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Orientering fra Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek,
ejgil.rahbek@gmail.com
For Fællesrådet er det vigtigt, at have gode
kontakter til det politiske system på rådhuset.
Derfor havde forretningsudvalget til seneste møde
inviteret byrådsmedlem Lone Hindø, for at hun
kunne orientere om lokale forhold med relevans
for de politiske beslutninger. Vi bringer et referat af
hendes orientering.
Som tidligere orienteret om i bladet har Fællesrådet fået et nyt forretningsudvalg med betydelige
yngre kræfter. Formand er Merethe Raundahl, og
hun har har argumenteret for, at der bør være to
næstformænd. Det blev Egon Leegaard og Jacob
Langvad. I dette nummer bringer vi et kort portræt
af den nye formand.

husket og prioriteret i fht. forbedring af infrastruktur
- herunder sikre skoleveje, udstykning af byggegrunde, sammenhængende stisystemer - herunder
en tryg og sikker adgang til naturen i vores område
mv. I Harlev Fællesråd ønsker vi at samarbejde
bredt og tværfagligt med bl.a. foreninger, organisationer, erhvervslivet, Aarhus kommune, vores
medlemmer og borgerne. Det er jer, der er eksperter i vores lokalområde og skulle I have behov for
at komme i kontakt med os i Fællesrådet, er I altid
velkomne til det. Skriv gerne til formanden for det
udvalg jeres henvendelse primært retter sig imod,
så videreformidles og drøftes det i Forretningsudvalget for Harlev Fællesråd.

Portræt af formand Merethe Jelsbak Raundahl
Af Merethe Jelsbak Raundahl,
Formand Harlev Fællesråd
Da jeg nu har siddet som formand for Harlev
Fællesråd siden foråret 2019, synes jeg at skylde
borgerne i Harlev og omegn en kort præsentation.
Jeg hedder Merethe Jelsbak Raundahl, er 39 år og
bosiddende i Gl. Harlev på 11 år. Her bor jeg med
min mand og 4 børn på hhv. 9 år, 7 år, 4 år og 8
mdr. Jeg har en idrætsfaglig baggrund som Cand.
scient i Idræt og Sundhed og arbejder til dagligt
som sundheds- og forebyggelseskonsulent og
projektleder ved Viborg kommune.
Jeg blev i 2015 valgt ind i Fællesrådet som repræsentant fra Gl. Harlev borgerforening. Jeg har siddet i Børne- og Ungeudvalget og bl.a. været aktivt
deltagende i opstarten af Natteravnene i Harlev,
samarbejdet med Næshøjskolen og klubben med
henblik på at skabe et trygt og godt børne- og unge
miljø - herunder opstarten af Sommerbussen.
Udover at være involveret i Harlev Fællesråd
sidder jeg som Næstformand i Harlev Idrætsklub
(HIK) og er medlem af gymnastikbestyrelsen i HIK.
I Harlev Fællesråd vil vi arbejde for, at Harlev
forsat kan være en by og en egn i udvikling med et
godt og sundt lokalmiljø, hvor store som små, unge
som ældre trives. Vi vil arbejde for, at Harlev bliver

Merethe Jelsbak Raundahl

Møde med byrådsmedlem Lone Hindø
Efter formandens velkomst gensidig præsentation.
Før mødet har Lone haft kontakter til de kommunale medarbejdere, som er inddraget i de lokale
emner, hun vil behandle. Følgende emner blev
drøftet og behandlet.
Spejderne: De har ansøgt rettidigt om udbygning
af stationen på Vestervej. Der forventes svar inden
jul.
Rute 511 Randers Stilling vej: Med den forøgede
trafik på 511 giver strækningen meget vanskelige
kørselsforhold for børn. BS (rådmand for Teknik og
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Miljø) og Lone vil sammen henvende sig til Aarhus
politi. Støjdæmpning er også ønskelig efter Lones
mening, men ligger uden for kommunens område.
Boligplaner for ældre (Sundhed og Omsorg):
Boligplan for 2020 er uændret for Harlev-Framlev
område. Plejebehovet er uændret indtil 2030. Der
er stort behov for seniorboliger.

mindst i morgen- og eftermiddagstimerne. Det er
utroligt vigtigt for alle, at de kan færdes sikkert på
kryds og tværs af disse store trafikårer. Når man
kommer fra nord mod Harlev til skole, indkøb,
fritidsaktiviteter, busser mm, er der tre specifikke
steder, der skal arbejdes for en nemmere og mere
sikker krydsning af vejen. Se kort og tekst nedenfor:

H.I & K. og S&O: Projektet forventes godkendt af
byrådet i 2020. HIK (Egon Leegaard) vil undersøge
den udarbejdede tidsplan straks. Det er vigtigt at
understrege den sociale profil i projektet. Afdelingen for Sundhed og Omsorg er en væsentlig del af
af projektet og bør indgå i et tæt samarbejde.
Lokalplan mellem Harlev og Tåstrup: Udmøntningen her er på vej.
Området Øst for Stillingvej: Der foreligger ikke
planer om at gå i gang med planlægning her.

Oversigtskort over Harlev

Lone Hindø

Trafikforhold i den nordlige del af byen
Af Sol S. Hansen, Medlem af Harlev Fællesråds
forretningsudvalg
Trafikale udfordringer v. Stillingvej og Framlev
Korsvej – set fra nord.
Fællesrådet har gentagne gange peget på udfordringer ved krydsning af Stillingvej mellem Harlev
og Gl. Harlev. Det er ligeledes meget væsentligt at
sikre trygge veje og krydsninger af disse i nordenden af vores lokalområde. Stillingvej, Herning
motorvejen og Framlev korsvej er på godt og ondt
meget store veje i vores lokalområde, der afvikler
hovedparten af trafikken til og fra Harlev - ikke
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Krydsningen markeret med en rød cirkel ved
Labingvej og Hørslevvej er stærkt problematisk.
Der er ikke helleanlæg i denne krydsning på Stillingvej, hvilket der som minimum bør etableres.
En mulighed er også at forlænge den dobbeltrettede cykelsti langs østlige side af Stillingvej fra
Labing til Framlev, så bløde trafikanter ikke skal
krydse Stillingvej, før bilerne er nede i fart ved
rundkørslen ved motorvejen. Det kræver dog, at
udkørslen fra Labingvej ændres.
Krydsningen markeret med blå cirkel er ligeledes
stærkt problematisk. Bløde trafikanter fra nord
mod Gammel Stillingvej skal formodentlig krydse
via hellen på Framlev Korsvej. Det kræver dog, at
svingbanen til Netto først forceres. Der er ingen
angivelse på fortov eller cykelsti med f.eks. en lav
kantsten eller en farve, hvor og hvordan krydsningen af Framlev Korsvej skal foregå. Det er en
krydsning, der er svær for voksne, men nærmest
umulig for børn.
Området markeret med grøn cirkel umiddelbart
vest for rundkørslen er tilsvarende stærkt problematisk. På sydsiden ved Circle K er man nødsaget
til at starte/slutte krydsningen over Framlev Korsvej
gennem rundkørslen i ind/udkørslen til Circle K.
Det vil sige, at bilister og bløde trafikanter færdes
oven i hinanden.
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Det kan med rette frygtes, at det kun er et spørgsmål om tid, før det ender galt.
Sammenhængende stisystem i den sydlige del
af Harlev
Af Merethe Jelsbak Raundahl,
Formand Harlev Fællesråd
Harlev Fællesråd afholdt den 6. juni 2019 møde
med Aarhus kommune vedr. sammenhængende
stisystem i den sydlige del af Harlev. Formanden
for Gl. Harlev borgerforening Tina Dam Møller har
i samarbejde med relevante aktører udarbejdet et
forslag til en plan for et sammenhængende stisystem, der blev præsenteret på mødet. Deltagerne
mødtes på p-pladsen ved Åby Skov og gik i samlet
flok forbi Harlev Mølle, gennem Gl. Harlev, langs
Harlev Kirkevej og over Stillingvej. Der blev drøftet
idéer og forslag til trafikforbedring og linjeføring på
ønskede stier i området.
Et godt og konstruktivt møde, hvor det blev tydeligt, at de lokale lodsejere skal involveres, hvis
ønsket om stierne skal kunne realiseres bl.a. vedr.
en ønsket sti omkring Harlev Holm. De trafikale
udfordringer ved Harlev Holm og udfordringerne
grundet den øgede trafikmængde på Stillingvej
blev debatteret ivrigt.
Efter mødet blev afstribning på Tarskovvej og Harlev Kirkevej tegnet op. Harlev Fællesråd arbejder
fortløbende på at få forbedret de trafikale forhold
ved Harlev Mølle, ønsket om en cykelsti langs
Harlev Kirkevej og en underføring af cykelstien
ved krydset Stillingvej/Ketting Parkvej. Senest er
planen blevet fremsendt til vores lokale byrådspolitiker Lone Hindø, der har lovet at videreformidle
forslaget vedr. sammenhængende stisystem i den
sydlige del af Harlev til sine byrådskolleger.
Portræt af medlem af forretningsudvalg
Sol S. Hansen
Mit navn er Sol Strømbo Hansen. Jeg er for nyligt
valgt ind i forretningsudvalget i Fællesrådet,
hvor jeg deltager i udvalgene for Trafik, veje og
byplanlægning samt Natur og Miljø. I fællesrådet
repræsenterer jeg Borgerforeningen for Framlev og
Omegn. Jeg har siddet i Borgerforeningen siden
2015. I Borgerforeningen arbejder vi på at fremme
fællesskabet for borgerne i Framlev og omegn ved
at arrangere forskellige sociale aktiviteter. Læs
mere om Borgerforeningen andet sted i Paraplyen
eller på vores facebook-side ”Framlev og omegn”. I
regi af Borgerforeningen repræsenterer jeg Omeg-

nen af Framlev. Jeg bor i Labing - en lille landsby
nord for Framlev. I Labing bor jeg på en gård sammen med min mand Anton og vores tre børn. Vores
gård har været i familiens eje i mange generationer. Min mand er således vokset op i Labing, har
gået i skole i Harlev og kender lokalområdet.
Jeg er tilflytter fra København, hvor vi begge har
videreuddannet os inden for landbrug og planlægning. Udover mit arbejde og mine poster i fællesrådet samt borgerforeningen kan jeg nævne, at jeg
siden 2012 har været engageret i forældreråd mm
i vores børns vuggestue / børnehave. Jeg kan ligeledes nævne, at mit fokus i fællesrådet vil være at
arbejde for at vores lokalområde også fremadrettet
består af bæredygtige byer (stor såvel som mindre)
med bl.a. sikre veje, gode stier og grønne rammer
for hverdagslivet.

Sol S. Hansen

Tryghedsnetværket i Aarhus Kommune
Af Egon Leegaard Jørgensen,
Næstformand i Fællesrådet
Tryghedspartnerne er bindeled mellem kommunen,
politiet og lokalområderne.
Formålet med de lokale tryghedspartnere er at
aktivere og styrke lokale kræfter, som for eksempel grundejerforeninger, for på den måde at øge
trygheden gennem information om blandt andet
indbrudsforebyggelse og nabohjælpsordningen.
På sidste møde blev vi orienteret om Bo Trygt
Partnerskabet:
Bo trygt! er en landsdækkende kampagne, som
skal forebygge indbrud og øge trygheden blandt
borgere. Det konkrete mål er at nedsætte antallet
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af indbrud med to tredjedele de næste fem år.
Bo trygt-kampagnens tre spor:
- Spor 1, kommunen går forrest: Indsatsen er politisk prioriteret. Borgerinvolvering
- Spor 2, borgerne skal med: Fokus på konstruktiv
presse samt at få flere aktive nabohjælpere, tryghedsvandringer mv.
- Spor 3, data understøtter indsatsen: Bl.a. er nulpunktsmåling sendt ud til 20.000 borgere
med spørgeskema ang. oplevelsen af tryghed.
Samme spørgeskema udsendes igen om et år.
Fire fællesrådsområder er udvalgt som pilotprojekt
ang. forebyggelse af indbrud. Der afholdes bl.a.
workshops i de fire områder.
Harlev Fællesråd er ikke blandt de udvalgte 4 områder – vi har heldigvis for få indbrud i området J
Data kriminalitet er eksplosivt stigende indenfor de
seneste år, så her kommer der nogle gode råd til
digital sikkerhed:
- Password: skal være langt, med specialtegn og
tal, referer ikke til personlige oplysninger.
- E-mail er det vigtigste password, da adgangen til
e-mail er lig adgang til de fleste andre passwords.
Alle passwords er dog vigtige.
- Phishing: Når en svindler forsøger at franarre dig
dine oplysninger, fx kreditkort.
- Ved køb af brugt iPhone: Undersøg hvem sælger
er, mød sælger, så du kan få telefonen og den
originale kvittering.
Hent ”Mit digitale selvforsvar” i App store eller
Google Play, hvis du vil blive klogere på digital
sikkerhed.

Egon Legaard
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Årsmøde 2019
Af Inger Graversen,
formand i Næshøj Rådet
Nu nærmer tiden sig til, at vi igen skal mødes til
årsmøde. Året 2019 er snart gået, og der har som
altid været mange aktiviteter på Næshøj. Året har
budt på gode arrangementer som grillaften, fællesspisninger og underholdning i festugen. For ikke at
tale om Mortens Aften, hvor der blev solgt 50 billetter på ½ time. Der har også været mange aktiviteter for beboerne. Der er hver uge om sommeren
gåture, og indendørs er der forskellige aktiviteter.
Husorkesteret kommer stadig hver torsdag.
Der er desuden alle de aktiviteter, hvor borgere fra
byen bruger lokalcenteret: bridge, kortspil, billard
og de mange madhold.
Vi har også vores blad, Næshøj Nyt, hvor alle kan
følge med i, hvad der sker på centeret. Om hvad
cafeen byder på af mad, hvornår det næste arrangement er, og hvor også Pensionistforeningen,
Bussens Venner og Kunstforeningen skriver. Der
er altid plads til gode artikler.
Så er der selvfølgelig vores råd, Næshøjrådet,
som er en vigtig brik. I øjeblikket er vi 7 personer
i rådet. Vi holder vores møde hver anden måned,
hvor vi orienteres af forstanderen og frivillig-koordinatoren om, hvad der sker på centeret. Er der
emner/arrangementer, hvor vi kan hjælpe, gør vi
det gerne. Formanden og næstformanden deltager
i nogle få andre møder om året.
Det er et stort ønske, at der kommer nye medlemmer i rådet, så har du lyst, er det blot at møde
op den dag til Årsmødet. Jeg håber og ønsker, at
der igen vil møde mange af byens borgere frem og
fortæller, hvad de synes om husets aktiviteter og
gerne kommer med nye ideer. Der vil være valg til
rådet, hvor alle over 18 har stemme- og opstillingsret.
Nye medlemmer - med nye ideer og med ønske
om, at Næshøj Lokalcenter er et godt sted at bo og
et godt sted at mødes til forskellige fællesskaber –
er særdeles velkomne.
Årsmødet bliver den 27. januar. Vi mødes kl. 16.00
til en kop kaffe, og derefter er der orientering fra
ledelsen og formanden fra rådet. Før vi får lidt
at spise, vil vi gerne se, at der er nogle, som er
interesseret i Næshøjrådet, så her sker valghandlingen.
Håber at vi ses den 27 januar, alle er velkomne.
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Framlev og Omegns Borgerforening
Af Aksel Buchard
Foto: Chris Stratton og Thomas Ehmsen
Foreningen er et lokalt fællesskab for alle, der har
tilhørsforhold til Framlev og omegn, hvilket skal
forstås som vore to sogne, Framlev og Harlev.
Foreningen startede som en afløser for den forening, der ejede og drev Framlev Forsamlingshus,
som blev bygget tilbage i 1903. 2011 skete dette:
Menighedsrådet arbejdede med tanker om at etablere et nyt samlingssted, og foreningen Framlev
Forsamlingshus ønskede en reorganisering af
ejerforholdet til Forsamlingshuset. Kombinationen
af disse to forhold førte til, at menighedsrådet
købte Forsamlingshuset fra 1903 og fandt midler
til at etablere det moderne Sognehus i Framlev,
som siden 2012 står til rådighed for alle med lokalt
tilhørsforhold.
Udgangen af denne proces blev også, at Framlev
og Omegns Borgerforening blev stiftet.
Foreningen har en medlemskreds på ca. 40 husstande, som for størstedelen kommer fra lokalområdet, hvilket vi sige hele skoledistriktet.

bliver der uddelt pokaler til vinderne.

Sommerfesten i Framlev

Hvert år forsøger vi at udvikle dagen, og dette års
nye tiltag var et lille tivoli for børn og barnlige sjæle
med blandt andet Det Muntre Køkken og Ballon-Dart. Det var en kæmpe succes og helt sikkert
noget, vi skal lave igen næste år.

Formand Chris Stratton fortæller:
Borgerforenings formål er at fremme fællesskabet
for borgene i Framlev og omegn, ved at arrangere
forskellige sociale aktiviteter.

Sommerfesten i Framlev

Sct. Hans og Juletræstænding i Framlev

Hvert år afholder vi Skt. Hans, juletræstænding og
sommerfest i Framlev by. Vores sommerfest er absolut et af årets højdepunkter. Den afholdes i den
sidste weekend i august og er altid en meget sjov
og hyggelig dag - fyldt med lege og konkurrencer.
Dagen begynder med ringridning på cykel for
alle. I det store telt udstiller vi diverse produkter i
kategorier som største græskar, højeste solsikke,
bedst smagende kage og børnekunst. Alle får lov
til at stemme, og om aftenen efter fællesspisning

Udover de faste aktiviteter arrangerer vi blandt
andet fællesspisning, øl- og vinsmagning samt ture
for eksempel til Den Gamle By. Vi er altid åbne
for nye ideer og modtager gerne ideer fra vores
medlemmer. Tidligere har vi f.eks. afholdt æblemost-dag, en fuglekasse-dag og en nytårstur ud i
naturen. Der er ikke rigtig nogle begrænsninger,
bare der er opbakning til det. Vi laver mest, hvad vi
selv synes er sjovt.
Nye medlemmer er altid meget velkomne, bare
man er villig til at bidrage til fællesskabet. Medlemskab koster kun 100 kr. om året per husstand. Vi
kan findes på Facebook som Framlev og Omegn.
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Forfatterbesøg på Harlev Bibliotek

Forfatter Jonas Eika

Af Mikael Witte,
formand for HBV
Harlev Biblioteks Venner havde inviteret Jonas
Eika til den 16. september at læse op og fortælle,
og vi oplevede en ung forfatter, der med entusiasme åbnede for sit litterære univers.
Jonas Eika er født i Aarhus 1991. I en periode
havde han natarbejde på det store Netto-Føtex-Bilka-lager, de grå blokke på kanten af Silkeborgvej,
og efter studier på Forfatterskolen i København debuterede han med ’Lageret Huset Marie’. Bare 24
år gammel blev han rost til skyerne af anmelderne.
Hvordan hænger bogtitlens tre ord sammen,
spurgte en straks.
Jo, Marie er den lettere eksplosive kostumesyerske, som hovedpersonen Elias forelsker sig i. Huset er nedrivningsklart, og der hygger nogle unge
mænd sig med tobak, musik og pigebesøg. Og så
er der det automatiserede lager. Mellem disse tre
bevæger den tænksomme hovedperson Elias sig.
Den ret korte - som en tilhører fremhævede som
et positivt træk - roman er et stille opråb fra en
ungdom, der kæmper med klassiske dilemmaer
som kapitalismens grundlæggende modarbejdelse
af menneskelig udfoldelsesevne, og den eksistentielle søgen efter sammenhæng i tilværelsen.
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Mange andre unge mænd har pendlet mellem
arbejdet, hjemmet og kærligheden. I ’Lageret Huset Marie’ gentages mønsteret på en insisterede
måde, for det automatiske i arbejdet glider mere
og mere ind i Elias krop, så han selv nærmest
bliver del af transportbåndene.
I mere end hundred år har almue- og arbejderforfattere beskrevet det hårde arbejde at slå sten
til brød eller at rejse bygninger. Men samfundet
og arbejdet har skiftet karakter. Eika beskriver
dele af det moderne arbejdsliv, der ikke er synligt
som brosten, byggeri eller bryggeri, noget af det
arbejde som udføres om natten i vores on-line-forbrugersamfund, hvor vi forventer, at varer straks
kommer susende, når vi har bestilt dem på nettet.
Det kan lade sig gøre takket være en usynlig hær
af lavtlønnede, der sjældent med stolthed erklærer,
at dette har de skabt!
Eika giver de stemmeløse stemme og krop, gengiver hvordan arbejdet suger liv ud af de levende,
hvordan maskine og mand m/k bliver eet. Selv
mistede forfatteren næsten kontakten med sin
krop under natarbejdet, og mens han læste op
af romanen, blev hans stemme nærmest maskinel, for sådan er teksten, sådan er virkeligheden.
Forfatterens liv og ord er forbundet, konstaterede
en tilhører.
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Efter sin romandebut skrev Eika novellesamlingen
’Efter Solen’. Han forklarede, at selvom han havde
været glad for sin roman, så syntes han, at der
manglede noget, noget han måtte undersøge. Og
inspirationen kom fra science fiction og Bibelen.
I to noveller oplever vi livet på en mexicansk
strand, som den ses, opleves og fantaseres af
nogle ganske unge mænd, der tilbyder al slags
service som skygge, sodavand og solcreme til
de tilrejsende turister, der ferierer på den skønne
sandstrand. Forfatterens synsvinkel er de unge
mænd, der kun aflønnes med drikkepenge. Men
når solen er gået ned, kan der drømmes vildt,
og et liv leves i sprækker. Her udvikler de unge
ritualer som både er religiøse og sexuelle, nogle vil
mene surrealistiske eller perverse. Eika fokuserer
på kropsvæsker, samtidig med at fantasi og virkelighed konstant bevæger sig ind og ud af hinanden, så vi ikke kan vide os sikre på, hvad der rent
faktisk foregår, og hvad der fantaseres om. Det
kunne være begyndelsen til den sidste store fest
før verdens undergang.
Anmelderne skrev endnu mere begejstret for
novellesamlingen end for romanen. Måske fordi
det for en kunstner er så svært at fortsætte efter
en forrygende debut. Jonas Eika fik først Montanas Litteraturpris, så Michael Strunge Prisen, Den
svære Toer-pris, Blixenprisen. Og han vandt også
Nordisk Råds litteraturpris 2019!
Hvad skriver du så på nu, blev der spurgt. Han har
skrevet de første halvtres sider af en roman om
en gruppe kvinder, der i middelalderens Frankrig
samlede sig i et religiøst fællesskab, som ikke var
et velorganiseret kloster.
Og hvornår udkommer den bog, var det opfølgende spørgsmål. Ja, nu får vi se, lød svaret.
Det er noget særligt at lytte til en forfatter, der
læser op af sine ord. Når lytterne kan spørge og og
tale direkte med forfatteren og hinanden, så kan en
bogoplevelse blive endnu større.
Aftenen blev støttet økonomisk af Statens Kunstfond.

Foråret 2020 i Harlev:
Torsdag 23. januar: kl. 19.00
Læsekreds: Det smelter: Lize Spit
En ung kvinde fra en dysfunktionel familie kæmper
for at lægge barndommens dystre oplevelser bag
sig. For at komme videre med sit liv, tager hun til
en genforeningsfest og står ansigt til ansigt med
fortiden. Bogen kan hentes på biblioteket en måned før. Tilmelding på biblioteket.
Torsdag 27. februar: kl. 19.00
Læsekreds: Brunkul: Knud Simonsen
I besættelsestiden kunne man tjene gode penge
i brunkulslejerne og samtidig gå i skjul for en tid,
hvis man havde brug for det. Martin er en driftig
ung mand, som får skabt sig en formue på brunkul
på Herningegnen, hvor det hårde slid får adspredelse med druk, kvinder og slagsmål. Bogen kan
hentes på biblioteket en måned før. Tilmelding på
biblioteket.
2. marts – 31. marts
Kunstudstilling ved Jun Man Shen
Jun Man Shen er en kunstmalerinde fra Kina med
speciale i akvarel på rispapir. Hun har en uddannelse fra Shanghai Arts & Crafts College samt en
uddannelse som konservator inden for cloisonné,
kinesisk porcelæn og glasmaleri.
Jun finder inspiration fra skønheden i naturen, og
hendes motiver breder sig fra landskab-, dyr- og
blomsterværker. Hun maler impulsivt, og fører
penslen med store strøg.
Mandag 5. marts kl. 19.00
Ildefonso Falcones’ danske stemme – oversætter
Kirsten A. Nielsen
Falcones’ ’Havets katedral’ tog verden med storm.
Danske læsere kunne få læseoplevelserne takket
være bøgernes oversætter Kirsten A. Nielsen.
Denne aften fortæller hun, hvordan hun oversætter en stor og længe ventet roman til, dansk. Der
bliver også oplæsning af bøgerne. Kirsten A. Nielsen har oversat omkring 140 bøger fra spansk og
engelsk, og hun er ved at oversætte Falcones’ nye
bog. Fri entré, men tilmelding via hjemmesiden.
Mandag 23. marts kl. 16.30
Bogcafé – de gode romaner
Mangler du inspiration til hvilken roman du skal
læse næste gang? Så kom til bogcafe med biblioteksformidlerne Karina Høyer og Louise Ryge
Duus. De giver dig læsetips til den næste gode
læseoplevelse.
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Fri entré, men tilmelding via hjemmesiden.
Torsdag 26. marts: kl. 19.00
Læsekreds: Dødevaskeren: Sara Omar
Framesk er barn i Kurdistan og voksen i Danmark,
og bogen følger hende begge steder. Uanset geografisk placering er fællesnævneren dog, at hun
lever et liv i undertrykkelse og vold - alene fordi
hun er af hunkøn. Bogen kan hentes på biblioteket
en måned før. Tilmelding på biblioteket.

Babycafe:
Torsdag 20. februar
Torsdag 19. marts
Torsdag 30. april		

kl. 11.30
kl. 11.30
kl. 11.30

Savner du at mødes og udveksle erfaringer
omkring din baby? Så kom til babycafé på Harlev
Bibliotek.
De tre caféer tager aktuelle temaer op som
motorik, kost, massage og sprogudvikling, og der
er mulighed for at mødes og snakke, udveksle
erfaringer og drikke en kop kaffe sammen.
Vi får besøg af blandt andre en fysioterapeut og en
sundhedsplejerske

Børnefilm:
Mandag 27. januar
Mandag 24. februar
Mandag 30. marts

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Vi viser søde, sjove og skøre film på trappen i
biblioteket.
For børn mellem 2 og 5 år

Strikkecafé:
Mandag 6. januar
Mandag 3. februar
Mandag 2. marts 		
Mandag 30. marts
Mandag 4. maj 		
Mandag 8. juni 		

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Kom og hyg dig og få gode råd og tips om strikning.

Jette A fortæller gerne om forskellige teknikker,
små fif til opslagning/aflukning, montering, alt efter
hvad deltagerne har lyst til at høre om.
Medbring hækle/strikketøj, snakketøj, kaffe eller
andet, som du behager.
Man møder bare op, og alle er velkomne
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Hr. Gorbatjov, riv denne mur ned
(Tear down this wall!)
En lille personlig beretning af Aksel Buchard
12 juni,1987
Tysklands genforening – hvad har/havde dette af
betydning for os i Harlev?
Som sønderjyde har man af naturlige årsager familiemæssige relationer til Slesvig-Holsten. En del af
min familie stammer fra Als, hvor min farmor blev
født, og hvorfra hendes bror slog sig ned i Kiel som
manufakturhandler.
Hans to sønner, Hans og Christian, uddannede sig
henholdsvis som manufakturhandler – lige som
faderen – og som tjener. Begge blev indkaldt til
Værnemagten under 2. verdenskrig.
Hans mistede sin familie under et bombeangreb
under krigen. Christian blev taget til fange på østfronten og sad i russisk fangenskab i en årrække
efter krigen.
Hans vendte tilbage til Kiel og overtog familiens
forretning. Da Christian kom tilbage, var det til
DDR, hvor han blev faglærer i kokkefaget.
I årene efter krigen var der sporadisk kontakt mellem min far og hans to fætre.
Mest med Hans fra Kiel, hvis to børn var på ferie
hos os. Med Christian kun ganske lidt via brev –
og kontakten svandt helt.
Da genforeningen af de to Tysklande skete, fik
Ruth og jeg den tanke, at vi ville besøge min fars
fætter Christian, og det lykkedes at finde deres
adresse og derefter aftale et besøg. Så vi pakkede
vore rygsække, syede Dannebrog bag på, købte to
EastRail-billetter og drog af sted.
Turen gik via Gedser og Warnemünde til Artern,
hvor vi blev modtaget med de mest åbne arme,
man kan forestille sig. Det var overvældende.
”Tante” Charlotte havde miste synet på grund af
diabetes, men hun ”så” på mit ansigt med sine
hænder og sagde, at hun kunne genkende min
fars ansigt!

OG SÅ – mens vi gik på en af byens gader – lagde
jeg mærke til, at Christian – hver gang han svarede
på et af mine spørgsmål – lige drejede hovedet i et
ryk, som om han hørte nogen bag ved sig.
Da jeg spurgte til dette drej, sagde han: ”Jeg har levet under revolutionen (1918) – jeg har levet under
Weimar-republikken – jeg har levet under nazismen
– jeg har lever under DDR. Kan du så forstå det”?
Frygt for partiet – for STASI – for naboen?
Hjemme hos Charlotte igen indviede hun os i sine
drømme for fremtiden nu efter murens fald: ”Det bliver ikke bedre i vores tid eller vores datters tid. Men
jeg har et håb for bedre tider for vore børnebørn”.
Da vi kom tilbage fra vores rejse, som bragte os til
Plauen, Karlovy Vary og Prag, fik vi den besked, at
”Tante” Charlotte døde kort efter vores besøg. Hun
nåede måske at se et håb forude?

Christian viste os rundt i den lille provinsby. Vi så
den manufakturforretning, som Charlottes familie havde ejet forud for DDR’s overtagelse af al
økonomi. Vi så den kolonihave, som havde givet
familien nødvendigt tilskud i trange tider.
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Kort over hjertestarter placering

SuperVision

Blomsterhaven

Varmeværket

Lægehuset
Rødlundparken
Rødlundvej 8 - 152
Næshøjvej 90

HIK Klubhus

inst. Børnehaven

inst. Den Grønne Gren

Skolen

Torvet

Lokalcenter Næshøj
inst. Pilehaven
inst. Børnehaven

Grøn markering er hjertestarter, der er tilgængelig 24/7 også for hjerteløber
Gul markering er hjertestarter, der er tilgængelig 24/7, men med adgangskode (112)
Rød makering er hjertestarter, der KUN er tilgængelig i åbningstider.
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Byggegrund ved rundkørsel
på Framlev Korsvej
Af Ejgil Rahbek,
foto Aksel Buchard
Harlev Fællesråd har fået flere henvendelse fra
borgere i Harlev Framlev området, som synes,
at det byggeri, som er i gang ved rundkørslen på
Framlev Korsvej, ser meget rodet og meget særpræget ud.
Det er de flestes opfattelse, at en byggeplads godt
kan se noget rodet ud i en kortere periode, men
den byggegrund ved korsvejen har henligget på
denne måde i mange måneder, ja faktisk siden
2018.

For ganske få år siden var han bygherre for den
erhvervsbygning, hvor SuperVision Alarmteknik i
dag har til huse.
Dengang fik han ved flere tilfælde påmindelser fra
kommunen om at rydde op i situationer, som langt
fra kommer i nærheden af det rod, man ser i dag.
Så han er på det grundlag helt uforstående over
for kommunens nuværende laden stå til holdning.

Det undrer den almindelige borger, at det kan være
tilladt.
Samme opfattelse har Fællesrådet, og vi er
begyndt at undersøge sagen gennem de kanaler,
vi sædvanligvis benytter i den slags sager. Det er
ikke lykkedes endnu at få et klart svar fra kommunen, men vi arbejder videre.
Vi har endvidere haft en kontakt til en af de nærmeste naboer til nybyggeriet, nemlig Søren Nedergård fra SuperVision Alarmteknik. Han er mindst
ligeså overrasket som de borgere, vi har talt med.

Fællesrådet går videre med sagen og vil informere
mere i næste nummer af Paraplyen. Vi viser i tilknytning til denne artikel 4 billeder, som klart viser,
hvor slemt det står til.
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Nyt fra
Harlev Framlev Grundejerforening
Af Lotte Bostrup, formand
Bedre borgerorientering i Harlev
I forbindelse med det netop overståede asfaltarbejde på Grønhøjvej, Gl. Stillingvej og Næshøjvej,
var det planlagt helt at lukke begge veje i op til to
dage, hvilket ville betyde total trafik kaos i midtbyen, med ulovligt parkerede biler over alt. Hverken
erhverv, skole eller institutioner fik besked om
lukningen af vejene.

Harlev Framlev Grundejerforening fik ved et
tilfælde information fra en borger om projektet 2
dage før den planlagte påbegyndelse og det viste
sig hurtigt at beskeden var modtaget af yderligere
nogle få borgere, men bestemt ikke alle i de berørte områder havde modtaget en SMS fra asfaltfirmaet om vejlukningen med kun 2 dages varsel.
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Harlev Framlev Grundejerforening valgte at gå ind
i sagen og via vores kontakt til Aarhus Kommune
og efterfølgende til asfaltfirmaet fik vi lavet en hurtig ændring af planlægningen, så det lykkedes at få
afviklet både trafik og asfaltarbejde på den bedst
mulige måde, hvor så få borger og virksomheder
blev generet. Vi benyttede endvidere HarlevApp til
at sende info ud via notifikation til alle, der har
appén installeret, samt ved opslag på vores 2
lokale grupper på Facebook.

I forbindelse med den efterfølgende evalueringen
er der opstået et nyt samarbejde med Aarhus
Kommune med henblik på at modtage information
i god tid, så vi i fremtiden har mulighed for at planlægge informationsarbejdet og informere ud til alle
Harlev borgere rettidigt.
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Hjertestarter
Harlev Framlev Grundejerforening har sammen
med personale fra de firmaer, der var med til at
sponsere vores hjertestarter, Meny, Harlev Bageri,
Harlev Apotek og Danalock, afholdt hjertestarter
kursus.

Dejligt vi har et godt og nært samarbejde med
kommunen.

Foto: Aksel Buchart
Jeg (Aksel) var heldig at møde en flok cykelryttere fra gruppen
TEAM MY HEART AARHUS, som hver onsdag cykler en tur på
op til 50 km her i omegnen.
Deltagerne, der alle i en eller anden grad er påvirket af hjerteproblemer, kommer fra Galten, Sabro og Åbyhøj.
En tilsvarende gruppe er dannet i Haderslev og i Odense. Se
mere på http://www.teammyheart.dk

Meny var så venlige at lægge lokaler til og vi var
ialt 14 personer som fik grundig indlæring i brug af
hjertestarteren af First-8.
På side 12 ses en oversigt over alle hjertestartere
i Harlev.
Stien bag Lægehuset
Harlev Framlev Grundejerforening har fået lavet en
aftale med kommunen omkring stien bag Lægehuset og de er nu i gang med en komplet renovering
af stien.
Der kommer nye fliser, nye trapper og et stålgelænder.

Hundeskov i Harlev
Harlev Framlev Grundejerforening har over for
Aarhus kommune ønsket en hundeskov.
Det er i.f.m. Det projekt i kommunen der hedder
“ønsk et træ”.
Der skal plantes 10.000 træer inden 2025 - så
måske kan vi være heldige at få en hundeskov.
Vi har peget på området nord for Edelhofvej og
langs med Stillingvej.
Kommunen får jo ikke bygget de næste mange år.
Jeg vedlægger et link, hvor alle, der har lyst kan
gå ind og ønske en hundeskov der hvor vi allerede
har markeret - jo flere jo bedre.

https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/onsk-et-trae/
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Julebelysningen i Harlev
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