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Orientering fra Fællesrådet
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
Under ”Orientering fra Fællesrådet” skriver vi om, at nu
sker der endeligt noget med
den såkaldte drivhusgrund.
Endvidere påbegyndes arbejdet med den store revision af
kommuneplanen (Kommuneplan 2017), som skal vedtages i denne byrådsperiode.
Det vil få stor betydning for
udviklingen i området øst for
Harlev.
Vi har i de seneste numre
skrevet om hjertestartere, og
for fuldstændighedens skyld
har vi udarbejdet en artikel,
som oplister de adresser i
Harlev og Framlev, hvor der
forefindes hjertestartere.

Endelig foreligger
lokalplanen
for drivhusgrunden
Fællesrådet har fået lov til at
gennemlæse første udgave
af lokalplanen for den såkaldte drivhusgrund på Ketting Parkvej. Første udgave
er trykt, men der forestår
nogle møder endnu, hvor der
kan komme ændringer i lokalplanen.
Men det står fast, at der ikke

bliver direkte udkørsel til Tåstrupvej. Området vejbetjenes fra Ketting Parkvej. Der
vil blive gang- og cykelsti adgang ud til Tåstrupvej, hvor
der i øvrigt skal anlægges en
dobbeltrettet cykelsti i den
vestlige side. Det er en kommunal opgave.
Bebyggelsen bliver en blanding af to-familie boliger (tæt,
lav bebyggelse) og parcelhuse (åben, lav bebyggelse). I
den nordvestligste del af udstykningen placeres tæt, lav
bebyggelse i halvanden etager med en maksimal højde
på 7,5 meter. Parcelhusgrundene (åben, lav bebyggelse)
placeres fortrinsvis mod syd/
sydvest og mod vest.
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I den sydligste del af udstykningen vil blive anlagt et regnvandsbassin. Antallet af boligenheder kan ikke opgøres
nøjagtigt på nuværende tidspunkt, men det bliver mellem
50 og 60 boligenheder.
Det kan ikke oplyses, hvornår
lokalplanen er færdig, men
det forventes, at lokalplanen
vil komme for byrådet i starten af det nye år.

Ny Kommuneplan 2017
igangsættes nu
En Kommuneplan er det
overordnede planlægningsinstrument, hvorefter en kommune styrer sin udvikling inden for infrastruktur, miljø,
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boligudvikling m.v. Alle kommuner skal udarbejde otte
årige planer inden for de
nævnte områder. Hvert fjerde
år revideres planen på mindre og afgrænsede områder.
Den gældende kommuneplan
i Aarhus Kommune er fra
2009. Den blev i 2013 revideret på nogle specifikke områder, men ellers er det planens
indhold fra 2009, som er gældende.
Kommuneplanen regulerer
forholdet mellem kommunen
og borgerne. Endvidere har
den retsvirkning for den enkelte borger eller virksomhed, som ønsker at udstykke
eller bygge indenfor de rammer, som kommuneplanen
afstikker.
Som vi har skrevet om ved
flere lejligheder i Paraplyen,
blev det bestemt i kommuneplan 2009, at der skal planlægges et nyt stort boligområde øst for Harlev. Planlægningen skulle påbegyndes i
den byrådsperiode, som startede den 1. januar 2014.
Men inden selve kommuneplanen udarbejdes skal der
vedtages en strategisk handlingsplan for alle forhold i
kommunen. Strategien for
grundlaget for kommuneplanen, og den skal behandles
færdig før der tages hul på
kommuneplanen. Den politiske færdigbehandling sker
inden udgangen af 2015.

I forbindelse med vedtagelse
af den strategiske handlingsplan er alt til drøftelse og til
ændring. I sin yderste konsekvens kunne byrådet vedtage
en helt anden strategi m.h.t.
nye byer. For eksempel kunne man vedtage, at den forventede befolkningsvækst i
Aarhus Kommune skulle tilbydes boliger i høje huse i
centrum og ikke parcelhuse i
landlige omgivelser. Så galt
går det dog næppe, men der
kan ske ændringer af lignende karakter.
For eksempel er der aktuelt
et stigende pres for at få ændret højhus-politikken, som
kun er otte år gammel. Presset giver sig udtryk i et stigende behov og ønske fra
bygherrer for flere lokale centre, hvor det er tilladt at bygge højhuse. Det vil være naturligt at indarbejde et sådant
behov i den strategiske plan.
I Fællesrådet får vi mange tilkendegivelser om ønske om
flere udstykninger af grunde
til parcelhuse (åben, lav bebyggelse). P.t. er der ikke
grunde til salg, så vi må konstatere, at der er et udækket
behov.
Derfor har vi set muligheden
for området øst for Harlev
som et område for nye udstykninger. Det er også her,
det blev vedtaget i 2009, at
en ny by ved Harlev skal placeres. I Fællesrådet vil vi
fortsat arbejde for at dette
område kan blive planlagt
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hurtigst muligt, idet vi er af
den opfattelse, at netop dette område opfylder de væsentligste kriterier for nye byer. Se tegningen.
Det er vort indtryk, at dette
ønske bakkes op af et flertal
af borgere og foreninger i
området.

Fællesmøde med Grundejerforeningen HFG
Grundejerforeningen HFG og
Fællesrådet afholder et årligt
møde, hvor alle forhold af
fælles interesse bliver drøftet
og eventuelt koordineret. Her
følger nogle af de fælles emner, som blev drøftet og besluttet.
Problemer med rengøring og
klipning på Nyvangsvej: Dette problem er senere løst
med kommunens hjælp.
Det nye torv: Bliver brugt tilfredsstillende, måske mest af
de yngre årgange, som bruger bord og bænk til lektielæsning. Det er planen, at
der skal monteres et fast
askebæger.
Orientering om fredningssagen, som nu er vedtaget i
Fredningsnævnet. Herefter
forestår en høringsproces.
Det bliver en lang proces
med de mange lodsejere,
især i forbindelse med erstatningssager.
Orientering om en form for
genoptagelse af vindmøllesagen i Hørslev Bole. Dog ikke
konkret om denne placering,
men mere i bred forstand,
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hvor også solenergi skal inddrages. Fællesrådet deltager
i processen. Resultatet vil
indgå i den kommende Kommuneplan.
Orientering om den nye Kommuneplan. Herunder behov
for flere udstykninger af
grunde i Harlev: Efter en orientering og drøftelse var der
enighed om, at vi skal stå
sammen om at arbejde for at
der skal ske noget i denne
byrådsperiode øst for Harlev
m.h.t. nye udstykningsmuligheder i form af en ny by.
Hundeefterladenskaber – affaldskurve: Affaldskurvene
bliver brugt flittigt, men det
kunne ønskes, at spandene

var med låg, fordi fugle i stor
udstrækning rydder spandene og spreder poserne rundt
omkring spanden.
Græsslåning – kommunale
grønne områder:
Græsslåningen på kommunale arealer er under al kritik.
Det sker alt for sjældent, og
der mangler koordinering
mellem de forskellige magistratsafdelinger. Det aftaltes,
at begge foreninger retter
henvendelse til de forskellige
afdelinger, som udfører græsslåning i vort lokalområde.
Kommunens ordning med
blomsterløg:
Vi ønsker at komme med i
kommunens ordning med at

få blomsterløg stillet til rådighed hvert år. Vi søger
500.000 stk. i foråret. Fællesrådet har opgaven til at søge
i foråret 2015.
Flagallé på Gammel Stillingvej:
Grundejerforeningen arbejder
videre med en flagallé på
Gammel Stillingvej og vil
endvidere arbejde for en
flagstang, hvor juletræet er
placeret.
Vandseparering: Fra grundejerforeningens side ønskes
en længere periode fra infomødet indtil arbejdet går i
gang. Fællesrådet følger op,
idet det også var den oprindelige aftale.

Aktivitetstilbuddet
Snåstrup Vestergård
Af Arne Nielsen
arne.nielsen@stofanet.dk
På Snåstrup Vestergård, Silkeborgvej 939, Harlev gives
et aktivitetstilbud til udviklingshæmmede voksne, der i
større eller mindre grad har
brug for pædagogisk støtte.
Aktivitetstilbuddet er placeret
på en landejendom, hvor der
også er et botilbud.
Der er i 2014 indskrevet 25
brugere. Heraf bor de 16 på
gården i egen lejlighed, mens
de øvrige kommer i dagtilbud. Beboerne betaler leje
for at bo på gården.
Der er for nylig sket en udvidelse af antallet af beboere

Snåstrup Vestergård er omdannet til et aktivitetstilbud til udviklingshæmmede voksne

fra 10 til 16. Det er ikke tanken, at dette antal skal øges
på nuværende tidspunkt.
Det har betydet et større
pres på aktivitetscentret,
som hidtil har benyttet de
gamle staldbygninger.
For at kunne imødekomme
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det stigende behov for rum til
aktiviteter, vil Aarhus Kommunes afdeling for voksenhandicap gerne leje naboejendommen Silkeborgvej
941, som netop er erhvervet
af Aarhus Kommunes ejendomsforvaltning.
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Naboejendommen til Snåstrup Vestergård

Det er tanken at indrette
ejendommen med aktivitetsrum og muligvis et par boliger. Det vil kun være bygningerne, der skal anvendes af
centret, de tilhørende jordarealer forpagtes ud indtil videre.
Fællesrådet har sammen
med berørte naboer været
inviteret til et orienterings- og
dialogmøde om planerne,
Det er Fællesrådets opfattelse, at centret fungerer rigtig
godt, og at naboerne har et

godt forhold til centres medarbejdere og beboere.
Fællesrådet kan derfor anbefale, at aktivitetsmulighederne udvides til at omfatte naboejendommen.
Der er i øvrigt stærkt pres på
at få etableret tilsvarende
centre andre steder i kommunen. Der er ventelister for
at komme i betragtning til et
sådant aktivitets- og botilbud.
Aktivitetscentret er med i et
forskningsprojekt, hvor man
er i gang med at undersøge

3 tilsvarende projekter i Jylland. Der er ikke foretaget
megen forskning af denne
målgruppe og de tilbud,
samfundet stiller til rådighed,
så det er et meget spændende projekt.
I første delrapport er der megen ros til den måde, Snåstrup Vestergård bliver drevet
på. Især fremhæves medarbejdernes store åbenhed
over for beboerne og brugerne, og den måde det lykkes
at understøtte de ressourcer,
som brugerne er i besiddelse
af.
Centret har netop fået en bevilling til at bygge en multibane. Det er ledelsens ønske,
at en sådan bane ud over at
blive benyttet af brugerne
også vil kunne bruges af borgere i Harlev området.

Årets Stafetløb i Harlev gav
bidrag til Hospitalsklovnene
Af Niels Peter Sørensen
nilja@stofanet.dk
Trods vejret var overskyet
blev årets SuperVision Harlev
Stafetten søndag afviklet
med højt humør fra både deltagere, tilskuere og de frivillige hjælpere. Det blev en rigtig god aktiv dag for i alt 266
deltagere.
I år var der hele fire starter,
da to børneløb, en walk og

Der var fart over feltet, da børneløbet blev skudt i gang
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en stafet blev sendt af sted
på forskellige ruter. Præcis
som sidste år deltog 106
børn i alt i alderen 0-10 år i
de to børneløb. De 0-5 årige
løb på en lukket rute på 1
km, og de 6-10 årige børn tilbagelagde en rute på 2 km.
Vinderen af børneløbet 0-5 år
blev Nicolai Bærentzen Bennedsgaard, og vinderen i aldersgruppen 6-10 år blev
Malthe Deleuran. Alle deltagende børn fik en medalje
om halsen, da de stolte kom
i mål.
Det nye tiltag i årets SuperVision Harlev Stafetten var en
gåtur på i alt 4 km, hvor 46
havde tilmeldt sig. Harlev Forest Walk gik, som navnet siger, noget af vejen igennem
skoven.

”Vi er godt tilfredse med arrangementet i år, og vi er glade for, at walken blev taget
godt imod”, fortæller formand for Harlev Løb og motion, Steffen Boye Sørensen.

Holdet med navnet ”De svedige svin” blev vinder af selve stafetten. Vinderholdet løb
4x2,7 km i tiden 41:19. Holdet
bestod af Rasmus Niebuhr,
Tim Østergaard, Niels Munksgaard og Torben Larsen.

Der var stor aktivitet i målområdet, hvor der var massage til de løbere, der måtte
have behov for det. Og der
var godt gang i boderne,
hvor kageboden og tombolaen måtte melde udsolgt.

Vinder af SuperVision Stafetten blev Rasmus Niebuhr,
Tim Østergaard, Niels Munksgaard og Torben Larsen

Salget af klovnenæser gik godt og Hospitalsklovnene fik et flot tilskud
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I en tredje bod kunne man
også købe en rød klovnenæse og en helt ny malebog,
som for første gang kom i
handlen denne søndag.
Overskuddet fra dette salg
gik ubeskåret til Hospitalsklovnene. Harlev Løb og motion havde givet tilsagn til
Hospitalsklovnene om, at
hvis der blev solgt 50 næser,
ville Harlev Løb og motion
doble op. Der blev solgt 100
klovnenæser, og det samlede
salg for næser, bøger og bidraget fra Harlev Løb og motion giver således Hospitalsklovnene 4500,-.
”Det har været en fornøjelse,
at så mange har bakket op
omkring vores tombola og
ikke mindst om Hospitalsklovnene – det synes jeg
godt, at vi i Harlev kan være
lidt stolte af” udtaler Hanne
Thun Stokholm, der sammen
med Frank Lund Thøgersen
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har indhentet de meget flotte
præmier.
Og Frank tilføjer ”Det er helt
fantastisk så mange sponsorer, som har bidraget til præmier og til selve stafetten – vi
er meget taknemmelige for
den opbakning vi har fået fra
over 50 sponsorer – det har
gjort en stor forskel.”
Det var en rigtig god dag i

En lille opfordring fra
formanden

Harlev for både børn og
voksne. De nye tiltag med 2x
børneløb, walk og tidtagning
blev en stor succes.
Ligeledes har arrangørerne
været bakket godt op af de
mange frivillige hjælpere,
som brugte nogle timer denne søndag i september på at
hjælpe og gjorde, at arrangementet forløb så godt.

Tilfredshed trods regn
til Det Østjyske Bakkeløb

Af Niels-Ole Sølvar Karlsen
nielsole@hfg.dk

Af Kaj Sommer
kajsommer@pc.dk

Grundejerforeningen henstiller til alle medlemmer om at
tage hensyn til hinanden ved
at klippe haveaffald i mindre
stykker på ca. max 1 meter
samt at feje op efter sig.
Det vil give mere plads i containerne og ikke være til irritation for de husejere, der
“lægger” fortov/vej til.

Efter en fantastisk sommer
med masser af gode cykelløbsdage valgte regnen for
alvor at falde i Østjylland,
onsdag 13. august kl. ca.
17.00 1# time før starten på
Det Østjyske Bakkeløb i Harlev.
Løbet, der sidste år mønstrede ikke mindre 474 deltagere,
blev helt sikkert ramt af dette
forhold. Det kunne desværre
også ses på deltagerantallet.
300 deltog i år, og det var
naturligvis en skuffelse for arrangøren, Harlev IK’s cykelgruppe. Herfra tror man, at
regnen har holdt mange
hjemme, og at dette var en
væsentlig del af årsagen til,
at man ikke nåede sidste års
fine deltagelse.

Se venligst billedet: ”Sådan
skal det IKKE se ud”

”Det er super dejligt at opleve, at familie og venner kommer og hygger sig med lidt
fysisk aktivitet og har en god
oplevelse. Så belønner det
sig den tid og arbejde, vi
lægger i stafetten – det er
det hele værd”, slutter en
meget tilfreds arrangement
ansvarlig Jeanette Boye
Sørensen.

Men 300 kom af sted på de
forskellige ruter, heraf langt
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de fleste på den lange rute
på 60 km. I alt 184 cyklister
kørte denne. På ruten på 30
km deltog 47 og endelig 69
på familieruten på 13 km.
Heldigvis tog rytterne det hele med godt humør, og bag
efter berettede mange om, at
det på trods af regnen faktisk havde været en god tur i
et fantastisk terræn med
nogle spændende ruter. Netop det sidste har jo også i alle årene været Det Østjyske
Bakkeløb`s varemærke.
Starten og opløbet fandt i år
sted på Næshøjvej, og det
var en god ide. Den blev herved væsentlig mere glidende
end tidligere, hvilket nok også skyldtes, at arrangørerne
havde arrangeret ”masterkørsel” helt frem til udkanten af
Lillering by. Ligeledes havde
man arrangeret det således,
at de formodentlig hurtigste
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lå forrest i feltet. Herved undgik man mange ”overhalinger” af de hurtige ryttere
bagfra.
Efter løbet var der hygge på
start- og opløbsstedet ved
Næshøjhallen i Harlev, hvor
Harlev-Framlev Grundejerforening havde sponseret grillpølser til alle deltagere samt
til de ca. 50 hjælpere, som

var med til at gennemføre arrangementet. For rytterne,
som for nogles vedkommende var blevet lidt kolde i regnen, var det populært med
en varm pølse. Udover pølserne havde Euro Spar i Harlev doneret frugt, chokolade
og Faxe Kondi. Og Harlev
Bageri donerede boller. Tak
for det.

Derudover står ikke mindre
end 25 økonomiske sponsorer fra den nærmeste omegn
bag løbet. Det er fantastisk
vigtigt med en sådan opbakning, når et arrangement,
som dette skal gennemføres.
Denne velvilje vil vi også gerne sige rigtig mange tak for.

En kort status
fra Gl. Harlev Borgerforening
Af Tina Møller Dam, formand for borgerforeningen
I Maj 2014 afholdt vi generalforsamling med rekordstort
fremmøde med meget engagerede deltagere.
I det hele taget er opbakningen stor i vores område, idet
der altid er stor deltagelse til
arrangementer i Gl. Harlev.
F.eks. afholder borgerforeningen hvert år forårsrengøring
på vores fællesplads og REN
BY projekt, hvor der samles
skrald i distriktet rundt omkring Gl. Harlev.
I år blev der desuden etableret et stort gyngestativ, som
blev skaffet til veje via Gl.
Harlev folk gennem donation
fra private i Harlev. Til stor
glæde for de små og store i
området. Frivillighed, velvilje,
initiativ og fælles indsats
rækker langt. Fællesskabs-

Projekt REN BY. Skraldindsamling langs vejene omkring
Gl. Harlev

Etablering af et gyngestativ på
fællespladsen har skabt glæde
hos legeglade gæster

ånd skaber sundhed og trivsel og overskud.

kanter til fods, som f.eks. skal
på besøg i den nye Åbo skov
eller et smut på kirkegården.

Skt. Hans aften er også et
stort trækplaster med ca. 50
gæster hvert år. Et nyt tiltag
er loppemarkedet.
Det er et stort indsatsområde
for bestyrelsen at arbejde for
trafiksikker skolevej til Næshøjskolen, idet der er et stort
ønske om at få etableret en
cykelsti op til Harlev. Denne
sti vil selvfølgelig også kunne
benyttes af alle øvrige trafi-
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SKRIV TIL
PARAPLYEN
Husk, at deadline
til næste nummer
er den 26. januar
2015
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Hjertestarter
Af Arne Nielsen
arne.nielsen@stofanet.dk
I de seneste numre af Paraplyen har der været en omtale af hjertestartere, der findes i Harlevområdet.
Her følger en oversigt over
de hjertestartere, der indtil
nu er registreret:
•Harlev Idrætsklub – ved
Fodboldklubben, indgang
til bestyrelseslokalet- brug
koden 112 for at åbne døren.
•Næshøjskolen – tilgængelig
i skoletiden
•Framlev kirke – tilgængelig
09.00 – 16.00 i maj, juni, juli, august og september,
øvrige måneder, når graveren er til stede.
•Harlev Kirke – tilgængelig,
når graveren er til stede.
Endvidere findes der hjertestarter i daginstitutionerne på
følgende adresser – tilgængelige i åbningstiden:
•Børnehuset Pilehaven,
Rødlundvænget 35
•DII Regnbuen, Næshøjvej
22
•Børnehaven Næshøj, Sydbakken 6
•Vuggestuen Den grønne
gren, Grønhøjvej 62
Husk ved hjertestop – ring
112 og giv hjertemassage så
hurtigt som muligt og bliv

ved til professionel hjælp
kommer frem.
Basal genoplivning – Beredskabsforbundets anvisning:
1. Stands ulykken
2. Undersøg bevidsthed. Talrusk
3. Råb om hjælp – Alarmer
112

4. Frie luftveje: Hoved bøj –
hage løft
5. Giv 30 tryk
6. Giv to indblæsninger
7. Fortsæt med 30 tryk – 2
indblæsninger
8. Få hentet hjertestarter
9. Følg hjertestarterens anvisninger

Nyt fra Harlev-Framlev Grundejerforening
Af Niels-Ole Sølvar Karlsen
nielsole@hfg.dk

Byrundtur i Harlev med
Henrik H. Olesen fra
Århus Kommune
Mandag den 22. september
var undertegnede sammen
med Henrik på rundtur i byen
for at udpege mangler vedr.
vedligeholdelse af vore grønne områder. Henrik er ansat i
Aarhus Kommunes afdeling
for grønne områder, og han
har bl.a. ansvaret for vort lokalområde.
Vi så bl.a. på rundkørslen
mod Framlev, stien ved
Lægehuset, fortovene mod
Lillering, fortove og overkørsler generelt samt beplantninger på bagsiden af grunde, ukrudt på øerne ved
rundkørsler plus meget mere.
Henrik fik en del med hjem at
arbejde videre med, og han
har lovet at vende tilbage
med tidspunkter for, hvornår
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kommunen vil tage fat om
manglerne.

Containere
til grønt affald
Ja, så har vi haft containere
igen – i ugerne 43 og 44.
Hvor er det dejligt at se, at
så mange af vore medlemmer benytter denne service.
Vi har lavet lidt beregninger
over, hvor meget haveaffald
vi i grunden får afhentet:
Forår 2013 fik vi afhentet
29.320 kg
Efterår 2013 fik vi afhentet
38.320 kg
Forår 2014 fik vi afhentet
33.140 kg
Ja, det var ikke så lidt haveaffald, vel?
Tænk om vi alle – hver især –
skulle have kørt det til Genbrugsstationen!
Det ville ikke have været
særligt miljøvenligt!
Så – kære medlemmer – Tak,
fordi I bruger containerne!

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN

En aften med bankospil
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
Paraplyen har været til bankospil. Hver mandag kl.

18:45 er der bankospil i Sognehuset i Framlev. Det er forholdsvis nyt med regelmæssig banko i Framlev.
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I marts nummeret af Paraplyen berettede vi om, at initiativrige borgere i Harlev Framlev med Bjarne Niebuhr i spid-
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sen søgte frivillige til at forestå afholdelse af bankospil i
Sognehuset. Fra starten var
det hensigten, at overskuddet skulle gå til ungdomsarbejdet i Harlev Framlev, og at
det skulle fordeles med 50%
til HIK, 25% til Harlev Basket
og 25% til Spejderne. Samme fordelingsnøgle, som andre sponsorer bruger.
Vi har spurgt Bjarne, hvordan
det er gået. ”Det er gået rigtig godt”, svarer Bjarne. ”Vi
har fået rigtig mange frivillige
til at deltage, og vi har også
fået en trofast skare af ivrige
spillere, – så det ser godt ud.
Der møder mellem 60 og 70
spillere op hver gang, og de
spiller om ca. 10.000 kr. Vi
har kun kontante præmier.”
”Til at forestå de mange gøremål i forbindelse med spillet
er der 6 faste frivillige og på
skift 2 eller 3 medlemmer fra
de tre foreninger, som får del
i overskuddet,” fortsætter Bjarne. ”Vi serverer hjemmebagt
brød og gratis kaffe, desuden
kan der købes øl og vand”.
Overskuddet går til sporten
og til spejderne. På spørgsmålet, om der bliver noget
overskud til de tre foreninger,
svarer Bjarne: ”ja, det gør
det, men det er ikke opgjort
endnu, så vi må afvente udgangen af dette år, før vi kender det endelige beløb.”
Harlev Banko Støtteforening
har egen hjemmeside:
harlevbanko.dk. At der er stor
aktivitet hver mandag aften i
Sognehuset viser den billedcollage, som Aksel Buchard
har taget mandag den 3.11.

Framlev Kirke er årets
motiv på julemærket
Af Ejgil Rahbek
ejgil.rahbek@gmail.com
For femogtyvende gang udgives det lokale julemærke i
Harlev, og som tidligere er
det Seniorgruppen i HIK’s
fodboldafdeling, der står bag
udgivelsen. Det er samtidig
sidste gang, at Seniorgruppen står for udgivelse og
salg, fremover vil nye og yngre kræfter tage over.
Seniorgruppen er en sammenslutning af tidligere ledere i fodboldafdelingen, og har
til opgave at hjælpe fodboldafdelingen med praktiske og
administrative opgaver. Julemærkesalget er blot en af
mange opgaver.
En aktivitet, som indtil dato
har givet klubbens Ungdomsfond et samlet beløb på
næsten 475.000 kroner.
Seniorgruppens sælgere har
solgt over 19.000 ark julemærker siden starten i 1990.
I samtlige 25 år har tegneren
Erik Teilmann valgt at vise
gamle bevaringsværdige
ejendomme og kirker i vort
område, og motiverne er på
skift hentet i Framlev, Gammel Harlev, Skibby, Tåstrup,
Lillering og Snåstrup.
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FRAMLEV KIRKE

Af motiver kan f.eks. nævnes
Bakkegård i Framlev, Rytterskolen i Gammel Harlev,
Skibby Enggård, Tåstrupgård, Smedens Hus i Lillering
og Dalagerhus i Snåstrup.
I alt er det blevet til fire ark
med kirkerne og 21 ark med
nogle af områdets fineste
ejendomme. Men der er fortsat mange skønne motiver i
vort område.
Et ark koster fortsat kun kr.
25,-, ligesom i starten i 1990,
og overskuddet tilfalder Fodboldafdelingens Ungdomsfond.
Mærket sælges sidst i november måned af Seniorgruppens medlemmer, som
kontakter husstandene, og
efterfølgende kan julemærket
købes i byens forretninger.
Skulle man ønske nogle af
de tidligere mærker, kan man
kontakte Henning Jeppesen
på telefon nr. 86941361.

