
    
 





  

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 

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. 

  

poe pede age 

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.
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Vær velkommen, Herrens ar, 

Vær velkommen, Herrens år, 

og velkommen herhid! 

Sandheds Gud! lad dit hellige ord 

oplive, oplyse det høje Nord! 

Velkommen, nytår, og velkommen her'! 

Vær velkommen, Herrens år, 

og velkommen herhid! 

Nådens Gud! lad dit solskin i vår 

os skænke på marken et gyldent år! 

Velkommen, nytår, og velkommen her! 

Vær velkommen, Herrens år, 

og velkommen herhid! 

Fredens Gud! den livsalige fred 

du skænke vort land til at blomstres ved! 

Velkommen, nytår, og velkommen her! 

Vær velkommen, Herrens år, 

og velkommen herhid! 

Fader-Gud! os til glæde og gavn 

nytåret henskride i Jesu navn! 

Velkommen, nytår, og velkommen her! 

Danmark - N.F.S. Grundtvig 1849 

Aase Rasmussen. 

  
 





  

  

Husk, 
Sondag 8. januar 

kL 14:30 

Sondagshygge 
i caféen 

  

Folkehuset Harlev 

Kom og fa et par hyggelige timer 
i et godt selskab 

    

Bussens Venner 

  

Sondag den 15. januar 

Banko 
RL 14:00 

i Folkehuset Harlev 

    

 





      

  

   
   

I m AR : ss A | å 

[Der Han købes boller m ed i 1 
a, TER aii ve _, | NE de dj KL 3 

Epo RER 
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Wed venlig hilsen 

Dorthe 

e frivillige i caféen 

    

  

  





  

  

Harlev-Framlev 

Pensionistforening 

VINTERMØDE 

Fredag den 13. januar 2023 kl. 14:00 i 
Folkehuset Harlev / Lokalcenter Næshøj 

  

Foredrag med Christian Foged, 

folkemindesamler. 
Christian fortæller om Aakjærs 
barndom og ungdom med baggrund i 

hans egne erindringer, og vi kommer 

også til at høre en række af Aakjærs 
sange. 

Amerikansk lotteri - kaffe/te og kage 

Pris kr. 40,00 

Ikke medlemmer kr. 50,00 

Tilmelding til Gudrun Hansen 

Tlf. 24 6199 24 

SENEST DEN 6. JANUAR   
  

 





  

  
  

ID Jysk 1 
TØJSALG ~ 
Lars Rasmussen TIf.: 40 44 91 64 

  

Beseger 

NÆSHØJ 
Onsdag d. 25. januar 

KL. 10.00-13.00 
Tøj til unge og ældre — 

kort, mobilepay og kontanter modtages 

UDSALG: 100,- 150,- 200,- 
ALLE JAKKER 400,- 

  
 





  

Dorthe serverer: Mexicansk mad 

d. 26. januar 2023 

— kl. 17,30 - 19.30 
Chili sin Carna med guacamole, 

Noachs, creme fraiche og salsa 

Dessert: 

Chokoladetaerte m. kokos is og frugt 

Pris pr kuvert 85,00 kr. 

Tilmelding og betaling i cafeen 

Pris 85,00 kr. pr. kuvert 

Sidste tilmelding senest d. 20. januar 

Med venlig hilsen Dorthe 

Folkehuset Harlev J. Næshøjvej 41, 8462 Harlev J.





Bussens Venner 
Næshøjvej 41, 8462 Harlev J Tlf. 87 47 84 00 

  

BUSSENS VENNER 

Indkalder til ordinær generalforsamling iflg. lovene 

Søndag den 19. februar 2023 kl. 14:00 

i Folkehuset Harlev 

Efter generalforsamlingen er der bankospil, hvor Bussens 

venner er vært ved en kop kaffe med lagkage. 

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

den 19. februar ved 

henvendelse til formanden 

Villy Loft 

E-mail: 

e.v.loft(@gedfiber.dk 

TI1f. 2124 0935 
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Nytawhilsen 
Der er tre ting at forholde sig til i det nye ar. 

Hvordan vil den nye regering se på ældre området. wb. My x) 
Vil der komme flere midler eller det modsatte. Der ! | 

er ikke kommet nogen klare signaler fra de tre 7 il, ¢--dl 

regeringspartier endnu. 

Men maske kommer det pa et tidspunkt efter 

nytar? 

  

Hvordan vil Aarhus kommunes spareprogram have 

indflydelse pa Folkehuset Harlev? 

Det kan blive nok sa interessant at se, hvor der skal spares, men vi ma habe, 

at det ikke far den store indvirkning pa dagligdagen i Folkehuset. 

I forbindelse med Brugerrådets årsmøde den 20. februar 2023 kl.17.00 skal 

der vælges nye medlemmer, idet både Ruth Kaae og Grethe Irring Pedersen 

udtræder af rådet, så det vil være dejligt, såfremt der melder sig nogle 

friske nye medlemmer, der vil være villige til at yde en indsats og være med 

til at gøre en forskel i Folkehuset Harlev. 

Vel mødt. 

På brugerrådets vegne 

Kai Mikkelsen 

Formand 

 





Årsmødet afholdes 20. februar 2023. 

Alle inviteres hermed til årsmøde kl. 17 i caféen 

i Folkehuset Harlev - stemmeret har alle over 

18 år. 

Program for mødet: 

1. 

2. 

3. 

Ww
 

Brugerradet er vzert ved et traktement, og Peter Tofft arbejder pa at arrangere 

. Formandens beretning v/Kai Mikkelsen — | 
. Redegørelse for årsregnskab v/Jørgen Simonsen 

. Valg af bestyrelse. 

Foromtale af 

Årsmøde 2023 - Folkehuset Harlev 

Velkomst ved formand Kai Mikkelsen. 

Valg af dirigent. 
Folkehuset. Harlev 

Orientering v/ frivillighedskonsulent Peter Brugerrådet 

Fritz Tofft | a 

      

Grethe Irring Pedersen og Ruth Kaae genopstiller ikke. 

Eventuelt 

musikalsk underholdning. 

Se tilmelding og tilmeldingsfrist i februar nummeret af Nyheder fra Folkehuset. 

PS. Valg til bestyrelse: 

Dette er en kraftig opfordring til, at nogen melder sig til bestyrelsesarbejdet. 

Rådet arbejder efter Vedtægter for råd i Folkehuse i Aarhus Kommune. 

På brugerrådets vegne, 

Ruth Kaae





FOLKEHUSENE 

Folkehusene i Aarhus inviterer på 

suppe, varme og hyggeligt samvær. 

Suppen serveres til frokost alle 

hverdage i december og januar. 

Find dit nærmeste folkehus med café på 

SUPPE MED BRØD 

2) KK 
y me 
eer eta:  





  

Så starter vi igen på et nyt år. Vi har lige overstået alle julefrokosterne og 

den usunde julemad, så der må være mange pensionister, som virkelig 

trænger til at komme i gang med lidt motion. 

Her er et godt tilbud. Hver tirsdag eftermiddag er vi en gruppe, der spiller 

bowling i Bowling Fun, Viby. 

Vi mødes i Folkehuset Harlev kl. 12-1215, hvor vi fylder de nødvendige 

antal biler og kører til Viby. 

Vi spiller bowling fra kl. 1300 til 1430, hvorefter vi kører tilbage til 

Folkehuset. Her samles vi om kaffebord med kager eller ostemadder. 

For alt dette betaler vi pr. gang 90 kroner. 

En dejlig eftermiddag, som alle kan deltage i, uanset om de har været 

sportsudøvere, eller blot trænger til at røre sig lidt. 

Har I lyst til at prøve bowling, tilbyder vi nu en gratis dag, så i kan se, 

om det ikke lige er noget for dig/jer. 

Ønsker i yderligere information og gerne vil prøve, så kontakt en af os 

Anton Nielsen, tlf. 40 89 15 34 

Erik Petersen, tlf. 61 75 24 04 

 





  

    

  

Menuplan Folkehuset Harlev Januar 2023 

ESE eS OE LE 

    

   
      
    

  

Fr 
med syetej 

  

"Dampet torsk med sennepssovs, 
EET, æg og rødbeder, 

Tirsdag 3/1 

Onsdag 

         

        
   

         
   

   

“Kalkuncuvette med eariofler — Risengrød med 
og sovs kanelsukker 

  

Torsdag 5/1 

Fredag 

Mandag 

  

Brunkal med flæsk, sennep og 
[ødbedEr syltetøj 

elie Fyey| 11/4 Hussartsteg med kar fe iy sovs og | i: Sherryfror yfrom nae 
JR En PADS RER me med flødeskum 

Torsdag 42/1 Enebærgryde med Kartoffelmos | TUR Mo US ze] med 
Jer 

EEC UIS/ |Kylling med bacon, ’Sovs|og karsten] I Mannagrøa med 

Tirsdag BETNOR    

  

      

  





Menu Folkehuset Harlev J. 

Januar 20235 

LEGET I 16/1 IN 

  

          

  

| Pandekager med 

syltetøj 
Gule ærter med Sne nakke, 
sennep og rødbeder —, 

  

Tirsdag 47/1        
   

   

  

    

   

  

    

   

    

  

Se irsgrys ad Yme nro” 
aul Se MEAS nee ee Be, ie t ade he ae 0 eet ae oats it: \ [ S 

Torsdag “49/1 Fiskefrikadeller med versillesovs, Æblekage med 
flødeskum | kartofler og råkost 

Fredag as ENE 

  

NETTE 23/4 | Gronne deller med kartofler ogsovs | Ree med 
i fe cat GER EK kapelsukker. 

Tirsdag “24/1 Klarsuppe med kød og melboller " Tarteletter med 
fans | i asparges 
en a Pee Onsdag 

  

Farseret pc porre med kartofler og Sovs Bagt fresken 
med [lgdeskum 

  

Torsdag 26/1 

  

Fredag 

Mandag





Det sker 

  

i Folkehuset Harlev Januar 2023 

Ugedaa: Data: Tid: Tekst: 

Mandag 02. 12.00 Spisegruppe hver mandag 

Hvis du ikke selv komme på Næshøj 

så kan du blive hente af bussen. 

(ikke kørestole) kontakt Inger Graversen. 

Tirsdag 03. 09,°° Yoga hver tirsdag 

Tilmelding til Jytte Grave 

Tirsdag 03. 19.90 Sang, fælles sang d. 1. tirsdag i måneden. 

Kontakt: Aase Rasmussen 

Onsdag 04. 12.00 Spisegruppe hver onsdag 

i cafeen. Kontakt: Inger Graversen 

Torsdag 05. 09,9 Træværkstedet, hver torsdag 

Henv. til Erik Eriksen 

Torsdag 05. 09,30 StolegyMnastik i lille sal, hver torsdag. 

9,30 — 11.00 tilmelding nødvendigt. 

Torsdag O5. 12.29 Torsdag - tur med bussen 

Kontakt Birgit på kontoret 

Onsdag 11. 0920 Nytårskur i Caféen 

” Folkehuset Harlev 

Alle er velkomne 

Torsdag 12. 13,20 Folkehuset Harlev, Husorkesteret spiller hver 
torsdag i cafeen. 

Kom og hør god musik 

i (cafeen) Folkehuset Harlev 

tif.: 21 99 69 97 

Fredag 06. og, 20 Ud i det blå med bussen, max. 8 deltagere. 
(ikke kørestole) d. 1. fredag i måneden. 
Se opslagstavlen v. receptionen. 

Fredag 06. 09,90 De Kreative Damer/Mænd i Aktivitetsstedet 
kontakt Winnie Sehested 

Hver fredag 
as





Det sker 

i Folkehuset Harlev Januar 2023 Sy = 

  

Ugedag: 

Søndag 

Søndag 

Tirsdag 

Torsdag 

Tid: 

1420 

1490 

145 

17.30 

Tekst: AAD Wa 

Sendagshygge i cafeen 

den 2. søndag i måneden 

Alle er velkomne. 

Banko, Bussens venner 

i cafeen 

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

Gudstjeneste i lille sal 

u/sognepræsten 

den 3. tirsdag i måneden 

Dorthe serverer: Mexicansk mad med tilbehør 

kl. 17.30-19.45 tilmelding senest d. 20. januar. 

Tilmelding og betaling i cafeen 

85,00 kr. pr. kuvert 

Kunst & Kultur Næshøj: 

Månedens kunstner: 

I januar og februar måned 2023 udstiller 
Christina Monrad 

(flere medlemmer var i august 

til Krea-aften i Christinas værksted 

Christina er kendt af flere medlemmer, 

som var til "tuschballader" i hendes værksted.) 

Fremtidige arrangementer: 

| 2023 kommer nye kunstnere og udstiller deres værker, bl. a.: 

Lærke Egefjord 

Erik Boye 

Kitte Laursen 

Anne Grethe Dumont 

ch-ballade 4 

 





Priser i caféerne i 2023 
  

Middags- og frokostretter 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 middagsret 52,00 

1 dessert 24,00 

Dagens frokostret (fra) 36,00 

Sandwich bolle m/fyld 36,00 

Salat pr. 100 gr 12,00 

Smørrebrød 

Alm. smørrebrød 2 stk. pålæg 20,00 

Smørrebrød 4 stk. pålæg (luksus) 32,00 

Franskbrød 2 stk. pålæg/ost 28,00 

Pålæg pr. skive 5,00 

Ost pr. skive 5,00 

Smør brik 4,00 

Brød og kager 

1 helt franskbrød 750 gr 26,00 

1 stk. franskbrød med smør 5,00 

1 stk. franskbrød uden smør 3,00 

1/1 stk. rugbrød med smør 5,00 

1/1 stk. rugbrød uden smør 3,00 

1/1 bolle uden smør 6,00 

Kaffe og kage 

1 kop kaffe 7,00 

1 krus kaffe 10,00 

1 kande kaffe/te 30,00 

Dagens kage fra 12,00 

Flødekage/kage m. creme fraiche 18,00 

Trøfler dagspris 

Lagkage med pynt 10/12 personer 165,00 

100 gr småkager 20,00 
    Drikkevarer      





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Alm. øl 20,00 

Sodavand 0,33 15,00 

Sodavand 0,50 22,00 

Rødvin/hvidvin 75 cl 100,00 

Rødvin/hvidvin 25 cl 40,00 

Vin pr. glas (hvor stort er glasset) 25,00 

Snaps 35 cl 125,00 

Snaps pr. glas 2 cl 20,00 

Kildevand 10,00 

Arrangementer 

Kaffe/te og kage 25,00 

Kaffe/te og fldekage 32,00 

1 pose kaffebønner 500 gr 75,00 

Frostmad (kød, sovs, grønt - en rest fra dagens middag) "vurdering" 25,00 (30,00) 

Serviceopgaver (Når maden ikke købes i caféen) 

Opvask efter arrangement pr. person 15,00 

Køb af duge og servietter pr. person 15,00   
  

  

 





Mandags-spiseguppens 

Traditionen tro holdt vi 

den 5. december jule- 

frokost i ”Mandags- 

spisegruppen”. Der var 

mødt 17 dejlige men- 

nesker op til arran- 

gementet, og vi startede 

med sangen ”Glade Jul, 

dejlige Jul” 

Ved frokosten blev der 

serveret lakseruller og 

Skinkestænger med til- 

behør bestående af salat 

og æg. Det var en god 

frokost — Tak for det Dorthe. 
= mæ —— 

  
my Efter middagen gik vii gang 

~ med pakkeleg, og der var en 
»  veeldig god stemning under 

denne leg. 

Herefter fik vi serveret 

kaffe med vandbakkelser. 

Det var en hyggelig 

eftermiddag, der sluttede 

med sangen ”Nu er det jul 

igen”, 

Tak til alle de fremmødte 

med ønsket om en god jul 

og et godt nytår. 

Inger, Elly, Else og Margit  





Onsdag den 7. december havde | 

Folkehuset Harlev besøg af ”Spire kor 

og børne kor” ledet af organist og El 

korleder Knud Haahe Bagge. 

Optoget bestod af 28 børn med krone HA 

og lys på hovedet, der kom syngende ?/Åt 

ind i caféen med sangen ”Santa Lucia” 7 å, 

til stor glæde for beboerne, der var HØ 

samlet der. Dejligt indtog, som flere 7 

beboere var en del rørte over. : 

I caféen stod børnene i flok og sang fl 

flere forskellige julesange, og derefter 

var der fællessang med de fremmødte.   I forbindelse med arrangementet blev 

der serveret æbleskiver, saftevand og kaffe. 

En rigtig hyggelig eftermiddag. 

Margit 

 





Julefrokost 
Årets sidste spisesammenkomst for beboere i Harlev 
skete 8. december i caféen i Folkehuset. Der var dækket 
op på fem borde i ret forskellige størrelser med røde 
juleduge, røde servietter, fine juledekorationer og lys 
der glimrede uden at være levende. 

Dorthe Virring bød på julemad med tilbehør. Det må 
siges at være en succes, da der var 82 tilmeldte til denne 
sammenkomst. 

  

Det var en rigtig hyggelig aften, hvor der var ta'selv bord med hvide sild, 
æg og rejer, tarteletter, flæskesteg med rødkål, diverse oste, og til sidst kaffe 
med småkager. Ingen gik sultne hjem. Det var en rigtig hyggelig aften og 
snakken gik ganske glimrende ved hvert et bord. 

Disse spisesammenkomster som Dorthe efterhånden har arrangeret en del af 
er ganske populære. Vi (deltagerne) får en god middag, eller hvad Dorthe 
nu finder på, og man mødes og hygger sig sammen. 

En deltager siger tak for en dejlig aften. 

 





Harlev-Framlev Pensionistforening 
Den 9. december kl. 14 var der 'JULESTUE' i Caféen med Harlev- 

Framlev Pensionistforening. Det var en hyggelig eftermiddag — 

først med oplæsning fra “Ved Julelampens 

Skær” af Annette Bjerrum, som 

levendegjorde historierne med sit 

engagement. Bagefter var der kaffe/te og 

dejlig julekage samt småkager og 'snolder'. 

Eftermiddagens højdepunkt var nok 

& amerikansk lotteri med 

mange og flotte 

i sponsorgevinster — det 

i gjorde virkelig lykke for 

4 de ca. 30 fremmødte 
deltagere. Alt i alt en rigtig hyggelig eftermiddag 

med en god stemning og ønske til alle om en 

rigtig GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR. 
Pbv. Lisbeth Johnsen 

   

 





(rets 
Januar står for døren 
v. Lone Hindø., Harlev. Præst og byrådsmedlem. 

Hvorfor hedder årets første måned januar? Vi skal 

helt tilbage til de romerske guder og have fat i 

guden Janus. Han havde to ansigter. Et ansigt 

kiggede frem og et andet tilbage. Og sådan er det 

netop ved årets første dage. Vi kigger tilbage på 

2022 og tænker over, hvad der skete. Og vi kigger 

frem mod 2023 og tænker: hvad skal der mon ske? 

  

Jeg kiggede forleden rundt i min stue her på Kettingvej. Hvor har nogle 

mine møbler en lang historie, som jeg ser, når jeg tænker tilbage. I den 

fjerne ende står et højt, gammelt skab. Det blev engang lavet til det helt 

gamle rådhus i Ringkøbing. Da man der skulle have nye møbler, kom skabet 

ned på elværket, hvor jeg boede med mine forældre, og hvor min far 

arbejdede. Da man også der skulle have nye kontormøbler, fik mine 

forældre det og levede fint med det i mange år. Det rummede min mors 

fineste porcelæn. Så rejste det til Tåstrup i mange år, havde en kort tid i 

Sabro hos min datter, og nu er det flyttet til Harlev for to år siden. 

Når jeg besøger unge forældre, ser mange af deres stuer nye og fine ud. 

Lyse, lette møbler. Men ofte er der et eller andet møbel, som Mine øjne 

falder på. Et gammelt møbel. Og når jeg så spørger til det, får jeg møblets 

historie. Jeg får en fortælling, som gang på gang også er en 

slægtsfortælling. Om tilhørsforhold til måske bedste- og oldeforældre. Så 

slægtens historie lever i de nye, unge stuer. 

Forleden læste jeg i et boligmagasin, som lå på bordet. Hvor var der dog 

meget smukt! Fine møbler og tekstiler, der matchede hinanden. Sådan ville 

jeg gerne bo, strøg det igennem mit hoved. Men så kiggede jeg mit hus 

igennem, og her kom jo næsten hele min familie vandrende.





Et gammelt hvidt spejl hang for omkring 65 år siden over håndvasken hos 

min bedstemor. Spejlet er gulnet, ja, det ser faktisk ud, som om jeg har 

spindelvæv overalt i ansigtet, når jeg ser mig selv. Men det fortæller dejlige 

historie om en varm bedstemor. Den klinkede vase fra min tipoldemor på 

øen Hindø i Stadil Fjord. Og den lille grønne slagbænk, som ”kun” er godt 

70 år gammel. Med navnene Lone og Karen, min lillesøster. Slagbænken 

rummede vores fælles legetøj og rummer i dag mine børnebørns legetøj, 

som de dog for længst er vokset fra. Jeg kunne blive ved med min 

rundgang. Også noget helt nyt er der dog: hvide spisestuestole. Fra IKEA. 

Og nej, jeg vil ikke bo som i boligmagasinerne. Mine møbler er udtryk for 

et levet liv gennem generationer, hvor meget har sin egen historie, og min 

mand og jeg kan fortælle den. Genstandenes proveniens hedder det med 

et fint ord. 

Det gamle rådhusskab er efter mange år blevet genforenet med dragkisten 

og syskrinet, som det blev skilt fra omkring 1968. - Prøv engang selv at gå 

langsomt ind i din stue. Sæt dig måske i et hjørne. Træk dig sådan lidt 

tilbage. Betragt tingene og lyt til den historie, de fortæller. Lyt godt efter. 

Nogle af stemmerne er meget svage; men de er der. - Også på en kold 

januarmåned. 

ark de de ak sk ak sk sk sk kr 

 





Nyt in - 2023 

I sne star urt og busk i skjul; 
det er sa koldt derude; 

dog synger der en lille fugl 

pa kvist ved frosne rude. 

Giv tid! giv tid - den nynner glad 
og ryster de sma vinger, - 
giv tid! og hver en kvist far blad 
giv tid - hver blomst udspringer. 

  

Giv tid! og livets træ blir grønt 
må frosten det end kue 
giv tid! og hvad du drømte skønt, 
du skal i sandhed skue. 

Giv tid! og åndens vinterblund 
skal fly for herlig sommer 

giv tid, og bi på Herren stund, 
- hans skønhedsrige kommer! 

  

  





Telefonnumre og træffetider 
for Omrade 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 | ki. 08.00 - 12.00 Mandag - fredag 

Fysioterapeut 8713 1600 | kl. 08.00 - 15.00 t 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 

Håndværker: Alle ugens dage 
Teknisk Servicemedarbejder | Michael Lundø Jensen | 41857233 | efter aftale Mandag - fredag 

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

Visitationslinjen: Borgere (Behov for at tale med en 
medarbejder, om hjælp, råd og vejledning) 8713 1600 I 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 f 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 

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 8119 

24 425079 

61 3107 71 

29 935959 

29 79 40 03 

29 93 59 59 

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 31 04 

25 56 79 29 

23 82 43 76 

27 248759 

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 
  

 




