
     



  

Artikler og indlæg til Nyheder i Folkehuset Harlev bedes tilsendt 

redaktionen på nedenstående mailadresse 

Redaktionen består af følgende: 

Erik Petersen - Tlf. 6175 2404 

Eva Petersen - Tlf. 2066 1795 

Mail: elbert43(æoutlook.dk 

led 

ces | Nashoj-Nyt aes 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.     i gr 
bes cairns. eae. ae a. 

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

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

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



Sp Kunst & Kultur Næshøj 

Billedkunstner Annette Pedersen udstiller sine dejlige malerier 
og keramiker Irene Søgaard sin keramik og sit stentøj fra d. 
1.oktober til d. 30. november 2022 i Folketshus Harlev.    Annette Pedersen beskriver sit arbejde 

som følger: 
”Maleriet er et sansebillede, som skal 

give beskueren en oplevelse. Jeg har 

ikke lagt mig fast på en stil, men lader 
mig inspirere af mange ting og afprøver 

gerne noget nyt.” 
Annette har 20 års erfaring og deltaget i 
forskellige kurser. 

Irene Søgaard, laver rakukeramik og 

stentøj. 
_ Inspiration hentes bl.a. i naturen ved 

__ _Hvorslevgaard Skov, Busbjerg 

. __bakker, i eventyr, musik og 
i | mennesker i bevægelse. 

|] 

| For tiden eksperimenteres der med 
' glasaffald og oxider til dekorering. 
od 

    

      

     

  

    

| forbindelse med udstillingen holder kunstforeningen fernisering mandag d. 
3. oktober kl. 17 — 18, hvor der bydes på et lille glas og en snak med 

kunstnerne. 

Alle er velkomne. 

Kunstforeningen glæder sig til at se dig. 

Udstilling på 
Lokalcenter Næshøj - Næshøjvej 41 - 8462 Harlev



  

  

Husk, 
Søndag 9. oktober 

RL 14:30 

Sondagshygge 
i caféen 

  

Folkehuset Harlev 

Kom og fa et par hyggelige timer 
i et godt selskab 

    

| Fussens Venner 

  

Husk! 
Søndag den 16. oktober 

Banko 
KL 14:00 i 

Folkehuset Harlev 

    
 



    
Dorthe tilbyder: 

Vildt tema 

q. 27. oktober 

kl. 17.30: - 19.30 

    

  

tilmelding og betaling i cafeen 

pris 85,00 kr. pr. person 

SIDSTE TILMELDING 

“SENEST D, 20, oktober | 

Folkehuset Harlev, Naeshgjvej 41, 8462 Harlev J



Kunst og kultur på ballade-tur med tusch 
Af Susanne Boutrup, Kunst og Kultur, Næshøj 

Tusch og ballade får nok de fleste af os til 

at tænke på skoletidens formningstimer es 

og uartige elever. Men tuschballader er Fa I 

noget helt andet. Kunst og kultur HER 

Næshøj's årlige udflugt var i år et kursus RR 
i tuschballader hos Christina Monrad i == 
Lasby. 

      

   
Torsdag den 11. august — én af FSF 
sommerens dejlige dage — var vi 22 4“ 
nysgerrige kvinder, der mødtes sidst på 

eftermiddagen i smukke landlige 

omgivelser i Låsby, hvor Christina 

Monrad holder til. Hun har sit værksted i 

en tidligere stald på en landejendom, hvor 

en lang række andre kunstnere fra 

området også har deres værksted eller atelier. Efter at vi havde beundret 

Christinas egne værker, introducerede hun os til de teknikker, vi skulle 

forsøge os med. Værkstedet blev derefter stillet til rådighed for os. De lette 

sommerkjoler blev dækket bag store forklæder eller medbragte 

malerskjorter — og så gik det løs. 

Garn og sytråd blev dyppet i tusch i forskellige farver og lagt på papir, der 

blev klemt sammen mellem siderne i gamle bøger. Når garnet eller sytråden 

derefter blev trukket ud, måtte fantasien i gang for at finde de spændende 

ting, der kunne gemme sig bag det aftryk, som garnet eller sytråden havde 

efterladt. Der blev vi udfordrede, nogen mere end andre og for flere 

lykkedes det at få frembragt ganske fine værker. 

Den megen snak rundt om bordet afspejlede både begejstring og beundring. 

Der blev grinet og snakket og uddelt roser til dem, der havde været særligt 

heldige med deres ”værker”. Undervejs blev sulten og tørsten stillet med 

sandwich og et glas vin, kaffe og småkager.



mama Da vi ved ni-tiden igen kerte mod Harlev, var vi 

> alle enige om, at det havde været en spændende 

og inspirerende oplevelse. Flere måtte havde 

foldere om de andre kurser, Christina Monrad 

| tilbyder, med hjem. Det er ikke utænkeligt, at 

Å Christina får genbesøg af flere af aftenens 

" deltagere. 

£ Christina Monrad udstiller sine egne værker hos 

| Kunst og Kultur, Næshøj i januar måned 2023. 

Det bliver helt sikkert en spændende og flot 

udstilling, så der er noget at glæde sig til. 

    
MRRBAP energi MK 

Slip din kreative energi løs! 

Kreative kurser 
Tusch-ballade / mixed media 

og akrylmalehold 

 



Kender du det nationale demenssymbol. 
Håndsrækningen? 
I Demens Hjørnet kan du, 
ganske gratis, få udleveret et demenskit. 

Symbolet er en håndsrækning, der kan bæres synligt eller mere diskret. Det er en håndsræk- 

ning til både mennesker med demens og til resten af Danmark, for når vi alle bliver mere op- 

mærksomme på udfordringerne ved demens, kan vi sammen gøre hverdagen med demens 

tryggere. 

Vi håber og tror, at demenssymbolet kan være med til at gøre oplevelsen med at færdes i det 

offentlige rum mere tryg for mennesker med demens og deres pårørende — og samtidig hjælpe 

os andre med at række en hånd ud, hvis det er nødvendigt. 

  

Symbolet er udviklet for, at hjemmeboende mennesker med demens og deres pårørende kan 

indgå på lige vilkår med andre og fortsat have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, handle 

ind, gå på museum, i biografen og meget mere. I det hele taget at få mest muligt ud af livet, og 

fastholde vaner på trods af demens. 

Der er udviklet en række genstande med det nationale demenssymbol, så symbolet kan bru- 

ges på forskellige måder alt afhængig af ønsker og behov. Det er | 

helt op til den enkelte, om og hvordan det giver mening at bruge lg 

symbolet. Det kan bruges meget diskret eller mere synligt. Klister- vd 

mærkerne kan ex. sættes på et betalingskort, rejsekort eller sund- li “IL 

hedskort, sa det ikke er synligt for alle, men kun for det relevante & 5) 

personale. Nålen kan sættes på tøjet, så den er synlig. 

Det er helt op til dig selv hvordan du vil gøre!    
   

   

   

Læs mere om demenssymbolet på Folkebevægelsen for et 

Demensvenligt Danmarks hjemmeside her. 

Her kan du se, hvad et demenskit . 

indeholder: 

DemensHjørnet 
Kannikegade 18 

8000 Aarhus C 

Tif,: 87 13 19 37 (man-fre 9-16) 
demenshjoernet@mso.aarhus.dk |    



  

Så lykkedes det endeligt for redaktionen at få tid til sommerferie 

Sommerferien gik i år til Bornholm, og vi blev hentet af Riis Rejser ved Bilka i Tilst 

fredag morgen den 2. sept. Kl. 0520. Turen fortsatte ned gennem Jylland, over Fyn og 

Sjælland, Her blev bussen helt fyldt, 

hvorefter vi fortsatte gennem Sverige 

til Ystad. 

Fra Ystad en dejlig sejltur til Rønne 

havn, og herfra kørte vi til Svaneke, 

hvor vi blev indkvarteret på et dejligt 

hotel. 

  

Efter indkvartering kørte vi tur rundt i det nordlige Bornholm til forskellige 

seværdigheder. 

Lørdag kørte vi igen rundtur i det nordlige Bornholm, hvor vi igen så mange af øens 

     
seværdigheder. 

Lørdag aften fik vi igen en god middag på hotellet, og vi sluttede af med en svingom, 

inden vi tørnede ind, godt trætte efter mange oplevelser. 

  

Søndag kørte vi fra hotellet kl. 0900. Herfra til bl.a. Hammershus og andre nye steder, 

og vi sluttede af med en gåtur i Rønne by, hvor vi igen nød en god fisk. 

Tilbage til Danmark over Sverige, og ankomst til Bilka k1.2200 

En oplevelsesrig tur for de af os, der ikke tidligere har besøgt Bornholm.   
  

 



Menuplan Folkehuset Harlev Oktober 2022 

NMS bed] 
eaten) | {° 3/40"! Frikadeller med stuvede hvidkål | Keernemaelkssuppe 

: kartofler. og rødbeder, | med rosiner 

  

4/10' "Sesambagt laks med stuvede spinat Pæretærte 
og kartofler 

5/10 | BBQ-gris medicoleslaw, sma bagte Citronfromage med 
kartofler og bearnaisecreme flodeskum 

Torsdag 6/10. Høstfest , 
Mannagred aaa 

| 
kanelsukke 

7/10 |'Svensk palseret med zerter "Pandekager med 
syltetøj 

10/10 Stegt flassk med persillesovs, Hyldebeersuppe 
| kartofler og rødbeder | med 

tvebakker 

uileeEte) || 1/1/10 | Blomkalsgratin med skinke og blomkal frugtsalat 

Onsdag fay 10 Gule ærter med sprængt nakke, Forårsdessert 

sennep og rødbeder 

USET EL) | | 13/101) |Fisketrikadeller med  persillesovs, kart, Abrikostrifli 
| | remoulade og rakost 

14/10 Æggekage med bacon, tomat og Gul budding med 
purløg hindbærsovs



| 

| 

Menuplan Folkehuset Harlev Oktober 2022 

17/10 

18/10 

19/10 

20/10 

21/10 

24/10 

25/10 

26/10 

27/40 

28/10 

31/10 

Kyllingekotelet med kartofler, sovs, 
mormorsalat og agurkesalat 

Stegt lever med. bløde løg, sovs, 
kartofler og surt 

‘Kartoffeldag 
Sild og karrysalat og en lille snaps 
Frikadeller med kold kartoffelsalat 

Flæskesteg med sovs, kartofler, chips 

og rødkål 

Biksemad med bearnaisesovs og 
rødbeder 

Kalkun cuvette med kartofler og 
tomatsalat 

Kogt torsk med urtesovs, 
kartofler og grønt 

Forloren hare med: kartofler, 

sovs og rødkålssalat 

Suppe med kød og melboller 

Grontsagstzerte med skinke 

Karbonader med gr@nezerter og kartofler 

Henkogte 
paerer med 
karamelflade 

Laksemousse 

med rejer 

Ymerfromage 
med 

jordbaersovs 

Risengrød med 
kanelsukker 

Mannagred med 
kanelsukker 

Ananasfromage 

Tunmousse 

Tarteletter med 

høns i 

asparges 

Pæretærte.med 

creme fraiche 

Pandekager 
med syltetøj



Det sker 

  

  

i Folkehuset Harlev Oktober 2022 

Ugedag: Dato: Tid: Tekst: 

Mandag 03. 12,°° Spisegruppe hver mandag 
Hvis du ikke selv komme på Næshøj 
så kan du blive hente af bussen. 

(ikke kørestole) 
Alle er velkomne. 

Tirsdag 04. 09.90 Yoga hver tirsdag 
Tilmelding til Jytte Grave 

Tirsdag 04. 19,00 Sang, fælles sang d. 1. tirsdag i måneden. 

Kontakt: Aase Rasmussen 

Onsdag 05 12.29 Spisegruppe hver onsdag 
i cafeen 

Alle er velkomne. 

Torsdag 06. 09,30 Stolegymnastik i lille sal, hver torsdag. 
9.30 — 11.00 tilmelding nødvendigt. 

Torsdag 06. 09% Træværkstedet, hver torsdag 

Henv. til Erik Eriksen 

Torsdag 06. 12.30 Torsdag - tur med bussen 
Kontakt Birgit på kontoret 
tif.: 21 99 69 97 

Torsdag 06 13.20 Folkehuset Harlev, Husorkesteret spiller hver 
torsdag i cafeen. 
Kom og hør god musik 
i (cafeen) Folkehuset Harlev 
Alle er velkomne. 

Torsdage alle 10,30 Gåtursfolk, går tur sammen med beboerne 
på plejehjemmet Næshøj (også kørestol) 
hver torsdag kl. 10.30- til ca. 11.45 

Kontakt Margit (frivillig) 

Fredag 07. 09. °° Ud i det blå med bussen, max. 8 deltagere. 

(ikke kørestole) d. 1. fredag i måneden. 

Fredag 07. 09. De Kreative Damer/Mcend i Aktivitetsstedet 

kontakt Winnie Sehested 

Alle er velkomne.



Det sker 

i Folkehuset Harlev Oktober 2022 

  

  

Ugedag: Dato: 

Søndag 11. 

Xxx XX. 

Søndag 16. 

Tirsdag 18. 

Torsdag 20. 

Torsdag 27. 

Kunst & Kultur Næshøj: 
Oktober 
Månedens kunstner: 
01.10.2022 - 30.11.2022 

Tid: 

1430 

14.20 

1490 

145 

1090 

17,30 

Billedkunstner: 

Tekst: 

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

Dansemotion mangler en 

instruktor, Render du én 
der vil undervise dette hold. 
Kontakt: Karen Margrethe Larsen 

Banko, Bussens venner 

i cafeen 
(den 3. søndag i måneden) 
Alle er velkomne. 

Gudstjeneste i lille sal 
v/sognepræsten 
den 3. tirsdag i måneden 

Senior shop kl. 10.00-12.00 

Vildt aften 

Tilmelding og betaling i cafeen 

kl. 17.30-19.45 sidste tilmelding d. 20. okt. 

Annette Pedersen 

 



Høstfest i Folkehuset Harlev 
Torsdag den 22. september ar- 

rangerede Dorthe aftenspise i 

Caféen i Folkehuset Harlev. 

Der var mødt over 70 deltagere op 

til arrangementet, og de fik sig en 

hyggelig aften med virkelig god 

mad og megen snak. in 

  

Dorthe serverede: 

Kamfilet med citron, timian og 

rosmarin. Hertil knuste kartofler 

og timiansovs, bagte sherrytoma- 

ter og broccolisalat. 

Som dessert fik vi en dejlig æble- 

i kage. 

  

Vi glæder os allerede til Dorthes ”Vildt tema” den 27. oktober. 

Se indbydelsen foran i bladet. 

En festdeltager. 

 



  

    
Fredag 9. september var der 

rundvisning på Rådhuset i 

Aarhus. 

Der var stor forventning, da 18 

kvinder stod på bussen i Harlev. 

Henning Jeppesen var vores 

rundviser og det var en fornøjelse 
at høre om rådhuset. Vi kom naturligvis op i tårnet — hold da op vi kunne se 
langt omkring. 

Byrådssalen var meget flot og der lå det meget omtalte gamle tæppe på 81 aar og 

det måtte vi ikke betræde. Aarhus har et fantastisk rådhus, selvom det har 

mange år på bagen. Arkitekterne har været fremsynet, da det blev bygget fra 
1938 til 1941. 

Vi var rundt og se mødelokaler, hvor der var gamle malerier på væggene. 

Helt nede i kælderen var der sågar malet sorte, næsten bare damer på væggene. 
Rummet havde under 2. verdenskrig været meddelelsesrum. 

En stor tak til Henning, fordi du ville dele ud af din viden om rådhuset til os i 

kvindegruppen. 

Så gik turen til Rådhus-caféen — Jytte havde bestilt bord og mad og det smagte 

dejligt. 

Jytte og Lis 

SET AYE 7 Naleen 

 



Harlev-Framlev Pensionistforening 

Den 16. september havde Harlev-Framlev 

Pensionistforening igen besøg af 'Senior- 

Shoppen', som havde efterårs- og 

vinterkollektion med. Vi var ca. 45 fornøjede 

damer og 1 'modeinteresseret' herre! 

Eftermiddagen forløb, som sædvanligt, alt for 

hurtigt — først med mannequinopvisning af 4 

lokale damer — derpå kaffe og squashkage — og så skulle der handles ind.! 

  

Det var en rigtig hyggelig _ Se, 

eftermiddag med en god RL 
stemning og dejlig solskin. 

P.b.v. Lisbeth Johnsen 

   

    

  



  

BLOMMER I MADEIRA 
      

Ca. 1 % liter 

Blommer i Madeira smager fortryllende til alle slags desserter, kager og is. 

Server dem med flødeskum, evt. lidt reven mørk chokolade og en kop stærk 
kaffe — og du har en helt igennem vidunderlig dessert i sig selv. Og så er der 
ingen, der ikke vil blive glad for et glas i veertsgave. 

De skyllede blommer udstenes og lægges i rene, atamon-skyllede glas. Vand 

og sukker koges til lage, der skummes og blandes med vin, vanille og atamon. 
Lagen hældes varm over blommerne og stilles i køleskabet. | 3-4 dage rører 

man dagligt i glasset. Dagen efter den sidste omrøring lukkes glassene. 

.… 1 kg blommer 
e 1divand 

¢ 500 g sukker 
« 2dl Madeira 

e 1tsk. atamon 

e 1 tsk. vanille 

5 Æbler 

Revet Citronskal 

4 Æggehvider 
Flormelis 

4 Mandler 

Æbler skrælles hele. Lægges i en flad 
kasserolle, drysses med Melis og 

Citronskal, dampes under Laag, til de er 
møre. De lægges i Bunden af et Ildfast Fad. Hviderne piskes meget stive med to Spsk. 

Flormelis til hver hvide. Marengsdejgen lægges tykt over Æblerne, formes runde. 
Melis drysses paa, bages ved svag Varme 10 Min. — skal være haard udvendig og blød 
indvendig. 

 



Sensommerwise 

Æbler lyser rødt på træernes grene, 
høsten går ind. 
Går igennem skoven ganske alene, 

stille i sind. 
Gyldne farver og sensommerbrise 
fylder hjertet med vemodig musik, 
går og nynner en sensommervise 
fjernt fra byens larmende trafik. 

Sommerbrisen danner krusning på søen, 

mystisk og sort. 

Stæreflokke svæver højt over øen — 

snart tager de bort. 
Gyldne farver og sensommerbrise 
fylder hjertet med vemodig musik, 

går og nynner en sensommervise 
fjernt fra byens larmende trafik. 

Duft af brænderøg blandt brunlige bregner, 

blåsorte bær. 
Stille summen mellem blade som blegner — 

aftnen er ner... 

Gyldne farver og sensommerbrise 

fylder hjertet med vemodig musik, 

går og nynner en sensommervise 
fjernt fra byens larmende trafik. 

Modne rønnebær bag dybgrønne grene 

rødt titter frem — 

Går igennem skoven ganske alene — 

nu må jeg hjem! 
Gyldne farver og sensommerbrise 

fylder hjertet med vemodig Musik, 

går og nynner en sensommervise 

fjernt fra byens larmende trafik. 

  

 



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 

Sundhed & 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 

Handveerker: Alle ugens dage 

Teknisk Servicemedarbejder | Michael Lunde Jensen | 41857233 | efter aftale Mandag - fredag 

Øvrige 
Visitation af personlige hjælpemidler 8713 1600 | 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 I kl. 08.00 - 15.00 Mandag - fredag 
Sygeplejerske/Borgerkonsulenter/Terapeuter 

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

  

8000 Århus C 

    
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 

Brugerrådet 

Caféen 

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 

Nyheder fra Folkehuset 

HF Pensionistforeningen 

Porcelænsmaling 

Rejse- Madklub 2013 

Sanggruppen 

Selvtræner 

Skøre kvinder (Knogler) 

Spisegrupperne 

Søndagshygge 

Træværkstedet 

Yoga 

Kontaktpersoner 

Villy Lymann 

Anton Nielsen 

Erik Petersen 

Villy Loft 

Birgit Møller Pedersen 

Johan Hermansen 

Kai Mikkelsen 

Dorthe Virring 

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 

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 

40 89 15 34 

61 75 24 04 

21 24 09 35 

21 99 69 97 

23 65 15 84 

22 89 48 95 

41 85 76 46 

23 28 80 43 

29263993 

40 34 26 42 

26 56 65 24 

51 66 41 70 

40 61 81 19 

24 42 5079 

61 310771 

29 93 59 59 

29 79 40 03 

29 93 59 59 

21 76 94 45 

30 20 58 80 

22 772007 

22 66 53 65 

22 89 48 95 

61 75 24 04 

24 61 99 24 

42 2429 42 

60 19 09 86 

40 27 31 04 

25 56 79 29 

23 82 43 76 

27 24 8759 

61 74 96 68 

5191 2049 

40 83 3112 

  

    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 
  

 


