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Forældreforening 
*' Beboermøde 
Et samfund bestemmes af de mennesker, der tegner 
det. I et demokvati vælger man de mennesker, der 
skal tegne saml!undets ansigt udadtil. 
I et beboerdemokrati er man selv med til at bestem· 
me, hvoroan dette ansigt skal tegnes . Skall det være 
et samfund, der efter1hånden 'stivner, for indenfor en 
kort årræJ<ike at ende som slUJIIl - skal det være en 
søvn'ig by, hvor ens væsentHgste aktivitet er at bande 
over, at naboen støjer for meget - eller ~kal det være 
et sted, hvor man kan trives, fordi man har en chance 
for at møde ligesindede i en fælles interesse og i et 
aktivt miljø. 

GJtBLLERUPPLANEN byder de måske bedste mu
ligheder nogensinde li Danmark for at bevise, at en 
moderne bebyggelse ikike bare behøver at være fire 
vægge, hvor man er nok i sig 'selv. I løbet af tre år 
flytter 6000 mennesker ind i et nyt miljø, og det er 
en fuldstændig vanvitt>ig t'anke, ,at man kan tilbringe 
mere end halvdelen af sit liv mindre end 10 meter 
fra dem på den anden side alf væggen uden nogensinde 
at finde rud af, at man deler nøjagtig de samme inter
esser. Derlfor må man ud af busken og være aiktiv. 
De 'seks beboere, der har dannet den foreløbige afde
lingsbestyrelse, har 'set det som den vigtigste opgave 
at forsøge at skabe et miljø, der forhindrer, at man 
kiastede lS'in aiktivitet andre steder hen. Vi har på godt 
tre måneder holdt otte oroinære afdelingsmøder og 
et ubal af udvalgsmøder af mere dIer mindre officiel 
karaikter. Vi har diskuteret mange ting, hvoraf de fær
reste er modnet til noget konkret endnu, men der lu
rer ti baggrunden en mængde spirer, som 'vi har arbej
det med og som vi mener vil kunne blive et positivt 
element ihebyggelsen. 

Vi har gjort vore fejl og vi har fået nogle øretæver, 
og det er muligt 'at vi fortjener flere endnu. Vi har 
hørt murren og rygter, der p.gr.a. trediehånds-oplys
ninger eller gisninger fuldstændig har misfortolket 
vore hensigter. 

Der er kun et forum for disse ting - BEBOERMØDET 

Det er enhvers fornøjelige pligt at møde frem. Bebo
ermødet vil byde på redegørelse og forslag til æn
dring af vedtægterne ,fm boligforeningen, og der vil 
blive aflagt beretning fra afddingsbestyrelsen. 
Denne beretning vil omfatte de ting, der er opnået, 
men den vil først og fremmest være interessant ved 
at behandle de ting, der er blevet diskuteret, og som 
man er nået mere eller mindre Langt med, bl.a. hele 
problemet om børnene ,i bebyggelsen, der vel nok er 
det største og alvorligste 'af alle. 
Det er Brabrand Boligforening, der indka1der til det
te årlige møde. Der står i indkaldelsen, at busserne 
vil ,kørebillbage ved titiden. Det skulle nødigt blive 
tilfældet - dertil er mødet alt for vigtigt . Desuden vil 
der - udover dagsordenen - blive mulighed for at 
træffes repræsentanter for igangværende og kommen
de 'aktiviteter. Det drejer sig på det tidspunkt, hvor 
dette skrives, om: Forældreforening, ølbrygning, fo
toklub, uddilugts- og rejseklub, hobbysløjd, teaterfor
ening, haveklub, mooorklub (med eget værk,sted ). Vi 
rol'venter, at der inden mødet og på selve mødet vil 
bl1ve ytret interesse for en eller ande-n bing, og har 
man noget, man gerne vil have sat igang, bør man 
møde fre-m og komme med sine ønsker. 
Derlfor bør man have en po~kers god grund for ikke 
at møde frem den 13. april. 

Knud Dynnes Hansen 
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Raket-affyringsramper! ! ! 
På et møde den 24. marts på Tousgården fik lege
pIadsudvalget af havearkitekt Palle Smith redegjort 
fur hans raniker om legemuligheder både på carport
dæiklkene og på nærlegepladserne. Desuden deltog ar
kitekt Hat1boe og børnenes repræsentanter. 
Beboerrepræsentanterne ned'~tte allerede for et par 
måneder siden et udvalg som skulle se på hvordan 
oarportdækikene, nærlegepladrserne og kæ:l.derrummene 
'kunne indrettes på den bedste må:de, så børn i alle 
aldre roan få mulighed for både udendørs og inden
dørs leg og beskæftigelse. 
Udvalget har i den forløbne vid haft en del møder 
og d~~kuteret meget, og en del planer er der kommet 
ud af det. Der er holdt et børnemøde hvor børnene 
selv snalkikede med og valgte repræsentanter, som nu 
rages med på råd. Børenene havde mange gode forsIag 
som ikke alle var lige lette aot realisere, blandt andet 
må fremtidens arkitekter nok tage i betragtning at 
der vil kommende stol'lbyggeri må afses plads til både 
ra:keH~Hyringsramper og pa'liker med løver og tigre! 

. Desuden foreslog børnene selv, til udvalgets udelte 
glæde, at der på alle legepladser var voksne til stede 
bå:de til hjæ1p og vejledning og til at tage sig af de 
små. 
De forskellige fol1S1ag td indretning af legepladser 
som legep'ladsudvalget har fundet ·frem til, kunne i 
det s1:Ore og hele forenes med de ideer som arkitek
ten gav udtryk for på mødet. 
Indretning af oarportdækkene vil antagelig begynde 
Uitllidddbart efter påske. Det aDslkræikkende eksempel 
med opstillingen af kasser ved blok 5A (Dortesvej 
1-11) og deres dårlige vedligeholdelse, mente både 
udvalget og arkitekten kunne gøres mere attraktivt 
fur både børn og voksne. Der vil på de andre car
portdælk også blive opstillet kas'Ser, men med varie
rende heplantning og i forskellige systemer, så der 
bliver a,f,skærmede lommer til børn at gemme sig i 
og hyggelige pladser for de voksne. Ind imellem be
plantningen er det så udvalgets .tanke, .at der skal væ
re sandkasser evt. som s1:Ore )~kravlegårde«, og halv
tage med tavler til maleIege. Desuden Sikal der natur
l~gvis være borde og bænke til Jrokosuspisende små 
og st:ore. 
Der er mange .andre muligheder og udvalge': har også 
andre planer, men mener at behovet vil vise sig ef
tetihånden som børnene selv kommer på carportdælk
kene. 
Nærlegepladsernt>, d.v.'S. de små legepladser der er 
afsat mellem hver blok, skal også indrettes så snart 
vejret bliver til det. Legepladserne ud mod Sigridsvej 
er .allerede del~i's indrettet, men udvalget foreslog i 
overensstemmelse med en be!>lutning fva et afdelings
bestyreIsesmøde, at de blev nedlagt og .overdraget dl 
haveudvalget, som så kan tage bestemmeLse om deres 

indretning dl roligt grønt områlde. BaUe Srnith syntes 
også det var en bedre løsning, fordi legepladserne er 
for farlige ud mod en befærdet gade. 
Mellem de øvrige blokke vil der blive indrettet en 
s1:Or s'andrk'aslSe med traditionelle legeredSlhber, som 
legepladsudrvalget sandsynligvis får lov til at købe ind 
inden for den fastsatte bcløbsramme. I midten vil 
der blive asfalteret boldbane evt. med basiketballnet 
i forskellige ~øjder og banen s,kal om vinteren over
risles og bruges til Slkøjtebane. Også en byggelege
plads bliver der, og udvalget foreslog at den beplant
ning, der er tænkt shl omgive hver af de t:re lege
plads·grupper ved byggelegepladsen srk:'al danne en del 
a,f børnenes område, således at byggelegepladsen bli
ver udV'idet i længderetningen. Det syntes al1kitekten 
varen god ide og antagelig bliver den indrettet sådan. 
I kæilderrummene der er til disposition ror beboerne 
til fæ'lleslokaler er der natur1igvis også plads til bør
nene. Deres .repræsentanter foreslog selv rum vil f.elks. 
udklredning, evt. i fOl1bind~lse med ophængte papir
ruller til maling, miniracebane, bordtennis, dukkestue 
o.a. Foreløbig venter udvalget 'På flere ideer fva bør
nene selv og regner i øvrigt med at det udmæl1kede 
samarbejdsudvalg, arkitekt og børnene imellem, må 
give sig synlige og gode resultater hurtigst mulig, 
føl's! og f·remmest udendørs i det forhåbentlige snar
Ilige forår. -

Et navn til haveforeningen 
På det 'konstituerende møde for haveforeningsbesty
reIsen torsdag den 2. april i Hans Brogesparlkens sel
skabslokale V'algtes Fru Marna Knudsen, Dortesvej 7, 
tH ful1mand, Sv. Aa. Bay, Jettesvej 23, til næstfur
mand, Frederik Lam!bert, Dortesvej 27 , til kasserer, 
og Hanne Overgaard ttI sekretær. 
Endvidere blev der nedsat et haveudvalg bestående 
af Dion Ohri'stensen, Jettesvej 21 , og Sv. Aa. Bay, 
til at ,forestå større fælles indkøb af frø pJoanter red
skaber m. m. til furdelagtige priser for 'haveejer~e. 
Da det føDste hold haver er ~ovet ,færdige til 1. maj 
og andet hold til 15. maj, vil der på nyt møde man
dag den 6. april blive taget endelig bestemmelse til 
uddeling 'af haverne, hvorefter ansøgerne vil blive un
derrettet !hurtigst muligt om nr., vedtægter, ,kontin
gent m. m. 
Da vi [l1a bestyrelsens side har ment, at haoveforenin
gen skal have et navn før vi ryJkker ind, beder vi de 
af »havefolket«, som har et godt fOl1Slag, om at ind
sende dette til fru Marna Knudsen. Det .oodste for
slag vil så blive præmieret med et gavekort på 100,
b. ti,1 indkøb efter eget valg i Brabrand Isenkram. 
Sidste frist fur mod ragelse af .forslag er 20 . april. 



Olbrygning 

Onsdag den 25. marts holdt »Håndbryggerlauget af 

1970 - Gjellerupplanen« ,stiftelsesfest i Slmvgårdspar

kens ,selsllmbslokale for laugets medlemmer, en del in

teresserede beboere ('som vi forhåbentlig snart ser 

som aiktive medlemmer) samt gæster fra bl. a. boIig

foreningens funktionærs tab, ialt godt 100 mennesker. 

Den festlige optakt var de nyudklækkede bryggeres 

triumftog fra bryggerlokalet på Dortesvej, til fesrsa

len anført af Aarhus Pigegardes tambommajor og 

harmoniol1kestret »Kærne«. Efter underholdning af 

»Kærne« og fællesspisning med udskænkning af ,ad

skirllige liter fadøl, gik dansen til de populære toner 

af Max Mioh's orkester. Aftenens højdepunkt nåedes 

da bryggernes 'læremester Alf Grostøl, under behø

rigt b~fald, uddelte cert~Hk,ater og udnævnre hver en

kelt elev til Håndsvendelbrygger, hvilket iøvrigt giver 

ret til senere at indstille sig ti'! prøve som Under

håndsbrygger. I aftenens løb holdt Danmarks Bryg

gevhek,s nr. l, Eva Hemmer Hansen, et in·spirerende 

oauseri inden de nyudnævnte Håndsvendebryggere 

højtideligt måtte aflægge bryggerløftet. Sammenholdt 

Viar det en meget vellytkket fest, der først s1uttede ud 

på de små timer. 

Siden srdste nummer af bladet gik i trykken, har der 

iøvrigt været 'afholdt stiftende generaHorsamling i 

lauget. Denne foregik den 19. marts på Aarslev kro, 

hvor der blev valgt en bestyrels·e på 9 medlemmer, 

der nu er igang med at fastlægge retningslinier for 

fremtiden. Umiddelbart efter generalforsamlingen, af

holdtes konstituerende møde, der gav bestyrelsen føl

gende 'sammensætning: Jørgen Kristensen, Dortesvej 

23, formand, Jørn Ohr~stiansen, Dortesvej 3, næstfor

mand, Helge Freder~ksen, Dortesvej 31, kasserer, 

Bent Rohde Jensen, Jettesvej 23,sekretær, Knud 

Er~k Jensen, Jettesvej 21 , indkøbsohef, samt for kon

trolog materraleudlevering: Else Marie Baagø, Jettes

vej 11, Georg Ho1m, Dortes-vej 33, Per Nielsen, Dor

tesvej 11, og H. Bækgård Sørensen, Dortesvej 23. 

Beboere, der har 'fattet interesse for laugets vi·nke, og 

ønsker at blive optaget som medlem, hedes rette 

henvendelse til et af disse ' bestyrelsesmedlemmer på 

ovenstående adresser, da bryggerlokalet på Dortesvej 

desværre er nedlagt. 

Når dette læses er planen om at indrette bryggerlo

/ kale på »Tousgård« (Ark'itektgården) forhåbentlig 

ført ud i livet, således at man igen kan mødes .for at 

brygge øl, og ikke mindst for over et krus øl 'at hygge 

sig sammen med andre mennesker, og derved skabe 

den samhørighed, som får os til 'at føle at vi kommer 

hinanden ved. Starten af lauge t har været meget lo

vende for dette, idet der allerede er skabt mange vær

d~fulde menneskelige kontakter, samtidig med at der 

er kommet gang i planerne for flere aktiviteter. Det 

er dog ViOrt hab at vi yderligere ,kan udbygge dette 

fællesskab, ved indmeldelse af mange nye medlemmer 

og fortsat velvillig indstilling fra boligforeningens 

side. 

Jørgen Kristensen -

Zoologisk have 
Når man nu ,sætter sig ned i lænestolen og læser be

boevbladet »Spørgsmålstegnet«, glipper en gang med 

øjnene, og læser det en gang mere, kan m'<ln ikke 

lade være med at tænke, om det kan ilade sig gøre, 

at realisere blot en lille procentdel ~f alle de for,slag 

ag ,ideer 'som kommer for dagens lys. Jeg kan dog 

i,kke døsrive mig fra tanlken om at arrangere busture 

til Zoo i Aalborg. Kunne vi ikke ,selv, i forbindelse 

med evt. legeplads eller ·grønne områder lave vores 

egen Zoologiske have, når JyUands hovedstad ikke 

vil gøre det for os. Det behøver ikke at blive slået 

så stort op i begyndelsen, men bare en mindre be

stand af dyr, sås'Om f~saner , dværghøns, k.aniner, 

ØJber og ik!ke mindst marsvin. Hvor mange børn kun

ne 'ilk!ke tænke sig at låne et 'Sådan sødt og venUgt 

kæledyr i .f. eks . 14 dage, og jeg tror 'selv på, at 

lillan kan ~ave nogle 'VOlierer, som kan falde ind i om

giveIserne som et naturligt og uundværligt gode, som 

ganske afsig 'Selv vil vokse med ,interessen. 

Børge Fisker. 
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Forældre

forening? 

Man taler så meget om børnenes muligheder for at 

udfolde sig i Gjellerupplanen, men det heile udmun

der i snak og tale, og det ser jo ikke ud til at for

ældreforeningen vil tage et initiativ til oprettelse af 

forSkeJllige fritidssysler for børn i den skolepligtige 

alder her i Gjellerupplanen, lokalemæssigt skulle der 

jo være muligheder på flere måder. Her tænkes på 

de ubenyttede kælderrum, evt. en lejlighed, som bo
ligforeningen kunne stille til rådighed. 

Men alt dette kunne der vel rådes bod på hvis der 

blev oprettet en afdeling af forældreforeningen her i 

Gjdlerupplanen. 

B. W. Knudsen, Dortesvej 7' 

Kupon til konkurrence 

Jeg foreslår 


Navn _______________________ ________ 


Adresse ______ 


Vinderønske (sæt kryds) 1 0 2 0 3 0 


På grund af tidnød har vi endnu ikke fået behand
let de mange indkomne forslag til bladets navn, og 
vi fo111ænger dettor fristen til den 24. april. 

'* 
En ejermand til en riflet fol1lovelsesring, indgraveret 
navnet Jytte. Ringen er fundet ved festen den 25. 
marts li Skovgårdsparken. kan afhentes hos E. J. Chri
stiansen, Dortesvej 3, hver dag eft:er kl. 14,00. 

'* 
Indlæg og forslag skal være redaktionen i hænde in-
den den 24. april. -- Redaktionens adresse er Ole 
Ohristensen, Dortesvej 35'. 

Billedet viser vores mest utrætteKonkurrence 
lige medlem efter en opsJ.idende og 
till tider ophidsende diskussion om 
bladets navn. T<ilsidst opgav han og
s'å. Men vi skal have et navn, og da 
vi ik!ke selv har den nødvendige op
findsomhed, blev 'VIi. enige om at 
modtage fornlag fro beboerne. Alle

Udgiver: 
forslag, undtagen Gjellerupposten,

Brabrand Boligforenings 
er vellrommen og ,indsendes til Ole

afdl. IV. 
Ohristensen, Dol1tesvej 35, inden d. 
24/4 1970. Blandt dem, der ihar

Ansvarshavende redaktør: 
indsendt det forslag, vi synes bedst

Ole Christensen 
om, trælklker vi lod om 
1. En virkelig god flaske whiskyTryk: 
2. En håndmixerBrabrand Bogtryk l/S 
3. En stor æske Bilofix 

og den heldige kfcin væ,lge mdlem en fcifgevinsterne . 


