 gange om året udgives bladet Nyheder fra Folkehuset 
Harlev. Her bliver man løbende opdateret om ”livet” i Fol-

kehuset. Blandt andet kan man læse caféens menuplan.
Find bladet på Folkehusets hjemmeside under Aktiviteter 
eller på Harlev App´en – se under Brugerrådet Folkehu-
set.

En del af det frivillige arbejde på Folkehuset sker i sam-
arbejde med plejehjemmet. Eksempelvis var Brugerrådet 
med til at arrangere en høstfest for borgerne på pleje-
hjemmet og deres pårørende den 6. oktober.  
                           
Tema for spiseaftner
26 januar 2023: Mexicansk mad, Chili sin Carna med gua-
camole, Nachos, cremefraiche og salsa. Chokoladetærte 
med Kokos is og frugt. Pris: 85.00 kr.

16 februar 2023:  Amerikansk mad, Pulled pork burger 
med coleslaw, bagte kartofler og dip. Cheesecake med 
ananas og cookies. Pris: 85.00 kr.

30 marts 2023: Kylling, Kylling/karry suppe med brød,
kyllingebryst indbagt i butterdej med krydderurter, stegte 
kartofler, sovs, bagt selleri salat, med valnødder og grønt.
Pris: 85,00 kr.

20 april 2023: Forår, Tunmousse med pynt, dressing og 
brød, skinke med glasering, flødekartofler og salat af 
bagte gulerødder, oliven og feta. Pris: 85,00 kr.

Dorthe Virring, caféleder  Foto: Aksel Buchard

Folkehuset
Harlev
Af Aksel Buchard



Lokal grafisk designer har givet Paraplyen en make-
over 
Harlev Fællesråd har foræret Paraplyen en lækker ”make-
over” i jubilæumsgave: nyt forsidedesign og et nyt layout. 
Opgaven er udført af Helene Dalgaard, grafisk designer 
og bosiddende i Harlev med sin familie.  
Her kommer fem hurtige til Helene:

Hvorfor Harlev?
Jeg bor sammen med Mads og vores børn, Alma på 11 
og Villum 8, der begge går på Næshøjskolen. Vi flyttede 
til Harlev for otte år siden, da vi fandt vores drømmehus 
her. Vi er oprindeligt fra Struer, men har boet i alt fra lil-
le Højer i Sønderjylland, til London, til en lille flække ved 
navn Moose Jaw i Canada, Alabama i sydstaterne og ikke 
mindst København og Aarhus … for så at lande lidt tilfæl-
digt i Harlev. Hvilket vi ikke har fortrudt.

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?
Jeg er uddannet grafisk designer MA fra Skolen for Visu-
el Kommunikation og London College of Communicati-
on og har arbejdet som grafisk designer og Art Director 
i snart 20 år; først på bureau i London og København og 
de seneste 10 år som selvstændig. Jeg er særligt fasci-
neret af udstillings- og oplevelses design og arbejder 
i dag med både private og offentlige kunder samt kul-
turinstitutioner om opgaver indenfor identitetsudvikling, 
brandstrategi, wayfinding, informationsgrafik, udstillings-
koncepter, kataloger samt diverse tryksager. Jeg har en 
forkærlighed for det analoge og taktile og kæmper for 
det trykte medies berettigelse i en mere og mere digi-
tal verden. Jeg tror på, at vi har brug for oplevelser, der 
appellerer til vores sanser. Derfor er jeg også rigtig glad 
for, at Paraplyen stadig udkommer som trykt publikation, 
hvilket jeg håber, den vil blive ved med.

Hvorfor sagde du ja til at re-designe Paraplyens forsi-
de og layout?
Fordi jeg gerne vil støtte op om det fine lokale projekt, jeg 
synes Paraplyen er, og så har jeg måske også før tænkt, 
at designet godt kunne trænge til en lille opdatering. Jeg 

synes, det var en sjov udfordring og en fin måde for mig 
at bidrage til vores lokale fællesskab.

Hvilke tanker gjorde du dig, da du skulle sammensæt-
te designet til den nye forside.
For det første var det vigtigt at forholde mig til det oplæg 
og de ønsker, jeg havde fået ifht. designet; bl.a. at navnet 
skulle bevares, og at der fortsat skulle været et foto på 
forsiden. Dernæst var det vigtigt for mig at få designet 
opdateret, så det passer bedre ind i den tid vi er i nu, og 
samtidig er forholdsvis tidløst, så det kan holde længe. 
Nøgleordene er ”enkelt” og ”luftigt”, så man nemt kan 
overskue og navigere i indholdet.

Hvad synes du, er det bedste ved at bo i Harlev?
Sammenholdet og fællesskabet, det nære, fornemmel-
sen af at folk gerne vil hinanden. Trygheden for mine børn 
og det stærke foreningsliv. Og så har jeg de bedste nabo-
er :-) Man ved jo aldrig hvem man lander ved siden af, når 
man køber et hus, men her har vi virkelig været heldige.

Interview med Helene Dalgård
om forsiden
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Foto: Mads Peter Thomsen
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Nye bibliotekarer
I oktober er Gustav og Helena startet på Harlev Bibliotek. 
Gustav er uddannet bibliotekar fra Sverige og er på bib-
lioteket både mandag og torsdag. Resten af tiden er han 
at finde på biblioteket i Åby. Helena er cand.mag. i littera-
turhistorie og er i Harlev hver mandag. De øvrige dage er 
hun i Gellerup.
Vi har allerede fundet os godt til rette i Harlev og vil gerne 
sige tak for den gode modtagelse, vi har fået af både bib-
liotekets brugere og samarbejdspartnere. Vi glæder os til 
at lære jer alle bedre at kende! 

Arrangementer i december

Film for de mindste
Mandag d. 12. december fra kl. 9.30-10.15 er der ’minibio-
graf’ for børn mellem 2 og 6 år. Vi viser små julefilm med 
velkendte børnebogsfigurer og julehygger på biblioteket. 
Husk tilmelding på hjemmesiden.   

Patchworkaften
Torsdag d. 12. december mellem kl. 19 og 21.30 er der 
mulighed for at mødes med andre og lave patchwork 
sammen med andre. Bare mød op, og medbring selv det 
du skal bruge. Alle er velkomne! 

Foråret på biblioteket
Der er fuld gang i planlægningen af den kommende sæ-
son, men det er endnu lidt for tidligt at løfte sløret for for-
årets arrangementer. Vi kan dog afsløre, at barselscafé 
på biblioteket i samarbejde med dagtilbudsleder Irene 
Blume vender tilbage. Der har allerede været afholdt en 
barselscafé først i november, hvor antallet af fremmødte 
barnevogne var helt overvældende! 
Hvis du kunne tænke dig at være med i foråret, så sæt 
kryds i kalenderen:
• Torsdag d. 2. februar
• Torsdag d. 16. marts 
• Torsdag d. 4. maj 

Følg med på vores hjemmeside - www.aakb.dk/biblio-
tek/harlev - og på opslagstavlerne på biblioteket, hvor 
vi præsenterer resten af programmet, så snart det er på 
plads!

Åbningstider i juleferien 
Biblioteket holder lukket d. 24., 25. og 26. december samt 
d. 31. december og 1. januar. Der er heller ikke ubetjent 
åbent på disse dage. 
De øvrige dage mellem jul og nytår er der åbent som nor-
malt, både med og uden betjening. 

Nyt fra
Biblioteket
Af Helena Brink Jørgensen, Harlev Bibliotek



Sunde fællesskaber
Harlev og omegn har en lang og værdifuld tradition for 
frivillighed, opbakning til lokale initiativer og sunde fæl-
lesskaber. Harlev får flere og flere indbyggere og i 2021 
åbnede Harlevs nye Idræts- og Kulturcenter, hvilket har 
skabt grobund for nye muligheder og nye fællesskaber.

”Fællesskaber kan med folks ideer og indsats styrkes på 
tværs af Harlev og omegn” udtaler medarrangør Merethe 
Jelsbak Raundahl, formand for Harlev Fællesråd. ”Det er 
kendt viden, at tætte relationer og det at indgå i et fælles-
skab er sjovt og har afgørende betydning for vores trivsel 
og levetid. Derfor er det oplagt at gøre noget godt for sig 
selv - og andre”. 

Nyt initiativ for Harlev og Omegn
Nu er der mulighed for at indgå i og medvirke til udvik-
lingen af fællesskaber i Harlev og omegn via en unik, ko-
ordineret begivenhed initieret af flere aktører i Harlev og 
faciliteret af DGI. Fællesskaber kan være af social karak-
ter, kulturel karakter, idrætsmæssig karakter med videre, 
men fælles træk for alle er dynamikken og virkemidlerne 
til involvering, engagement og fastholdelse. Ligeledes 
kan fællesskaber være store som små, men alle typer 
fællesskaber – såvel formelle som uformelle – har en 
funktion og berettigelse.     

Tre åbne forløb
Initiativet er planlagt til at bestå af tre forløb med hensigt 
til at etablere en dialog om fællesskaber og øge inte-
ressen for aktivt at medvirke til udvikling af eksisteren-
de eller nye fællesskaber. Formålet er at gøre ”os alle” 
opmærksomme på værdien af fællesskaber, hvorledes vi 
interagerer heri, samt at inspirere til at ”den enkelte” til at 
medvirke til at styrke og udvikle fællesskaber i de mange 
faciliteter, der er til rådighed i Harlev og omegn.

Forløb 1: Den 23. november kl. 18-21 i Harlev Idræts- & 
Kulturcenter afholdes gratis fællesspisning og en snak 
om mulighederne for nye og endnu stærkere fællesska-
ber i Fællesskabet by, Harlev. DGI, som har stor erfaring 

med afvikling af fællesskabende begivenheder, står for 
afvikling af aftenens program.

Forløb 2: Som forventes ultimo januar 23, har fokus på, 
hvordan trivslen styrkes gennem adfærd og inkluderen-
de fællesskaber. Denne del er for alle nuværende eller 
kommende frivillige/engagerede, der gerne vil engagere 
sig i praktikken og de nære relationer, som følger med 
fællesskaberne. Det vil ikke være en forudsætning af 
have deltaget i del 1, men det vil være en fordel.

Forløb 3: Som forventes ultimo februar 23, er en opsam-
ling på tidligere forløb, med henblik på evaluering, spar-
ring og initiering af mulige nye initiativer og tiltag.  Den 
sidste del er for især for dem der aktivt gerne vil engagere 
sig i praktikken med styrkelse og udvikling af eksisteren-
de og nye fællesskaber.

Samlet indsats
Også i forhold til dette initiativ løfter Harlev i flok. Bag 
initiativet står Harlev idrætsklub, Fællesskaberne under 
Harlev Idræts- & kulturcenter, Harlev-Framlev Grundejer-
forening, Næshøjskolen, Harlev dagtilbud, Fritidsklubben 
Midtpunkt, Harlev-Framlev Spejderne, Folkehuset Harlev, 
Harlev Erhvervsforening og Harlev Fællesråd i samarbej-
de med DGI.

Harlev 
Fællesskabets by
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Af Jacob Damgaard og Merethe Jelsbak Raundahl 
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Arbejdsgruppen bag initiativet: Fra højre Egon Leegaard, Marlene Bjerre, 
Merethe Jelsbak Raundahl, Karen Tinggaard, Jacob Damgaard og Niklas Lund.



Hørslev er en lille landsby lige nord for Harlev. Du ken-
der måske Hørslev, fordi du interesserer dig for heste og 
kommer på Kirstinelund Ridecenter. Det kan også være, 
at du er mere til Padel-tennis og lægger vejen forbi We-
padel af den grund. Endelig kan det jo også være, at du 
omkring juletid kommer forbi Hørslev Julemarked for at 
julehygge og købe et juletræ eller en æbleskive
(Hørslev Julemarked har åbent fra sidste weekend i no-
vember).

For os, der bor her i Hørslev, danner landsbyen rammen 
om aktive familier fordelt på ca. 25 husstande. Vi har eget 
vandværk, og der må være noget godt i vandet, for der 
bliver ved med at være tilgang af småbørn. En hurtig op-
tælling viser, at der lige nu er mere end 20 børn under 
konfirmationsalderen.

Hørslevsamvirket
Vi har etableret foreningen Hørslevsamvirket, for dels at 
have noget samlende for os, der bor her, og dels at have 
et fælles talerør i forhold til de interesser, vi har som 
landsby. Vi ønsker os bl.a. en cykelsti til Harlev, og vi ar-
bejder også på at få hastigheden ned for de biler, der 
kommer igennem Hørslev. Her i løbet af efteråret forven-
ter vi at få etableret en stor naturlegeplads i området ved 
juletræerne og Træladen.

Hørslevstien
Hørslevstien er en trampesti, der dog er farbar med bar-
nevogn eller trækvogn. Stien leder dig gennem et varie-

ret naturområde med læhegn, landhave, landbrug, sko-
vområde, småsøer og vildtvoksende krat. På ruten er en 
shelter, og der er tre steder opsat bord-bænkesæt. Fra 
shelteren er der en storslået udsigt ud over ådalen mel-
lem Hørslev og Herskind, hvor Lyngbygårds Å er gens-
lynget. Stien er ca. 2,5 km lang og er velegnet til gåture 
med små børn, da den er overskuelig og ikke kommer i 
nærheden af befærdet vej.

Hørslevstien starter på Tandrupvej mellem nr. 2 og nr. 4. 
Der er mulighed for parkering ved startstedet.

Du er velkommen i Hørslev og på Hørslevstien.

Turforslag: 
Hørslev og Hørslevstien 
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Af Jens Tønning, formand for Hørslevsamvirket
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Kort over Hørslevstien

Hørslevstien Foto: Jens Tønning

Hørslev Julemarked  Foto: Jens Tønning



Harlev Fællesråds medlemmer
 

Andelsboligforeningen Næshøj
Andelsboligforeningen Rødlund
Andelsboligforeningen Teglhøjen
Beboerforeningen Harlev Syd
Framlev og Omegns Borgerforening
Fritidsklubben Midtpunkt
Gl. Harlev Borgerforening
Grundejerforeningen Araliavej
Grundejerforeningen Harlev Vest
Grundejerforeningen Rødlundvej 495-533
HarlevApp
Harlev Bibliotek
Harlev Biblioteks Venner
Harlev Brugsforening
Harlev Dagtilbud
Harlev Erhvervsforening
Harlev Idrætsklub (HIK)
Harlev Jagtforening
Harlev Konservative Vælgerforening
Harlev og Framlev Kirkers Menighedsråd

Harlev-Framlev Grundejerforening
Harlev-Framlev Lokalhistoriske Arkiv
Harlev-Framlev Vandforsyning I/S
HI&K
Hørslev-Samvirket
KFUM Spejderne
Lillering Forsamlingshus
Meny
NICHE Forening og Foredrag
Næshøjrådet
Næshøjskolen
Parcelfor. Harlev af 1999
PHT Ejendomme ApS (Per Thygesen)
Rødlundparken (Brabrand Boligforening)
Salon Saksen
Tandlægehuset
Vejfonden Vårgyvelvej 
Venstre i Aarhus Vest
Aarhus Aadal Golf Club

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.   Tryk: Laser Tryk A/S - Oplag 2300 eks. 

Kære Harlev

Harlev Ehvervsforening opsætter det store juletræ som i 
år er sponceret af Copmann juletræer i Hørslev / Hørslev 
Julemarked. Harlev Erhvervsforening tænder Juletræet 
lørdag den 26 november kl 16.00, Julemanden kommer 
fordi, der er slikposer til børne samt æbleskiver og gløgg. 
Man kan også deltage i det store julelotteri. Vi ses på tor-
vet

Mange Julehilsner
Harlev Erhvervsforening

Kære Harlev

Harlev Framlev Grundejerforening har besluttet, at vi i 
år også skal have vores julebelysning på det Lille Torv 
tændt. For at imødegå en eventuel shitstorm, har vi fået 
kalkuleret hvad det i grunden koster at have det tændt i 
de 6 uger, som vi plejer, med lidt kortere ”lysetid”.
Prisen er ca. 119 kr. for 6 uger. Håber I alle glæder jer 
over vores beslutning. Lysene tændes sammen med er-
hvervsforeningens juletræ lørdag den 26 november kl. 
16.00, Vi ses på torvet

Mange julehilsener
Harlev Framlev Grundejerforening

Jul på Torvet

Juletræet
Tændes lørdag den 26. november kl. 16.00

Igen i år er der jule-lotteri, 
kom og vind nogle af de mange spændende præmier.

Vi mødes ved Juletræet på torvet mellem 
Apoteket og Meny i Harlev

HHjjeerrtteelliigg  vveellkkoommmmeenn  ttiill  aallllee..
Venlig hilsen

 Harlev Erhvervsforening
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JULEBELYSNINGEN I HARLEV
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Gløgg og æbleskiver til de voksne

Julemanden kommer forbi. 
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