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Der var mylder ved starten på Bakkeløbet. Foto Villy Lymann
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Af Ejgil Rahbek

Omlægning
af buslinjer
I Paraplyen har vi tidligere
berettet om, at der den 8.
august trådte en meget
ændret busplan i kraft.
”Den største ændring i
den kollektive trafik nogen sinde i Danmark”,
hævder ledelsen i Århus
Sporveje. Det er da også
rigtigt, at der er sket meget store ændringer. Linje
52 og 55 er nedlagt, og
de er erstattet af linje 11
og linje 35. Sidstnævnte
er etableret som en ren
oplandsrute i den vestligste del af Århus Kommune.
Fællesrådet har allerede
fået en del henvendelser
om uhensigtsmæssigheder og fået forslag til,
hvordan bus planen kan
blive bedre. Vi ser gerne,
at mange flere skriver til
Fællesrådet eller retter
henvendelse til Ejgil Rahbek, Udvalgsformand Trafik og Veje.
Planen skal evalueres i 2.

halvår af 2011, og eventuelle ændringer skal besluttes og sættes i gang
allerede inden december
2011, for at kunne indgå i
sommerkøreplanen 2012.

som er registeret. I denne
forbindelse opfordres vi til
at overveje forskellige
spørgsmål i relation til
kommunens kommende
friluftsplan:

Kommunens kommende friluftsplan

Er der særligt populære
sti-forløb og ruter, som
kan fortjene større opmærksomhed?

Århus Kommune arbejder
på forskellig vis på at
skabe bedre betingelser
for friluftslivet, og et vigtigt element i den forbindelse er lokalisering og
etablering af stier og ruter
i de forskellige områder af
Århus.
Fællesrådet deltager i
dette arbejde og har nu
modtaget første udgave
af tegninger og kortmateriale over samtlige stier,
markveje og lokale veje i
vort lokalområde, som nu
er registreret elektronisk.
Næste trin er lokal bearbejdning af dette materiale, og i den forbindelse
opfordrer Natur og Miljø
forvaltningen lokalområdet til at kommentere og
supplere de oplysninger,
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Er der oversete grønne
områder, som bør gøres
mere tilgængelige?
Er der kulturhistoriske
elementer, som fortjener
at blive omtalt?
Er der andre tiltag, som
kan forbedre friluftslivet i
vort lokalområde?
Fællesrådet har allerede
fået mange henvendelser
om særlige stiforløb og
friluftsliv i det hele taget,
og det takker vi for. Det er
lykkedes os at få mulighed for at fremsende
yderligere forslag og ønsker, så vi modtager gerne flere henvendelser fra
borgere i Harlev området.
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En by – Et mål
Af Frank Kejlberg,
formand for HIK
Det sidste års tid har jeg været med til 2 meget skelsættende ”afskedsreceptioner”,
ja jeg sætter det i anførselstegn, for selv om det ganske
rigtigt var afskedsreceptioner,
er der tale om folk fra den
generation, der aldrig stopper med det frivillige arbejde
for alle byens borgere.
Der er mange af dem, Henning Jeppesen og Anne
Marie Lund er blot 2 af rigtig
mange mennesker, der i over
50 år har arbejdet for at
fremme det kulturelle og sociale liv i Harlev og omegn.
Gennem arrangementer, gennem foreninger, bestyrelser
o.l. har en lang række personer været med til at forme
den by og det lokalområde,
vi alle bor og lever i. Der har
været mange skelsættende
initiativer gennem tiden, og
som født, opvokset og nu tilbage i Harlev, har jeg på nærmeste hold set og nydt rigtig
meget af den generations
enorme frivillige arbejde. HarTennisafdelingens klubhus er opført af frivillige

lev og omegn er i høj grad,
hvad den er i dag, takket
være disse menneskers ihærdige og dygtige arbejde. Harlev er en fredelig og god by
med mange muligheder, og
det er vel grunden til, at de
fleste af os har valgt at bo
her i dag.
Byen er derfor også vokset
enormt. Der er kommet en
rigtig stor og god skole, et
rigtig flot idrætsanlæg med
hal, svømmehal, tennisbane
o.l. Der er kommet seniorboliger, ældrecenter, menighedshus, spejderhus, nye udstykninger, nye forretninger, og
byen er i en rivende udvikling.
Dette er selvsagt meget positivt, men kræver også at
flere og ”nye mennesker”
tager del i den fortsatte udvikling – på alle områder.
Flere områder kræver fornyede indsatser, og særligt ét
behov står klart for enhver,
som elsker at bruge sin fritid
aktivt og i sociale sammenhænge. Behovet for et nyt
samlingspunkt. Der har været snakket om en hal 2, et
multihus, aktivitetscenter, kulturhus o.l. Navnet er mindre
væsentligt, men behovet for
et sted, der kan mere – og
noget nyt, er ganske vist.
De rigtig mange unge – og
ældre mennesker, som gerne
vil samles og dyrke et fællesskab, mangler nogle muligheder. Vores halkapacitet er
alt for lille, der er for få
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træningstider og for få alternative muligheder for at
dyrke idræt og aktivt samvær. Udviklingen er gået i retning af digitale fællesskaber
og netcafeer, hvor man kan
mødes og være sammen på
en social måde.
Koncerter og arrangementer,
der kan samle forskellige generationer i hyggelige fællesskaber, er igen blevet en populær måde at bruge sin fritid på. Nye behov opstår, en
ny generation er kommet til
med nye ønsker og nye ideer,
der skal supplere det eksisterende.
Desværre er nye penge ikke
kommet til, nye ting og tiltag
i Harlev står ikke i kommunens økonomiske prioriteringsliste. Vejen til at skabe
flere muligheder for byens
borgere kræver derfor andre
og alternative indsatser. I
Harlev Fællesråd sidder dygtige og stærke kræfter og i
Harlev Idræts Klub ligeledes.
Vi har en meget aktiv grundejerforening og der er dannet
en Erhvervsforening blandt
byens handelsdrivende. Der
er i det hele taget rigtig mange dygtige og engagerede
organisationer og foreninger,
som ikke er nævnt her, så
der er mange, der fortsat
gerne vil arbejde for at fremme byens udvikling.
For at illustrere noget af det,
vi allerede har fået skabt kan
nævnes, at tennisanlæg med
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tilhørende klubhus og HIK’s
klubhus ved hallen er etableret af frivillige.
Så vi ved, at meget kan lade
sig gøre, hvis ildsjæle går i
spidsen.
Hvis byen skal være en by
med et mål, at skabe et
godt og differentieret tilbud
med aktiviteter for alle aldre,
skal der, blandt byens borgere, findes nye kræfter og
kompetencer.
Der skal ikke herske tvivl om,

at HIK og Fællesrådet anser
det, at få etableret en multihal, som det vigtigste konkrete mål for både unge og
ældre i Harlev. Der savnes i
høj grad plads til flere indendørsaktiviteter.
Vi ved, at vi ikke står øverst
på kommunens prioriteringsliste for nye faciliteter.
Derfor efterlyser vi nogle, der
med lyst, viden og erfaringer,
vil melde sig til at gøre en
indsats for at forfølge dette

mål. Nogle som vil være med
til nærmere at afdække behov, skabe grundlag for økonomi, fortsætte dialogen
med politikerne, og være
med til at konkretisere ”projektet”.
Jeg opfordrer hermed interesserede til at henvende sig til
Fællesrådets formand Arne
Nielsen på arne.nielsen@r-m.dk
eller Harlev Idrætsklubs formand Frank Kejlberg på
frke@favrskov.dk

Motion i Byparken
Af Arne Nielsen
Som mange har opdaget, er
der nu adgang til at få udvidet det personlige motionsprogram i Byparken.
I samarbejde med firmaet
UNO Koncept A/S og Aarhus
Kommune har Harlev Fællesråd fået mulighed for at opstille fitnessredskaber til fri
afbenyttelse i Byparken.
Vi håber at rigtig mange vil
benytte redskaberne til træning, gerne i forbindelse med
en eller flere runder på den
løbesti, der er etableret langs
kanten af hele Byparken.
Der er ved hver station udførlig anvisning på den rette
anvendelse.
Fitnessredskaberne henvender sig til alle aldersgrupper,
idet belastningen afhænger
af ens egen kropsvægt.
Vi har talt med tidligere kroejer Harald Jensen, der i en
alder af 88 år som den første
tog redskaberne i brug.

På sine jævnlige vandringer i
Byparken tager han en tur i
redskaberne. Han er meget
begejstret for de udvidede
muligheder for træning af balance, kredsløbstræning,
styrketræning og koordination. Også hans kone Jonna
er blevet en ivrig bruger af
redskaberne.
Og så ligger det jo lige uden
for døren, siger Harald Jensen.
Han glæder sig også over at
se andre udnytte redskaberne både børn, unge mennesker og familier med børn.
For at give så gode muligheder for at udnytte redskaberne så optimalt som muligt arrangerede Fællesrådet sammen med UNO-koncept en
officiel indvielse og demonstration den 28. august 2011
med deltagelse af en fysioterapeut, som kunne vejlede
og give gode råd til alle, der
havde lyst.
Fællesrådet håber, at rigtig
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Blandt andre tidligere kroejer
Harald Jensen (88 år) er i gang
med motionsredskaberne

mange vil benytte det åbne
tilbud, og at man vil være
med til at passe godt på redskaberne ved at benytte dem
på den anviste måde.
Vær i øvrigt opmærksom på
det nye initiativ med dannelse af en løbeklub under HIK,
som er omtalt i en anden artikel her i bladet.
Ved eventuelle uregelmæssigheder bedes I rette henvendelse til Fællesrådets
kontaktperson Jens Aage
Weigelt. Tlf. 20351172.
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”Imagine Harlev” – Hvad skal vi
overhovedet bruge de unge til?
Af Ditte Aagaard Norup,
cand. psych. stud., key2see
Med inspiration fra oplevelserne i Ungi12 søsatte praktikantgruppen fra Mette Møller
Erhvervspsykologi, key2see, i
foråret en større interviewrunde blandt ildsjæle, der arbejder med aldersgruppen 0-18
år. Vi var nysgerrige efter at
undersøge, hvordan Harlev
skaber forbundetheder og
fællesskaber på tværs, samt
hvordan man løfter i flok.
Dette mundede ud i en tilbagemeldingsaften d. 8. juni
2010, hvor et flot fremmøde
af Harlevs ildsjæle var kommet for at høre, hvad hinanden havde fortalt og tilmed,
hvad det næste lille skridt
kunne være. Tovholdere på
aftenen var Søren Troldskov,
Louise Bak-Aagaard og undertegnede. Derudover holdt
Mette Møller, som vi havde
inviteret med i aftenens anledning, et indlæg om 95%målsætningen.

Dét, Harlev kan
Respekt, tillid og gensidige
afhængighedsforhold var kerneelementerne i Harlevs ånd.
Endvidere blev seriøsitet, loyalitet og anerkendelse nævnt
som centrale værdier. Et eksempel på, at disse egenskaber kom til udtryk, var Fod-

boldklubhuset, som var bygget ved hjælp af frivillig arbejdskraft, og som var et billede på, at ”når vi går sammen i fællesskab, er vi i
stand til at skabe”.
Hvad angår dét, Harlev kan,
set fra børnehøjde, blev der
nævnt stor succes med at
lade børn lede andre børn for
på den måde at vise, at de er
uundværlige. At give børn og
unge ejerskab og vise, at de
er velkomne, er med til, at de
føler, der er plads til dem. I
den henseende blev det også
nævnt, at det var med til at
mindske hærværk i byen.

Hvordan får vi alle med
og bruger de uudnyttede
potentialer?
Her blev gentagne gange
nævnt, at Harlev har rigtig
mange tilbud – dog primært
hvad angår sport og spejder.
En parallel blev her draget til
parken i Amsterdam, hvor
man havde sået en masse
græs, ladet brugerne af parken træde, hvor de gerne vil
gå og derefter anlagt stier på
netop disse steder. På samme måde kunne det være
frugtbart at spørge børn og
unge i Harlev, hvad de kunne
have lyst til og derved nå ud
til en endnu større målgruppe, herunder også de børn,
der dagligt kommer med
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bussen til Harlev for at gå i
skole. En tanke gik på, at det
måske ikke nødvendigvis var
deciderede aktiviteter, der var
behov for, men mere at børn
og unge havde plads til bare
at være i Harlev, nogle uformelle fora.
Derudover blev der helt
grundlæggende snakket om
bærende samfundsnormer
og forståelser, hvad der var
herskende nu, og hvordan
det kunne blive bedre særligt
i forhold til de ”skæve eksistenser”, dem, der faldt lidt
uden for fællesskabet uanset
hvordan. Dvs. at få etableret
en platform, således at det er
muligt at få skabt et samfund, hvor også disse ”skæve eksistenser” og det, de
står får, kan rummes og
værdsættes, som også er et
vigtigt bidrag ind i et landsbysamfund som Harlev. Dette
også set i lyset af, at forældrene har en tendens til at
tænke: ”Hvorfor skal mine
børn blive i folkeskolen?”,
men hvor en mere ønskværdig tanke er at: ”Selvfølgelig
skal mine børn gå på Næshøjskolen!”

At vise at vi har brug for
børnene og de unge
mennesker…
… et eksempel, som musikeren Peter Bastian kan være
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Møde i klubben Ungi12

et forbillede på. Han var blevet spurgt, om han ville
komme og spille med en 4.
klasse i Nordjylland til juleafslutning. Han indvilligede på
én betingelse: nemlig at det
også indebar 5 øvegange
med denne 4. klasse inden
selve juleafslutningen, og at
det selvsagt medførte, at han
derfor måtte tage til Nordjylland de pågældende øvegange indtil da. De øvede og
øvede, og han stillede krav til
dem på samme måde, som
han stillede krav til sine musikere, han arbejdede sammen med til dagligt. En dag
kom en lærer og sagde, at
nu havde eleverne da fortjent
en pause sådan, som de
havde øvet, men Peter Bastian sagde: ”Nej, nu har de da
først fortjent at spille til julekoncerten”. Pointen er således at vise de unge, at de
er uundværlige, at de bliver
taget alvorlige – på lige fod
med de voksne. En parallel

blev her draget til ønsket fra
politisk side om, at 95 % af
en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og refleksionerne i plenum gik på, at jo før vi viser
børn og unge, at de er uundværlige, jo større sandsynlighed vil der måske være for, at
de valgte at gennemføre en
ungdomsuddannelse, fordi
de selv havde fået en erfaring med, at der var brug for
dem.
Alt i alt bød tilbagemeldingsaftenen på nogle rigtig gode
snakke blandt de fremmødte
og den ene efter den anden
gode pointe blev skabt i synergieffekten bl.a., at det er i
orden at stille større krav og
forvente noget af børnene og
de unge og på den måde
komme ud af servicelogikken, som lidt sat på spidsen
medfører dovne børn og
unge. Det handler om at
turde give dem den rigtige
opgave, at lade dem gøre
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noget rigtigt frem for blot at
”pseudo-gøre”.
Der blev også påpeget, at
kendskab giver venskab og
skaber grobund for at gøre
noget sammen. En udfordring, der kom i kølvandet
herpå, var, at alle har travlt,
og derfor gør ingen noget. I
den forbindelse blev der
nævnt, at det primært er de
ældre, der er repræsenteret i
f.eks. foreningsarbejdet, menighedsrådet osv., fordi det
er dem, der primært har tiden til det. Dette mundede
ud i en snak om at etablere
interessefællesskaber, hvor
det er muligt at komme med
ideer uden nødvendigvis at
skulle løfte eller have det
fulde ansvar og på den måde
blive involveret – uden at
blive overinvolveret.
Efter alt at dømme havde det
været meningsfuldt at mødes
sådan en aften som d. 8. juni, og der var enighed om at
gøre noget lignende med
tværfaglige møder snart igen
for ”at tage temperaturen på
Harlev”.
På baggrund af ovenstående
og i tråd med overskriften på
denne artikel får jeg afslutningsvis lyst til at referere til
det citat, der hænger på et
lille billede i mit køkken: ”If
you can dream it, you can do
it!”
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Ny løbeklub i Harlev
Af Steffen Boye Hansen
Vil du gerne i gang med at
løbe?
Savner du at have nogle af
løbe med?
Svært ved at komme af sted?
Vi vil gerne hjælpe dig i gang
og motivere dig til at blive
ved.
LØB er en af de hurtigste
måder at komme i god form
på.
SÅ – FREM MED LØBESKOENE OG KOM OG LØB MED
OS. VI STARTER OP I SEPTEMBER.
Løb er en af de absolut bedste og mest effektive måder
at komme i form på. Efter at
have set, at rigtig mange er
begyndt at løbe i Harlev, er vi
derfor nogle stykker, der synes, det kunne være en god
ide at starte en løbeklub i
Harlev og samles om løbet.
Derved kan man også få et
socialt element ind i sin

løbetræning.
Vi er 8-10 frivillige instruktører
i Harlev Løbeklub, som alle
har erfaring med at løbe.
Derudover er vi en blandet
flok af fysioterapeuter, nogle
der har arbejdet i fitnessbranchen og arbejdet med
undervisning af mennesker,
nogle der har en stærk viden
om pulstræning og produkter
samt meget meget mere.
Harlev løbeklub bliver optaget som en underafdeling af
Harlev IK og vil i starten
samarbejde med DGI og
deres Løb med DGI koncept.
Et koncept de har haft stor
succes med i mange andre
byer i hele landet.
Det kommer til at koste 250
kr. at melde sig ind i Løbeklub Harlev.
Dit medlemskab inkluderer:
•12 ugers løbeforløb
•Løbe T-shirt
Derudover vil der være:
•Vejledning om hvilket løbe-

tøj der er velegnet.
•Pulsurs vejledning. (Til køb
af pulsur eller vejledning i
dit eget ur)
•Individuelle løbeprogrammer
•Inspiration til Intervaltræning
Samt meget andet godt.
Vi vil løbe forskellige ruter
rundt i Harlev alt efter niveau.
Ruterne vil blive på 3, 5, 8 og
10 km. Vi mødes ved Næshøjhallens parkeringsplads
(På 3 km ruten vil det også
være muligt at deltage, hvis
man ønsker at gå).
I byparken er der for nyligt
opsat udendørs fitnessmaskiner, som vi vil se, om vi
kan inddrage i træningen.
I skrivende stund er vi ved at
lægge sidste hånd på det
hele. Der vil være meget
mere information at hente
ved Harlev Stafetten søndag
d. 11. september kl. 13 ved
Harlev IK’s klubhus.

Nyt fra Biblioteket
Af Dorte Vind

Efterårets
arrangementer
Efter en lang og dejlig sommerpause er vi nu klar til at
tage fat på en ny efterårssæson.

Vi kan glæde os over, at der
hele tiden er skiftende udstillinger i Biblioteket. Både skolens elever, Dagplejen i Harlev og forskellige lokale
kunstnere har med stor appetit taget Bibliotekets udstillingsmuligheder i brug.
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Udstillinger
I august måned har Sonia
Luna Zuñigas farverige billeder prydet væggene til stor
fornøjelse for personale og
brugere.
I september og oktober
måned udstiller malergrup-

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

pen Lobijane fra Galten.
Gruppen består af ni kunstnere, som siden 1998 har inspireret hinanden og arbejdet
sammen i fælles glæde ved
at male. Der arbejdes fortrinsvis med akvarel, akryl og
olie på papir og lærred, men
også andre teknikker afprøves.
I november og december udstiller Jette Sloth Vinding fra
Harlev sine malerier. Jette
startede med at føre penslen
i 1999. De første to år med
akvarel, hvorefter hun gik
over til akrylmaleri. Hun eksperimenterer med litografi,
oliemaling, kul og brug af diverse materialer i sine billeder og inviterer dermed på
opdagelse i den abstrakte dimension. Harlev Biblioteks
Venner og Biblioteket holder
fernisering af Jette Sloth Vindings udstilling torsdag den
1. december kl. 17-18. Hyggeligt samvær med servering af
gløgg og pebernødder.

Læsekredsen
Harlev Biblioteks Venner står
bag aftnerne i Harlev Læsekreds, som ledes af Leif Boving og Arne Nielsen. Mandag den 10. oktober er det
Kristina Stoltz’ roman Æsel,
der er på tapetet, og torsdag
den 10. november drejer det
sig om romanen Renselse af
Sofi Oksanen. Biblioteket
sørger for at bestille bøgerne,
og de kan hentes ca. 1 måned før læsekredsaftenen.
Tilmelding sker ved afhentning af bogen, og man kan

frit deltage fra gang til gang.

Forfatteraften med
Kristina Stoltz
Mandag den 24. oktober kl.
19.00 – 20.30. Kristina Stoltz
fortæller om sit forfatterskab
og om arbejdet med at skrive
romanen Æsel, som udkom i
marts 2011. To teenagebrødre
er på flugt fra Afghanistan og
Talebans hærgen. Undervejs
kommer de fra hinanden, og
kampen for overlevelse bliver
også en kamp for at finde
hinanden igen.
Kristina Stoltz har tidligere
skrevet både digte og børnebøger. I 2006 udkom hendes
første roman, den magisk-realistiske, Turisthotellet. Aftenen arrangeres i samarbejde
med Harlev Bibliotek venner
og er gratis. Der er tilmelding
fra den 1. september.

Skumringstime.
Hygge og højtlæsning
i stearinlysnes skær!
Mandag den 14. november
kl. 19.00. Skumringstimen
indleder Den Nordiske Biblioteksuge 2011 med højtlæsning af to fælles tekster på
samme tid rundt om i Norden og Baltikum.
Årets tema er: Humor i Norden. Humor er et utroligt
værktøj – en uendelig schweizerkniv. Denne aften inviterer
vi jer til at le sammen med
os, med hinanden og sammen med resten af Norden.
Lone Hindø læser et afsnit
fra Populærmusik fra Vittula
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af Mikael Niemi og et stykke
fra Sangen om Bjovulf. Aftenen er tilrettelagt i samarbejde med Bibliotekets Venner
og Foreningen Norden. Gratis adgang.

Strikkeaften
Den første mandag i hver
måned er der træf for alle
strikkeglade. Jette Andersen
fra Harlev er initiativtager og
primus motor til disse hyggelige og produktive aftner.
Hun fortæller gerne om forskellige teknikker og nye
trends i strikkeriet, alt efter
hvad deltagerne har lyst til at
høre om. Det meste af aftenen strikkes der, men der bliver også tid til en kop kaffe
og lidt snak. Har du et problem med strikketøjet, er der
også hjælp at hente. Man
møder bare op, og alle er
velkomne!

It-kurser
Biblioteket afholder små introduktionskurser i tre forskellige emner: Brug af
NemId, internettet for begyndere og e-mail.

Husk at få efterårets Bibliotekskalender over arrangementer og Lær mere om it
folderen om kurser i bibliotekerne! Her kan du læse mere
om det hele.
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Lokalcenter Næshøj’s café
Af Aksel Buchard

”Optimist-Cafeen” er et
tilbud til alle – også til dig
Er du pensionist, førtidspensionist eller efterlønsmodtager står caféerne på lokalcentrene i Aarhus kommune
åben for dig. Her kan du i
godt selskab og hyggelige
omgivelser nyde dagens
middagsmåltid.
Du er naturligvis velkommen
til at tage familie og venner
med og benytte alle lokalcentrenes caféer, uanset dit
eget lokalområde.
Caféen har sin egen historie,
som i meget korte træk
handler om, at Aarhus Kommune for en årrække siden
så sig nødsaget til at ændre
tilbuddet om nytillavet mad
til beboerne på Lokalcenter
Næshøj. Denne ændring ville

i givet fald medføre, at der
ikke længere blev lavet mad
hver dag i lokalcenterets køkken, men fremover ville maden blive leveret udefra. Da
dette blev kendt i lokalsamfundet, rejste der sig en
stemning, der handlede om,
at så måtte der træde nogle
frivillige til, så der fortsat blev
sat nytillavet mad på bordene på ”Hjemmet”, som lokalcenteret hed i folkemunde.
Siden har et korps på henved 30 frivillige bistået personalet med at lave maden i
køkkenet og sørge for betjening i selve caféen. Denne
frivillige indsats er stadig
baggrunden for, at caféen
kan overleve til glæde for
såvel beboerne på Lokalcenter Næshøj og for alle andre i
lokalområdet. Et positivt
træk ved den aktuelle ordning er, at alle nu er velkom-

Ester Filt og Birthe Pedersen er frivillige. Jytte Grave og Lone Brøndum
er ansatte
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ne til at besøge caféen –
altså ikke kun de, der er visiterede til at benytte madordningen.
Hvis der fortsat skal være
det samme tilbud som hidtil,
nemlig at maden i størst muligt omfang fremstilles af friske råvarer så tæt som muligt på serveringstidspunktet,
er det nok nødvendigt, at
flere brugere tager imod tilbuddet.
Hvis du, kære læser, sidder
og tænker: ”Mon ikke jeg
skulle gå derop en af dagene
i næste uge”, så snak med
din ”nabo” om idéen, så I
kan følges. En middag koster
38 kr. Det kan ikke gøres
meget billigere derhjemme –
og slet ikke på restauration:
I Optimist-caféen får du
maden fiks og færdig, og du
får den serveret, der hvor du
sætter dig til bords.
Du kan få flere oplysninger
om caféens tilbud ved at gå
ind på Aarhus kommunes
hjemmeside: Lokalcenter
Næshøj. En anden mulighed
er at beøge caféen og hente
Næshøj-nyt, der for hver
måned omtaler aktulle aktiviteter og ikke mindst indeholder en madplan for hele måneden. Man kan derudover
henvende sig til to af de
mange frivillige, Else Stokholm, tlf. 8694 1707 eller til Ib
Sørensen, tlf. 8748 3830. Direkte henvendelse til køkkenet kan ske på tlf. 8713 4717.

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

Harlev-Framlev
Grundejerforening orienterer
Af Kaj Sommer
Det flotteste Skt. Hans-bål
i mange år!
Skt. Hans-aften holdt HarlevFramlev Grundejerforening
og KFUM-spejderne i Harlev
den traditionelle Skt. Hansfest i Byparken. Vejret var
rigtig godt og ca. 400 mennesker mødte op for at nyde
dels bålet, dels samvær med
naboer og bekendte. Spejderne sørgede for det kulinariske og den obligatoriske øl
og havde god gang i forretningen. Formentlig får de et

pænt overskud ud af indsatsen. Denne omfattede også
en flot indgangsportal til
pladsen. En plads, som i
øvrigt efterhånden ligger rigtig dejligt med læ til mange
sider.
Vi havde været heldige med
opbygningen af selve bålet,
for det blev det flotteste, vi
har set i mange år. De klare
flammer stod fint op mod
den dæmrende himmel. Det
var rigtig flot.
Båltalen blev i år holdt af
Rådmand Laura Hay fra År-

hus Kommune. Hun omtalte
især de gode muligheder i
kommunen og også lidt vedrørende vort lokalområde,
som, fandt hun,stod foran en
meget spændende udvikling,
som et af de fremtidige
vækstområder i Århus. Om
end de store udviklingsplaner
formentlig først kommer i
gang om nogle år.
Mange blev ”hængende” lidt
herefter og nød den sidste øl
eller kop kaffe. Jo, det blev
en god aften for lokalsamfundet her i Harlev.

OL-Bronze til U17-piger
Af Arne Nielsen
I juni måned blev der afholdt
ungdoms-OL i Tyrkiet.
Kristina Sommer fra Harlev
deltog i olympiaden på U17
landsholdet i håndbold.
Det gjorde hun på fornem vis
blandt andet ved at være
topscorer med 6 mål på 6
forsøg ved den afsluttende
bronzemedaljekamp, hvor
Holland blev besejret med 26
– 22.
Kristina Sommer kommenterede sejren denne måde:
”Vi spillede en rigtig fed
kamp og gejsten var der
gennem hele kampen. At jeg
blev topscorer er selvfølgelig
fedt, men det betyder nu ikke

så meget. Det vigtigste er
helt klart, at vi som hold står
sammen både når det går
godt, men også når det går
knap så godt”.
Kristina har været med på
U17 landsholdet siden 2010
og har spillet 18 kampe for
holdet. Hun er meget begejstret for at spille håndbold
med landets bedste spillere
på hendes alder og glæder
sig over det gode sammenhold, der er både på banen
og uden for banen.
Og så er det jo en rigtig god
fornemmelse at komme hjem
med medaljer.
U17 landsholdet skal i ilden
igen i december måned.
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Paraplyens redaktion ønsker
Kristina og U17 pigerne til
lykke med de foreløbige resultater og god kamp fremover.

Kristina Sommer
i scoringsposition
på U17 landsholdet
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Ny fremgang for HIK’s nye
aktivitet Det Østjyske Bakkeløb
Af Kaj Sommer
HIK afviklede for 3. gang
cykelarrangementet: Det
Østjyske Bakkeløb.
Løbet var i år udvidet med
en længere rute på 55 km,
således at der nu er tre muligheder for at deltage. Nemlig de nævnte 55 km samt
ruterne fra sidste år på 36
km og 13 km. I alt 265 deltog
i løbet, og vi er i HIK rigtig
godt tilfredse med dette tal.
Det er en fremgang på 73
deltagere i forhold til sidste
år eller på ca. 70 %.
Løbet blev afviklet i fint cykelvejr, selvom det blæste
noget. Men som ruterne er
tilrettelagt giver en lidt strid
vestenvind både modvind og
rygvind. Deltagerne kom fra
hele det østjyske område –
med nogle markante undtagelser. Bl. a. havde vi 3 deltagere med fra Kristiansand i
Norge samt andre så langt
væk som fra Skjern og Hol-

Kaj Sommer starter Det Østjydste
Bakkeløb. Foto Villy Lymann

stebro. Det synes vi naturligvis er rigtig spændende, idet
det jo udbreder kendskabet
til løbet.
Også den lokale deltagelse
var god. I alt 115 ud af de
265 deltagere var fra Harlev,
og det er en fin andel. Langt
de fleste af de lokale deltagere kørte 13 km-turen, hvor
kun nogle få deltagere kom
udefra. Og blandt de lokale
deltagere var heldigvis rigtig
mange børn i følgeskab med
I Det Østjydske Bakkeløb er der stigforældre. Det er ikke mindst
ninger på 17%. Foto Villy Lymann
for denne gruppe, at vi har
taget aktiviteten op.
Men selvfølgelig er vi også
glade for de deltagere, der
kommer udefra og som fortrinsvis kører én af de lange
ruter. Af disse 2 ruter var især
den nye på 55 km en succes.
I alt 104 kørte denne rute og
mange gav udtryk for den

gode variation, der er på den.
Med sine 6 betydelige stigninger stiller den krav til deltagerne, der også skal have
teknikken i orden for at klare
de tilsvarende nedkørsler.
Vi er rigtig glade for den gode respons på denne nye
rute.
Succesen betyder naturligvis,
at vi gentager arrangementet
næste år, formentlig på samme tidspunkt. Og det vil
selv følgelig glæde os, hvis
endnu flere har lyst til at
være med.
Det Østjyske Bakkeløb skal
ses som et supplerende arrangement til alt, hvad vi gør
i Harlev for at holde motionen (og dermed en god tilværelse blandt alle) i højsædet i lokalområdet. Og i den
sammenhæng kan vi jo godt
udvide lokalområdet til hele
Østjylland.
Til jer, der var med. Vi glæder
os til at se jer (og jeres nabo)
igen til næste år. Alle kan
cykle mindst 13 km.
Til slut en stor tak vore sponsorer. I er en meget vigtig del
af det hele. Det er ikke gratis
at gennemføre et sådant arrangement, og derfor er det
dejligt, at I er med til at sikre,
at det kan lade sig gøre.
Også med et pænt overskud
til HIK’s arbejde med ungdommen til følge.

