Anledningen til denne udstilling er fejringen af
”800 års dagen for Dannebrog”

Kaj Sommer og Henning Jeppesen – to erfarne veteraner i HIK. Kaj fortæller:
”Efter sammenlægningen i 1960 af de 3 tidligere idrætsforeninger i lokalområdet til en ny
forening under navnet Harlev Idrætsklub ville vi gerne have en ny fane til afløsning
af tidligere faner i de gamle foreninger.
Vi søgte derfor Danmarkssamfundet om en sådan og fik den bevilget i 1970. Den nye fane
blev overrakt os på Valdemarsdagen, d. 15. juni 1970, på pladsen foran Aarhus Rådhus.
Forud for overrækkelsen af den og andre nye faner gik mange tidligere modtagere af faner i
procession fra Aarhus Domkirke til Rådhuset.
Et meget smukt syn på en dejlig sommeraften med aftensolen stadig skinnende over byen.
På Harlev Idrætsklubs vegne modtog Barbara Koch og Kaj Sommer fanen”.
Harlev Idrætsklub ligger i udkanten af Århus
Kommune og dækker byerne Harlev, Framlev,
Hørslev og Tåstrup. Harlev idrætsklub blev dannet
ved sammenlægningen af gymnastikforeningerne
fra disse byer den 1. maj 1960.
Harlev Idrætsklub har i dag over 2000 medlemmer
fordelt på følgende sportsgrene:
badminton, basketball, fodbold, gymnastik,
håndbold, løb og motion, svømning og tennis.
Vi har et af de bedste idrætsanlæg i Århus
Kommune med eget tennisanlæg, idrætshal,
svømmehal, gymnastiksal, multibane og fem
fodboldbaner stillet til rådighed på Næshøj
Idrætscenter.

”Det var som sagt i 1970, og det vil jo
sige, at denne fane har 50 års
jubilæum i HIK næste år. Heldigvis er
den stadig fin og brugbar.
I det daglige bruges fanen mest i
forbindelse
med
den
årlige
gymnastikopvisning i HIK. Men
den må naturligvis også anvendes i
forbindelse med andre af klubbens
arrangementer”.

Harlev Lokalarkiv ”gemmer” 8 forskellige faner, som dækker tiden fra 1885 til mindst 1977.
Fanerne bærer næsten alle såkaldte faneplader med indskrift.
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