
  

SERGE VER 
ed i Pass 

Yet, 

    
peger i 
nt OO nme ge DE 

       



  

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. 

  

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.



  

  

Husk 
Fællessang i Caféen 
Tinsdag den 7. felvwmar 

kl. 1900 

  

Når vinteren rinder i grøft og i grav 

1. Når vinteren rinder i grøft og i grav, 

og rugens krøllede blade 

sig ranker i solen som spejles i hav, 

jeg griber med længsel, knap véd jeg deraf, 

min hakke, min skovl og min spade! 

  

2. Jeg hvæsser på stenen den rustnede æg 

og retter den bøjede plade, 

så springer jeg uden for mur og for væg, 

hvor marken har klumper, og mosen har klæg, 

med min hakke, min skovl og min spade! 

  

3. Jeg lytter til vårens syngende kor, 

til lærken, den jublende glade, 

vi kender hinanden fra som'ren i fjor, 

den kvidrer, jeg grøfter og graver min jord 

med min hakke, min skovl og min spade! 

4. Når solen går ned i et luende bål 

bag lynghedens vidtstrakte flade, 

jeg retter min ryg, og jeg skimter et mål, 

da blåner og blinker det blankslidte stål 

i min hakke, min skovl og min spade! 

  

Aase Rasmussen. 

   



  

FORÅRSMØDE 

Fredag den 10. februar 2023 kl. 14:00 
i Folkehuset Harlev / Lokalcenter Næshøj 

Sproget i 'Matador' - og i dag 

Foredrag med Ole Lauridsen 

Ole vil i foredraget grave mere i sproget og se på, 

hvad det siger os ca. 3 generationer efter seriens tid. 

Afspejler sproget tiden og dens mennesker - dens 

sprogbrug/sprogbrugere? Er der særlig påfaldende 

ord, vendinger og udtryksformer? 

Forstår et moderne (ungt) menneske Matador-sproget? 

Hvilken udviklinger i sproget kan vi finde frem. 

Det bliver en spændende rejse gennem næsten 100 års dansk 

i Fe] 

SVT 
(rr 

  

Der serveres kaffe/te og kage - pris kr. 40,00 

Amerikansk lotteri 

Tilmelding til Nina Guldbek tif. 21 81 42 65 

SENEST DEN 3. FEBRUAR



  

  

Husk. 
Søndag 12. februar 

KL. 14:30 

Søndagshygge 
i caféen    

Folkehuset Harlev 

a Kom og fa et par hyggelige timer 
CA) i et godt selskab 

  

B ns Venner 

    

Søndag den 19. februar 

Banko 
RL 14:00 i 

Folkehuset Harlev 

     



  

TØJBILEN V/ JYTTE NYGAARD 
  

NØJE UDVALGT TØJ MED FOKUS PÅ KVALITET OG PASFORM 
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Mandag d. 13. februar 

kl. 10.00-12.00 Næshøj     
  

jyttenygaard@togjbilen.dk 61 68 97 81
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Dorthe serverer: Amerikansk mad 

d. 16. februar 2023 

KI. 17.30 - 19.30 

Pulled pork burger med coleslaw, 

bagte kartofler og dip 

Dessert: 

Cheesecake med ananas og cookies 

Pris pr kuvert 85,00 kr. 

Tilmelding oq betaling i cafeen 

Pris 85,00 kr. pr. kuvert 

Sidste tilmelding senest d. 10. februar 

Med venlig hilsen Dorthe 

Folkehuset Harlev, 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 

Tlf. 2124 0935 

      

   

  

  

 



Alle inviteres hermed til årsmøde 

Program for mødet: 

S
O
W
 
P
W
N
 

P 
Årsmøde 2023 - Folkehuset Harlev 

Årsmødet afholdes 

20. februar 2023 kl. 17 

i Caféen i Folkehuset Harlev - 

stemmeret har alle over 18 år.       "'Folkehuset Harlev 

Brugerrådet 

Velkomst ved formand Kai Mikkelsen. 

Valg af dirigent. 

Orientering v/ frivillighedskonsulent Peter Fritz Tofft 

Formandens beretning v/Kai Mikkelsen 

Redegørelse for årsregnskab v/Jørgen Simonsen 

Valg af bestyrelse. Grethe Irring Pedersen og Ruth Kaae genopstiller ikke. 

Eventuelt 

Brugerrådet er vært ved et traktement - derfor tilmelding senest 9. feb. til 

Grethe Irring Pedersen: Tlf. 29 82 15 27 eller e-mail: irring@klix.dk 

Ps. Grib muligheden — meld dig til bestyrelsen og fa indflydelse pa vores lokale 

Folkehus 

Veer med til at udvikle lokale aktiviteter og tiltag 

Vær med til at støtte op om de mange selvkørende grupper 

Vær med til at støtte op om Caféen — Folkehusets omdrejningspunkt 

Vær med til at gøre Folkehuset til en vigtig faktor i HARLEV - 

FÆLLESKABETS BY 

På brugerrådets vegne 

Ruth Kaae



  

  

JUBII... 2 
Så starter vi igen med dansegymnastik. 

Vi har endelig fundet en instruktør 

Helle Vase starter holdet op: 

Mandag den 23. januar kl. 14.00. 

  

4 
Haber i har lyst til at være med. 

     



Hjælp Harlev lokalhistorisk arkiv 
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Kender i dette hus eller denne ejendom?    
 

t lokalarkivet eller Aksel Buchard Kontakt 

tlf. 21 75 63 24



  

|. |] Menu Folkehuset februar 2023 aaa | 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag I 

Fredag 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag   

met 

9/2 [Forloren hare med kartofler og rødkål 

[15/27 [Stegt fk 

    

Millionbøf' med kartoffelmos - 

2/2 "Stegt AS med stuvet spinat 
og kartofler 

13/2 Hvidskålsuppe med sprængt nakke 
sennep og rødbeder 

Fj ii : 

= i 

6/2 Hamburgerryg med aspargessovs med 
kartofler og guleradder 

12 1 Kylling frikasse med kartofler | 
| ees ee 

" 8/2 GuIsScheUpOS med ‘brad 

I 

“40/2 Tzerte ed 'salat 

1% 
| 
| aac 

"13/2 [Honning kylling med stegte kartofler 
og grant 

14/2 Dampet sej med urter og pikantsovs 

sk med persillesovs    

| Hyldebaersuppe 
med tvebakker 
Jordbærfromage 

| Toast med 
skinke og ost 

"Pærer med 

karamelfløde 

| Hybensuppe med — 
| flødeskum 

Pandekager 
med syltetøj 

|Grensags 

Mannagred | med 
kanelsukker — i 

| 

| Tomatsuppe 
il | med kødboller 
Ymerfromage 
med saftsovs 

"Pæretærte 

4} “med flødeskum 

  

: [linsesuppe med | 

bred |



16/2 

17/2 

20/2 

21/2 

22/2 

23/2 

24/2 

27/2 

28/2 

Menuplan Folkehuset februar 2023 

Bøf med løg og kartofler 

Farsbrød med kryddersovs og kartofler 

Frikadeller: med varm kartoffelsalat 

Fiskefilet med remouladesovs og 
kartofler 
Kalkun cuvette med stegte kartofler og 
SOVS 
Enebzergryde med kartoffelmos 

Gronsagsfrikadeller med persillesovs 
og kartofler 

Blomkalsgratin med skinke 

Mexicansk risret med tacochips 

Kirsebeertrifli 

med fladeskum 

Frugtsalat 

Koldskal med 
kammerjunker 
Ananasfromage 

med flødeskum 

Æblekage 
med flødeskum 
Æg og rejer 

Aspargessuppe 

med. kødboller 

Risengrød 
med kanelsukker 

Tun mousse 

med brød 

 



Det sker 

i Folkehuset Harlev Februar 2023 Gr 

  

Ugedag: 

Onsdag 

Torsdag 

Torsdag 

Torsdag 

Torsdag 

Fredag 

Fredag 

Mandag 

Mandag 

Tirsdag 

Tirsdag 

Dato: 

Ol. 

02. 

02. 

02. 

02. 

03. 

03. 

06. 

06. 

07. 

07. 

Tid: 

12,90 

13.39 

09,0 

09,30 

12.30 

09.°° 

09. 

12.90 

1490 

09,00 

19.90 

Tekst: Ae ww Wed 

Spisegruppe hver onsdag 

i cafeen. Kontakt: Inger Graversen 

Folkehuset Harlev, Husorkesteret spiller hver 

torsdag i cafeen. 
Kom og her god musik 

i (cafeen) Folkehuset Harlev 

Alle er velkomne. 

Træværkstedet, hver torsdag 

Henv. til Erik Eriksen 

Stolegymnastik i lille sal, hver torsdag. 

OBS alt optaget, venteliste 

Torsdag - tur med bussen (handle) 

Kontakt Birgit på kontoret 
tif.: 2199 69 97 

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

De Kreative Damer/Mænd i Aktivitetsstedet, 

hver fredag 

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. 

Dansegymnastik i lille sal 

Hver mandag kl. 14.00 

Henv. til Karen Margrethe Larsen 

Yoga hver tirsdag 

Tilmelding til Jytte Grave 

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

Kontakt: Aase Rasmussen



Det sker 

i Folkehuset Harlev 

SØ 
ler 

tk Februar 2023 He JHA} 

  

Ugedag: Dato: 

Søndag 12. 

Mandag 13. 

Torsdag 16. 

Søndag 19. 

Tirsdag 21. 

Kunst & Kultur Næshøj 

Månedens kunstner: 

2. januuar — 28. februar 

Tid: 

147 

9.90 

17.20 

1400 

145 

Udstiller Christina Monrad 

(flere medlemmer var i august 

til Krea-aften i Christinas værksted) 

RA AAR NK 
Tekst: HUW Law Wee 

Sendagshygge i cafeen 

den 2. søndag i måneden 

Alle er velkomne. 

Tøjbilen kommer 

Se opslagstavlen 

Alle er velkomne. 

Dorthe serverer: Amerikansk mad 

kl. 17.30-19.30 tilmelding senest d. 10. feb. 

Tilmelding og betaling i cafeen 

85,00 kr. pr. kuvert 

Banko, Bussens venner 

i cafeen 

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

Gudstjeneste i lille sal 

v/sognepræsten 

den 3. tirsdag i måneden 
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'Slip din'kreative energi løs med 

Tusch-ballade 

OM 

        
  

    
   

   i 
7 

      
    

  

Christina Monrad 
we



  

  

    
Juleaften 2022 i Folhehuset Harlev 

Den 24. december var der en fin juleaften i caféen her på Næshøj. Bordet 

var flot pyntet af Inger Graversen og maden var der som sædvanlig ikke 

noget at klage over. Dejlig and og flæskesteg og hvad dertil hører. Ris a la 

mande med 4 mandler, og jeg var en af de heldige til en mandelgave. 

Vi var 14 beboere og 5 plejere samlet til spisning, og hvilke 5, de var om 

os hele tiden, om vi skulle have hjælp eller manglede noget o.s.v., så en 

stor tak til Sara, Malena, Basil, Marven og Ahmed. I kan godt være jeres 

arbejde bekendt. 

Tak for en hyggelig aften og godt nytår til alle. 

Anny Holst 

  

Fastelavn 

Fastelavn en fest for børnene. Hvad betyder fastelavn, 

Fastelavnssøndag ligger altid syv 

uger før påskedag, der falder den 

første søndag efter den første 

fuldmåne efter forårsjævndøgn. 

Det betyder i praksis, at det er 

fastelavnssøndag mellem den 1. 

februar og den 7. marts. 

  

Fastelavn kommer af det oe 
plattyske "vaste lavent" eller | 

"fastelabend", der begge betyder aftenen inden fasten. Karneval derimod 

stammer fra latin "carne vale", der betyder "farvel til kødet" altså igen en 

henvisning til den 40 dage lange faste, som starter lige efter fastelavn. 

I dag er fastelavn en fest for børnene, hvor de klæder sig ud og slår katten 
af tønden, inden det er tid til at kåre årets kattekonge og kattedronning. 

   



oh Kunst & Kultur Næshøj 
www.kunstogkulturneeshg@j.dk 

Der er fuld fart pa farverne, nar Christina Monrad udstiller i Folkehuset Harlev 

fra d. 2. januar til d. 28. februar 2023. Pa udstillingen kan man opleve bade 
naturalistiske akvareller, eksperimenterende tuschmalerier, akrylmalerier pa 

lærred og små skulpturelle værker lavet af gamle bøger. 
Christina har også forvandlet gamle søkort til stjerne skulpturer. 

  

Christina har sin egen malerskole, Kreativenergi.dk, hvor hun underviser 

både børn og voksne. 

Flydende tusch er et gennemgående materiale i mange af værkerne. De 
flydende farver giver et element af kontroltab, som fantasien kan tage afsæt i. 

Alle er velkomne til at besøge Folkets Hus og se udstillingen. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, Kunst og Kultur Næshøj 

Udstilling på 
Lokalcenter Næshøj - Næshøjvej 41 - 8462 Harlev



Stort rykind i Folkehuset Harlev 

Nytårshattene var lige blevet lagt til 

side, da der den 2. januar var stort = 

rykind i Folkehuset Harlev. Mellem tres 

og halvfjerds nysgerrige og spændte 

mennesker havde fundet frem for at VRAG 
deltage i ferniseringen af Christina Ål 
Monrads udstilling. Der blev fundet 

stole og glas, så alle kunne sidde ned og 

nyde et glas vin, mens Christina 

præsenterede sin udstilling. 

  

udstillede værker 

Udstillingen omfatter tre grupper af værker, der er tusch-ballader, 

akvareller og papirfoldninger. 

AN Det var nok tusch-balladerne, der tiltrak 

sig størst opmærksomhed.  Tusch- 

balladerne er farvestrålende og sjove i 

deres skæve og humoristiske udtryk. En 

stor del af medlemmerne af Kunst og 

Kultur Næshøj var i 

eftersommeren på tur 

til Christinas værksted 

i Låsby og fik selv lov at 

prøve kræfter med 

teknikken.    
Pingviner i parringsdans — til højre ses hvordan tusch-balladen startede. 

Mange kom hjem med fine produkter, men nok ikke nogen, som overgår 

de tusch-ballader, som Christina viser på udstillingen. Under hvert værk er 

vist, hvad der har været udgangspunktet. Den lille detalje gør det om



muligt endnu mere spændende at se de udstillede værker og endnu mere 

beundringsværdigt, hvad det er endt med. Man kan kun blive glad af at se 

på tusch-balladerne, og de fremkaldte da også både beundring og smil på 

læberne, da der blev mulighed for at gå rundt og se nærmere på 

udstillingen efter Christinas fortælling om dens tilblivelse. 

En anden del af udstillingen 

består af akvareller. Christina __ 

satte ord på, hvordan hun har fE 
hvilet i sit arbejde med 
akvarellerne. Akvarellerne er | 

noget helt andet end | 

balladerne, og er i sig selv 7. 

stærke i deres udtryk. Endelig ** 
er der papirfoldningerne, som © : 

igen er noget helt andet. Ogsa Ll 
papirfoldningerne udstraler en sprzelsk iderigdom, men med stram styring 

for at sikre de fine foldninger. Christina fortalte, at nogle af hendes 

lærebøger fra hendes andet erhverv som ingeniør, har måttet lægge sider 

til foldningerne. 

  

De, der ikke allerede har besøgt udstillingen, opfordres til at gøre det. Den 

er et besøg værd. Udstillingen vil være i Folkehuset indtil den 28. februar 

2023. Derefter vil der blive udstillet de værker, der vil blive udloddet ved 

generalforsamlingen i Kunst og Kultur Næshøj den 20. marts 2023. 

Susanne Boutrup, Kunst og Kultur Næshøj 

‘Slip din kreative energi løs med 

Tusch-ballade © 4 

  

 



  

Hardlev-Fxamlev Pensionistforening 

Vi var omkring 50 glade medlemmer + enkelte ikke-medlemmer 
som var til "Vintermøde' fredag den 13. januar i Caféen med 
Harlev-Framlev Pensionistforening. 
Det var en dejlig eftermiddag — med fortælling 
om Jeppe Aakjær og Jenle, underholdning og 
syng-sammen med Christian Foged. 
Bagefter var der kaffe/te og blommetærte — og 
amerikansk lotteri med fine gevinster. 
En rigtig hyggelig eftermiddag med en god 
stemning 

P.b.v. 

Lisbeth Johnsen 

  

  

  
Aakjzers Kunstnerhjem Jenle 
Jenle ligger ned mod Astrup Vig ca. fem km øst 
for Jebjerg og ca. 15 km. nord for Skive. Områ- 
det er beliggende på kuperet og skrånende ter- 
ræn ned mod strandengene ved Astrup Vig. 

Jenle er digteren Jeppe Aakjærs kunstnerhjem. 
Jenle blev købt af staten i 1981. 1. januar 2022 
overtog Skive Kommune bygningerne og drives 

af Aakjærselskabet. 

  

Hovedbygningen rummer mindestuer fra digterens tid med offentlig rundvis- 

ning om sommeren. 
I udhuse og stalde er der indrettet møderum — Jenles Forsamlingshus — og 

udstillingslokaler, reception, lade med borde og bænke til publikum, samt toi- 

letter. 
Forpagterlængen er nu indrettet til studiebolig som kan lejes.Ejendommen er 
domineret af kulturmiljøet omkring hovedbygningen, de gamle egekrat, land- 
brugsarealerne og en betagende udsigt over Astrup Vig.Alle bygninger på 
Jenle er tilgængelige og må besøges i det omfang muligt under de normale 
besøgs- og åbningstider i sæsonen. Laden på Jenle står altid åben, også 
gennem vintermånederne. 

Mindestuerne på Jenle er fredet og må ikke ændres i udtryk eller arkitektur. 

  

 



Nytawkur 

Fredag 13.01 kl. 1730 blev 

der afholdt nytarskur i 

Folkehuset Harlev for os, der 

spiller bowling. Vi havde selv 

betalt lidt, og resten var 

overskud fra det, vi havde 

betalt for bowling og kaffe 

siden sommeren. Vi var 33 

deltagere, og alle var mødt op 

i vores fineste puds. 

  

Vi fik en dejlig aften med 

dejlig mad, som Dorthe havde fabrikeret: sild, fiskefileter, tarteletter, 

mørbrad og ostebord. Snakken gik med mange herlige grin, og nogen 

fortalte små vittige historier, alt i alt en herlig aften, der først sluttede hen 

ad kl 23. 

  TT Nu har vi alle det 
|| | nytårsønske, at flere vil 

“wey komme og vere med til 

bowling, da vi gerne vil 

vere flere. Der er jo 

gennem årene faldet en 

del fra, så kom og vær 

| med.     
  

Til sidst en tak til Erik 

' É “lee, og Anton for jeres 

= Sk mæ arbejde med jeres 

tilrettelæggelse af bowling m. v. og arrangering af denne fest. 

Kirsten Jørgensen



Lyset vender tilbage 
v. Lone Hindø, Harlev. Præst og byrådsmedlem 

Vi kan nu se, at dagene er blevet længere. Det bliver 

tidligere lyst og bliver senere mørkt. Det er bare så dejligt. 

Den 2. februar er det kyndelmisse. Det er en gammel 

festdag i kirken, som man også fejrer landet over i kirke 

efter kirke. Jeg følger med i en af aviserne, hvor man hver 

dag kan læse om dagens længde. Så dejligt at læse. 

  

Der er nye ord, som kommer til. Der er også nye ord, som går i glemmebogen. 

Et sådant ord er spadseretur. Det hører jeg sjældent. Slår man ordet op i den 

gamle danske ordbog, får man fin forklaring på en spadseretur: Lystvandre, 

fodvandre. Bevæge sig til fods et sted hen; at gå, undertiden med angivelse af 

retning. Måske dog uden at have et mål. 

Se sådan har jeg det. Jeg lystvandrer. Det er faktisk et godt ord. At vandre af 

lyst. Og det breder sig mere og mere i disse år. 

Min mand og jeg har forskellige spadsereture, som vi skifter imellem. Den 

foretrukne er nok i Ry. Vi parkerer bilen på den store plads ved Kvickly. Herfra 

går der en smuk, nærmest amfiteatralsk trappe ned til Gudenåen og det sted, 

hvor rutebådene ligger i sæsonen. Vi går ud mod lystbådehavnen og følger 

søen helt om til det sted, hvor vi møder Knudsø, hvor der er en bro. Så tilbage 

langs jernbanen og op til bilen. Turen er ikke så lang, så ofte tager vi den to 

eller flere gange. Men smuk er den hele året rundt. I disse dage, hvor jeg har 

en hælspore, vandrer vi dog mindre. 

Når man sådan spadserer af bare lyst, så falder 

snakken så godt. Det er ikke de store beslutninger, der | 

skal tages. Men bare det at have en god ægtefælle f 

eller ven at gå med, er i sig selv en gave. Jeg ved fra 

mange enker eller enkemænd, at det de savner 

allermest ved at være alene, er hverdagens småsnak. 

Det ganske almindelige dagligdags liv, hverdagens É 

gøremål. Ved sådanne spadsereture i Ry med min 

mand er jeg ofte fyldt af stor taknemmelighed ved I 
bare det at lystvandre sammen. 

    
Foto: Gunnar Knudsø 

Folkehuset Harlev



Telefonnumre og træffetider 
Folkehuset Harlev. Næshøjvej 41, 8462 Harlev J. og Plejehjemmet Næshøj tlf. 87 13 47 00 
  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

            
  

  

  

  

  

  
  

  

Folkehuset Harlev J. Tif. nr. 

Leder af Folkehusene Jens Sønderbæk 3071 0742 

Aarhus syd 

Cafe Dorthe Virring 4185 7646 7.00-14.00 Mandag - fredag 

Lokalebooking Lea Bonde 418 73536 

Frivilligkonsulent Peter Fritz Tofft 5157 6908 

Værtinde Birgit M. Pedersen 2199 6997 9.00-12.00 Mandag - fredag 
Xl pebirØaarhus.dk Onsdag Lukket. 

Plejehjemmet Næshøj Navn Tlf. nr. 

Driftschef Susanne Johanne Pedersen 

Forstander Majbritt Bjerregaard 4187 4848 Mandag - fredag 

Petersen 

Viceforstander Christina Brøndum Månsson 4187 3016 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 

Sundhedsenheden Område 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 Ania Cederdorff 4185 4548 Mandag - fredag 

hjemmebesøg 

Håndværker: Navn Tlf.nr. Ålle ugens dage 

Teknisk Michael Lundø 4185 7233 | efter aftale Mandag - fredag 

Servicemedarbejder Jensen 

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 Værkmestergade 15 | 8940 5126 | Tlf. tid sagsbehandler: 

Pensionsafdelingen: 
(Tillæg til folkepension) 

  

8000 Århus C 

    
KI. 09.00 - 10.00 mandag - fredag 
Personlig henvendelse: 
KI. 09.00 - 12.00 mandag - fredag 

Kl. 16.00 - 17.00 torsdag 
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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 

Næshøjrådet 

HF Pensionistforeningen 

Porcelænsmaling 

Rejse- Madklub 2013 

Sanggruppen 

Selvtræner 

Skøre kvinder (Knogler) 

Spisegrupperne 

Stolegymnastik 

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 

Kai Mikkelsen 

Gudrun Hansen 

Kirsten Hansen 

Else Stokholm 

Aase Rasmussen 

Ole Westphal 

Else Kaae 

Inger Graversen 

Helle Gadegaard 

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 

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 9359 59 

20 47 55 76 

30 20 58 80 

22 772007 

22 66 53 65 

22 89 48 95 

61 75 24 04 

22 89 48 95 

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 24 8759 

27 20 70 68 

61 74 96 68 

5191 20 49 

40 83 31 12 

    Bestilling af lokaler i Folkehuset Harlev: 

Lea Bonde 

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

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


