
     



  

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(@outlook.dk 

  

  

Redaktionen gnsker alle en GOD 

emernemamnaian | JUL og et GODT NYTAR. Haber 
mt på et fortsat godt samarbejde i det 

nye år.     
  

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.
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DECEMBERUDSTILLINGEN 

| FOLKEHUSET HARLEV 

Vi er meget glade for at kunne Invitere jer til en ny kunstudstilling 

i december maned, nu med mange udstillere. | ar har vi valgt at 

invitere bade elever fra skole og fritidsklub samt medlemmer af 

kunstforeningen til at vise, hvad de arbejder med — se ex.pa fotos. 

H 9.kl.valghold billedkunst udstiller billeder og skulptur 

H en gruppe fra fritidsklubben Midtpunkt (for 4. — 6. kl) 

udstiller fotos, maleri og skulptur 

x 5 medlemmer af ”Kunst & Kultur Næshøj 

  

I forbindelse med udstillingen holder kunstforeningen 

FERNISERING MANDAG 5. DECEMBER fra 16:00 til 17:30 

hvor der bydes på et lille glas og en snak. 

ALLE ER VELKOMNE! 

”KUNST & KULTUR NÆSHØJ” 
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Tirsdag den 6. december 

  

   Glædelig jul * - 

RE. 1900 

En rose sa jeg skyde 

op af den frosne jord, 

alt som os fordum spa‘de 

profetens trøsteord. 
Den rose spirede frem 

midt i den kolde vinter 

om nat ved Betlehem. 

For rosen nu jeg kvæder 
om kap med Himlens hær. 
En jomfru var hans moder, 

Maria ren og skær. 

I ham brød lyset frem 

midt i den mørke vinter 

om nat ved Betlehem. 

Den rose fin og lille 

har dejlig duft og skær; 

den lyse for os ville 
og sprede mørket her; 
i sandhed mand og Gud; 

af syndens nød og pine 
han nådig hjalp os ud.   

Så mødes sanggruppen for sidste gang 

i 2022. Håber at alle møder op og 

hjælper med at synge julen ind. 

Aase 

  
  

 



  

Dorthe serverer: 

Julemad med tilbehør 

d. 8. december 

kl. 17.30 - 19.30 

  

ilmelding og betaling i cafeen 

pris 85,00 kr. pr. person 
fi i ; 

SIDSTE T ILM ELD ING 

CEN = OT | D. 122 b 
ENEST. decem er 

    
Folkehuset Harlev, Naeshgjvej 41, 8462 Harlev J



  

  

JULESTUE 

Fredag den 9.december 2022 kl.14:00 i 

Folkehuset Harlev / Lokalcenter Næshøj    
Annette Bjerrum laser op fra ‘Ved Julelampens skeer' 

Kom og veer med til at julehygge 

og synge vore dejlige julesange 

Amerikansk lotteri med fine sponsor-gevinster 

Kaffe/te og kage - pris kr. 40,00 

ikke medlemmer - kr. 50,- 

Tilmelding til Gudrun Hansen tlf. 24 61 99 24 

SENEST DEN 2. DECEMBER 

    
 



  

  

Husk. 
Søndag 11. december 

kl. 14:30 

Søndagshygge 
i caféen i 

( Folkehuset Harlev 

  

Kom og få et par hyggelige timer 
OWLS) i et godt selskab 

  

Bussens Venner 

    

  

Søndag den 18. december 

Banko 
RL. 14:00 i caféen 

1 

Folkehuset Harlev 

  
 



Sw blew det december 

December kan være en lidt trist og mørk tid; men 

december er også en måned, hvor rigtig mange 

samles i fællesskaber og spreder glæde og lys for 

hinanden.    Dette sker i høj grad også i Folkehuset Harlev. 

Caféen er smukt julepyntet, og den danner 

| rammen om mange arrangementer — dygtigt 

] serviceret af det fantastiske frivilligkorps under 

   

  

Folkehuset Harlev 

Brugerrådet 

Dorthes ledelse. 

Caféen er Folke-husets hjerte og 

omdrejningspunkt. De frivillige er derfor 

helt uundværlige — uden dem intet caféliv. 

Brugerrådet ønsker hermed caféens 12 og "" ( 

køkkenets 2 ildsjæle en rigtig glædelig jul 

og godt nytår med denne lille vinhilsen. 

  

I det nye år, som hastigt nærmer sig, afholdes det årlige årsmøde. Datoen 

er 20. februar kl. 17.00. På mødet bliver offentligheden orienteret om 

”rigets tilstand”, og de fremmødte er velkomne med idéer og ytringer. 

På årsmødet vælges eller genvælges brugerrådet, som kan bestå af indtil 7 

medlemmer. To nuværende medlemmer, Grethe Irring Petersen og Ruth 

Kaae, genopstiller ikke — derfor er der brug for nye kandidater. 

Derfor denne opfordring: Mon ikke det er noget for DIG? — eller tal med og 

opfordre andre mulige kandidater. 

Brugerrådet ønsker hermed alle Glædelig Jul og Godt Nytår med mange 

fællesskabende arrangementer. 

På brugerrådets vegne, 

Ruth Kaae    



Mandag den 24 oktober havde vi besøg 
af sangeren Bo Young. 
En glad eftermiddag, der startede med 
kaffe og æblekage. 

Efter kaffen kom Bo og startede 
underholdningen. Bo er søn af Jodle 
Birger, og under snak og sang vandrede 
han rundt i lokalet. Snakken blev til nogle 
glade stunder for rigtig mange af de 
fremmødte. Bo forstod virkelig at blande 
snak og humor på en god måde. 

  

Bo sang mange af de sange, som vi alle kender og kunne synge med 
på, bl.a. "Rigtige venner " "Tusind røde roser " og selvfølgelig " Tre 
hvide duer ". 

Der var mødt omkring 50 personer op til arrangementet bestående 
af borgere fra byen og beboerne på Næshøj. 
Inger 

>Bo Young - dansktop sanger< 
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1/12 

2/12 

32 

4/12 

5/12 

6/12 

7112 

8/12 

9/12 

10/12 

11/12 

12/12 

13/12 

| 44/12 

Grensagstzerte med salat 

Hamburgerryg med gr@nlangkal 

og brunede kartofler 

Sylte med stuvet kartofler med 
sennep 
og rødbede 

Vikinggryde med kartoffelmos 

Blomkalsgratin med skinke og 
smørsovs 

Frikadeller med rødkål, brunsovs og 
kartofler 

Marineret kylling med knuste 
kartofler og salat 

Karbonader med kartoffelbåde og 
bearnaisesovs 

Hvidkalssuppe med spr. nakke med 
sennep: og rødbeder. 

Baconruller med flødekartofler og 
grønt 

Rullesteg med rødkål, kartofler og 
SOVS 
Kylling i fad med pikantsovs og ris 

Julefrokost for beboerne 
Ribbensteg i cafeen 

Lasagne med salat 

Risengrød: med 
kanelsukker 

Pandekager med 

syltetøj 

Citronfromage med 
flødeskum 

Frugtgrød med 
mælk og fløde 

Forårsdessert med 
flødeskum 

Mannagrød med 
kanelsukker 

Kærnemælkssuppe 
med flødeskum 

Budding med 
saftsovs 

Æbleskiver med 
syltetøj 

Frugtgrød 

Isimed vafler 

Hyldebærsuppe 

Risalamande med 

kirsebær 

Henkogt frugt med 
flødeskum



15/12 

16/12 

17/12 

18/12 

19/12 

20/12 

21/12 

22/12 

23/12 

24/12 

25/12 

26/12 

27/12 

28/12 

29/12 

30/12 

31/12 

Brunkal med flaesk, sennep og 
rødbeder 

Flipper torsk med persillesovs, 
kartofler, remoulade og råkost 

Braiseret svinekaeber med sovs og 

kartofler: 

Frikadeller med julekål, rugbrød og 

rødbeder. 

Dansk bef med log med kartofler og 
SOVS 

Stegt sild med persillesovs og 

kartofler 

Æbleflæsk med bacon 

Medister med grønlangkål og 
brunede kartofler 
Fiskefilet med persillesovs; kartofler. 
og råkost 

Tarteletter med høns i asparges 
kl.12.00 

Brunch 

Skinkesteg med flødekartofler 

Baconruller med kartofler, sovs og 

rødkal 

Minestronesuppe med brød 

Hofgryde med kartoffelmos og surt 

Hamburgerryg med gr@niangkal og 
brunede kartofler 

Kyllingekotelet med koid 
kartoffelsalat 

Mannagred med 

kanelsukker 

Chokolademousse 
med fladeskum 

Frugtsalat med 
racreme 

Jordbzergrad med 
mælk og fløde 

Pandekager med 

syltetøj 

Blommetrifli med 

flødeskum 

Risengrød med 
kanelsukker 

Is med vafler 

Frugtgrød med 
mælk: og: fløde 

Julemiddag 
kl. 17.30 

Æbleskiver med 
syltetøj 

Fløderand med 

kirsebærsovs 

frugtgrød 

Tunmousse 

Pærer med 

karamelfløde 

Svesketrifli med 
flødeskum 

Romfromage



Det sker 

i Folkehuset Harlev December 2022 SE 

  

Ugedag: Dato: 

Torsdag Ol. 

Torsdag Ol. 

Torsdag Ol. 

Torsdag 01 

Fredag 02. 

Fredag 02. 

Mandag 05. 

Tirsdag 06. 

Tirsdag 06. 

OBS! OBS! 

Tid: 

09.° 

09,30 

12,20 

13,20 

09, °° 

09. 

12.00 

09.°° 

19.90 

14,00 

Tekst: JW We 

Træværkstedet, hver torsdag 

Henv. til Erik Eriksen 

Stolegymnastik i lille sal, hver torsdag. 

9.30 — 11.00 tilmelding nødvendigt. 

Torsdag - tur med bussen 

Kontakt Birgit på kontoret 
tif.: 2199 69 97 

Folkehuset Harlev, Husorkesteret spiller hver 

torsdag i cafeen. 

Kom og her god musik 

i (cafeen) Folkehuset Harlev 

Alle er velkomne. 

Ud i det blå med bussen, max. 8 deltagere. 
(ikke kørestole) d. 1. fredag i måneden. 
Se opslagstavlen v. receptionen. 

De Kreative Damer/Mcend i Aktivitetsstedet 

kontakt Winnie Sehested 

Alle er velkomne. 

Spisegruppe hver mandag 

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

Alle er velkomne. 

Yoga hver tirsdag 

Tilmelding til Jytte Grave 

Sang, fælles sang d. 1. tirsdag i måneden. 

Kontakt: Aase Rasmussen 

Dansemotion mangler en 

instruktør, kender du én 

der vil undervise dette hold. 

Kontakt: Karen Margrethe Larsen



Det sker 

  

i Folkehuset Harlev December 2022 SARE 

Ugedag: Dato: Tid: Tekst: NANMM MINNS 

Onsdag 07 12.90 Spisegruppe hver onsdag 

i cafeen. Kontakt: Inger Graversen 

Torsdag os. 17.20 Dorthe serverer: julemad med tilbehør 

kl. 17.30-19.45 tilmelding senest d. 01. dec. 

Tilmelding og betaling i cafeen 

85,00 kr. pr. kuvert 

Søndag 11. 1439 Søndagshygge i cafeen 

den 2. søndag i måneden 
Alle er velkomne. 

Søndag 18. 1490 Banko, Bussens venner 

i cafeen 

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

Tirsdag 20. 145 Gudstjeneste i lille sal 

v/sogneproesten 

den 3. tirsdag i måneden 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 

  

Kunst & Kultur Næshøj: 

Månedens kunstner: 

I december måned har vi en udstilling En” 
med bidrag fra 9.kl. billedkunsthold 

"Klubben" (for 4. - 7.klasse) 

og medlemmer af kunstforeningen 

I januar måned 2023 udstiller 
Christina Monrad 

(flere medlemmer var i august 

til Krea-aften i Christinas værksted)          

  

sp din reative energi les med f es 

Tusch-ballade 7 us CJ



a 

Gatuisvenneime 

Sa er sommeren slut. Vinteren er pa 

vej, sa derfor er vi stoppet med 

gaturene. 

Den 3. november var vi samlet 20 

personer, som havde været med ude 

at gå i løbet af sommeren. Vi mødtes 

i caféen til fælles hygge og startede 

med sangen ”Nu falmer skoven”, É he 

hvorefter der var en livlig snak om de oplevelser vi havde haft sammen i 

løbet af sommeren. Vi sang herunder ”Regnvejrsdag i november” hvorefter 

vi fik serveret gløgg og æbleskiver. 

  

På opfordring sluttede vi af med at synge 

”På loftet sidder nissen” 

| Tak til jer borgere som bor pa 

plejecentret, for de mange timer og 

oplevelser som vi har haft sammen med 

jer i sommerens løb. Håber vi kan 

fortsætte i foråret 2023. Tak til Anne 

% Mette for hjælpen og tak til jer frivillige 

for at skabe nogle hyggelige oplevelser 

med beboerne på plejecentret. 

God jul og god vinter. ma GER ag) i) 

Margit. 

   



  
Denne onsdag, den 26. oktober, gik vi i den vestlige del af Harlev. 

Startende med markstien over mod Lillering og sluttende med en tur forbi 

tennis-anlægget og endte på Sydbakken i Birthes carport, hvor vi hyggede 

os med kaffe, kringle og en lille én. 

Denne dag var vi 20 glade ”vandrere” 

Ellers går vi hver tirsdag og onsdag. Vi mødes ved indgangen til 

Folkehuset Harlev kl. 10,00 

Vi går ca. 1 time 

begge dage. Vi går 

lidt langsommere 

om tirsdagen end 

velkommen, ingen 

tilmelding, mød bare 

op. 

Gli-hitsen 

Ulla og Bille  



  

Vildtaften 27. oktober 
RET TT = 

=—— kh ast my mm mn m ER ee      

  

Sidste torsdag i oktober inviterede Dorthe Virring alle interesserede 

til en såkaldt ”vildtmiddag” - og det var da også en ”vildt god” menu, 

som hun serverede for os omkring 65 deltagere. 

Som forret nød vi skiver af røget dyrekølle på rucolasalat. Hovedretten 

var en ualmindelig velstegt - velsmagende - og mør steg af krondyr med 

tilhørende kartofler, champignons, bønner/peberfrugtsalat og 

tranebærkompot + en dejlig sovs. 

Og så sluttede vi af med en kop kaffe. 

Både forret, hovedret og kaffe satte rammen for en rigtig god aften 

med en masse gode samtaler hen over bordene. 

Herfra skal lyde en opfordring til at benytte de særlige tilbud, som 

caféen i Folkehuset Harlev med jævne mellemrum annoncerer — og 

dertil byder caféen mandag til fredag på en middagsmenu. 

Se menuplanen på Folkehusets hjemmeside. 

Aksel Buchard



Harlev-Framlev. Pensionistforening 

Fredag den 11. november 2022 afholdte vi vores 

'Efterårsmøde' med hyggelig underholdning af 

forhenværende sognepræst Henrik Oest. Han 

fortalte — på en sjov og underholdende måde — hvad 

sort humor kan, bl.a. gennem Gustav Wied, Storm 

P. og Mark Twain. Vi var ca. 40 glade medlemmer, 

som var mødt op — under pausen var der kaffe/te og 

dejlig æblekage samt amerikansk lotteri med fine 

sponsorpræmier. Alt i alt en dejlig eftermiddag. 

P.b.v. Lisbeth Johnsen 

  
  

så giv besked til Ole Dyrby eller Aksel Buchard — thf. 2175 63 24
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Telefonnumre og træffetider 
for Område Syd Harlev J og Folkehuset Harlev tlf. 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 | ki. 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 Lundø 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 | 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 

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 

Tif.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 

29 26 39 93 

40 34 26 42 

26 56 65 24 

51 66 41 70 

40 61 81 19 

24 42 5079 

61 3107 71 

29 93 5959 

29 79 40 03 

29 93 5959 

21 76 94 45 

30 20 58 80 

22 77 2007 

22 66 53 65 

22 89 48 95 

61 75 24 04 

24 61 99 24 

42 24 29 42 

60 19 09 86 

40 27 3104 

25 56 79 29 

23 82 43 76 

27 24 8759 

61 74 96 68 

5191 20 49 

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 
   


