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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
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. 94. udkommer 6. marts 2021.
Deadline for materialer er den 29. januar 2021.
PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer.
Indlæg modtages gerne på mail: post@harlevfr.dk
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www.harlevfr.dk
Mail: post@harlevfr.dk
FORRETNINGSUDVALGET
Merethe Jelsbak Raundahl, formand, telefon 2091 9905
Jacob Langvad Nielsen, næstformand
Carsten Dam Hyldal, sekretær
Ejgil Rahbek
Bente Nordli
Thomas Jacobsen
Sol Strømbo Hansen
Marie Hastrup Sørensen
Pia Ølholm
Poul Holm Christensen

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), Poul Holm Christensen, Sol Strømbo Hansen, Thomas Jacobsen og Bente Norli.
Natur og Miljø: Poul Holm Christensen (udvalgsformand), Sol Strømbo Hansen, Thomas Jacobsen,
Merethe Jelsbak Raundahl.
Info og Blad: Marie Hastrup Sørensen (udvalgsformand), Ejgil Rahbek, Aksel Buchard, Laila Laustsen og
Claus Gregersen.

Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd.
Tryk: Laser Tryk A/S - Oplag 2250 eks.
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PARAPLYEN – FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN – NR. 93 – NOVEMBER 2020

Orientering fra Fællesrådet
Af Merethe Jelsbak Raundahl, Marie Hastrup
Sørensen og Ejgil Rahbek

Nye medlemmer af forretningsudvalget

På repræsentantskabsmødet den 15. juni 2020
blev tre nye medlemmer valgt ind i forretningsudvalget for Harlev Fællesråd.

Poul Holm Christensen
Jeg bor i Harlev, hvor vi flyttede til for ca. 25 år
siden. Jeg er formand for Socialdemokratiet i
Harlev-Framlev. Oprindeligt uddannet klejnsmed,
men blev efterfølgende lokomotivfører hos DSB.
Her har jeg været i 28 år, de seneste 10 år
personaleleder, og jeg har sideløbende taget
akademiuddannelse i innovation, produkt og
produktion. Har tidligere været en aktiv del af
svømmeklubben i Harlev, både som en del af
bestyrelsen, og som svømmetræner af forskellige
hold. Er i fællesrådet blevet en del af udvalgene
Trafik, Veje og By og Natur og Miljø. Som en del
af fællesrådet, vil jeg gerne være med til at udvikle
Harlev i en positiv ånd i forhold til den fantastiske
natur, der ligger nært til vores område, samt sætte
fokus på udviklingen øst for Stillingvej. Jeg ønsker
sammen med medlemmerne af fællesrådet og
borgerne i Harlev, at være med til at skabe et
attraktivt og trygt område, for såvel ung som
gammel.

Pia Ølholm
Jeg har boet i Harlev siden 2001 og har arbejdet
som pædagog i Harlev Dagtilbud siden 2003.
Som medlem af fællesrådet er mine fokuspunkter
plads til forskellighed og især med fokus på at tilbyde forskellige miljøer til børn og unge i området.
Alle har brug for at opleve at være en del af et
fællesskab, og det er vigtigt for mig, at vi som
lokalsamfund tilpasser vores lokalområde til at
være et godt sted at bo for alle os, der bor her
uanset, om man er ung eller gammel.
Marie Hastrup Sørensen
Jeg bor på niende år i Gl. Harlev med min kæreste
og vores to børn. Jeg er cand.mag. i litteraturhistorie og har i godt ti år arbejdet med kommunikation og formidling både som pressemedarbejder
i forlagsbranchen og ved forskellige litteraturfestivaler i Østjylland.
Som medlem af fællesråds, er jeg trådt ind som
formand for kommunikationsudvalget og som
medlem af udvalget for børn og unge. Foruden
at arbejde aktivt med de gode fortællinger her fra
nærområdet, er mit fokus i fællesrådet at skabe
gode rammer for alle, også de unge, her i Harlev.
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Fællesskaber på tværs

Som annonceret i sidste nummer af Paraplyen er
Harlev Fællesråd en af en lang rækker aktører, der
står bag initiativet Fællesskaber på tværs. Harlev
og omegn har en lang og værdifuld tradition for
frivillighed, opbakning til lokale initiativer og sunde
fællesskaber – biblioteket, som er ét af dem, kan
du læse mere om i jubilæumsartiklen på side 6 –
og vi tror på, at vi sammen kan styrke fællesskaber og blive endnu bedre. Vi inviterede til Kickoff møde den 30. september, hvilket blev aflyst
grundet Covid-19.
Det betyder dog ikke, at der ikke bliver arbejdet i
”kulissen”. Aktørerne bag har øje for at udvikle og
forstærke nye og eksisterende frivillige fællesskaber på tværs i Harlev og omegn. Den næste tid
bliver det dog med fokus på at passe på hinanden
og være sammen hver for sig.
Vi følger udviklingen i Covid-19 og glæder os til at
kunne byde jer alle velkommen til et spændende
kick-off arrangement, når tiden tillader det.

Cykelsti til Gl. Harlev

Vi har fra kommunen fået tilsagn om etablering af
en stitunnel under Stillingvej samt en dobbeltrettet, asfalteret cykelsti til Gl. Harlev langs Harlev
Kirkevej. Linjeføringen er ikke helt på plads endnu,
men det ser ud til, at stien skal løbe syd for Harlev
Kirkevej og at tunnelen ligeledes placeres syd for
krydset Stillingvej/Ketting Parkvej/Harlev Kirkevej,
hvor terrænets udformning er mest fordelagtig.
Etableringen af stien forventes at foregå fra medio
2021 til ultimo 2021, og vi glæder os over, at skolebørn og andre bløde trafikanter snart kan færdes
sikkert imellem Harlev og Gl. Harlev.

Høringssvar E45

Harlev Fællesråd indsendte i september høringssvar til planerne om udvidelse af motorvej E45
mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord. Vi bringer her
høringssvaret i uforkortet form.

motorveje mod nord og mod øst. Dagligt kan vi
høre støjen fra den voldsomme trafik, især fra
E45 på den strækning denne VVM omhandler.
Mange borgere i vores område er naturligvis
daglige brugere af motorvejen, og især i morgen
og aftentimerne kan der være megen ventetid, som
ekstra spor kan afhjælpe. Så vi er positive over
for udvidelsen til 6 spor – men vi ønsker samtidigt
fokus på dæmpning af støjgenerne.
Vi er kritiske med hensyn til forslagets manglende
støjdæmpning på strækningen gennem Aarhus
Ådal ved Årslev Engsø. For tusindvis af borgere i
Aarhus kommune har Årslev Engsø stor naturværdi, og søen og stisystemet bruges rigtig meget som
et rekreativt område året rundt. I nullerne brugte
Aarhus Kommune og Regionen mange millioner på
at renovere og udbygge Årslev Engsø til det, den
bruges til i dag, og det har været en stor succes.
Vi har noteret os, at Vejdirektoratets forslag kun
opererer med støjdæmpning af motorvejen ved
boligområder. f.eks. ved Hørning. Det synes vi er
en stor mangel ved forslaget, og vi vil foreslå, at
motorvejen ved Årslev Engsø bliver støjdæmpet på
begge sider af motorvejen og i midten.
Vejdirektoratet kan ikke være uvidende om at det
i nogle tilfælde kan være nødvendigt at støjdæmpe, selvom der ingen boliger findes. På Silkeborg
motorvejen er der således foretaget støjdæmpning
på en strækning, hvor der er natur i form af skov
og ingen boliger. Det skulle efter sigende være en
god løsning.
Så hvis Vejdirektoratet i sin tid har vurderet behov
for støjdæmpning ved Silkeborg, så må det også
være relevant at støjdæmpe ved Årslev Engsø,
som bruges af langt flere borgere i et meget større
byområde end Silkeborg. Årslev Engsø og naturområdet ligger ydermere mere bynært end den
strækning i Silkeborg, som er støjdæmpet.

Så vores forslag fra Harlev Fællesråd er, at motor”						
vejen støjdæmpes på de strækninger, som ligger
			
11.september 2020
tættest på det nuværende og kommende naturTil Vejdirektoratet
område ved Årslev Engsø.
Vedr. Udbygning af E45 Østjydske Motorvej Aarhus
S - Aarhus N - Resumé af VVM- undersøgelsen
Harlev Fællesråd har behandlet resumé af
VVM-undersøgelsen og skal i den forbindelse
fremkomme med følgende bemærkninger.
1) Harlev og nærmeste omegn er omkranset af
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2) Som det fremgår af kommuneplanen for Aarhus
Kommune, er der planer om to nye store byudviklingsområder ved hhv. Årslev og Harlev Øst
(kommuneplanramme nr. 340301JO (ca. 75ha) og
240708JO (ca. 270ha). Geografisk kommer disse
to nye store byudviklingsområder til at ligge relativt
tæt - omtrent 700 meter, hvor de er nærmest
hinanden. E45 ligger dog som en barriere imellem
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områderne. De mest direkte muligheder for at
bevæge sig mellem områderne er via Silkeborgvej i nord eller Skibbyvej i syd. Med henblik på
at binde de to kommende byudviklingsområder
tættere sammen og sikre blandt andet mulighed
for rekreativ færdsel mellem områderne, bør der
sikres en udvidet passage under E45 omtrent midt
på motorvejsstrækningen mellem Silkeborgvej og
Skibbyvej. Derfor ønsker Fællesrådet den nuvæ-

rende vand / faunapassage ved Lyngbygårds å
udvidet til også at omfatte rekreativ færdsel for
cyklende og gående.
Med venlig hilsen
Harlev Fællesråd
v/ Ejgil Rahbek
”

Præsentation af kommunikationsudvalget

Kommunikationsudvalget i efteråret 2020: Fra venstre ses Ejgil Rahbek, Claus Gregersen, Laila Laustsen, Marie Hastrup Sørensen og
Aksel Buchard. Formanden for fællesrådet, Merethe Jelsbak Raundahl, står bag kameraet.

Af Marie Hastrup Sørensen
Kommunikationsudvalget tilrettelægger og producerer Paraplyen i tæt dialog med resten af Harlev
Fællesråd. Tanken er, at bladet skal fortælle om
fællesrådets arbejde samt bringe nyheder og
orienteringer fra medlemmerne af fællesrådet.
Ejgil, Aksel og Claus har været med i udvalget
længe! Ejgil bidrager gerne med sin store viden
om fællesrådets arbejde, både historisk og det
løbende arbejde i dag, og Aksel med en (lokal-)
historisk vinkel på forskellige emner samt med
langt de fleste af fotografierne i Paraplyen.
Claus, som er med i udvalget på anden omgang,
står for opsætningen af og grafikken i bladet, Laila
har været med siden forsommeren 2020 som
bibliotekets repræsentant i udvalget, og Marie er
som nyt medlem tiltrådt posten som formand for
udvalget efter seneste repræsentantskabsmøde i
Harlev Fællesråd i juli i år.

Foruden Paraplyen arbejder kommunikationsudvalget med Harlev Fællesråds hjemmeside, hvor
alle kan læse referater fra fællesrådets møder,
høringssvar og andre artikler om fællesrådets
arbejde. Hjemmesiden er lige nu ved at blive
opdateret.
Derudover har Harlev Fællesråd fået en facebookside, hvor nyheder om fællesrådets arbejde
samt informationer til gavn for borgerne i Harlev
og omegn fra bl.a. Aarhus Kommune fremover vil
blive delt.
Man finder stadig fællesrådet og Paraplyen online
i HarlevApp.
Alt sammen for at sikre en løbende og god
kommunikation imellem Harlev Fællesråd og
borgerne i Harlev og omegn.
Følg os endelig på facebook og kig forbi hjemmesiden www.harlevfr.dk
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Harlev Biblioteks 10-års jubilæum

Foto: Aksel Buchard

Foto: Laila Laustsen

Af Laila Laustsen, bibliotekar

Sognepræst Mads Juul Munch
læste højt

Harlev Biblioteks 10-års jubilæum
blev fejret den 24. oktober
På en dejlig torsdag eftermiddag i september blev
det fejret, at det var 10 år siden, biblioteket åbnede
som kombi-bibliotek i de nuværende lokaler på
Næshøjvej 2D. Bordene var stillet Coronavenligt an og pyntet med flag, sprit og indpakkede
karameller – jo, jo der var tænkt over at sænke
smittespredningen.
Til sådan en begivenhed skulle der selvfølgelig
holdes taler, og Bente Kjærgaard, der er teamleder
for bl.a. Harlev Bibliotek, bød de fremmødte
velkommen, hvorefter formanden for Harlev
Biblioteks Venner Mikael Witte talte om bibliotekets
betydning og stadige berettigelse i et mindre
samfund som Harlev.
Per Lind Jensen, tidligere viceskoleinspektør ved
Næshøjskolen og meget involveret i etablering af
kombi-biblioteket, kom i sin tale ind på historien
bag bibliotekets placering. Begge taler kan læses
herunder i uforkortet form.
Toppen af kransekagen var, da sognepræst Mads
Juul Munch læste højt for os af En sjæl før døden
af Peder Hove.
Det blev til et par hyggelige timer for de fremmødte
gæster og en god start på efterårets arrangementer på Harlev Bibliotek.
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Foto: Laila Laustsen

Jubilæumstale ved Mikael Witte,
formand for Harlev Biblioteks
Venner
Efter en lang corona-lukning er det glædeligt, at vi
igen kan samles på Harlev Bibliotek. Det har været
og er fortsat en vanskelig tid – især når vi gerne vil
samle mennesker i fællesskab, det fysiske fællesskab og ikke bare være digitale.
Anledning til dagen i dag er, at det er 10 år siden
vores kombi-bibliotek blev en realitet, og det giver
grund til fejring. Det er et tidspunkt, hvor vi kan
mindes det muntre, nævne noget nødvendigt og
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minde om udviklingsmuligheder.

Det er en del af bibliotekers DNA.

Læselysten i Harlev er langt ældre end de 10 år. I
1841, altså for 179 år siden, blev en læseforening oprettet i Harlev-Framlev af videbegærlige
og viljestærke. Senere blev oprettet selvejende
biblioteker i Framlev, Gl. Harlev og Lillering. I 1959
blev de til Harlev-Framlev Kommunebibliotek, der
ved kommunesammenlægningen i 1970 blev filial
af Aarhus Kommunes Biblioteker.

Frem til vores tid: Når vi læser, slapper vi af, ja
mange har prøvet at slappe så meget af, så de
faldt i søvn under en bog, begyndte at drømme.
Nye tanker overtager hjernen, forestillinger om
hvem vi er. Pludselig kan bogens bogstaver og
billeder få os til at tro, at det umulige ER muligt.
Måske behøver alt ikke være, som det har været
hidtil. Det er en del af litteraturens DNA.

Læseforening, selvejende biblioteker og folkebiblioteker er blevet ledet af engagerede mennesker,
i begyndelsen af ildsjæle og efterhånden af fagligt
funderede bibliotekarer. De er vigtige at mindes
på en mærkedag som i dag, for mennesker gør en
forskel! Engagement i området har medført, at
bibliotekerne har været velbesøgte, og at lånere
har udtrykt tilfredshed med bibliotekets service.
Men borgere har også udtrykt ønsker om
forbedringer. Heldigvis!

Fornylig læste jeg Adda Djørups roman Bulgakovs
kat, hvor fortælleren også er forfatter, der det forår
beslutter ikke at være forfatter længere og ikke
at læse bøger længere. Hun beder en antikvarboghandler om et tilbud på hendes bogsamling,
ja svarer han, der er jo altså ikke mange penge i
bøger. Bare fjern alle bøgerne, svarer hun igen,
for hvad nytter det overhovedet at skrive, verden
brænder alligevel sammen. Nå, men tre måneder
senere, nogle små sider fremme i bogen, har hun
alligevel skrevet et manuskript, drøner afsted på
cykel til forlaget og får øje på Behemot på den gule
mur omkring Assistens Kirkegård. Ja, navnet lyder
fremmed. Behemot er navnet på en hankat, en stor
krabat, og beskrivelsen er gennemført anatomisk
udpenslet. Herfra tager den erotiske besættelse
- kattens af kvinden og omvendt - fart. Det er et
sjofelt og sentimentalt forsvar for kunsten og menneskeheden, præsenterer det fine forlag romanen.
Læseren tror det er ren fantasi, men forfatteren
finder hår, kattehår, over alt i sin lejlighed. Så er
det er jo ikke fantasi, må læseren tænke sidst i
romanen.

Her kunne jeg sige SKÅL! Men jeg venter lige lidt,
for udviklingen følger ikke en ret linje.
I 1995 – for 25 år siden – gennemførte Aarhus
Kommune en sparerunde. På biblioteksområdet
ville forslag medføre en lukning af Harlev Bibliotek.
Borgere protesterede, og byrådet opgav
nedlægningen.
I 2006 – nu nærmer vi os i dag, det er jo bare 14 år
siden – dukkede spørgsmålet om nedlæggelse af
små biblioteker op igen. Det drejede sig om at
finde midler til finansiering af Dokk1. Igen rejste
der sig en storm af protester, og på kort tid blev
Harlev Biblioteks Venner oprettet som en pressionsgruppe. Også denne gang blev nedlæggelser
afværget, og der blev presset på for at få opført et
kombi-bibliotek: Her står vi i dag!
Her kunne min historiske overflyvning stoppe. Men
der mangler et årstal, som jeg må nævne når jeg
står i et kombi-bibliotek: 1496, altså 524 år tilbage i
tid. Det år afprøvede Leonardo da Vinci – ham der
i dag er berømt for at have malet Mona Lisa – efter
at have studeret fuglenes flyvning verdens første
helikopter. OK, det blev ikke den STORE succes.
Faktisk overhovedet ingen succes. Men tanken var
vakt. Mennesket ville flyve, lette fra jorden, se det
hele lidt oppefra. Mange har sikkert rystet hovederne af led over det umulige. Det kunne da ikke
lykkes!
Leonardo da Vinci var drevet af nysgerrighed, som
åbnede for oplysning, ja for videnssamfundet.

NÅ JA, det er jo bare en roman, som man siger!
Biblioteket er fyldt med bøger, vidt forskellige bøger. Nogle er kulturelle, traditionsbærende. Almendannelse styrker fællesskab. Andre er nybrydende,
så vi kan undersøge det, vi vil undersøge, det vi
ikke kender og opdage det, vi ikke vidste, at vi ikke
vidste. Blandt andet dét kunst kan bidrage til: At
åbne døre, vi ikke vidste fandtes. Åbne for kreativiteten, se verden på nye måder. Udfordre det vante,
ikke bare indlære det velkendte. Kunst kan provokere os til at kikke ud over vores egen næsetip,
helt hen over hækken i haven. Sprog siger mere
end det sagte. Spørg bare Halfdan Rasmussen,
Benny Andersen eller Jakob Martin Strid, for at
nævne et par hvide mænd. Sommetider ender det
i dagdrømme, sommetider i hallucinationer eller
lidt pænere: OPLEVELSER. Alle har behov for at
tænke: Hvad nu hvis...
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Bibliotekets hylder er smækfyldte af bøger – skønlitteratur og faglitteratur – som står til rådighed,
hvis man vil vide noget, eller hvis man vil opleve
eller drømme mere. Nysgerrigheden kan vækkes
ved mødet med det ukendte. Og biblioteket kan –
vist nok – skaffe alverdens bøger, blade, artikler
og digital adgang til dele af kulturarven. Biblioteker
er vigtige institutioner, redskaber i forsvaret for frie
tanker, for ytringsfriheden. Uden kritik stivner vi i
vanetænkning, tomgang og selvbekræftelse.
Harlev Bibliotek er et af Aarhus Kommunes
mindste biblioteker. Vi har selvbetjening, og det er
brugervenligt for mange. Efter en lang corona-lukning er det glædeligt, at Harlev Bibliotek igen kan
holde åbent i den ubetjente åbningstid, omend
corona-bekæmpelsen fortsat har gjort begrænsninger af åbningstiden nødvendige. Vi følger selvsagt
myndighedernes retningslinjer.
Harlev Biblioteks Venner er en støttegruppe for
biblioteket, og vi arrangerer her møder med mennesker, der fortæller om deres bøger, opdagelser,
forestillinger, billeder og lyde, passioner og dramaer. Arrangementerne er åbne for alle, og samlet
stritter de i mange retninger.
Formålet er at præsentere en kulturel mangfoldighed. Vi kan kalde det fordybelse, kreativitet eller
noget ufornuftigt og fornøjeligt. Sammen oplever
vi, lytter, snakker, diskuterer – og fællesskabet
kan smitte, begejstre og øge nysgerrigheden efter
verden i og uden for Harlev. Biblioteket kan være
ramme for nødvendige og unødvendige møder,
øge det bløde, det menneskelige, fordrageligheden. Det er herligt!
Men Harlev Biblioteks Venners aktiviteter kan
aldrig erstatte biblioteksfaglig ekspertise. Bibliotekarisk faglighed og engagement er fundamental,
hvis biblioteket skal styrke oplysning og underholdning, fastholde traditioner fra gamle fællesskaber
og skabe opbrud til nye. Det er kernen i vor tids
bibliotek. Derfor er vi glade for bibliotekarer! Efter
corona-lukningen er det glædeligt, at der på Harlev
Bibliotek igen er en bibliotekar til stede – omend
det med de seneste ændringer blot er 7 timer
ugentligt. Den lave bemanding forklares med coronaen, og Aarhus Kommunes Biblioteker stiler efter
at nå samme normering som før coronaen. Men
allerede før corona-nedlukningen oplevede Harlev
Bibliotek nedskæringer i antallet af medarbejdertimer; for to år siden var der væsentligt flere.
Afgørende er, at vi nu står i en anden situation med
coronaen. Vi kan lade os paralysere af smittefaren,
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eller vi kan skifte kurs, ændre vanetænkningen,
gribe muligheden og arbejde med nye former for
oplevelse. Det er vi nødt til for at komme videre
i livet, undslippe ensomheden, for coronaen går
ikke bare væk i morgen tidlig, når vi vågner til en
ny dag. Selvfølgelig følger vi målinger og pressemøder fra ministerier og Aarhus Rådhus. Vi lever
med de nødvendige forsamlingsbegrænsninger
og afstandskrav, som ikke mindst rammer teater-,
biograf-, musik- og sportsliv, samt litteraturfestivaler, ja festivaler og fester af de fleste arter. Altså
større arrangementer, der plejer at samle os på
tværs af mange skel. Det sociale liv som skaber
os som mennesker. Men netop i denne situation –
som kommer til at vare længere, end nogen bryder
sig om – bør biblioteksaktiviteter og -bemanding
udvides!
Sådan kan vi møde vor tids største samfundsmæssige udfordringer: Nedlukningen af kulturlivet
og tvangsdigitalisering, som sker på bekostning
af menneskeligt samvær og nærvær. Digitale
arbejdsmåder og hjemmearbejdspladser kan være
hensigtsmæssige i mange arbejdssammenhænge,
så smitterisiko, CO2-udslip og spildtid reduceres.
Men kulturoplevelser er anderledes. Biblioteker har
mulighed for – med overholdelse af corona-tidens
nødvendige afstandskrav, antalsbegrænsninger
samt afspritning og brug af værnemidler – at bevare og/eller etablere åndehuller: mindre fællesskaber i en tid, hvor de fleste ellers bliver tvunget
til isolation. Situationen bliver ikke bedre, når
mørket sænker sig, og det bliver koldere, regnfuldt,
blæsende.
Derfor siger jeg: No man is an island – Intet menneske er en ø – som John Donne digtede i 1624.
Intet menneske bør efterlades alene, vi er her sammen og vil være sammen! Et samfund kan ikke
eksistere bare via mobiltelefoner. Det er også
kropsligt. Vi vil også fysisk være til stede og sammen. Jeg håber altså, at de få betjente timer på
Harlev Bibliotek ikke er udtryk for en ny spareøvelse med nedprioritering af vores lokalbibliotek
og kulturpolitikken i det hele taget som følge. Jeg
håber, at kulturpolitikere på alle niveauer forstår,
at kultur er mere end beton og glas, og derfor vil
forlange, skaffe og formidle penge til kulturelle
aktiviteter i lokalområderne. Biblioteker og aktiviteter omkring dem kan ikke hævdes i sig selv
at udgøre en vældig stor økonomisk sektor med
omsætningstab og efterfølgende krav om milliardkompensationer. Men de medskaber kulturliv
i lokalsamfund, øger menneskelige fællesskaber.
Derfor har vi behov for en opprioritering.
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Harlev Biblioteks Venner vil forsvare engagerede
bibliotekarer i Harlev med næb og ord. Vi er både
en lokal pressionsgruppe OG bibliotekets støtte.
Altså hænderne op af lommerne; med smil og
humør og håb om fremtiden på denne dag:
Tillykke til os alle med 10-års jubilæet!

sent som 2006 lød på lukning af 8 folkebiblioteker
i Aarhus Kommune. Harlev var igen med på listen.
Besparelsesforslaget blev heldigvis ikke vedtaget.
Harlev Fællesråd med Arne Nielsen og Ejgil
Rahbek kom på banen, og enkelte læserbreve
satte igen gang i projektet. Et bibliotek skulle nu
også indeholde Borgerservice, og det udsatte igen
igangsættelsen af byggeriet. ”Ting ta´r tid, men når
man venter på noget godt, venter man ikke
forgæves,” hedder det.
Eller som den romerske filosof Seneca udtrykte
det: ”per aspera ad astra”, som på dansk lyder:
”gennem trængslerne til stjernerne.”
I 2009 kom vi endelig i gang.
Sahl Arkitekter fik opgaven og løste den på
smukkeste vis. Den kobberklædte bygning med
hovedfacaden udformet som en stor bogreol med
stiliserede kæmpebøger på tre meters højde
passede utroligt godt ind i det bestående murstensbyggeri. Det indre af biblioteket blev indrettet
af arkitekt Gitte Schelde og gav plads og udfoldelsesmuligheder for både børn og voksne. Også her
10 år senere fungerer det hele rigtig godt.

Foto: Laila Laustsen

Jubilæumstale ved Per Lind Jensen, tidl. viceskoleinspektør ved
Næshøjskolen
Allerede i maj måned 2010 var det nyopførte
kombi-bibliotek taget i brug af både skole og
Harlev-borgere. Men den officielle åbning af Harlev
Kombi-bibliotek fandt først sted torsdag den 24.
september samme år, altså for ti år siden. Samme
efteråret skete der nye tiltag, nemlig indførelse
af såkaldt ubemandet åbningstid. I starten mente
mange, at det blot var en ny spareøvelse, men det
har vist sig at være en stor succes. Det fortælles
endda, at man kommer fra udlandet for med egne
øjne at se, at man her i Danmark har så stor tillid til
mennesker, at de frit kan gå og komme på biblioteket, næsten når det passer dem. Men lad os for en
kort stund tage de historiske briller på.
Harlev var som mange andre mindre bysamfund
gennem firserne og halvfemserne i risiko for at
miste sit folkebibliotek, som det tidligere hed.
Først i 2003 traf Aarhus byråd endelig en principbeslutning om, at der fortsat skulle være et
folkebibliotek i Harlev. Frem til 2006 var der en
række drøftelser mellem skolens ledelse og de
lokale menighedsråd om at integrere en sognegård
sammen med nybyggeriet af folkebiblioteket. Det
blev opgivet. Et besparelsesforslag i byrådet så

Harlev Biblioteks Venner har gennem alle årene
været meget afgørende for at bevare og udvikle
kombi-biblioteket. Under Lone Hindøs formandskab blev der bl.a. indsamlet et pænt beløb til
indkøb af nogle af de behagelige stole, der findes
endnu i dag.
Indsamlingsoverskriften var: ”Stol på biblioteket”,
og det kan vi heldigvis fortsat gøre.
Nye tider er på vej. Harlev Idræts- og Kulturcenter
banker på døren, og Harlev-borgerne har endnu
engang vist vilje og energi til i fællesskab at stå
sammen, når der skal skabes noget lokalt. Det er
dejligt at opleve som borger i byen.
Men det var Harlev Biblioteks Venner og kombi-bibliotek, vi kom fra. Personligt har jeg altid
syntes at stedet skulle hedde Harlev Videnscenter.
For er det netop ikke for at give alle mulighed for
viden, at vi fortsat har vores biblioteker? Netop
alle, har det gennem hele forløbet været et ønske
at tilgodese. Harlev Biblioteks Venners nuværende
formand Mikael Witte har ligeledes kæmpet for
den sag, også når det så svært ud. Det finder jeg
godt og rigtigt, og tror og håber derfor på mange
gode år endnu for et kombibibliotek i Harlev for
alle byens borgere.
Til lykke til os alle på 10-årsdagen.
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Orientering fra Næshøjrådet

Kaj Mikkelsen, Henning Gissel, Anthon Nielsen, Inger Graversen, Ruth Kaae
Foto: Aksel Buchard

Af Inger Graversen
Nu er der igen gået et år. Dette har været et meget
specielt år, da vi har fået besøg af en ikke inbudt
corona. Corona har lavet kludder i så meget og i
rigtig mange personers liv og hverdag. På Næshøj
har det betydet, at der ingen kontakt har været
mellem beboerne og de frivillige. Det har også
betydet noget for arrangementer, møder og spisetilbud.
I skrivende stund er der igen stramninger på vej.
Aflysning af foredrag og meget mere.
Til januar skal der være valg til Næshøjrådet.
Jeg håber og tror, at det kan afholdes mandag den
25. januar kl. 19.00. Hvis der stadig er stramme
krav om mødeaktivitet, håber jeg, at der findes en
løsning.
Der er plads til et par nye medlemmer og en eller
to suppleanter i rådet. Uanset om der kan afholdes
rådsmøde, er alle velkomne til at ringe eller sende
en mail til mig med ideer, forslag eller navne på
nye rådsmedlemmer.
Rådet består i dag af 6 personer, men vi er 3, som
efter 14-16 år i rådet ønsker at bruge vores
pensionisttilværelse med noget andet.
Det er Poul Hoppe, Anton Nielsen og
undertegnede. Vi kan allerede nu byde den nye
kasserer velkommen, det er Jørgen Simonsen.
Jeg har som formand deltaget sammen med
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næstformanden i en del møder i tidens løb.
På konstitueringsmødet er der mulighed for at
vælge imellem mange forskellige udvalg. Eks.
ansættelsesudvalg, udeliv, arrangementsudvalg,
ejendom/byggeudvalg, fællesråd, afdelingsbestyrelse og de forskellige poster i rådet.
Det er et spændende job at være en del af rådet.
Der er altid nogle, som er rigtig gode til et eller
andet, som kan komme centeret til gavn. Hvem
har lyst til at hjælpe centeret med at finde gode
besøgsvenner, hvem vil gerne være med til at lave
PR for cafeen, hvem vil gerne være tovholder og
kontaktperson til fællesrådet, Kirken, Grundejerforeningen, børneinstitutionerne i byen og andre
samarbejdspartnere?
Der er i øjeblikket ét råd, men måske er tiden til
igen at lave et beboer/pårørende råd.
Der er også samarbejdet med forstander Louise
Østergaard og viceforstander Susanne Søgaard
som er vigtig del af rådets virke. I 2020 har rådet
holdt møde hver anden måned med information fra
Louise og Susanne.
Jeg håber og tror, at der fremadrettet vil være et
godt råd til gavn og glæde for Lokalcenter Næshøj.
Håber, vi kan ses 25. januar 2021.
Inger Graversen. i-k.graversen@stofanet.dk
tlf. 27 24 87 59
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Ny milepæl i Harlev Idræts- og
Kulturcenters unge historie

Oplæg til facadens udtryk på det nye Harlev Idræts- og Kulturcenter.

Af Jacob Damgaard – næstformand i
HI&K bestyrelse

Underskrevet kontrakt med
Totalentreprenør

Trods corona-tid så er der fremdrift i Harlev Idrætsog kulturcenter. I oktober er skrevet kontrakt med
Base Erhverv efter en komprimeret udbudsproces
i sommer, hvor 3 hovedentreprenører bød ind med
spændende og meget forskellige projekter.
Et udvalg med HI&K bestyrelse, HIK, Fællesrådet
og Næshøjskolen, Erik Nord arkitekter, samt DK2
(bygherrerådgiver) har gennemgået de enkelte
projekter. Projekterne blev vægtet på arkitektur,
økonomi og organisering. Valget faldt på Base
Erhverv, der samarbejder med Ginnerup Arkitekter
og ingeniørfirmaet Rønslev.

Arkitektur

Den nye facade ses visualiseret på billedet.
Ginnerup arkitekter skriver i tilbudsmaterialet:
”HI&K’s design tager afsæt i de eksisterende
bygningsvolumeners formsprog og materialitet,
men tilføjer samtidigt et moderne og karakteristisk
element til området. Gennem et simpelt formgivende koncept tydeliggøres bygningens indhold
og aktiviteter ved at opdele den ellers massive
volumen i en top og bund med hver deres funktinalitet og æstetik.
Den lyse beton danner base for det samlede
bygningsvolumen og fremstår som en let masse,
perforeret af store vinduespartier, der giver HI&K
en høj grad af transparens og dermed indkig til
både café og multihal.
Det karakterfyldte volumen, der hviler ovenpå
betonbasen, har igennem sin materialitet tydelige

referencer til det eksisterende bibliotek på den modsatte side af svømmehallen. Vinduer og materialer
er præcist proportioneret for at frembringe et transparent og let udtryk for at give HI&K en markant og
dragende identitet, der kan understøtte visionen
om et center som et nyt samlingspunkt for Harlevs
idræts- og kulturliv.”

Proces og forventet tidsplan

Arbejdet pågår pt. med at få placeret vægge,
vinduer, depoter, døre, trapper mv. ift. funktionalitet,
teknik og brand, med henblik på indsendelse af
myndighedsprojekt i december 2020.
I processen har løbende været dialog med de kommende aktører, dvs. HIK og Næshøjskolen for at
afstemme indretning. Senest er køkkenet til byens
cafe blevet kvalificeret af lokale eksperter med gode
tilpasninger til følge.
Byggeriet forventes påbegyndt omkring feb./marts
2021 og forventes færdigt ved årsskiftet 2022.
Cafedriften skal forpagtes, og interesserede er
velkommen til at kontakte HI&K.

Økonomi og status på indsamling

Aarhus Kommune yder et tilskud på 7.2 mio kr. og
et lån på 10 mio. kr. via kommunekredit. Lokalt er
ultimo oktober indsamlet 2.4 mio kr. blandt lokale
erhvervsdrivende, foreninger og private husstande,
og således mangler 0.1 mio for at nå målsætningen. HUSK - Jo flere indsamlede penge jo bedre
faciliteter.
Derfor opfordring til donation via DGI’s Gavefond
på https://gaveindsamling.dgi.dk/ med 30% ligningsmæssigt skattefradrag.
Alternativt MobilePay på nr. 57115.
Støt op… glæd dig.
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JULEBELYSNINGEN I HARLEV
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Juletræ og julestjerner tændes i år,
og vil igen sprede julehygge i byen.
Men desværre har corona forhindret, at vi i år
kan afholde fælles tænding af juletræ og stjerner.
Arrangementet er derfor aflyst i år,
f
men vi vender tilbage i 2021 med en julemand
der er så skarp efter at have sovet et år længere.
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Rigtig Glædelig jul til alle.

f

Venlig hilsen
Harlev Erhvervsforening
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