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Orientering fra Fællesrådet
Skolen

Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
Nedenfor følger en kopi af fællesrådets høringssvar til
de voldsomme sparekrav på Skole- og Fritidsområdet.
Selvom spareforslagene lykkeligvis er trukket tilbage
i sin fulde udstrækning, har vi alligevel valgt at bringe
vort høringssvar, fordi det, udover afstandtagen til
besparelserne, også indeholder nogle generelle betragtninger til fællesrådets holdning på Skole- og Fritidsområdet.
I Fællesrådet er vi ikke i tvivl om, at vort høringssvar
sammen med hundredvis af andre tilkendegivelser mod
besparelserne har været en medvirkende årsag til at
forslagene blev trukket tilbage. De blev endda trukket
tilbage før høringsfristen udløb.

Høringssvar til besparelser på Børn og
Unge området
Af Børne & Ungeudvalget v/ Egon Leegaard, Merethe
Jelsbak Raundahl og Jacob Langvad Nielsen

Indledning

Dette høringssvar forholder sig kun til det første
Spareforslag af den 20. august 2018. Harlev Fællesråd
fremsender høringssvar til det Reviderede spareforslag
fra Børn og Unge af den 5. september inden fristens
udløb den 16. september.
Harlev Fællesråd har i perioden efter kommunens første
spareforslag været i tæt dialog med repræsentanter fra
de 4 lokale fagområder: Næshøjskolen, Harlev Dagtilbud, SFO og Fritids- og ungdomsskolen.
Vi bakker fuldt ud op om de høringssvar, som er indsendt fra de 4 fagområder vedrørende Harlev.
Helt overordnet mener vi, at der i forvejen er sparet
meget på Børn & Unge området over de senere år, og de
fremlagte besparelser i al almindelighed harmonerer ret
dårligt med kommunens ønske om, at skabe sig et image
som en kommune med fokus på 0-18 års perspektivet og
det gode børneliv. Større dele af de foreslåede besparelser vil efter vores opfattelse desværre indebære det stik
modsatte.

Harlev Fællesråd er stærkt imod forslaget om ændret
skolestruktur, som både vil få negative konsekvenser for
skolebørnene i byen samt for medarbejderne på Næshøjskolen – og alle øvrige folkeskoler i øvrigt.
Vi bakker fuldt ud op om den lokale folkeskole Næshøjskolen, som et meget væsentligt fundament for børn og
unges trivsel i en ”udkantsby” som Harlev. Den lokale
forankring for Næshøjskolen er essentiel, og byen oplever generelt et fantastisk samarbejde med både skolens
ledelse og skolebestyrelsen. Denne dialog er netop
kendetegnet ved et stort lokalt kendskab og engagement,
hvilket må frygtes at gå tabt ved strukturforslaget.
Ud over mindre lokal forankring frygtes forslaget om at
fjerne den administrative ledelse på den enkelte skole
ligeledes at få negative konsekvenser for langt de fleste
aarhusianske folkeskoler, som i lighed med mange
andre folkeskoler i Danmark, i forvejen er pressede
efter folkeskolereformen. Højere sygefravær, lavere
motivation og flere vikartimer blandt medarbejderne
kan underminere de besparelser, som forslaget sigter på.
Samt medføre ringere læring og dårligere skolegang for
børnene.
En sammenlægning af Næshøjskolen i Harlev og
Højvangskolen i Stavtrup under samme skoledistrikt
indebærer helt oplagt en længere række logistiske og
uhensigtsmæssige udfordringer.
De børn som kommer til at gå i skole på den ”anden
skole” vil få lange transporttider, hvilket er uhensigtsmæssigt, da skoledagene i forvejen er lange. Disse børn
vil således heller ikke kunne transportere sig aktivt til
skole, hvilket ikke understøtter sundheden generelt.
Det vil ikke kunne undgå at få en negativ betydning
for lokale børn og unges deltagelse i foreningslivet og
fritiden generelt. Harlev er netop kendetegnet ved et
meget righoldigt, dynamisk og velfungerende foreningsliv, som i høj grad baserer sig på, at børn og unge kan
fragte sig selv direkte fra skole, SFO eller fritidsklub til
foreningsaktiviteten. Som udkantsby i kommunen, har
vi i Harlev i særdeleshed brug for at have en attraktiv
folkeskole – det samme gælder selvsagt for dagtilbuddene – som kan fungere som samlingspunkt for lokalområdet og vil gøre byen attraktiv for tilflyttere.

PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 85 – NOVEMBER 2018

3

Forslaget om ændret skolestruktur vil med al sandsynlighed medføre en markant større ”flugt” til privatskoler,
end vi allerede har set efter folkeskolereformen, hvilket
Harlev Fællesråd på ingen måde kan bakke om. Vi
ønsker os – og har brug for – en velfungerende og i høj
grad lokalt forankret folkeskole i byen.

Dagtilbud

Det er vores erfaring, at der allerede på nuværende tidspunkt er skåret SÅ meget på dagtilbudsområdet, at der
ganske enkelt ikke er mere at hente, hvis vi vil undgå at
tabe for mange af vores ”børn” på gulvet.
Vi har meget svært ved at se besparelsesmulighederne
på dette område, og under alle omstændigheder slet ikke
på personale-området. Sådanne besparelser kan vi ikke
bakke op om.
Vi har fra flere erfarne pædagoger i lokalområdet fået
oplyst, at yderligere besparelser på dagtilbudsområdet
med al sandsynlighed vil medføre, at flere børn får
brug for ekstra støtte. Pædagogerne yder hver dag det
bedste, de kan, for at give alle børn de bedste betingelser i dagtilbuddet, men de vil få svært ved at ”løfte” og
understøtte alle børnene under de arbejdsbetingelser, de
har udsigt til med til flere besparelser på området.
Vi vurderer, at de besparelser der er fremlagt, vil være
en MEGET kortsigtet og MEGET uhensigtsmæssig
løsning, der vil koste langt mere på sigt. Det være sig
personlige omkostninger for det enkelte barn/familie
og personalet, men også samfundsøkonomisk på alle
velfærdsområder.

FU og FO i forhold til at komme problemer med visse
unges hærværk, uhensigtsmæssige og generelt uacceptable adfærd til livs. Vi har særligt samarbejdet tæt
med lederne i FU (Uffe Thorup Pedersen) og FO (Claus
Christoffersen) vedr. etableringen af en Natteravn-forening i Harlev, Sommerbussen og et ungeråd i FU regi.
Dette samarbejde har været en stor succes.
Samarbejdet har på kun to år medført, at der er markant
mindre hærværk, utryghed og uheldige oplevelser på
unge-området I Harlev. Ungeområdet er nu i stedet
kendetegnet ved den gode dialog, interesse og gensidige
respekt.
Vi vurderer, at disse resultater havde været markant vanskeligere at opnå, hvis ikke vi havde haft adgang til den
nære, tætte og lokale kontakt til lederne i FU og FO.

Paraplyens Fremtid
Som vi berettede om i sidste nummer er der ændringer
på vej omkring Paraplyen. Det er hensigten, at Fællesrådets formidlingsopgave fremover vil blive løst ved
løbende at udgive nyheder elektronisk i et samspil mellem Fællesrådets hjemmeside og Harlev Appen. Harlev
Appen er i fuld gang og bruges flittigt.
En indstilling om disse ændringer er behandlet i forretningsudvalget med henblik på endelig vedtagelse på
næstkommende repræsentantskabsmøde i foråret 2019.

Fritids- og ungdomsskoleområdet

De foreslåede besparelser med at prioritere centrale
chefstillinger i stedet for decentrale ledere finder vi
meget problematisk i forhold til det lokale og vigtige
kendskab, som FU og FO lederne i lokalområderne har
i dag.
Det at kende til lokalområdet, de unge og hvad der
generelt rører sig i lokalområdet har vi i særdeleshed
erfaret vigtigheden af.
Det er vigtigt, at FU- og FO-området, Fællesråd, idrætsforeninger og øvrige lokale aktører på ungeområdet kan
arbejde tæt sammen, hvilket vi har erfaret går væsentligt
lettere, når man mødes og har ”let” adgang til hinanden.
Der vil efter vores opfattelse blive for langt fra de unge
og det udøvende fagpersonale til chefen, der sidder
centralt.
Vi har i Fællesrådet siden 2016 haft et ualmindeligtgodt og tæt samarbejde med både skolen, dagtilbuddet,

4

PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 85 – NOVEMBER 2018

Opbakningen til Harlev Idræts- &
Kulturcenter vokser
Af Martin Trærup og Jacob Damgaard
Indsamling blandt byens erhvervsdrivende og foreningslivet overrasker positivt – Men bidraget fra byens
borgere halter bagefter.
September og oktober måned har været særdeles positive for Harlev Idræts- & Kulturcenter. En veloverstået
Harlev Fest samt byvandring med udgangspunkt fra
Danalocks kontor midt i byen har understøttet troen på
realiseringen af Harlev Idræts- & Kulturcenter. Vi har
formået at nå vores delmål i forhold til erhvervsindsamlingen og vi vil derfor gerne takke alle samarbejdspartnere. Ultimo oktober 2018 er status på indsamlingen,
at der i Harlev og omegn er indsamlet 1.650.000 kr. Et
beløb som vi tror og håber på runder 2.0 mio. inden jul.
Det kræver dog, at bidragene fra byens borger vokser i
antal.

Mere omkring Harlev Festen og byvandringen
22. september bød på et brag af en fest – en rigtig Harlev Fest! 550 feststemte gæster gav den gas på det fyldte
dansegulv. En stor tak skal lyde til gruppen bag festen
for en fantastisk indsats. Dernæst vil styregruppen bag
Harlev Idræts- & kulturcenter gerne benytte lejligheden
til endnu engang at takke Det Østjyske Bakke, bakkeløbets frivillig og de borgere som samlet set i ”DØB´belt
op” kampagnen formåede at indsamle 437.520 kr. til
vores fælles projekt. Et beløb som på aftenen blev synliggjort til stor begejstring for de fremmødte.

Vi havde nok forventet, at mere end 12% af byens borgere på nuværende tidspunkt havde givet en donation
til projektet. Men vi må sande, at det kræver en del
benarbejde at konvertere den gode opbakning og alle
tilkendegivelser til konkret økonomisk handling.
Vi er af den klare overbevisning og arbejder efter, at det
overordnede mål for den lokale indsamling på 2,5 mio.
kr. vil kunne nås i første kvartal 2019 senest. Samlet set
har vi ultimo oktober rejst projektmidler svarende til lidt
over 18 mio. kr., heraf stammer 6,5 mio. kr. fra Aarhus
Kommune og yderligere 10 mio. kr. lånes hos KommuneKredit. Dermed er vi små 2.5 mio. kr. fra overordnede
budgetramme.

Sponsor tavlen udvikler sig i den rigtige retning

Der var fuldt hus til Harlev Festen

Allerede fredagen efter fik små 100 harlevborgere en
indsigt i byens historie og udvikling gennem de seneste
60-70 år. Anledningen var markeringen af Danalocks
platin-sponsorat på 100.000 kr. til Harlev Idræts- &
Kulturcenter. I tre hold blev borgerne sendt på rundtur
i Harlev med ”rutinerede” Harlev-guider, der kunne
berette om byens tidlige forretningsliv og udvikling.

Lasse Rasmussen viser rundt og fortæller ved byvandringen
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Forårsblomster
langs cykelstien
mellem Tåstrup
og Harlev
Svend Leth viser rundt og fortæller ved byvandringen

De tre quider, som er født i Harlev, var Finn Vinding,
Lasse Rasmussen og Svend Leth.
Der blev blandt andet fortalt om det gamle mejeri, ishuset, den gamle telefoncentral, mælkedamerne, landbetjenten, afholdskroen og hammelbanen. En mindeværdig
eftermiddag hvor solen skinnede og menuen stod på
pølser og øl til ganen.
Samarbejde med Aarhus Kommune, MSO, MBU og
MKB tager form:

Af Christian A. Jensen
Den 14. oktober var der store plantedag af forårsløg i
rabatten langs cykelstien mellem Tåstrup og Harlev.
Harlev Fællesråd har i 2018 søgt Aarhus Kommune om
tildeling af blomsterløg. Kommunen uddeler en gang
årligt blomsterløg til forskønnelse af arealer, som er
synlige for offentligheden - i år var det Harlevs tur at få
tildelt 2000 løg, som blev delt mellem Harlev Grundejerforening og Tåstrup Borgerforening.

Som nævnt i sidste nummer af paraplyen pågår der
mødeaktiviteter mellem flere af kommunens magistrater
og Harlev Idræts- & Kulturcenter. Senest har repræsentanter fra styregruppen, repræsentanter fra Fællesrådet,
leder på Lokalcenter Næshøj Lott Hæssner og Skoleleder Lars Mølgaard afholdt møde med projektledere fra
Magistrat for Sundhed og Omsorg. Målet med mødeaktiviteterne er at sikre fælles forankring til projektet og
derigennem opnå de synergier, der ligger i at samle flere
aktiviteter i et hus.
Særligt for samarbejdet med MSO kan nævnes, at MSO
ser vores by og Harlev Idræts- & Kulturcenter som et
pilot- og udviklingsprojekt i forhold til udbredelsen af
Sundhed i oplandet. Det er et prioritetsområde at samarbejde med Harlev som model for ”Sundhed i Oplandet”
udtrykker Otto Orth, ansvarlig for Sundhedsstrategi og
Forebyggelse i Aarhus Kommune.
Harlev Idræts- & Kulturcenter har til formål at understøtte sociale og sunde fællesskaber og vi er derfor
naturligvis glade for opbakningen fra MSO.

Foto Susanne Boutrup

Tåstrup Borgerforening har ønsket, at der skulle plantes
påskelinjer langs den nyanlagte cykelsti. Om formiddagen den første lørdag i efterårsferien mødtes vi med
spader, trillebør og 1000 blomsterløg. Der blev gravet
en række huller, hvor der blev lagt ca. 5 løg i hver. Vi
venter nu spændt på at se resultatet i foråret 2019, hvor
de gule påskeliljer forhåbentlig forskønner gå/løbe/cykelturen mellem Tåstrup og Harlev.

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre alle til at skynde sig
til tasterne - Private donationer kan indbetales via DGI’s
Gavefond på https://gaveindsamling.dgi.dk/. Og husk
at du som indbetaler opnår automatisk 30%
ligningsmæssigt skattefradrag. Alternativt kan MobilePay anvendes på nr. 57115.
Støt op om Harlev Idræts- & Kulturcenter…
Og glæd dig.
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Nyt fra Biblioteket
Af Lise Fauslet, bibliotekar
Når november mørket sænker sig over os, er det tid til
vores årlig kunstudstilling, som indledes med en hyggelige fernisering, hvor Harlev Biblioteks Venner inviterer
alle på en kop lun gløgg og pebernødder.
Udstilling og fernisering.
I år udstiller Gitte Brandstrup, fra Skivholme, sine
smukke malerier og collager. Gitte har malet siden
2009, hvor hun malede sig gennem et langt sygdomsforløb. Det er det abstrakte univers som fascinerer Gitte.
Hun bruger akrylmaling, hvor hun arbejder med forskellige teknikker med spartel, pensel, svampe og vand.
Nogle gange indgår kul og kalk også som materialer i
hendes værker.

Maleri af Gitte Brandstrup

Forårets program i samarbejde med Harlev Biblioteks
Venner.
Bøger, bøger, bøger
Harlev Læsekreds holder Læs og snak! tre gange. D.
24. januar skal I læse; Elizabeth Strout: Mit navn er
Lucy Barton. D. 21. februar bliver det Jesper WungSung: ”Den anden gren”. D. 22. marts Sissel-Jo Gazan:
Blækhat. Alle torsdage kl. 19.00-21.00. Du kan hente
bogen på biblioteket 1 mdr. før Læs og snak! Tilmelding
sker ved afhentning af bogen.
Onsdag d. 16. januar kl. 16.30-18.00 fortæller tre
bibliotekarer om gode bøger, når vi holder Bogsnak. Vi
vil fortælle om bøger i alle genre, både faglitteratur og
romaner. Det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

Maleri af Gitte Brandstrup

Farver fylder meget i Gittes værker, hvor hun lægger
mange lag af farve ovenpå hinanden. Farverne holder
hun åbne, så vi får mulighed for at se mange farver i en
enkelt farve. Gittes værker er fyldt med oplevelser og
tanker fra hendes liv eller store tanker om livet. Gitte
siger om sine værker: ”Målet med mit færdige maleri er,
at formidle min historie og mit ønske er, at du, når du
betragter mine malerier, får mulighed for at skabe din
egne historier. ”
Udstillingen kan ses i december 2018 og januar 2019.
Harlev Biblioteks Venner inviterer til Fernisering med
gløgg og pebernødder torsdag d. 29. november kl.
16.30-17.30.

Harlevs Historie
Torsdag d. 28. februar kl. 19.00-21.00 skal vi høre om
Harlevs historie fortalt af ”Åse fra bageren”. Åse
Helene Rasmussen, der fylder 90 år til sommer og
som har arbejdet i Harlev Bageri i 48 år - og stadig gør
det - er født i Harlev. Her har hun boet og arbejdet, så
hun kender byens historie bedre end de fleste. Denne
aften på biblioteket bliver en form for byvandring: Åse
fortæller sin og Harlevs historie ud fra fotografier af
nogle af byens huse: hvem boede dér, hvad lavede de
og hvordan var de. Og så fortæller hun om sit børneliv,
ungdomsliv og voksenliv dengang Harlev voksede.
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Efter en kaffepause fortæller Per Lind Jensen om
Næshøjskolens tilblivelse og Kaj Sommer om hvordan
idrætslivet blev så betydningsfuldt i Harlev - takket
være lokale ildsjæle.

Der bliver mulighed for at spørge - og fortsætte historierne om vores Harlev, der nærmest opstod på åben mark
da jernbanen åbnede i 1902.
Lokalhistorisk Arkiv udstiller kort over byens udvikling. Mikael Witte er aftenens ordstyrer.
Alle er velkomne, der er gratis adgang, men tilmelding
er nødvendig. Arrangeret af Harlev Biblioteks Venner
og Harlev Bibliotek.
Der vil også være Babycafé, Film for de yngste, Strikkeaften og Rollespil.
Læs mere på bibliotekets hjemmeside:
www.aakb.dk/harlev

Vestervej 14 en del af Harlevs Historie
Foto: Aksel Buchard

Nyt fra
Harlev Framlev Grundejerforening
Af Lisbeth Johnsen
Aarhus Kommune har lavet et fint hæfte med 6 forskellige projekter på kommunal jord, hvor borgere/
foreninger har etableret haveprojekter. Hæftet skal inspirere andre i kommunen. http://smagpaaaarhus.dk/nyhed/
slip-arealerne-fri/
Det hedder ’Slip Arealerne Fri’ og omhandler bl.a. vores

1

’Æblelund’ i Harlev.
Ligeledes laver kommunen et flot skilt, som bliver sat
op ved ’Æblelunden’ så man kan se, hvilke sorter de
forskellige frugter er. Grundejerforeningen vil sætte
en bænk op ved siden af, så man kan sidde og nyde de
smukke træer.
Se også skiltet på www.hfg.dk
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Besøg den gamle station på Vestervej og
hør mere om vores planer
Af. Henrik Kudsk

- Haven med stor overdækning og bålhytte
- Ledige i dagtimerne, nogle aftener samt de fleste
weekender
- Åbent til: møder, generalforsamlinger m.v. men ikke
til fester
- Alle rum i stueplan er handicapvenlige
- Byggeriet forventes at foregå i 2020 og stå klar i 2021

Spejderhuset Stationen skal renoveres, som du kan læse
mere om i sognebladsdelen. Vi vil i den forbindelse gerne åbne huset for andre foreninger og institutioner - så
det kan blive udnyttet bedre. Hvis du vil vide mere om
projektet og se, hvordan vores aktuelle planer holder, vi
åbent hus:

Vi arbejder på at søge penge til projektet, og et af de
steder, vi søger midler, er hos RealDania -undervaerker.
Du kan se projektet og meget gerne støtte det på hjemmesiden https://www.undervaerker.dk/
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Stationen ved Vestervej

Mandag d. 10. december kl 19.30-20.30 på Stationen
Vestervej 14.
Tilmelding senest d. 7/12 til henrik.kudsk@gmail.com
eller på tlf. 4111 9764
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Ny facade mod Vestervej
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BYGGESAG: Vestervej 14

DATO:07/07/17

EMNE: Facade Syd

MÅL: 1 : 100
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Den Gl. jernbane ved Vestervej
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De faciliteter, vi forventer at kunne tilbyde er følgende,
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- Et 70 m² lokale med plads til 40-50 personer
- Et værksted på 30 m²
- Et lille rum/ kontor 15 m²
- Et køkken
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Set fra luften

1
Parkeringsplads

Bebygget Areal:
Grund Areal:
Bebygggelsesprocent:

BYGGESAG: Vestervej 14

DATO:05/22/17

EMNE: Situationsplan

MÅL:

1 : 200

198 m2
1520 m2
13,20 %
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Støjen fortsætter i Harlev Framlev
området
Af Ejgil Rahbek, medlem af udvalget for Trafik og Veje
Mail: ejgil.rahbek@gmail.com
I forbindelse med etablering af en støjhandlingsplan for
Aarhus Kommune har byrådet netop vedtaget en plan
efter en høringsperiode på næsten et halvt år. Fællesrådet indsendte høringssvar i august måned, og vort
høringssvar blev offentliggjort i september nummeret af
Paraplyen.
Vi var noget overraskede over, at vort område slet ikke
var omfattet af de områder, som skulle kortlægges med
hensyn til støjforhold. Men i udvalgs- og byrådsbehandlingen har man alligevel behandlet støjforholdene i vort
område. Det kan vi være tilfredse med.
Støjforholdene på Stillingvej
Desuden fremførte vi støjforholdene på Stillingvej
som temmelig problematiske, og et mindste krav måtte
være, at støjen blev målt. Vi foreslog også, at farten på
Stillingvej blev reduceret, at der kan ydes tilskud til lydisolerede vinduer samt støjreducerende belægning. Men
intet af disse tiltag blev vedtaget af byrådet. Den eneste
kommentar til støjforholdene på Stillingvej er nedenstående sætninger, citeret fra den vedtagne indstilling.
”Stillingvej ved Harlev er en landevej i det åbne land
udenfor byzoneskilt. Der er derfor ikke planer om anvendelse af støjreducerende asfalt da dette kun anvendes
i tættere bebygget byområder.”

Støjvold langs Herningmotorvejen
Med hensyn til at gøre jordvolden ved Herning motorvejen færdig ved at forlænge den sydlige støjvold længere
mod vest blev dette ønske kommenteret således:
”Harlev/Lillering Herningmotorvejen går nord om
Harlev. På strækningen omkring motorvejsramperne ved
Harlev er der etableret støjvolde. På strækningen udfor
landsbyen Lillering, vest for Harlev, er der ikke etableret
støjafskærmning.
Støj fra motorveje behandles i Statens Støjhandlingsplan.
Denne plan lægger ikke op til, at der skal iværksættes
tiltag på strækningerne ved Lillering og Harlev. Det er
Statens ansvar at etablere støjafskærmning ved statens
vejnet.
Aarhus Kommune har i høringsbemærkning til Statens
Støjhandlingsplan opfordret til at alle, støjbelastede
arealer ved de statslige motorveje i Aarhus Kommune
medtages i Vejdirektoratets videre planlægning.”
Så der sker altså ikke ret meget fra kommunens side for
at få støjforholdene gjort tålelige i Harlev Framlev området. Fællesrådet vil imidlertid ikke lade sagen blive ved
det og fortsætter og intensiverer arbejdet med at påvirke
de kommunale beslutningstagere.

Her stopper støvvolden på motorvejens sydside ved rampen
Foto Ejgil Rahbek
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Årets gang på
Næshøj

En hilsen fra
Natteravnene

Af Inger Graversen
Det er utroligt, så hurtig det år er gået. Det har været
et år, som mange sikkert vil huske for den lange varme
sommer og i skrivende stund en dejlig varm oktober
eftermiddag.
Det er også et år med nye tiltag på Næshøj. Der er om
mandagen to nye emner, der er et danse/motionshold,
og der en række musikforedrag med klassisk musik på
programmet.
Der er for babyer og deres forældre startet legestue om
torsdagen. Er man mere til den friske luft og området
rundt i og omkring byen, er der to gåturshold. Tirsdagsholdet går som regel omkring 2 km, og på onsdagsholdet er der 5 km på programmet. Begge hold mødes
udenfor centeret kl. 10. Der er plads til flere på begge
gåturshold.
Vi arbejder også på at få et hold som besøgsvenner. Der
er pt. 3 personer, som kommer til nogle borgere i byen.
Det er borgere, som af den eller anden grund har svært
ved at komme ud, og som ønsker en tid til lidt snak og
hygge. Har det din interesse, kan der ske henvendelse
til vores frivilligkoordinator Mariane Bech på tlf. 5157
6254.
Så nu nærmer tiden sig til, at der igen er årsmøde på
Næshøj. Datoen er fastsat til mandag den 14. januar
2019 kl. 17.00. Det vil som sidste år foregå i cafeen på
Næshøj, hvor der serveres lidt mad og drikke.
Ved mødet i januar i år kom der flere ideer frem. Nogle
er blevet realiseret, andre mangler måske en foregangsperson eller ildsjæl. Et af emnerne var en kvindegruppe,
og den er kommet godt i gang med stor tilslutning fra
byens kvinder.
Der var et ønske om anden slags musik, og det er
også en realitet: der er startet hold med klassisk musik
på programmet. Jeg håber og ønsker, at der igen til
næste møde vil møde mange af byens borgere frem og
fortælle, hvad de synes om husets aktiviteter og gerne
kommer med nye ideer. Der vil også være valg til rådet,
hvor alle over 18 år har stemme- og opstillingsret.
Man kan altid følge med i, hvad der sker på Næshøj ved
at læse Næshøj Nyt eller ved at gå ind på Harlev Appen.

Af Bjarne Nørgaard, Formand i Natteravnene i Harlev
Nu går vi en koldere tid i møde, men sikke en sommer!
Det fantastiske vejr, vi har haft i år, har givet langt flere
aftener med liv og glade dage i byen end de foregående
våde somre. Til trods for al den aktivitet, der har været,
så har der faktisk været meget mere roligt og pænt i
byen, når det kommer til ballade, glasskår og den slags!
Så stor ros til byens unge mennesker for det!
Men helt stille har der selvfølgelig ikke været. Der har
været enkelte episoder, hvor der har været lidt for larmende unge, lidt for hurtigt kørende knallerter og nogle
unødvendige ødelæggelse af byens beplantninger.
Hver gang disse episoder bliver omtalt på Facebook
eller over køledisken i Meny, så lyder det ’Jamen har vi
ikke stadig Natteravne i Harlev?’ og ’Kunne Natteravnene ikke lige gribe fat i de unge og få snakket lidt med
dem?’. Og jo, det er nemlig lige præcis det, vi kan og
også meget gerne gør.
Vi er rigtigt glade for den store tiltro, I alle sammen
har til os, og for at I anerkender den indsats vi. yder i
Harlev. For vi gør en stor forskel - for alle der ønsker at
føle sig sikrere ved at færdes i byen, velvidende at også
Natteravnene er derude.
MEN… Vi er langt fra altid til stede, når tingene sker,
selvom vi ville ønske, vi kunne være endnu mere
synlige i bybilledet. Vi er pt kun omkring 15 aktive
natteravne.
Hvis vi som forening skal overleve samt være synlige
blot en brøkdel af det, byen ønsker, så er vi simpelthen
nødt til at være mange flere aktive Ravne!
Så her kommer en opfordring: Vær med til at tage
ansvar og gøre en forskel! Man bliver ikke påtvunget
noget og vælger selv antal ture og dato – ud fra vores
organisations tilmeldingssystem. Det har ikke kun
relevans for borgere med skolesøgende børn, men alle –
da det generelt drejer sig om, at Harlev skal forblive en
tryg by at færdes i.
Man mødes med 2 andre voksne og går en tur af et par
timers varighed. I vil være en af dem, der tager kontakten til ’alle de unge ballademagere’ - også for at opdage
at de, der laver al larmen, oftest er de sødeste unge mennesker, som måske bare ikke har været opmærksomme
på deres støjniveau!
Kontakt: harlev@natteravnene.dk Eller mobil 41893031
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JULEBELYSNINGEN I HARLEV
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Juletræet og stjernerne

Tændes lørdag den 1. december kl. 16.00
Vores sognepræst Bente Madsen
holder talen og tænder træet.
Vi synger et par salmer.
Løbeklubben deltager med fakkeltog.
f
Julemanden kommer måske forbi.
f
Igen i år er der jule-lotteri,
kom og vind nogle af de mange spændende præmier.
Gløgg, æbleskiver og kager til de voksne
f
f
og godter til børnene.
f
Vi mødes igen ved Juletræet på torvet mellem
Apoteket og Meny i Harlev
f

Hjertelig velkommen til alle.
Venlig hilsen
Harlev Erhvervsforening
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