
     



  

Artikler og indlæg til Nyheder i Folkehuset Harlev bedes tilsendt 

redaktionen på nedenstående mailadresse 

Redaktionen består af følgende: 

Erik Petersen - Tif, 6175 2404 

Eva Petersen - Tlf. 2066 1795 

Mail: elbert@stofanet.dk 

r ey reece tate 

feshoj-Nyt 
enema eal Artikler og indlæg, der ønskes optaget i 

bladet, og som ikke kan sendes pr. mail, 

kan afleveres i postkassen i mellemgangen 

til caféen i Folkehuset Harlev, eller i 

postkassen, Rødlundvej 467, Harlev. 

  

Sidste frist for indlevering af stof til bladet er den 20. i måneden. 

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i- og herunder forkorte tilsendte 

artikler/billeder i forhold til, hvad der er plads til i bladet.



Philip 

her du Ran gare en fow 

Faber og hans piger møder vist ikke op, så det er 

Rel. 

 
 

 
 

Tiuvdag den 6. 

Clase. 

juli og august måned, 

september Rt. 1900 

og Sa 5€5 vr igen   F etie i 
o 

Søndag den 7. juni   60. 1900. 

 



DYLAN KOMMER TIL BYEN 
() 

Der er koncert fredag den 10. UI € 

juni 2022. Koncerten starter HARLEV 

| kl. 19 og slutter ca. kl. 21. Der TE ER 
er gratis entre. 

    

   = Det hele sker i Caféen i det nye Idræts- og 

| Kulturcenter. 

Nej, det er ikke Bob selv, der 

kommer. Det blæser i vinden 

med den mand. Det er DYLAN 

DUO med Jakob Alsbjerg, vokal, 

guitar og mundharmonika samt 

Jens Nørgaard på kontrabas, der [ii 

kommer. 

  

DYLAN DUO plukker i Bob Dylans imponerende bagkatalog og spiller de 

sange af mesteren, de selv holder mest af — fra de tidligste albums frem til 

de nyeste. Nogle af sangene spilles tro mod originalerne — og andre 

mindre tro. ”Det handler først og fremmest om at formidle de smukke, 

skarpe og dybsindige tekster og fængende melodier”. Mellem sangene 

fortælles om Dylans musik, liv og samtid. 

Koncerten er blevet til i samarbejde mellem Fællesskaberne og 

Brugerrådet Folkehuset Harlev. Kom og oplev musikken, der ændrede 

verden. Kom og oplev stedet, der ændrer Harlev. 

Har du lyst til at forkæle dig selv yderligere, holder The Cantina åbent 

med mulighed for at købe en tapastallerken, der serveres fra kl. 18. Den 

koster 125 kr. og skal bestilles senest den 5. juni pa info@thecantina.dk - 

betales via mobilepay nr. 664 565. Desuden kan der købes drikkevarer. 
  

Tiderne skifter - det er tid til at pr@ve noget nyt.



Husk! 
Søndag 12. juni Kl. 14:30 
Søndagshygge 

i caféen 

Folkehuset Harlev 

6 
| Kom og fa et par hyggelige timer 

i et godt selskab 

OQ 

    

Ty} Bussens Venner 
IM i «= Neshojvcj 41, 8462 Harlev J TIf. 87 47 84 00 

  

Sondag den 19. juni 

Banko 
KL 14:00 i Caf éen 
Folkehuset Harlev 

 



  

VALDEMARSDAG 
Torsdag den 16. juni 

kl. 17.30-19.30 

Dorthe serverer: 

Stegt flæsk, (5 stk. pr. person) 
med nye kartofler 
og persillesovs & surt 

Dessert: 
Citronfromage 

Pris 85,00 kr.pr, kuvert 

Tilmelding og betaling 
i cafeen senest d. 10. juni 

Med venlig hilsen 
Dorthe 

Lokalcenter Næshøj, Næshøjvej 41, 8462 Harlev J



POP BUTIK 

KUN EN DAG 
ALLE ER VELKOMMEN 

ie 

BRANDTEX // SUNDAY // SIGNATURE // SKOVHUUS // SARALOUISE // C-RO BUKS MAME 

Næshøj Lokalcenter 
Mandag D. 27. Juni 2022 

1G ie ILO} 5 (OO) sea nd Gul 145 

Telefonnr. 28 97 59 37 

E-mail: smartex@smartex.dk 

Webshop: www.smartex.dk 

SMARTEX =  



Hermed en kort status på, hvor vi er i processen med at 

blive til folkehuse. 

At skifte navn og åbne op for nye yee iy « Pe 
målgrupper kræver mange indsatser, og vi ot NEDE ase 
skal arbejde med bade synlighed, SVG vA 
tilgængelighed, værtskab og nye 
fællesskaber. Flere indsatser kører 
sideløbende og er gensidigt afhængige af 
hinanden. Én af de ting, vi skal gøre mere 
af, er at holde jer opdaterede om, hvor vi er 
i processen. Derfor vil I fremover modtage 
en statusmail en gang om måneden.   Her er denne måneds status. 

… Hjemmesider 

Alle husenes hjemmesider er opdaterede, så de kan søges frem 

som folkehuse. Vi arbejder løbende med indholdet på siderne, som 

også skal gentænkes for at få en mere folkehus-orienteret profil. 

- Skiltning 
Vi har fået afdækket den skiltning, der er af husene i dag, og vi vil 

gerne have en bedre skiltning i fremtiden med bedre placeringer 

og mere synlighed. Vi er i gang med at indhente tilbud på, hvad 

den nye skiltning vil koste. Vi kender ikke pris og tidshorisont 

endnu. 

- Designmanual 

For at skabe genkendelighed og et fælles udtryk for folkehusene, 

skal vi arbejde meget mere med en fælles visuel identitet; det vi 

har hængende, sender ud m.m. skal have samme udtryk. Vieri 

gang med at bygge videre på de farver og former, der tidligere har 

været brugt for lokalcentrene. Det nye skal give flere muligheder, 

samtidig med at det ikke bliver for bredt og uigenkendeligt. Inden 

længe har vi testmateriale klar, som vi præsenterer for et testpanel 

af borgere i forskellige aldersgrupper.



+ Profilanalyse 

I Civilsamfund og Samskabelse er vi i gang med at lave en 

profilanalyse af husene. På den baggrund kommer vi til at arbejde 

med forskellige fokus og forskellige indsatser. Nogle huse 

udvikler vi videre på, som de er. Nogle steder vil vi søge om 

midler til at opgradere eksempelvis indgangsparti, café eller 

lokaler. Nogle huse vil kunne få en særlig profil — f.eks. 

frivillighus, sundhedshus eller aktivitetshus for ældre. Det er 

stadig i proces, og I vil høre nærmere om status og inddragelse. 

¢ Kommunikationsmedarbejdere 

Som I maske ved, har vi faet to kommunikationsmedarbejdere, 

Camilla og Ida, der skal være med til at udvikle den fælles 

tværgående kommunikationen omkring folkehusene. De arbejder 

lige nu med kommunikationsplanen for folkehusene, hvor de bl.a. 

ser på udviklingen af folkehusenes hjemmeside, brug af sociale 

medier og meget mere. De samarbejder med Janie/Bonnie/Ane 

Dorte om den lokale kommunikation på hjemmesider og 

infoskærme, og de kommer til at tilbyde jer kurser i flyers, 

Facebook m.m. 

- Jeres input 

Camilla og Ida vil over den næste tid komme rundt for at hilse på 

og høre, hvor I tænker, de vigtigste løft skal tages lokalt hos jer. 

Hvad kunne lette hverdagen hos jer med en skabelon, en flyer, et 

nyhedsbrev eller andet? 

Hvis I har spørgsmål til noget af ovenstående, er I velkomne til at kontakte 
mig. 

Bedste hilsner 

Jens Sønderbæk 

Civilsamfund & Samskabelse 

Leder af Folkehusene Aarhus Syd 
M: 30 71 07 42 - E: jenson@aarhus.dk 
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Menuplan Nzshgj juni 2022 

Polser m. kartoffelsalat Rejemad 

Græsk farsbrød med tzatziki og kartoffelba-  Aspargessuppe 
de med kødboller 

Hamburgerryg med flødekartofler og grønt |" Jordbærtærte 

Tarteletter med høns i asparges | Citronfromage 
med flødeskum 

Brændende kærlig med kartoffelmos og rød- Frugtgrød med mælk 
beder | 0g flade 

Kylling med bacon, sovs, kartofler og agurke- —_Islagkage 
salat. 

Frikadeller med! varmkartoffelsalat og grant | Croissantmed 
| | | | hønsesalat 

Fiskelasagne med spinat ; | Mannagrød med 
kanelsukker 

  

Vikinggryde med! kartoffelmos:  Pagrer med. 
| | | _ karamelfiode 

Chilicon carne med tis -Rabarbertaerte med 
fladeskum 

Mørbrad bøfimed løg, bacon og kartofler | Sherryfromageimed | 

| | flødeskum 
Millionbøf med spaghetti Is pind | 

Medister med spidskal, kartofler og hvid sovs Frugtgradimed meelk 
| | 1 ogfløde 
Biksemad med bearnaisesovs og rødbeder "Aspargessuppe med 

kødboller 

Btegt flaesk med persillesovs, kartoflerog — | Jordbær med mælk 
todbeder | og flade



   Rejseriet arrangerer en dejlig 5-dages tur til 

Nordfriesland og Helgoland for 
  

  

Harley - Framlev Pensionistforening 

  

Inkl. entréer 

og halvpension | ~ 

  

  

Rejseriet



  

Rejsefakta: 

Pris: Kr. 4.899,- 

Enkeltværelsestillæg: Kr. 700,- 

Prisen inkluderer 

e Bus i 5 dage 

e Buskaffe og rundstykke dag 1 

e Faerge Rome-Sild 

e Biltog Sild-Niebill 

e Hotel i 4 nætter med halvpension 

° Kanalrundfart i Friedrichstadt 

° Entré Kohlosseum 

e Sejlads og udflugt til Helgoland 

° Traktortog rundt pa Helgoland 

° Mandøbussen og guidet rundtur på Mandø 
° Frokost pa Restaurant Vadehavet dag 5 

° Dansk rejseleder pa hele turen     
  

  

  

Hoffmanns Nordfriesisches Haus 

Westerstrake 24, 25832 Ténning, Tyskland 

Hotellet ligger i centrum af Ténning og har en bar samt terrasse. Der er min- 

dre end 1 km til Tonninger Strand. Samtlige værelser på hotellet har klæde- 

skab, fladskærms-tv og eget badeværelse. 

    
  

Å cs ) . Hovedgaden 54, miner Brabrand 

IS Rejseriet Tlf. 86.39 4366 
Info&rejseriet.dk. Rejsegarantifond'nr. 3168 

 



  

  

Opsamling fra : Lægehuset Harlev , Lokalcenter Næshøj, 

1. dag - Rømø, Sild, Biltoget 

Midt på formiddagen når vi til Rømø, hvorfra vi sejler fra Havneby til List på Sild. Turen 

tager ca. 40 minutter og derefter venter der os en flot tur rundt på tyskernes favorit ø. På 

Sild ligger Tysklands dyreste villaer og øen har altid tiltrukket de kreative, de vilde og de 

rige fra borgerskabet. Vi kommer bl.a. til Kampen, det dyreste område i hele Tyskland, 

med tilnavnet Tysklands Beverly Hills. Selvfølgelig besøger vi Westerland, som er hoved- 

byen på Sild og det perfekte sted til lidt shopping og frokost. Ligeledes kommer vi til 

Keitum, som muligvis er Silds hyggeligste by med mange gamle, autentiske huse; På Sild 

er stråtag et must! Ud på eftermiddagen returnerer vi til fastlandet. Det gør vi med bilto- 

get, der kører via Hindenburgdæmningen til stationen i Niebill. Det er en flot togtur 

over landskaberne, som tager ca. 45 minutter. Vi fortsætter til Tånning, hvor vi bliver 

indkvarteret på Hoffmanns Nordfriesisches Haus og senere er der middag i restauranten. 

2. dag - Eidersperrwerk, St. Peter Ording, Roter Haubarg, Friedrichstadt 

Første stop på dagens udflugt er Eidersperrwerk, et 

sluseværk ved udmundingen af Eideren i Vadeha- 

vet. Næste stop er St. Peter Ording en kendt kurby 

i Tyskland. Her bliver der tid til en spadseretur på 

byens promenade. Ved Roter Haubarg holder vi en 

pause, det er en historisk friserbondegård fra 1600- 

tallet, der har et lille museum med landbrugsredska- 

ber. Tilbage i Friedrichstadt skal vi på en kanalrund- 

fart. Byen er døbt af Frederik den tredje i 1621. Den er bygget efter hollandsk forbillede 

med gavlhuse og kanaler, fordi den er bygget af hollandske indvandrere. 

  

3. dag - Helgoland 

| dag skal vi efter morgenmad på ø-tur til Helgo- 

land. Vi sejler fra Busum om formiddagen og når 

Helgoland ved middagstid. Øen er et meget popu- 

lært udflugtsmål, på grund af den enestående 

natur, men også fordi øen er toldfrit område. Vi 

kommer rundt på øen med et traktortog og har 

ophold her i ca. 4 timer. så der bliver god tid til at 

nyde den smukke natur på den bilfri ø. En af øens 

  

store attraktioner er sælerne, som tit ligger og     

  

| ØR Rejseriet



  

  

slapper af ved øens havneområde. Til aften er vi atter tilbage på hotellet efter en meget 

spændende udflugt, som man ikke må snyde sig selv for. 

4. dag - Ditmarsken med kålmuseum og gåsemarked 

Vi kører først til Wesselbiren med Kohlosseum (kohl = kål), der er et specialmuseum, 

som blev åbnet i 2008. Der er udstilling af forskellige redskaber med mere. Der er også 

en afdeling, hvor man kan købe kålprodukter og andet kunsthåndværk. Vi fortsætter gen- 

nem mange kalmarker i Friedrichskoog til Brunsbiittel, der er en industriby beliggende 

ved Elbens munding, 70 km fra Hamburg. Byen er og har historisk vaeret en vigtig havne- 

by, idet den forbinder Nordsøen og Kielerkanalen via store sluseanlæg. Disse anlæg og 

dermed skibstrafikken bliver der tid til at kigge nærmere på. På vej nordpå kører vi op til 

Dithmarscher Gånzemarkt (Ditmarsken Gåsemarked) i Gudendorf. De har Café, hvor alle 

retter er med ande-/gåsekød, f.eks. gåseburger og gåsepølser. Her kan man ligeledes 

købe gåseprodukter samt kunsthåndværk. I Meldorf holdes en lille pause for at se St.- 

Johannis-Kirken også kaldet Meldorfer Domen. 

5. dag - Rundtur på Mandø med 

”Mandøbussen"” 

Efter nogle dejlige dage i Nordfriesland, sæt- 

ter vi kurs mod Danmark igen. I dag skal vi på 

en spændende udflugt til Mandø, der er den 

mindste af de danske øer i Vadehavet. I Vester 

Vedsted tager vi "Mandøbussen” og kører ad 

ebbevejen til Mandø. Ø-besøget starter vi med en ø-frokost på Restaurant Vadehavet. Så 

skal vi på en guidet ø-rundtur med Mandøbussen. Vi kommer rundt på det meste af øen, 

og undervejs vil der blive fortalt om landskabet og livet på øen. Inden vi forlader Mandø, 

skal vi have kaffe med gammeldags æblekage. Tilbage i Vester Vedsted venter bussen på 

  

os, for at køre os det sidste stykke hjem. 

Tilmelding sker til Rejseriet : 

info@rejseriet.dk eller Tif. 86 39 43 66 
Oplys navn, Tif., adresse, e-mail og onskede opsamlingssted 

Seneste tilmelding er d. 25. marts 2022 

  

RSet 

  

 



16/6 

1716 
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24/6 

25/6 

26/6 

2716 

28/6 
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Stegt laks med hollandaisesovs, 
kartofler og grønt 

Honning; kylling: med: stegte kartofler 
pg salat 

Koteletter i fad med ris 

Boller i karry med kartofler og grønt 

Fiskefilet med persillesovs, 
kartofler og rakost 

Gullach med kartoffelmos: og rødbeder 

Tærte med salat 

Karbonader:med grongerter og guleradder 

Æggekage med bacon, purløg 

Farseret porre med kartofler, sovs og grønt 

Skinkesteg med flødekartofler 

Bøf med løg, kartofler og sovs 

Fiskefrikadeller med persillesovs, 

kartofler og grønt 

Stegt lever med kartoffelmos 

Tomat marineret kalkun med kartoffelbåde 

og salat 

Frugtsalat 

Sagosuppe med 
svesker 

Henkogt frugt med 
flødeskum 

Frugtgrød med mælk 
og fløde 

Rabarbersuppe med 
cremefraiche 

Ymerfromage med 

frugt 

Koldskal med 
kammerjunker 

Jordbær med mælk 

og fløde 

Tomatsuppe med 

nudler 

Rabarberkage med 
flødeskum 

Fløderand 

med frugt 

Romfromage med 
flødeskum 

Jørdbærkoldskål 
med kammerjunker 

Is vafler 

Trifli med 

flødeskum



Det sker i juni 

i Folkehuset Harlev 
  

Ugedag: 

Onsdag 

Torsdag 

Torsdag 

Torsdag 

Torsdag 

Torsdage 

Fredag 

Fredag 

Tirsdag 

Tirsdag 

Søndag 

Mandag 

Dato: 

O1. 

02. 

02. 

02. 

02 

alle 

03. 

03. 

07. 

07. 

12. 

13. 

Tid: Tekst: 

12,00 

09,30 

09. 

12,20 

13.3° 

10,30 

09, 90 

09. 

09,00 

19.90 

1420 

12.00 

  

Spisegruppe, hver onsdag. 

Kontakt: Inger Graversen 

Stolegymnastik i lille sal, hver torsdag. 
9.30 — 11.00 tilmelding nødvendigt. 

Træværkstedet, hver torsdag 
Henv. til Erik Eriksen 

Torsdag - tur med bussen (handle) til ca. 
kI. 15.30. Fastlagt køreplan til butikkerne. 

Se opslagstavlen v. receptionen. 

Folkehuset Harlev, Husorkesteret spiller hver 
torsdag i cafeen. 
Kom og hør god musik i Folkehuset Harlev 
Alle er velkomne. 

Gåtursfolk, går tur sammen med beboerne 
på plejehjemmet Næshøj (også kørestol) 
hver torsdag kl. 10.30- til ca. 11.45 
Kontakt Margit (frivillig) 

Ud i det blå med bussen, max. 8 deltagere. 

Den første fredag i måneden. 
Tilmelding på opslag ved receptionen. 
Du skal selv kunne komme ind og ud af bussen. 

De Kreative i Aktivitetsstedet 

hver fredag. 

Alle er velkomne. 

Voga hver tirsdag 
Tilmelding til Jytte Grave 

Sang, fælles sang d. 1. tirsdag i måneden 

Kontakt: Aase Rasmussen 

Søndagshygge i cafeen 
den 2. søndag i måneden 
Alle er velkomne. 

Spisegruppe hver mandag 
Hvis du ikke selv komme på Næshøj 
så kan du blive hente af bussen. 
(ikke kørestole)



Det sker i juni 

i Folkehuset Harlev 
  

  

Ugedag: Dato: Tid: Tekst: 

Mandag 13. 14.90 Dansemotion i lille sal 

Tilmelding til Karen Margrethe Larsen 

Søndag 19. 1400 Banko, Bussens venner 
i cafeen 
(den 3. søndag i måneden) 
Alle er velkomne. 

Tirsdag 21. 14'5 Gudstjeneste i lille sal 
v/sognepreesten 
den 3. tirsdag i måneden 

Mandag 27. 10.°° Tajsalg SMARTTEX 
10.00-11.45 

Kontakt: ang. bussen og diverse hold, hvis der ikke er en kontaktperson på, 
så kontakt Birgit på 2199 6997 kl. 9-12, pebrieaarhus.dk (ikke onsdage) 
Kun kørsel torsdage, kontakt Kristen på 4224 2942 

Månedens kunstner: Billedkunstner Inge Hedegaard udstiller 

fra 9.maj frem til 30.juni 2022 

 



KUNST OG KULTUR NÆSHØJ 

Mandag den 25. april 2022 bød 

kunstforeningens formand, Hanne 

Sørensen, en stor gruppe kunst- og 

kulturinteresserede velkommen til et 

særdeles spændende foredrag ved 

forstander Helle Skaarup fra 

Løgumkloster Refugium. Gennem sit 

dybt interessante foredrag, Altid 

allerede elsket - set fra sidelinjen, 

førte hun os gennem mange af sine 

oplevelser med sin afdøde mand, 

musikeren Peter Bastian. 

  

Arrangementet var dette års KULTURAFTEN — normalt en 

tilbagevendende begivenhed — men grundet Corona var dette foredrag 

blevet udsat 2 gange, så det blev til alle gode gange tre, så 

forventningerne var store. 

Fremover er det foreningens håb og ønske, at såvel disse aftener som 

diverse udstillinger af både malerier, billedkunst samt kunsthåndværk vil 

kunne afholdes gnidningsløst uden udefrakommende forhindringer. 

Som regel er det kunstnere fra Jylland, der udstiller på lokalcentret, men 

der har også været nogle fra de danske øer. Kunstforeningen har 5-6 

udstillinger fordelt over året, men juli måned er det dog de lokale 

”Malerpigerne”, der står for udstillingen. Også december måned er lidt 

anderledes, i 2022 forsøges der således med en samlet udstilling af 

medlemskunst og børnekunst i samarbejde med skolen. 

Foreningen Kunst og Kultur Næshøj har eksisteret siden 1989 og har som 

hovedformål at sørge for udsmykning af væggene på Lokalcenter Næshøj, 

nu kaldet Folkehuset Harlev/Næshøjcentret, så beboerne der og ligeledes 

alle gæster har noget pænt og varieret at se på.



Derudover ligger det også bestyrelsen meget på sinde at udbrede 

kendskabet til nutidig kunst og kultur - dette kan i fremtiden evt. ske 

sammen med andre lokale aktører/foreninger såsom det nye kulturhus, 

Brugerrådet Folkehuset, Harlev/Framlev Grundejerforening, Gruppen 

Fællesskaberne og kirken. 

  

Foreningen - der lige nu har 83 medlemmer — tager meget gerne imod 

nye medlemmer. Det årlige kontingent er 300 kr., og for dette deltager 

man i lodtrækningen af den indkøbte kunst ved den årlige 

generalforsamling, og udover kunstudstillingerne bliver der også 

arrangeret en årlig udflugt for medlemmerne. 

Indtil 30.juni 2022 hænger Inge Hedegaards malerier på væggene, og 

desuden er der udstillet glaskunst i 2 montre i cafeen, og det er Glizzart 

ved Lizzie Rasmussen fra Lillering, der er kunstneren bag glaskunsten. 

Hvis du er interesseret, kan du henvende dig til formanden Hanne 

Sørensen enten pa mail: sydbakken25@gmail.com eller pa tlf. 2442 5079. 

Man kan finde mange flere oplysninger om Kunstforeningen, dens 

program, dens bestyrelse mm. pa foreningens hjemmeside 

https://kunstogkulturnzeshgj.dk/ - det er planen, at foreningen vil 

etablere eget Facebook-opslag. 

Aksel Buchard, tekst og foto



Den 20. maj skulle vi have været på 

tur til Mariager og en sejltur på 

fjorden. Denne tur blev desværre 

aflyst og i stedet gik turen til Hjarnø. 

Det var — på trods af lidt skuffede 

miner — en forventningsfuld tur med 

godt vejr. 

  

Efter kaffe og rundstykker — samt en 

lille skarp — på en rasteplads, gik turen til Snaptun og herfra en 5-minutters 

sejltur til Hjarnø. Her blev vi ”samlet op” af to traktorer med 

”kreaturvogne”, 

FH Vi blev fragtet rundt på øen, og 
= først et besøg i kirken, som er 

HK Danmarks næstmindste. Vores 
i guide fortalte meget historisk om 

øen — og også nogle sjove 

"J anekdoter. 

Frokosten — et lækkert 

" stjerneskud - fik vi serveret i 'Den 

— Gamle Smedie', og herefter kørte 

traktorerne tilbage til færgen. 

  

Så gik turen til "Glud Museum' 

— et spændende museum med 

en masse at se. Bussen kørte E oe i   

  
    herfra tilbage til Harlev og alle =A Lara 

havde haft en dejlig dag, hvor . 

vejret også var med os. 

P.b.v. 

Lisbeth



Onsdag den 18. maj var en god dag på 
Næshøj. Der var besøg af Shubiduo, | 
som er to hyggelige og ret morsomme 
mænd. Den ene er tidligere medlem af 
Shubidua, Bosse, og han havde Carsten 

med den dag. 

De to sang rigtig mange af de kendte 
Shubidua-sange, såsom Hvalen Val- 
borg, Vuffelivov og Midsommersang- 
en. 

  

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med sang, kaffe og lagkage, og der 
var også et par af tilhørerne, der var en tur ude på dansegulvet. 

Hilsen Inger 

  

 



ee ey 

od giv evt. beohed til ARoel Buchard — tlf. 21 75 63 24 
 



Telefonnumre og træffetider 

for Område Syd Harlev J og Folkehuset Harlev tif. 87 13 47 00 

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

              

  

  

              

  

  

            

  

  

  

  

    

  

Titel Navn Telf. nr. Ugedage: 

Driftschef Susanne Johanne Pedersen 

Forstander Majbritt Bjerregaard Petersen 4187 4848 Mandag - fredag 

Viceforstander Christina Brøndum Månsson 4187 3016 Mandag - fredag 

Receptionen Birgit M. Pedersen 2199 6997 Mandag - fredag 
>] pebir@aarhus.dk Onsdag Lukket. 

Sundhedsenheden Omrade Syd 

Borgerkonsulenter 8713 1600 | kl. 08.00 - 15.00 | Mandag - fredag 

Sygeplejersker 8713 1600 | kl. 08.00 - 15.00 | Mandag - fredag 

Kontinentsklyngen 4185 7321 | kl. 08.00 - 12.00 Mandag - fredag 

Fysioterapeut 8713 1600 | kl. 08.00 - 15.00 | Mandag - fredag 

Ergoterapeut kl. 08.00 - 15.00 Mandag - fredag 

Forebyggende hjemmebe- | Ania Cederdorff 4185 4548 Mandag - fredag 
søg 

Frivilligkonsulent Peter Fritz Tofft 5157 6908 Mandag - fredag 

Hjemmeplejen: 

Hjemmeplejen Syd 8713 3036 

Suridhed & Omsorgslinjen (SOL) 8713 1600 | kl. 08.00-15.00 Mandag - fredag 

Døgnplejen via Brandvæsenet 8612 1021 | kl. 15.00-08.00 | Alle ugedage 
hele døgnet Lørdag og søndag 

Cafe: 

Cafe Dorthe Virring 4185 7646 | 7.00-14.00 Mandag - fredag 

Cafe ansvarlig Dorthe Skov 4187 3548 Mandag - fredag 

Håndværker: Alle ugens dage 

Teknisk Servicemedarbejder | Michael Lundg Jensen | 4185 7233 | efter aftale Mandag - fredag 

Øvrige 
Visitation af personlige hjælpemidler 8713 1600 I kl. 09.00 - 15.00 Mandag - fredag 

Visitationslinjen: Borgere (Behov for at tale med en 
medarbejder, om hjælp, råd og vejledning) 8713 1600 | kl. 08.00 - 15.00 Mandag - fredag 

Hjemmeplejen Område Syd 8713 3036 | kl. 08.00 - 15.00 Mandag - fredag 
Sygeplejerske/Borgerkonsulenter/Terapeuter 

Ydelsescenter Århus Pensi- | Værkmestergade 15 8940 5126 | Tlf. tid sagsbehandler: 
onsafdelingen: 8000 Århus C 
(Tillæg til folkepension) 

      
KI. 09.00 - 10.00 mandag - fredag 
Personlig henvendelse: 
KI. 09.00 - 12.00 mandag - fredag 
KI. 16.00 - 17.00. torsdag 

  

  
  

 



  

Grupper 
Billardgruppen 

Bowling - lige uger 

Bowling - ulige uger 

Bussens venner/Chauffør 

Busture 

Bridge 
Caféen 
Damernes madklub 

Dansemotion 

Gudstjeneste 

Gåture 
Gåtursvenner 
Knipling 

Kreative fredag 

Kunst & Kultur 

Kvindegruppen Næshøj 

Lillering Præmiewhist 

Madklub 04 
Madklub - Finere mænd 
Madklub 96 

Madklub - Finere seniorer 
Madklub 2014 
Malerpigerne 

Mandegruppen 8462 

Næshøj-Nyt 

Næshøjrådet 
HF Pensionistforeningen 

Porcelænsmaling 

Rejse- Madklub 2013 

Sanggruppen 

Selvtræner 

Skøre kvinder (Knogler) 

Spisegrupperne 

Søndagshygge 

Træværkstedet 

Yoga 

Kontaktpersoner 
Villy Lymann 

Poul Hoppe 

Anton Nielsen 

Erik Petersen /Anton Nielsen 

Villy Loft 

Birgit Møller Pedersen 

Johan Hermansen 

Dorthe Virring 

Jytte Grave 

Karen Margrete Larsen 

Ruth Kaae 

Birthe Thomsen 

Margit Jepsen 

Rie Hvolby 

Winnie Sehested 
Hanne Sørensen 

Lis Holgaard 

Poul Hoppe 

Karl Hanson 

Poul Hoppe 

Henning Christensen 

Ebbe Schou 

Kristian Schouborg 

Anny Nielsen 

Kai Mikkelsen 

Eva & Erik Petersen 

Kai Mikkelsen 

Gudrun Hansen 

Kirsten Hansen 

Else Stokholm 

Aase Rasmussen 

Ole Westphal 

Else Kaae 

Inger Graversen 

Inga Christensen 

Erik Eriksen 

Jytte Grave 

Tlf.nr. 

20 27 09 97 

29 93 59 59 

40 89 15 34 

61 75 24 04 

21 2409 35 

21 99 69 97 

23 65 15 84 

41 85 76 46 

40 83 3112 

23 28 80 43 

29 26 39 93 

40 34 26 42 

26 56 65 24 

51 66 41 70 

40 61 8119 

24 42 50 79 

61 310771 

29 9359 59 

29 79 40 03 

29 93 59 59 

21 7694 45 

30 20 58 80 

22 77 2007 

22 66 53 65 

22 89 48 95 

61 75 24 04 

22 89 48 95 

24 61 99 24 

42 2429 42 

60 19 09 86 

40 27 3104 

25 56 79 29 

23 82 43 76 

27 24 87 59 

61 74 96 68 

5191 2049 

40 833112 

  

    Bestilling af lokaler i Folkehuset Harlev: 

Lea Bonde 

mail: lebon@aarhus.dk - tif. 4187 3536 

Træffes: man, tirs, tors & fre kl. 08.00-13.00 
   


