
 
 

 
 
 



  

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 
Tirsdag den 7. marts 

kl. 1900 

Violer til mor 
Hermann Hermani | Alfred Holck 

Langsomt følges mor og datter ind i skoven, trin for trin. 
Farerne kun pigen fatter, hendes mor er blind, 

og hun ledes af den lille, som fortæller, hvad hun ser 

pludselig står barnet stille, råber, mens hun ler: 

  

Lillemor, de skønne violer titter frem, 

som et dejligt tæppe her de står, 
li'så blå som himlen, når solen kysser dem. 
Mor, hun smiler for hun ved, at det er tegn på vår. 

  

Lillemor, jeg be'r dig vente lidt på mig. 
for nu vil jeg plukke blomsterne til dig 
Mor, hun holder varsomt violerne hun får 

Kysser ømt sin pige for det første tegn på vår 

  

Duften af de små violer bringer lys i moders sind 
for på forår alle stoler, selvom man er blind. 
Og hun føler solens varme, aner lysets blege skær, 
favner mildt i sine arme, pigen hun har kær. 

Lillemor, de skønne violer titter frem, 

som et dejligt tæppe her de står, 
li'så blå som himlen, når solen kysser dem. 
Mor, hun smiler for hun ved, at det er tegn på vår. 

Lillemor, jeg be'r dig vente lidt på mig. 
for nu vil jeg plukke blomsterne til dig 
Mor, hun holder varsomt violerne hun får 

Kysser ømt sin pige for det første tegn på vår 

  
Aase Rasmussen. 

  
 



Harlev-Framlev Pensionistforening 

75 års JUBILÆUMSFEST 

Fredag den 10. marts 2023 kl. 18:00 

I Folkehuset Harlev / Lokalcenter Næshøj 

  

  

Kom og vær med til at fejre foreningen og få lidt godt at spise, 

inkl. drikkevarer 

og amerikansk lotteri med fine sponsorgevinster 

Musik/underholdning ved 'Syngepigerne' 

Pris kr. 200,- 

KUN FOR MEDLEMMER 
(begrænset antal - 'først til mølle') 

Bindende tilmelding og betaling til 

Gudrun Hansen 

TIRSDAG DEN 21, FEBRUAR 

i Folkehuset Harlev / Lokalcenter Næshøj kl, 9:00 - 11:00 

og 

Nina Guldbek 

ONSDAG DEN 22. FEBRUAR 

i Folkehuset Harlev / Lokalcenter Næshøj kl, 9:00 - 11:00



  

  

Husk. 
Sondag 12. marts 

RL 14:30 

Sondagshygge 
i caféen 

   

  

    

   

  

Lørdag den 19. marts 

Banko 
kl. 14:00 

i Folkehuset Harlev 

   



A Kunst & Kultur Neeshoj 
www.kunstogkulturnzshej.dk AN 4 

Harlev, den 25. februar 2023 

Generalforsamling i Kunst & Kultur Næshøj 
mandag den 20. marts 2023 kl. 19.30 i Caféen på Lokalcenter 

Næshøj. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 

3. Revideret regnskab. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: 
Gunver Madsen, Kirsten Meinicke og Susanne Boutrup 
Alle tre genopstiller. 

Valg af suppleant — Anne Lyager er villig til genvalg. 

Valg af revisor Inger Graversen, som er villig til genvalg. 

Indkomne forslag: 

Eventuelt. 
Lodtrækning. Ce

 
I
A
M
 

Forslag til punkt 7 skal være formanden i hænde senest 6. marts 
2022 til Hanne Sørensen, Sydbakken 25, 8462 Harlev 

(sydbakken25@gmail.com ) 

OBS!! Det er nu tid til indbetaling af kontingent for 2023: 
Beløbet, der stadig er DKK 300,- bedes indbetalt til 

reg. nr. 1915 og kt. nr. 0747-650-039 
Husk at opgive medlemsnr. ved betaling. 

Det vil også være muligt at betale kontant til kassereren lige 
efter generalforsamlingen - eventuelt på mobil pay 

  

Kunst & Kultur glæder sig at udlodde de mange fine kunstværker. Vi 
ser frem til et spændende 2023, hvor alle aftaler med årets udstillere 
er på plads. Er du ikke medlem endnu kan du kontakte Formand 
Hanne Serensen pa mail: sydbakken25@gmail.com eller 

på mobil: 24425079 for at høre nærmere. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 



  

Kunst & Kultur Næshøj 
www.kunstogkulturnæshøj.dk 

Glæd dig til to spændende kunstnere udstiller i Folkehuset Harlev fra d. 20. 

marts til d. 30. april 2023.Nemlig Lærke Egefjord og Jytte Olsen. 

Lærke Egefjord arbejder med billedkunst og beskriver sit arbejde som følger: 
Den Risskov-baserede læge & billedkunstner Lærke Egefjord arbejder med både akvarel 
og akryl, og motiverne varierer fra det helt abstrakte over i croquistegningens flygtige 
udtryk, hvor arbejdsprocessen er intuitiv og stilen let og feminin. 
Favoritmotiver er natur, ofte med afsæt i stranden og skoven i Risskov, dyr & 
kvindekroppe. 
Stilen kan bedst beskrives som et skønt, skørt miks af ekspressionisme og 
impressionisme, krydret med koloristens nysgerrige leg med farverne. 
Læs mere på www.laerkeegefjord.dk 

  
Jytte Olsen har i sit seniorliv genoptaget udfordringerne i gips og beton og har mange 

forskellige udtryk i sin kunst. 

Kunstforeningen glæder sig til at byde medlemmerne til fernisering 
mandag d. 20. marts 2023 kl. 18.30 — 19.30 

Vi byder på et glas vin og kunstnerne vil gerne fortælle om deres arbejde. 
Er du ikke medlem endnu er du også velkommen. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen, Kunst og Kultur Næshøj 

Udstilling på 
Lokalcenter Næshøj - Næshøjvej 41 - 8462 Harlev



Frivilligkonsulent Peter Fritz Tofft 

har truffet en aftale med Århus Symfoniorkester der 
  

Torsdag d. 23. marts kl. 14:00 

møder op i Folkehuset Harlev med nogle musikere fra symfoniorkesteret, 

der vil give publikum en musikalsk oplevelse. 

Håber at mange vil møde op i Caféen og overvære musikken. 

Efter koncerten serveres der kaffe og kage. Alle er velkommen. 

Ruth Kaae 

Vidste du at? 
Aarhus Symfoniorkester har eksisteret siden 1935. 

Vi er Danmarks mest besøgte symfoniorkester. 

Vi bor i Musikhuset Aarhus, hvor vi har vores eget 

spillested, Symfonisk Sal, der har plads til 1.177 koncertgængere. 

Vi spiller koncerter stort set hver uge med nyt program, flere af dem 

med gratis adgang. 

Når vi ikke spiller egne koncerter, deltager vi i projekter med 

Musikhuset, Den Jyske Opera, Det Jyske Musikkonservatorium, 

Aarhus Musikskole, Aarhus Festuge, Smukfest, Aarhus Kommune og 

mange flere. 

Vi spiller gratis skolekoncerter for 10.000 børn årligt, samt gratis 

koncerter for ældre på lokalcentrene.



    
Dorthe serverer: 

d. 30. marts 2023, kl. 17.30 - 19.30 

Kylling/karry suppe med brød 

Kyllingebryst i butterdej m. krydderurter, 

  

stegte kartofler, sovs, bagt selleri, 

valnødder oq grønt. 

Pris pr kuvert 85,00 kr. 

Tilmelding og betaling i cafeen 

Pris 85,00 kr. pr. kuvert 

Senest d. 24. marts 2023 
Sidste tilmelding senest d. 24. mart   

i 
WC 

  

Med venlig hilsen Dorthe 

Folkehuset Harlev, Naeshgjvej 41, 8462 Harlev J.



  

  

Kom til KROLF i Byparken 

  

Ny sæson starter tirsdag den 4. april 2023 kl. 10 

Krolf er et spil, alle kan være med til. 

Du kan møde op på banen og prøve at spille, før du køber udstyr eller 

melder dig ind. 

Vi spiller hver tirsdag kl. 10-12 

og hver onsdag kl. 15-17 

hvor der vil være en instruktør til stede. 

Medlemskab koster 200 kr. om året pr. person. 

Kølle og kugle koster 400 kr. for et sæt. 

Som medlem kan man frit benytte banerne, når man har lyst. 

Vi glæder os til at byde såvel gamle som nye medlemmer velkomne. 

Du kan tilmelde dig ved at møde op på banen. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til formanden 

Henning Jeppesen, tif. 61 11 13 25 

   



  

  

Harlev Fællesråd 

Vi har fået lavet så fin en video om vores skønne lokalområde. Tusind tak 
til alle — virksomheder og privatpersoner — som på den ene eller den anden 
måde har hjulpet med at gøre den til virkelighed. 

Se filmen på Fællesrådets hjemmeside eller på dette link. 

http://www.harlevfr.dk/wp/ 

Ja, sadan sa Harlev jo ud engang. 
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akc kee ER 
Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag   
  

        

      

ATS: | Amagergryde | med! kartoffelmos: ogradbeder — HÆbietærte ed i 
pr | : i | flødeskum) 
2/3 Kartoffelkarry med ris "Tun mousse 

3/3" || Stegt flzesk' med persillesovs, kartofler, NT Pandekager med 
|| n@dbeder og grant _ ___-syltetaj og sukker | 

6/3 Klar suppe med kød og melboller Tarteletter med 
. . høns i asparges 

7/3. || Marbrad| gryde med ris | | | ‘Citronfromage! 
8/3 Stegt laks med hollandaisesovs, Budding med 

kartofler og grønt frugtsovs 

9/3 || Dansk bef medilag, sovs og] kartofler 1 NT Croissant med | 
BEER ies ne | __ hensesalat. | 

10/3 Boller i karry med ris og ærter Blommer med 
i hvid chokoladecreme 

| 13/3, Ribbensteg med radkal, sovs og kartofler | ‘Hyldebzersuppe 
A al d a med tvebakker 
14/3 _ Broccoligratin med skinke Frugtsalat 

| 15/3 || Karbonader med kar ac  Rejecocktail 
ee a bearnaisesovs Salata | : 

16/3 Fiskefrikadeller med persillesovs, Peereteerte med 
___ kartofler og grent rl cremefraiche 
17730 | Butter’ chicken) med ris og grant | Keermemesikssuppe med 

| DE | flødeskum og rosiner 

20/3. Kogt torsk med sennepssovs, Red sagosuppe 
__kogt aeg og redbeder med svesker 

21/3 | Gransagsbeffer med tomatsovs, FEblekage med 
_kartofler og zerter flødeskum 

22/3. Husarsteg med vildtsovs, Sherryfromage 
kartofler og baconbønner med: flødeskum 

| 23/3 || Kyllingekarry suppe\med brad, . | Frugtgrad med| 
pe ne eerie y: sts mælk og fløde: 

24/3  Grillkglle med kartoffelbade, sovs og grønt Koldskal med 
kammerjunker | 

27/30 [Stegt lever med blødeløg! kartofler og sur] Aspargessuppe) 
men EEN RØRTE med kadboller 

28/3 Frikadeller med grønærter og kartofler Æblekage med flødeskum 

| 29/3 || Paprikagryde mediris og/kartofler | Ymerfromage med frugt 
30/3 Teerte med salat Maskeret blomkal 

med rejer 

31/3, || Fiskefilet med  persillesovs' og kartofler | Budding 
med frugtsaft 

 



Det sker 

i Folkehuset Harlev Marts 2023 

  

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: 

12,00 

13.70 

09.°° 

09,30 

12.30 

09, °° 

o9.°° 

12.00 

1490 

09,90 

19.90 

Tekst: AM a itso 

Spisegruppe hver onsdag 

i cafeen. Kontakt: Inger Graversen 

Folkehuset Harlev, Husorkesteret spiller hver 

torsdag i cafeen, OBS ingen musik d. 23. marts. 

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 ER 

  

; RED i Folkehuset Harlev Marts 2023 Es 
Roan Ugedag: Dato: Tid: Tekst: WaPo Wade 

Fredag 10. 1890 Forårsfest i pensionistforeningen 

Tilmelding nødvendig. 

Søndag 12. 1439 Søndagshygge i cafeen 

den 2. søndag i måneden 

Alle er velkomne. 

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/sognepræsten 

den 3. tirsdag i måneden 

Torsdag 23. 14.20 Århus symfoniorkester spiller, 

kommer til Næshøj/Folkehuset 

Torsdag 30. 17,39 Dorthe serverer: 

Kylling/karrysuppe m. brød 

Kyllingebryst i butterdej m. krydderurter, 

stegte kartofler, sovs, bagt selleri, 

valnødder og grønt 

kl. 17.30-19.30. 

Tilmelding og betaling i cafeen 

Kunst & Kultur Næshøj 

Marts måned 

Fremtidige arrangementer: 

I marts er der udstilling 

af de kunstværker, 

som udloddes til vores 

generalforsamling 20. marts 2023. 

Lærke Egefjord 

Erik Boye 

Kitte Laursen 

Anne Grethe Dumont  



   
    

    

   

  

    

  

   

      

   

        
     
  

Søges 
Hjælp til at finde borde og stole, 

samt dække og pynte borde 

    
CAFE NÆSHØJ mangler hjælpere til at 

finde borde og stole, samt dække og 

pynte borde til fællesspisninger 

og store arrangementer. 

Sa har du nogle fa timer til overs og vil 

du give en hjcelpende hand med, 

er det lige dig jeg mangler. 

Det er ca. en til to gange om måneden, 

og vil typisk være torsdag ved 16-tiden. 

Andre ugedage kan komme på tale. 

Så kan du afse lidt tid og måske er lidt 

kreativ med bordpynt, 

så er du meget velkommen. 

Har du brug for mere information, 

kan jeg kontaktes pa tif. 41857646. 

Med venlig hilsen 

Dorthe Virring. 

OF “ol ae  



Årsmøde 2023 — Folkehuset Harlev 

62 Harlevborgere deltog i mødet, som blev afviklet i caféen. 

Mødet blev ledet af frivilligkonsulent Peter Fritz Tofft. 

Jens Sønderbæk, leder af folkehusene i Århus Syd, indledte 

med en statusorientering, efter at lokalcentrene sidste ar blev "+ 

ændret til folkehuse. Ved den ændring blev plejehjem og : 

lokalcenter helt adskilt i 2 selvstændige administrationer, og 

folkehusene fik nye visioner, hvis mål er at udvikle 

fællesskaber til gavn og glæde for rigtig mange. Folkehusene 

er således rammen for frivillighed, fællesskabet, foreninger og | 

forebyggelsesindsatser. 

  

Jens Sønderbæk kom med en opfordring til, at man byder ind med idéer og ønsker, så 

brugerne får en oplevelse af ejerskab og ansvar for fællesskaber. 

Næste punkt var Kai Mikkelsen med formandens beretning. Der blev fortalt lidt om 

livets gang i det forløbne år. Bl.a. blev en høstfest for plejehjemmets beboere og deres 

pårørende omtalt. Et af husets problemer er lokalemangel, og der er kræfter i gang 

for at skaffe mere plads, så måske er en lysning på vej. 

Formanden sluttede sin beretning med et håb om, at også 

2023 vil blive et år med masser af liv og aktiviteter. 

Endelig blev der udtrykt tak til de to rådsmedlemmer, der 

har valgt at trække sig. 

Jørgen Simonsen, rådets kasserer, redegjorde for 

regnskabet. Århus Kommune giver et årligt driftstilskud på 

17.000 kr. De bliver brugt til udgifter vedrørende drivhuset, 

velkomsthilsen til nye borgere på plejehjemmet, 

driftsudgifter og arrangementer. 

  

Valg til brugerråd 

Inden selve valghandlingen fortalte Peter Fritz Tofft om vigtigheden af, at der ved 

folkehusene er et brugerråd, som har et CVR-nummer. Et sådant er nødvendigt for at 

kunne modtage kommunens årlige økonomiske tilskud samt søge midler til 

arrangementer og andet. Eksempelvis bidrog Veluxfonden sidste år med midler til et 

træningsredskab i motionsrummet.



  

Afgået fra Brugerrådet er Grethe irring 

Pedersen og Ruth Kaae. 

Nyvalgt til rådet er Eigil Rahbæk, Dorte 

Damm, Gurli Madsen og Hans Jørgen 

Jensen. 

Årsmødet 2023 sluttede med et lækkert 

traktement leveret af caféens 

supervært Dorthe Virring. Et stort 

stjerneskud og øl/vand blev nydt med 

velbehag og megen hyggesnak. 

Ruth Kaae 

 



Fredag den 10. februar havde vi Ole Lauridsen 

på programmet til vort Forårsmøde. Ole var 

desværre blevet syg, men i stedet var vi så 

heldige at Pernille Alstrup Jensen kunne træde 

til med kun én dags varsel. 

Pernille 

underholdt med 

gamle revy- og 

filmmelodier 

samt nogle af de 

gode grandprix- 

melodier. Alt 

sammen noget vi kunne synge med på. 

| Desuden havde Pernille forskelligt 

    
FEE 

«udklædning på” som 

passede til de forskellige 

genrer. 

      

Vi var omkring 45 muntre 

medlemmer + enkelte ikke- 

medlemmer. Det var en 

hyggelig eftermiddag med 

kaffe/te og fastelavnsboller 

— og amerikansk lotteri i 

pausen. 

Pbv. Lisbeth Johnsen



Næshøj Bridge arrangerede Fællesspisning. 

Onsdag den 8. februar inviterede Bridgeklubben til 
Fællesspisning i caféen i Folkehuset Harlev 

Bridgeklubben havde ansøgt om ($18-tilskud) og fået penge 
til at arrangere Fællesspisning, hvor byens ældre og enlige i 
området havde mulighed for at deltage. Arrangementet var 3%, 
med håb om at klubben kunne medvirke til udbredelse af Jf 
kendskabet til Folkehuset og mulighederne for at styrke det ; 
sociale liv blandt ældre. id    Om eftermiddagen blev der afviklet en Bridge-turnering, og x 3 

da denne sluttede, blev der dækket op til spisningen, hvori 5 
72 personer deltog. i 

Dorte serverede middagen, der bestod af en forret: Røget dyrekølle og en 
hovedret: Svinekam stegt som vildt, og til dette et glas vin. Til slut fik vi 
serveret kaffe. Alt uden egenbetaling. 

Else Thøgersen gav den ved klaveret til flere hyggelige sange i pauserne. Det 
blev en rigtig hyggelig aften med megen snak over bordene. 
n tak til arrangørerne Vibeke Nikolajsen og Karen Tanggaard for det gode 
initiativ. 
En festdeltager. 

 



Det dejligste flag 
Lone Hindø. Præst og medlem af Aarhus byråd. 

Så er vi i marts. Månedens navn skyldes, at den er kaldt op 

efter den romerske gud Mars. Han var krigsguden i den aA 

romerske mytologi og var oprindelig guden for frugtbarhed og natur. Og 

netop nu er der tale om frugtbarhed, jodens frugtbarhed. Og i dag herte jeg 

minsandten lerken kvidre. 

Foråret har mange symbolske handlinger over sig. Hver især tror jeg, at vi 

mennesker i vores dagligdag gør noget, som for os er et tegn på den dejlige 

lyse tid, der står foran os. 

For mig er det at hænge vasketøjet op udendørs. Jeg bruger ikke 

tørretumbler, og vinteren igennem er det dog noget besværligt, da det 

kræver mere at få det tørt. Men mit bryggers er lunt. 

Jeg anerkender dog fuldt ud over for min datter, at det ville gå hurtigere, 

hvis jeg blot tumblede det, men noget ville gå tabt. 

Når så tøjet er tørt, skal det lægges sammen. Specielt kan jeg godt lide at 

lægge duge og sengelinned sammen. Min mand hjælper mig med de store 

stykker, og vi kan begge huske, at vi som børn hjalp vores mødre og 

bedstemødre med det samme. 

Duge har deres helt egen måde at blive lagt sammen på. Her skal man 

nemlig huske, at når dugen lægges på bordet, skal folderne have en 

bøjning, så de er symmetriske omkring midten. Mon nogen af de unge 

kvinder i dag ved det? Jeg tror et faktisk ikke. Men for mig et det en del af 

slægtens overlevering, fra mor til datter til datter osv. 

Og lagnerne skal strækkes. Min mand og jeg smiler altid til hinanden, når 

vi gør det. Og husker på vores barndom. Ak ja, jeg kunne skrive side op og 

side ned om vasketøjets hemmeligheder og glæden ved ikke at bruge en 

tørretumbler. - En tørresnor med bleer ser man ikke så ofte mere, da 

engangsbleer har taget over. Men småbørnstøj, der blafrer for vinden, er et 

dejligt syn. Prøv at læse Piet Heins digt om det en andet sted her i bladet. 

 



Piet Hein 

Det dejligste flag. 

Jorden er broget. Den flammer af flag, 

en farvefanfare i solskinnets dag. 

De blafrer i blæsten med smældende pragt 

og forkynder nationernes storhed og magt: 

Ret eller uret, det gælder min sag, 

mit rige, mit flag. 

  

Men det dejligste flag på den levende jord 

er det brogede barnetøj trukket på snor. 

Tyst løfter det højt over fjendskab og had 

et banner som ikke vil skille os ad. 

Det omspænder kloden fra linie til pol 

som livets symbol. 

eg har mødt det i Lapmarkens lysende nat 

mellem koternes kegler og stormkrøget krat. 

Det har vajet på havet i solopgangs glød 

over miners og ubådes lurende død. 

Det flagrer fra pampaens fattigste skur 

mod sydens azur. 

Og jeg så det i Danmark i februars skær 

mellem kulsorte knudrede kirsebærtræer, 

hvor det fangede forårets spædeste lys 

som et farverigt bud om at livet fornys. 

Den selvsamme fane for groende ting 

alverden omkring. 

Må det samle den søndrede verden en dag, 

det brogede barnetøjs fligede flag, 

forene den stridende lidende jord 

under livsviljens tegn om det frodige flor 

af enkle og evige glæder der bor 

i livet som gror. 

 



Hjælp Lokalarkivet - Kender i huset eller ejendommen? 

    
så giv besked til Ole Dyrby eller Aksel Buchard — tlf. 21 75 63 24



Telefonnumre og træffetider: 
Folkehuset Harlev J. 

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

            
  

  

  

  

  

  
  

  

Plejehjemmet Næshøj 

Folkehuset Harlev J. Tlf. 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 
DX pebir@aarhus.dk Onsdag Lukket. 

Plejehjemmet Næshøj Navn Tlf. nr. 

Driftschef Susanne Johanne Pedersen 
Forstander Majbritt Bjerregaard 4187 4848 Mandag - fredag 

Petersen 

Viceforstander Silje Ramona Nielsen 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. Alle 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 

KI. 09.00 - 12.00 
KI. 16.00 - 17.00   

mandag - fredag 
Personlig henvendelse: 

mandag - fredag 
torsdag 

  

Opdateret februar 2023 Folkehuset Hartev 

  

  
 



  

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 8119 

24 42 50 79 

61 3107 71 

29 93 59 59 

29 79 40 03 

29 93 59 59 

20 47 55 76 

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 24 29 42 

60 19 09 86 

40 27 3104 

25 5679 29 

23 82 43 76 

27 24 8759 

27 20 70 68 

61 74 96 68 

5191 2049 

40 83 3112 

    Bestilling af lokaler i Folkehuset Harlev: 

Lea Bonde 

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

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


