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Det var åbenbart en udtalelse af den slags, der skulle
til, for at vi beboere i Gellerupparken og på Toveshøj
kunne finde ud af at tage fat i os selv og vore
omgangskreds og rydde op og holde orden. Men
ærligt talt – havde det ikke været bedre for os alle,
om det var noget godt, vi blev kendt for?

Jeg håber, at specielt alle beboere i Gellerup og
på Toveshøj vil bakke op om alle de gode
arrangementer, som blandt andre Naboska-

berne, Gellerup Badet og Sundhedshuset – for slet
ikke at nævne foreninger af alle slags – sætter i værk
herude og andre steder i byen for at give os alle en
mulighed for at beskæftige os med noget sundt, sjovt
og lærerigt imellem andre mennesker. I disse sam-
menhænge kan vi lære af hinanden og lære om hin-
andens forskelligheder såvel som ligheder, og vi har
mulighed for sammen at snakke om, hvad der er godt
og skidt på en måde, som vi alle kan forstå.

Det er nmelig vigtigt, når vi snakker sammen,
og når vi gerne vil have andre til at forstå
hvad, vi siger, at vi gør det i et sprog, som de

forstår. Og jeg tænker ikke så meget på, om det er på
dansk eller udenlandsk; men mere at det skal være på
et forståeligt dansk. Det er ikke nogen god idé at skri-
ve kringlet og indviklet, når man i mange tilfælde kun-
ne have formuleret sig enklere. Og det handler også
om at sige tingene klart og ikke underforstået. Husker
vi alle på det, er der stor chance for, at man vil have
lettere ved at forstå, hvad der bliver sagt og formo-
dentlig også respektere det.

Det er i alfald mit håb, at næste år vil bringe
flere positive historier fra Gellerupparken og
Toveshøj i landets øvrige medier – og jeg

håber, at I alle vil være med til at gøre det muligt.

Selvom vejret udenfor lige nu, absolut ikke leder
mine tanker hen på den forestående højtid, så
gør de mange små nisser, som vores tegner

har lavet, det. Og det bringer mig så til at ønske alle
læserne en rigtig glædelig jul og et velsignet og lykke-
bringende nytår. Skræppebladet
vender tilbage i februar i det nye
år, og jeg ser frem til mange
henvendelser om gode historier,
der skal skrives.

Glædelig advent, 
Sebastian



SKRÆPPEBLADET DECEMBER 2003
3

D E C E M B E R

i n d h o l d

5 ENDNU EN CONTAINER FYLDT
Allan Fisker sendte 1248 banankasser afsted til Riga.

5 KULTURDAG I GELLERUP 2004
Aktiviteter og tilbud skal vises frem.

6 TIL LYKKE MED GENBRUGSPLADSEN
En imponerende genbrugsplads.

7 BRUGBARE IDÉER FRA STORBYEN
Somaliske drenge på inspirationstur til København.

7 GAMLE NUMRE SAVNES
Skræppebladet efterlyser gamle udgaver.

8 KOMMENTAREN
Et indlæg som går tæt på tvangsægteskaber.

11 NORDLYS
Astronomiklub Capella om himmelfænomenet.

12 NYT FRA LIVSVÆRKSTEDERNE
Madplan fra Café Vita.

13 LÆSERBREVE
Blandt andet om Bolignet og Naboskaberne.

16 FORENINGENS SIDER
Blandt andet om integrationsdebat og varmemåling.

23 AKTIVITETER
Sodavandsdiskotek, julefrokost, pensionistklub m.m.

INDSTIK
Midtersider med masser af nyttige informationer 
- lige til at hive ud og gemme.

AFDELINGERNE 
Søvangen side 21
Holmstrup side 21
Højriisparken side 22
Sonnesgade side 22

Side 4

Side 10

Side 14

FORSIDEN: Hovedgaden dengang og nu
Foto: Hans Grundsøe (2003) samt foto fra Brabrand-Aarslev
Lokalhistoriske Arkiv (1925)

44
PIPPI LANGSTRØMPE

I GELLERUP

af Shayma Agha-Ridha

Bladets ungdomsskribent anmelder

Pippi Langstrømpe, som for tiden

huserer på Gellerupscenen.

1010
GUNNAR NU 

STØTTER GELLERUPBADET

af Helle Hansen

AGF svømning fik i oktober

måned penge til at lave socialt

idrætsprojekt i Gellerup.

1414
ET NYT KORT AT FORSTÅ

af Marianne Stenberg

Gellerupparken og Toveshøj har

fået ny inspektør – her er et por-

træt af Ege Høst.



SKRÆPPEBLADET DECEMBER 2003
4

Pippi Langstrømpe
i Gellerup 

Skræppebladets ungdomsskribent Shayma Agha-Ridha 
har været på Gellerupscenen og set familieforestillingen Pippi Langstrømpe 

Jeg har været inde at se Pippi
Langstrømpe på Gellerupscenen,
og det var der rigtig mange men-

nesker, der også var. 
Forestillingen handler om pigen Pippi

Langstrømpe, og den er skrevet af forfat-
teren Astrid Lindgren. 

Pippi Langstrømpe er verdens stærke-
ste og rigeste pige. Hun bor alene i et
hus sammen med sin hest og abe. Hen-
des mor er død, og hendes far er sørøver.
Pippi får to venner Tommi og Annika,
de er søskende. 

STÆRKE ADOLF
En dag går Pippi og Tommi og Annika i
byen. Inde i byen ser de en forestilling.
Der er en mand; »Stærke Adolf«, hedder
han. Man siger at han er verdens stærke-
ste mand. Men så vil Pippi vise, at hun er
den stærkeste i verden. Pippi snurrer
Stærke Adolf rundt med sin arm. 

Der er to tyve, der går rundt i byen. De
får øje på Pippis taske, som er fuld af
penge. Tyvene prøver på at stjæle ta-
sken; men de kan ikke. Senere på afte-
nen da Pippi skal sove, bryder tyvene

ind. De ser Pippi sove omvendt i sen-
gen. Hendes fødder ligger på puden, og
hovedet der, hvor fødderne skal ligge.
De lyser på Pippi, og de lyser, der hvor
fødderne er. Men da de ser, at hun sover
på en mærkelig måde, griner de. Den
ene bliver sur. Så leder de efter pengene,
men de kan ikke finde tasken. Tasken er
oven på skabet. Så vågner Pippi. Hun
spørger, hvad de leder efter? Så siger de
pengene, og at de er fattige. Pippi giver
dem hver en guldmønt, og så går de. 

ØNSKESTJERNEN
Pippi ser en stjerne på den mørke him-
mel. Hendes far havde sagt, at det var en
ønskestjerne. Så Pippi ønsker, at hendes
far skal komme. 

Den næste morgen kommer Pippis far.
Folkene i byen er samlet for at se hendes
far. Pippis far siger til hende, at hun skal
komme med ham. Da hun vender sig
om, ser hun, at byen græder – især Tom-
mi og Annika. Pippi vil ikke med faderen
alligevel. Og så bliver hele byen glad
igen og alt slutter godt. 

Forestillingen var meget god, skuespille-
re var gode, og der var meget sjov i styk-
ket.

Jeg vil give Pippi Langstrømpe 

5 stribede strømper. 
Forestillingen spiller onsdag, torsdag, lør-
dag og søndag indtil den 14. december.
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ENDNU EN CONTAINER FYLDT
Allan Fisker har fået lidt plads i kælderen

P å rekordtid fyldtes en 40-fods
container med hele 1248 banan-
kasser med tøj, sko, tasker og

køkkengrej til Allan Fiskers børnehjem i
Riga.

Det hele gik så hurtigt, at der ikke nåe-
de en fotograf frem – bare omtrent 7 ti-
mer tog det for Allan og hans hjælpere at
få de mange kasser båret op fra den
propfulde kælder og ind i den store con-
tainer.

Selvom der forsvandt så mange kasser
fra Allans kælder, kan det næsten ikke
mærkes, når man er dernede. Så om ikke
så længe kan Allan formodentlig fylde en
container til med nødhjælp. Og så skulle

der gerne blive plads til et
par tiltrængte oprydningsop-
gaver.

arkivfoto 
Hans Grundsøe

AF SEBASTIAN ADORJÁN  DYHR

KULTURDAG I GELLERUP 2004 
Foreninger, klubber, institutioner inviteres til at vise det væld 

af aktiviteter og tilbud, der eksisterer i Gellerup

Til foråret opfordres foreninger, in-
stitutioner, klubber og organisa-
tioner til at komme frem fra

kældre, klublokaler og foreningshuse for
at præsentere sig selv for hele lokalom-
rådet i forbindelse med »Kulturdag Gel-
lerup«, som finder sted i Nordgårdhallen.

En arbejdsgruppen er med inspiratio-
nen fra Hasle Kulturdag gået i gang med
at arrangere en festlig kulturdag i Gelle-
rup i løbet af foråret. I Hasle bliver der
hvert år i august holdt en aktiv borger-
inddragelsesdag, hvor rigtig mange loka-
le aktører er på banen og viser sig selv
frem for lokalområdet.

- Vi forestiller os at, »Kulturdag Gelle-
rup« skal bestå af udstillinger, opvisning-
erne og andre smagsprøver på de enkel-
te aktiviteter og foreningers kunnen, si-
ger Hassan Ibrahim, der er medarbejder i
Kontaktstedet i Gellerup – han sidder
med i arbejdsgruppen bag kulturdagen.

Gellerup Fællesråd har i samarbejde
med Naboskaberne påtaget sig den ko-
ordinerende opgave i forbindelse med
»Kulturdag Gellerup«.

Der er for øjeblikket et brev på vej rundt
til alle potentielle »kulturdags«-deltagere.
Heri fortælles om idéen med »Kulturda-
gen« – og aktørerne bedes melde tilbage,
hvorvidt de er interesseret i at deltage.

Der indkaldes til to forberedende mø-
der torsdag den 15. januar klokken 16.00
og mandag den 19. januar klokken 19.00
i Kantinen på Familiecenter Vest ved Gel-
lerup Bibliotek.

På mødes aftales indretningen af Nord-
gårdhallen, og der laves en råskitse af ar-
rangementet.

I løbet af februar udarbejdes endelig
program, og der laves Pr-materiale samt
opslag.

»Kulturdag Gellerup« forventes at blive
gennemført en af de sidste weekender i
marts.

Har du lyst til at deltage aktivt i plan-
lægningen af kulturdagen, kan du kon-
takte naboskaber Lene Drøjdal  på tlf.
8625 1016.

KULTURUGEN AUGUST 2004
I forlængelse af »Kulturdag Gellerup« er
det planen – hvis der er interesse for det

– også at arrangere »Gellerup Kulturuge«,
som vil kunne afvikles i ugen op til
Århus Festuge fra den 20.-29. august
2004.

I Gellerup Kulturuge opfordres alle ak-
tiviteter, foreninger og institutioner til at
holde åbent-hus eller invitere til arrange-
menter, som kan være med til at oplyse
og måske reklamere for den enkelte ak-
tør. 

Det kan for eksempel være underhold-
ning på Gellerupscenen, aktiviteter i kir-
ken, udstillinger og arrangementer i La-
den og Livsværkstederne. Der vil også
kunne arrangeres fodboldkampe, bokse-
kampe eller måske gymnastikopvisning-
er. Og der vil kunne holdes foredrag og
udstillinger på biblioteket og i Sundheds-
huset, ligesom man på Lokalcentret
måske kan lave specielle kulturuge-til-
bud for de ældre.

AF HELLE HANSEN
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TILLYKKE MED GENBRUGSPLADSEN
Affaldssamarbejdet i Århus er imponeret over den nye genbrugsplads 

for Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård

Affaldssamarbejdet i Århus
var onsdag den 12. novem-
ber 2003 på rundvisning i

Holmstrup, hvor vi med stor glæde
så bebyggelsens værksteder, affalds-
sortering og genbrug.

Det første, vi lagde mærke til, var
affaldsøerne, der var bemærkelses-
værdigt ryddelige. Vi har været på
besøg for flere år siden, hvor der var
meget affald, der var afleveret uden
for containerne. Det problem så be-
boerne ud til at have løst. Vi lagde
dog mærke til, at det var svært at
læse skiltene over containerne
blandt andet på grund af modlys.

Derefter så vi cykelværksted og
automobilværksted. To lokaler, der
tydeligvis bliver brugt. Vi nød synet
af det omfattende og pænt organise-
rede værktøj, som gav lyst til at gå
hjem og gøre cyklen vinterklar  –
Tak for det lille skub.

Dernæst nåede vi frem til den me-
get store og lidt afsides liggende
genbrugsplads. Trods afstanden til
boligerne var der pænt fyldt op i bå-
de store og små containere. Der var
opstillet container som byttecentral,

umiddelbart så den ud til at være svær at
gøre hyggelig nok til formålet. Vi fik at
vide at der netop var afhentet 3 bure
med elektronikskrot – alene at have spa-
ret miljøet for den belastning berettiger
indretningen af pladsen. 

Der var ikke lagt op til genbrug, som vi
forventede af en genbrugsplads; men det
fandt vi til gengæld i metervis i Læsehe-
sten og Genbrugsen.

Vi håber, at Holmstrup får opbygget en
tættere sammenhæng mellem genbrugs-
pladsen og de øvrige genbrugssteder i
bebyggelsen og genbruger de møbler,
der fortjener det.

Vores besøg blev på skønneste vis af-
sluttet i pensionistklubben, hvor  der var
lavet aftensmad.

AF MARIANNE VASARD NIELSEN
Grøn guide

Affaldssamarbejdet i Århus er et
forum for udveksling af erfaringer
mellem mennesker, der har med
affaldssortering i boligselskaber at
gøre. Vi har de sidste par år besøgt
mange boligforeninger i Århusområ-
det, blandt andet Håndværkerparken,
Tranbjergparken, Søvangen, Nyringen
& Næringen, Ryhaven, Sandbakken,
Langkærparken og Økohusene, så vi
har set mange forskellige løsninger
på, hvordan man sorterer og genbru-
ger affald.

Det er gratis at være medlem, 
og kontaktperson er:

Grøn Guide i Århus Vest, 
Marianne Vasard Nielsen, 
Louisevej 40, 8220 Brabrand. 
Tlf. 86 25 77 49/22 19 54 20. 
E-post: marianne.vasard@post.tele.dk.

Et kig ind i cykelværkstedet i Holmstrup

Genbrugspladsen
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BRUGBARE IDÉER FRA STORBYEN
Somaliske drenge fra projekt »Unge for Unge« har været på tur til København

for at hente inspiration til deres kriminalitetsforebyggende arbejde i Gellerup og Århus Vest

I slutningen af oktober drog en
halv snes unge somaliere fra Gel-
lerup og omegn af sted til Køben-

havn for at se og høre nærmere om,
hvordan man i hovedstaden arbejder
med at dæmpe kriminaliteten blandt un-
ge flygtninge og indvandrere.

Alle de somaliske unge er medlemmer
af »Unge for Unge«-projektet, som gen-
nem det seneste års tid har forsøgt at ska-
be en kontakt mellem velfungerende un-
ge somalier og unge somaliere, som har
problemer med kriminalitet i Gellerup.

- I København var vi på besøg hos en
organisation, der hedder Københavner-
teamet. Det er et projekt, som har funge-
ret i et års tid. Der er ansat fire medar-
bejdere med arabisk og ægyptisk bag-
grund. De har som arbejdsopgave at gå

ud på gaden og snakke med folk, som
på en eller anden måde har været ind-
blandet i kriminalitet, fortæller Mustafa
Jama. Han er 22 år og læser HF, og så er
han frivillig i »Unge for Unge«.

– Vi lærte mange gode ting, som vi kan
bruge herhjemme ved at besøge Køben-
havner-teamet. Og deres projekt er på en
måde startet ligesom vores, fortæller
Mustafa og oplyser, at Københavner-te-
maet bliver støttet af Københavns Kom-
mune med 2 millioner kroner.

- Det er meget professionelt, det de la-
ver. Medarbejderne i teamet bliver under-
rettet om folk, der har lavet kriminalitet
af de pågældendes sagsbehandlere. Tea-
met får lov at se sagsmapperne. Derefter
går de ud og forsøger at finde personer-
ne for at hjælpe og støtte dem i at kom-

me videre. Det kan enten være med et
arbejde eller med at begynde i skole eller
starte på en fritidsaktivitet, siger Mustafa,
der gerne så, at man lavede lignende ini-
tiativer i Århus.

– Vi blev gjort opmærksom på en ting
af Københavner-teamet, og det er, at vi
ikke bare kan nøjes med at snakke med
de unge, vi møder, der har problemer. Vi
skal tværtimod involvere os og hjælpe
dem i gang med aktiviteter. Det kan for
eksempel være fodbold eller noget helt
tredje, siger Mustafa, der sammen med
resten af de unge somaliere i »Unge for
Unge« nu skal til at evaluere besøget i
København for at finde ud af, hvor me-
get af storbysprojektet, der kan bruges i
Gellerup.

AF HELLE HANSEN

Til Skræppebladets arkiv mangler vi nogle ældre numre af bladet. 
Det drejer sig om:

Årgang Nummer Måned
2000 3 April
2000 4 Maj
2000 7 September

2001 1 Februar (to eksemplarer)
2001 7 September

2002 1 Februar
2003 3 April
2003 5 Juni

2003 4 Maj
2003 8 Oktober

Ligger du inde med sådan ét, så kontakt os meget gerne via e-post, så vi
ikke pludselig ligger inde med 20 eksemplarer af hver.

Redaktionen

EFTERLYSNING
Gamle Skræpper savnes
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TT
vangsægteskaber er et omdis-
kuteret emne i den offentlige
debat, blandt andet på grund

af et par iøjnefaldende danske og
svenske eksempler med tragiske
konsekvenser, siger cand. scient pol
Kambiz Hormoozi. Han advarer
mod, at man generaliserer ægte-
skabsmønstre og kultur ud fra de
konkrete forfærdelige eksempler.

- Tvangsægteskaber, arrangerede
ægteskaber og fætter-kusine-ægteska-
ber er nemlig ikke det samme. Og
tvangsægteskaber kan ikke italesættes
som en almen kulturel forskel mel-
lem kristne og muslimer eller mellem
europæere og arabere. Tvært-
imod kan eksemplerne med
tvangsægteskaber med for-
færdende menneskelige kon-
sekvenser nemt skabe og for-
stærke generelle fordomme.
Derfor har vi behov for mere
viden og oplysning om pro-
blemets omfang og først og
fremmest brug for en mere
nuanceret debat, fastslår
Kambiz Hormoozi.

TVUNGET ELLER ARRAN-
GERET
Tvangsægteskab finder sted,
når forældre eller andre voks-
ne i familien på forhånd be-
stemmer, hvem deres unge
pige eller dreng skal giftes
med. Det er typisk én med
tilknytning til slægten eller
nære bekendte. Der er tale
om ufrivillig indgåelse af æg-
teskab med en partner; unge drenge
og piger tvinges til noget, som de ik-
ke ville have gjort, hvis familien ikke
havde blandet sig. Det er en tydelig
demonstration af magtanvendelse fra
den unges forældre, som normalt
støttes kollektivt af resten af familien
og deres bekendte.  

Man forveksler ofte tvangsægteska-
ber med arrangerede ægteskaber,

som er fundamentalt anderledes. Et
arrangeret ægteskab er i udgangs-
punktet frivilligt. Familien og foræld-
rene til de unge arrangerer et møde,
hvor drengen og pigen mødes under
opsyn for at lære hinanden at kende.
Hvis kemien mellem drengen og pi-
gen (og mellem de to familier) er
god, kan der skabes kontakt mellem
de unge i en længere periode uden
opsyn fra familiens side. På kortere
eller længere sigt kan de unge så
vælge at indgå ægteskab - alt efter,
hvilke økonomiske omstændigheder,
de befinder sig i. Det arrangerede
ægteskab er udbredt i Mellemøsten

og dele af Afrika. 
Fætter-kusine-ægteskaber kan være

frivillige, men kan også være basere-
de på tvang. Det ses imidlertid ofte,
at denne form for ægteskab indgås
med de unges fri vilje, og som en na-
turlig konsekvens af, at forældrenes
sociale liv er bygget omkring familien
i bred forstand. Det er kontakten med
familiemedlemmer, der opfylder stør-
steparten af forældrenes sociale be-

hov. Det er derfor også her, at jævn-
aldrene unge (fætre og kusiner) har
kontakt med hinanden, og her forel-
skelser kan opstå. 

TVANGSÆGTESKABER ER SO-
CIALT BETINGEDE 
Lad os slå fast, at tvangsægteskaber
ikke har noget med religion og kultur
at gøre. Det er hverken et ritual eller
en tradition, som praktiseres eller ac-
cepteres i de mellemøstlige og afri-
kanske lande, som danske flygtninge
og indvandrere typisk kommer fra.
Der står heller ikke noget, som taler
for tvangsægteskaber i koranen eller i

de hellige skrifter (hadis). Be-
grundelsen for denne ægte-
skabsform skal søges i den
enkeltes familiebaggrund. 
De familier, som praktiserer
tvangsægteskaber, har den
tro, at deres datters/søns liv
er mest trygt inden for slægt-
en eller hos nært bekendte.
Her er både den omgivende
familie og de unge fortrolige
med de sociale normer og
betingelser, samt med den
økonomiske situation. Det er
trygt i forhold til en helt frem-
med familie. Herudover har
familiens overhoveder den
opfattelse, at kun de ved,
hvad det er godt eller dårligt
for de unge. Forældrene er jo
selv gået i gennem det sam-
me. Kærlighed og forelskelse
er for dem noget, som kom-

mer hen af vejen, og hvis der opstår
konflikter mellem pigen og drengen,
har familierne nemmere ved at løse
dem – ud fra kendskabet til hinan-
dens baggrund og kodekser. 

Forældrenes uddannelsesniveau er
som regel meget lavt. Ofte har de slet
ingen uddannelse og er meget over-
troiske. De ser omverdenen som et
lukket, utilgængeligt rum, som de
hverken har forståelse for eller tillid

Kambiz K. Hormoozi, beboer på Thorsbjerg med iransk baggrund, 
forsøger her at skabe klarhed over de forskellige ægteskabsformer

TVANGSÆGTESKABETS RØDDER I 
INDVANDRERES RELIGION OG KULTUR
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til. I forhold til omverdenen er de
utrygge og utilpassede, og mistilliden
gælder til en vis grad også andre fa-
milier i deres nærmiljø. Derfor er de
hemmelighedsfulde og diskrete; de
frygter at skade familiens og bekend-
tes gode ry. Familien er den vigtigste
institution, og man er stolt af den fa-
miliære tilværelse og omgangskreds.
Det er godt at klare sig uden ind-
blanding fra andre - herunder sam-
fundets institutioner. For det handler
om ære og skam. 

UACCEPTABEL ADFÆRD, OGSÅ
I MUSLIMSKE LANDE. 
Tvangsægteskaber og fætter-kusine-
ægteskaber er hverken udbredte eller
velsete i de kulturer, som vi i Dan-
mark er tilbøjelige til at tillægge den-
ne form for ægteskab. Tværtimod er
der i langt de fleste muslimske lande
en negativ holdning til tvangsægte-
skaber – både af humanistiske grun-
de og på grund af de samfundsmæs-
sige konsekvenser af forældrenes
magtanvendelse. 
At leve et liv uden gnist og begejst-
ring samt uden indflydelse på det,
der sker omkring én, er selvfølgelig
ikke befordrende for et godt ægte-
skab. Prisen for den enkelte er et liv
med angst og bekymring, da grund-
laget for ægteskabet bygger på nega-

tiv magtanvendelse. De unge vil ikke
skuffe deres forældre og er samtidig
bange for en kollektiv straf fra deres
familier. Det skaber psykiske proble-
mer for de unge, også i muslimske
lande. 

I tilfælde af oprør risikerer de unge
at blive udstødt eller udsat for fysisk
vold. Hvis man tør springe ud af et
sådant forhold, er flugt som regel den
eneste oplevede udvej. Det er ofte pi-
gerne i sådanne ægteskaber, der tør
tage springet. Det skaber i de respek-
tive lande samfundsmæssige proble-
mer i form af fattigdom, prostitution,
stofmisbrug osv. – og der er i lande-
ne en klar erkendelse af dette. I mod-
sætning til tvangsægteskaber er der
en positiv holdning til arrangerede
ægteskaber. I lande, hvor det kan
være problematisk at møde andre un-
ge af modsat køn, ses de arrangerede
møder som en almindelig og velfun-
gerende »procedure« til at finde en
ønsket partner. 

LØSNINGEN ER VIDEN 
I vesteuropæiske lande er problemer-
ne ved tvangsægteskaber endnu me-
re synlige end i muslimske lande.
Dels fordi der opstår dybe konflikter
mellem forældre, der er forankrede i
traditioner, og unge, der er vokset op
med det moderne samfunds mulig-

heder. Og dels fordi konsekvenserne
har en anden mediebevågenhed end
i muslimske lande. Netop på grund af
mediebevågenheden er det vigtigt at
bevare omtanken og undgå de usag-
lige og fordomsskabende generalise-
ringer, der sætter lighedstegn mellem
tvangsægteskaber og religion/etnisk
oprindelse.  

Der er behov for at få sat propor-
tioner på problemet i form af en
egentlig undersøgelse: Hvor udbred-
te er tvangsægteskaber blandt flygt-
ninge/indvandrere i Danmark? Hvad
er det for grupper af flygtninge/ind-
vandrere, der stadig praktiserer den-
ne tradition. Hvor skal der sættes ind? 
Løsningen på problemet er selvfølge-
lig uddannelse og holdningsbear-
bejdning over for forældrene. Det er
en langsommelig proces, og der
gøres allerede en indsats på området.
Men det er vigtigt, at der arbejdes
med den målrettethed, som en und-
ersøgelse af problemets udbredelse
kan give: At vi får identificeret »risi-
kogruppen« frem for at arbejde ud fra
en antagelse om, at stort set alle mus-
limske indvandrere er tilhængere af
tvangsægteskaber.  

Den mest effektive form for hold-
nings-bearbejdning opnås ved inte-
gration på arbejdsmarkedet og i sam-
fundet som helhed. Problemerne
med tvangsægteskaber skal ses som
et incitament og ikke en barriere for
integration på arbejdsmarkedet. Me-
dier, arbejdsgivere og kolleger kan
bidrage ved at skaffe sig mere nuan-
ceret viden om tvangsægteskaber, og
om forskellen på muslimsk/etnisk
kultur og sociale problemer.
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GUNNAR NU STØTTER GELLERUPBADET 
AGF Svømning har fået 50.000 kroner af Gunnar Nu Fonden til at lave aktiviteter i Gellerup Badet 

Det er næppe ret mange små po-
der i Gellerup, der kender eller
nogensinde har hørt om hele

Danmarks sportskommentator nummer
et, Gunnar »Nu« Hansen. Men det kom-
mer nok snart til at ændre sig, for efter
nytår dukker svømmeklubben AGF igen
op i Gellerup Badet for at starte svøm-
meundervisning og andre vandaktiviteter
for både børn, unge og voksne. 

AGF Svømning fik nemlig i oktober til-
delt 50.000 kroner af Gunnar Nu Fonden
til at lave et socialt idrætsprojekt i Gelle-
rup. 

Fonden giver normalt penge til idræts-
udøvere eller klubber som belønning for
en stor indsats, men i dette tilfælde har
fonden altså valgt, at AGF skal have pen-
gene til et socialt projekt. 

AGF satser på allerede at kunne tilbyde
svømmeaktiviteter efter juleferien. Og
den store midtbyklub, der har hovedsæ-
de på Århus Svømmestadion, har med
det samme indledt et samarbejde med
Gellerupbadets Venner og deres nye
svømmeklub. 

SAMARBEJDE MED GELLERUP
BADEVENNERNE 
Samtidig med at Gellerupbadet overgik
til kommunal drift i oktober måned stif-
tedes Gellerupbadets Svømmeklub, der
er en udløber af Gellerupbadets Venner,
som gennem to et halvt år kæmpede
kampen for at redde badet. 

Den spritnye, unge svømmeklub er be-
gejstret for, at AGF Svømning vender til-
bage til Gellerupbadet. 

- Vi troede, at AGF var flyttet tilbage til
midtbyen, da det nyrenoverede svømme-
stadion stod færdigt. Og vi følte os som
støtteforening mere eller mindre presset
til at stifte en svømmeklub i Gellerupba-
det for at sikre, at der fremover vil kunne
være et tilbud om svømmeundervisning,
fortæller Chresten Ibsen, der er formand
for den nye svømmeklub og tidligere for-
mand for støtteforeningen. 

- I vores forening kan vi en masse med
at lave aktiviteter i vandet sammen med
børnene; men alt det administrative med
at drive klub er nyt for os. Ved at vi nu
indleder et samarbejde med AGF, opnår

vi en form for synergieffekt, fordi AGF
har en masse ekspertise på deres områ-
de, mens vi kender forholdene i Gelle-
rupbadet, siger Chresten Ibesen. 

UDSPRING OG LIVREDNING 
AGF's svømmeprojektet kommer til at gå
ud på, at få områdets mange børn og un-
ge gjort aktive i foreningslivet. Det kan
være med udspring, undervisning i liv-
redder-arbejdet eller andre forskellige
action-prægede aktiviteter i vandet. 

Men der vil også blive tilbudt ganske
almindelig traditionel svømmeundervis-
ning, lover Knud Jørgensen, der er for-
mand for AGF Svømning. 

Samarbejdet med Gellerupbadets Ven-
ner indgår også i de snart traditionelle
svømme-lege-lørdag, som badevennerne
har gennemført med jævne mellemrum
gennem de seneste par år. 

- Vores lege-lørdage vil kunne blive en
naturlig fødekæde til de mange forskelli-
ge svømmehold, som vi håber og regner
med at kunne starte sammen med AGF
her i Gellerupbadet, siger Chresten Ib-
sen. 

JULE-LEGE-DAGE 
Det med fællesaktiviteter i badet vil om-
rådets børn og unge allerede kunne nyde
godt af i juledagene, hvor både Gelleru-
pbadets Venner, svømmeklubben og
AGF i samarbejde med Gellerupbadet går
sammen om at lave masser af julelege i
vandet. Det bliver den 22. og 23. decem-
ber og den 29. og 30. december.

KVINDESVØMNING 
I et kommende samarbejde med Gelle-
rup Svømmeklub og Fritidsbutikken lig-
ger det også allerede fast, at der efter jul
bliver startet svømmeundervisning for pi-
ger og kvinder i Gellerup Badet om ons-
dagen mellem klokken 16 og 19. 

I det tidsrum indfører Gellerup Badet
endnu en åbningstid, hvor der kun er
åbent for kvinder, fordi søndagsåbent
kun for kvinder mellem klokken 16 og
18 er blevet en kæmpe succes. 

Præcis hvornår svømmeaktiviteterne
starter - og hvilke svømmehold, der bli-
ver udbrudt - vil blive der reklameret
med omkring juletid. Der er også mulig-
hed for at tjekke AGF Svømnings hjem-
meside: www.agf.dk

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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Nordlys er et betagende flot
syn. For tiden er der u-
sædvanlig gode mulighe-

der for at iagttage det, hvis man er
heldig. Nordlys skyldes uro på so-
lens overflade. Her dannes de
såkaldte solpletter. De kan tydelig
ses med en almindelig astronomisk
kikkert; men man skal vel at mærke
sørge for at have solfilter på. Galilei
observerede dem, da han som den
første tog en beskeden kikkert i
brug til astronomiske undersøgelser,
og han så, de bevægede sig. Det fik
ham til at konkludere, at solen dre-
jede rundt om sin akse.

Solpletter er koncentrationer af
magnetisme på solens overflade og
hæmmer dens udstråling af energi.
Aktiviteterne på solens overflade føl-
ger en 11-årig cyklus. Lige nu er der
usædvanlig stor aktivitet på solens
overflade, måske større end nogen-
sinde. Der sker det, at solpletterne
eksploderer, og elektroner herfra
slynges ud i verdensrummet. Når de
rammer luftmolekyler i jordens øvre
atmosfære, dannes et lille lysglimt.
Det kan på jorden ses som nord- el-
ler sydlys, der er et lysshow i gul-
grønne, røde eller blålige farver.
Elektronerne er elektrisk ladede og
dirigeres af jordens magnetfelt, hvor-
ved de koncentreres enten om jord-
ens magnetiske nordpol eller syd-
pol. Chancerne for at se polarlys,
som det også kaldes, er derfor størst,
jo nærmere man kommer jordens
magnetiske nord- eller sydpol; men
nordlys er faktisk blevet set så langt
mod syd som i Ægypten.

Den danske Ørstedsatellit, hvis
opgave var at studere jordens mag-
netfelt, har klaret skærene og funge-
rer stadig trods den voldsomme
magnetisme omkring jorden, der
kan skade sattelitens eleltronik.

NORDLYS
Smukt himmelfænomen, der skyldes solaktivitet

AF JENS SKRIVER
Astronomiklub Capella

Kontaktperson: John Mikkelsen, Jernaldervej 259 B, tlf. 86 24 06 14

CAPELLA ASTRONOMIKLUB



CAFÉ VITA
Tlf. 86 25 95 99

DECEMBER-MENU 2003

Mandag den 01/12.    Frikadeller m. stuvet hvidkål og kartofler
Mandag den 08/12.    Oksesteg m. glaserede løg, bønner, kartofler og sovs.
Mandag den 15/12.    Stuvet spinat og brunede kartofler
Vedrørende julelukning, se opslag i café Vita

Julefrokost for brugere af Café Vita torsdag den 11. december, kom og hør
nærmere om arrangementet.

JANUA- MENU 2004

Mandag den 05/01    Gullash med kartoffelmos
Mandag den 12/01    Boller i karry med ris og grøntsager
Mandag den 19/01    Dansk bøf med bløde løg, kartofler og sovs
Mandag den 26/ 01    Dagens fisk
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NYT FRA LIVSVÆRKSTEDERNE

VINTERPAUSE

Skræppebladet holder en velfortjent juleferie/vinterpause.
Vi vender tilbage med et nyt blad til februar.

Bladet ønsker alle læsere og beboere en god jul samt et godt nytår.

- red.)
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BOLIGNET
Goddag. Jeg bor i Gellerupparken og læser ofte jeres blad.
Sidste år læste jeg i bladet om et nyt initiativ vedr. Bolignet.
Dette blev nok skrevet af Marianne Stenberg. Der var bl.a. ta-
le om billig telefoni.

Hvad er der sket med den omtalte IT-arbejdsgruppe? Har de
lavet noget fornuftigt, fx en rapport?

Venlig hilsen
Henrik Skovron

HEJ HENRIK
Jeg er som formand for IT-udvalget under foreningsrådet ble-
vet bedt om at svare på dit læserbrev vedr. bolignet.

Artiklen i juli 2002*-nummeret af Skræppebladet er lavet af
IT-udvalget og redigeret af Marianne Stenberg. Vi lovede den-
gang, at vi ville følge op på artiklen i de kommende numre af
Skræppebladet – men virkeligheden indhentede os. Det var
ikke så enkelt at indføre et bolignet. Der er gået mange måne-
der siden, og vi har haft en del opgaver at løse i udvalget. Vi
har ikke nået ret mange af vores mål med arbejdet; men vi har
fået afklaret en del forhold. Der har derfor ikke været så me-
get at orientere om løbende. Men det er helt rigtigt, at vi
skylder en orientering.

På vores sidste møde i udvalget i oktober aftalte vi, at jeg
skulle lave en opfølgning på arbejdet til Skræppebladet. Den
når jeg ikke af få færdig til dette nummer af bladet. Den kom-
mer derfor først i næste nummer. Så du må have lidt tålmo-
dighed endnu.

Med venlig hilsen
Edvin Juhl

PS: Afdeling 4 har deres eget IT-udvalg, som også arbejder
med de samme ting. De er også med i udvalget under for-
eningsrådet. Da vi hedder det samme, så giver det nogen for-
virring.

* Det omtalte nummer er fejlagtigt på bladet dateret 2001
[red.]

DA JEG VALGTE AT FLYTTE TIL 
GELLERUP…
Ja, Gud skal vide, at jeg gjorde mine overvejelser.

Jeg har boet her før. På Dortesvej, i 1991-92.
Og jeg tænkte…….Gellerup…, hm ja, hvorfor ikke. 
Det siges godt nok at det er en ghetto…..for muslimer, ara-

bere……men hvorfor ikke. Vi kan da vel mødes, mødes i tro-
en på det bedste i mennesket.

Mødes i en tro på Gud. Allah er Gud. Og Adams Gud……er
min Gud, jeg er kristen. 

Hvis Gud er en idé, som jeg tror at Gud er, så kan vi vel
godt mødes.

Gud har skabt mennesket.
Det tror jeg på. Vi har efterhånden tilegnet os en bevidst-

hed. Gennem erkendelse, ord og skrift.
Problemet er vel bare, at vi tolker ord og skrift forskelligt.
Men hvis vi tror på Gud, som en idé, hvori består så krigen

mellem os?
Gud sagde de sande ord………JA, men vi mennesker for-

tolkede den ud fra vores behov.
Vores behov var måske ud fra behovet om egoistiske åben-

baringer og andet.
Jeg tror efterhånden ikke, at Guds ord blot ses som idéen

om menneskenes erkendelse om idéen,  men menneskets
behov for magt og tilegnelsen af »Jeg er god nok som den jeg
er, der, hvor jeg er«. Uanset, om det drejer sig om retten til at
lave hærværk, slå til plukfisk, eller slå ihjel.

Retten til at være dem, vi er……..ja, så absolut ja.
Men hvor er det svært, for mig, at bo i Gellerup. Hvor er

etikken, moralen, der formidler, at du har ret til at være dig
selv; men under de forudsætninger, at du ikke undertryk-
ker/krænker andre, ikke eksisterer.

Og jeg prøver stadig……måske naiv, som jeg er…….at se
det bedste i mennesket. 

Fordømmelse er en svær ting at fordøje. Så det lader jeg dig
om.

Venlig hilsen
P. M. Larsen

Gudrunsvej 76. 3. mf
8220 Brabrand.

BEVAR NABOSKABERNE!
Ingen penge på næste års kommunale budget til dét boligso-
ciale arbejde som beboerrådgivere udfører i Gellerup og and-
re store boligområder i Århus?! Er det nu klogt, kære byråds-
politikere? Er det aktivitets- og hjælpearbejde, som udføres af
beboerrådgivere i f.eks. Bispehavens Trivselshus og hos Na-
boskaberne i Gellerup, virkelig så værdiløst at pengekassen
blot kan smækkes i og medarbejderne ryge og rejse? Er vores
områders tusinder af voksne og endnu flere tusinder af børn
virkelig så selvhjulpne at beboerrådgiverne ikke gør nogen
nævneværdig forskel? Nej, det arbejde vores beboerrådgivere
udfører, er for værdifuldt til bare at blive kastet i papirkurven
under budgetforhandlingernes jongleren med store tal for at
få udgifterne til at svare til indtægterne, så tænk jer venligst
om en ekstra gang og genfind pengene til beboerrådgiverne,
det vil sige den fjerdedel som kommunen har lovet at bidra-
ge med, resten betales så af boligafdelingerne og af Lands-
byggefonden (som også er betalt af beboerne).

Søren Løkkegaard (Toveshøj) 
og Helle Hansen (Gellerupparken) 

for Styregruppen for Naboskaberne

S K R I V E RL Æ S E R N E
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ET NYT KORT AT FORSTÅ
Portræt af ny inspektør i Gellerupparken og Toveshøj

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

Foto: Hans Grundsøe

Som ny inspektør for afdelingerne
Gellerupparken, Toveshøj og
Hejredalskollegiet har Ege Høst

fået et nyt »verdenskort«, der er på størrel-
se med 65 fodboldbaner med plads til 32
blokke, 2664 lejligheder og godt 10.000
beboere.

• En spændende udfordring, siger in-
spektøren, der med 13 års erfaring som

inspektør i Brabrand Boligforening ikke
er helt ny ved roret. Men skiftet til de to
store afdelinger har alligevel krævet en
del.

• Som inspektør skal du have overblik
over alle de fysiske forhold vedrørende
afdelingen lige fra ydermure over køle-
skabe til lamper i opgangen. 

Kortet med alle de tekniske detaljer er
læst på kryds og tværs, siden Ege Høst i
sommer efter en personalerokade blev
ny inspektør i Brabrand Boligforenings
to største afdelinger efter at have funge-
ret i samme rolle i de lidt mindre afdel-
inger Hans Brogesparken, Søvangen,
Skovgårdsparken, Drejergården, Mølle-
parken og Højriisparken. Den nye opga-
ve er blevet en anderledes udfordring
end det, han er vant til blandt andet på
grund af beboersammensætningen i net-
op Gellerup-området.

En af de opgaver, han især har fokuse-
ret på, er det stigende problem med af-
fald og hærværk i Gellerupparken og To-
veshøj. I samarbejde med afdelingsbesty-
relserne er der udsendt informationsma-
teriale på flere sprog for at få ændret
holdning og adfærd blandt beboerne, og
budskabet har haft en effekt. Allerede en
uge efter kunne driftspersonalet melde
tilbage til inspektøren, at det kunne ses i
området, at beboerne havde taget op-
fordringen til efterretning.

DAGLIG LEDER AF DRIFTEN
I Brabrand Boligforening er der ansat tre
inspektører, som hver har et antal afdel-
inger under sig. Inspektøren er »chef« for
afdelingen. Det vil sige, at han har den
daglige ledelse af afdelingens driftsper-
sonale og planlægger de tekniske opga-
ver, der skal laves i afdelingen. Som in-
spektør for Gellerup, Toveshøj og Hejre-
dalskollegiet er Ege Høst den daglige le-
der af Driftskontorets 45 ansatte – var-
memestre, gårdmænd og rengøringsassi-
stenter. 

Derudover er han kontaktperson til de
offentlige myndigheder samt rådgivere,
leverandører og håndværkere, der arbej-
der på de forskellige tekniske opgaver i
en afdeling. Ved større renoverings- eller
ombygningssager er det inspektøren, der
varetager tilsynet. 

STILLE AFDELING MED FART PÅ
Ege Høst er ikke den mest larmende
medarbejder på administrationen; men
selv om han ikke slår ud med arme og
ben, skal man ikke tvivle på, at han har
styr på emnerne på skrivebordet og
skærmen. Grundighed, overblik og så en
god portion lune til at få smilet frem hos
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Privat tlf. 86 26 06 67

BEBOERRÅDGIVNINGEN
Gudrunsvej 16, 1. th
Træffetider: tirsdag 10-12, torsdag 15-18
Tlf: 86 25 21 26 & 86 25 21 50

ANTENNESERVICE 
Stofa Antenneservice: tlf. 70 10 45 88

TOTALSERVICE 
tlf. 89 31 71 71
Hverdage efter kl. 15.30, weekend hele døgnet.

BRABRAND BOLIGFORENING, GUDRUNSVEJ 10 A, 8220 BRABRAND, tlf. 89 31 71 71, fax. 89 31 71 89 
Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.30-14.00, torsdag kl. 9.30-18.00, fredag kl. 9.30-12.00

E-post: brabrand@bbbo.dk       -        www.brabrand-boligforening.dk

Ønsker du at leje et selskabslokale, kan du kontakte Brabrand Boligfore-
ning på tlf. 89 31 71 71.

Hans Brogesparken
Hans Brogesvej 17 kld. tv. - Max. 30 personer.
Leje: 300 kr. Depositum: 300 kr.
Kun for beboere i afdelingen. Kan benyttes til kl. 24.00.
Beboere i afd. 8 Drejergården kan ansøge afd. best. om leje af loka-
let. Lokalet kan benyttes til kl. 24.00. 

Søvangen
Louisevej 18. - Max. 40 personer. Leje: 200 kr. Depositum: 200 kr.
Kun for beboere i afdelingen. Musik og støjende adfærd skal ophøre kl.
20.00. Lokalet forlades kl. 22.00. Kan ikke lejes onsdage. 

Skovgårdsparken
Ingasvej 66. - 2 x 50 personer.
Reservervationsgebyr på kr. 500 skal betales senest 3 dage efter, ønske
om reservation er meddelt Brabrand Boligforening. Ved reservation med 14
dages varsel eller mindre betales det fulde beløb inden 3 dage. Selskabslo-
kalerne kan lejes af beboere i Brabrand Boligforening samt beboere i AAB.
Pr. 1. august 2003 kan lokalet kun lejes af beboere i Skovgårdsparken.
Nøglen udleveres hos varmemesteren i kontortiden. 
Ved annullering mindre end 2 mdr. før lejedato kan lejen kun returneres i
tilfælde af pludselig meget alvorlig sygdom. Dette forudsætter dog skriftlig
begrundelse. Kan kun udlejes én gang i weekenden.
Hele huset max. 100 personer: fra 1.600 kr.
Lokale 1 eller 2 max 50 personer: fra 800 kr.
Mødelokale u. køkken max 20 personer: fra 400 kr.
Mødelokale m. køkken max 20 personer: fra 600 kr.
Lokale 1 m. mødelokale max. 50 personer: fra 1.100 kr.
Depositum: fra 1.000 kr.
Ved leje to dage i træk betales depositum kun én gang.
Telefon:  Lokale 1: 86 25 02 69 • Lokale 2: 86 25 03 92

Holmstrup
Jernaldervej 247 - Service til 72 personer.
Reservering skal ske hos Lillian Jensen, Jernaldervej 267 B 1. th. mellem
17.30 og 19.00 på tlf.: 86 24 76 08.
Kun for beboere i Holmstrup.
Beboere i boligforeningens andre afdelinger kan søge afdelingsbestyrelsen i
Holmstrup om leje af lokalet. Kan max. lejes 4 mdr. frem. Lokalet kan
ikke udlejes på søndage dog med undtagelse af konfirmationer. Dispensa-
tion kan evt. gives ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen.
Leje af lokale u. køkken: 225 kr. Depositum: 125 kr.
Leje af lokale m. køkken: 350 kr. Depositum: 250 kr.
Andre afdelinger: 700 kr. Depositum: 250 kr.
Ekstra betaling ved leje 2 dage i træk:
U. køkken + tillæg: 150 kr. pr. fortløbende dag
M. køkken + tillæg: 200 kr. pr. fortløbende dag
Leje musikanlæg ekstra: 100 kr. Depositum: 100 kr.
Udlejning af stole tlf.: 86 24 76 12
Al musik og støjende adfærd i og omkring selskabslokalet skal ophøre
senest kl. 01.00. Strøm til stikkontakter afbrydes.

Drejergården
Hovedgaden 29 - Max. 50 personer.
Kun for beboere i Drejergården, Hans Brogesparken, Mølleparken og Høj-
risparken.
Leje: 400 kr. Depositum: 300 kr.
Lokalet kan ikke udlejes på tirsdage. 
Minileje: 150 kr. for afdelingens beboere. Mandag - torsdag: 07.00 - 11.00.
Mandag - torsdag: 12.00 - 16.00. Dog ikke tirsdag eftermiddag.
Musik og støjende adfærd skal ophøre kl. 24.00.

Rødlundparken
Selskabslokalet, Rødlundvej 8, 8462 Harlev. Møbler og service til 30 pers.
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog/Udlejningen
Aktivitetslokalet, Næshøjvej 90, 8462 Harlev
Møbler, service og køkkenfaciliteter til 16 personer
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog/Udlejningen

Odinsgård
Stenaldervej 209 st. 1 - Valhalla
Max. 30 personer. Mødelokale max. 15 personer. 
For alle beboere i Brabrand Boligforening. Reservation skal ske til Mikkel
Herold mellem kl. 16-18.00 på tlf. 86 24 99 69.
Kan kun udlejes med 1 uges varsel. Kortere varsel skal ske i samråd med
afdelingsformanden.
Priser for beboere på Odinsgård og i Thorsbjerg:
Leje af festsal + køkken: kr. 400. Depositum: kr. 600.
Øvrige afdelinger. Leje af festsal + køkken: kr. 1.000. Depositum:
kr. 1.500. Ved leje 2 dage i træk betales kr. 200,00 for 2. dagen.
Børnefødselsdag: kr. 250. Depositum: kr. 350. 
Til og med 16 år er sluttidspunkt kl. 22.00. Forældre/værger skal være til
stede. Ved leje 2 dage i træk betales kr. 200 i leje for anden dag.

Thorsbjerg
Stenaldervej 77 - Stenhytten
Bestilles hos Lise Ledet mellem kl. 17.00 - 19.00 på tlf.: 86 24 19 01.
Max. 50 personer. Priser for beboere på Thorsbjerg & Odinsgård:
Leje hele huset: kr. 450. Depositum: kr. 500 
8 timers leje:  kr. 300. Depositum: kr. 500. (slut senest kl. 22.00)
6 timers leje:  kr. 150. Depositum: kr. 250. (børnefødselsdag sluttes
senest kl. 22.00)
Hyggerum: kr. 250  ekstra. Depositum: kr. 500  (kan kun udlejes sam-
men med resten af huset - ikke mandag til fredag).
Priser for øvrige afdelinger:
Leje hele huset: kr. 1.000 kr. Depositum: kr. 1.000
8 timers leje:  kr. 450. Depositum: kr. 750. (slut senest kl. 22.00)
6 timers leje:  kr. 225. Depositum: kr. 375. (børnefødselsdag sluttes
senest kl. 22.00)
Børn 0 - 16 år forældre/værger SKAL være til stede
Hyggerum: kr. 250  ekstra. Depositum: kr. 500  (kan kun udlejes sam-
men med resten af huset - ikke mandag til fredag).
Ved udlejning til samme person 2 dage i træk koster 2.dagen kun
kr. 200. Telefon i lokale: 86 24 71 08. Mødelokale: 86 24 62 28. 

Fælleshuset
Hasselhøj 203. Max. 60 personer.
Kan udlejes til beboere i afdelingerne 7, 15 og 21.
Fælleshuset kan lejes senest 3 uger før, dog kan der dispenseres for fri-
sten for kortere varsel ved. f.eks. begravelse.
Heldagsleje kl. 09.00 – 07.00
Leje 1. dag kr. 700,00 (dog ikke onsdage i perioden 1.sep. - 1. maj)
pr. efterfølgende dag: kr. 200,00
Depositum kr. 500,00
Reservationsgebyr kr. 200,00 (senest 3 dage efter bestilling)
Hverdage kl. 09.00 – 17.00:
Leje 1. dag kr. 300,00 (dog ikke onsdage i perioden 1.sep. - 1. maj)
Depositum kr. 500,00
Reservationsgebyr kr. 200,00 (senest 3 dage efter bestilling)
Aktiviteterne kan reservere fælleshuset uden beregning til afholdelse af
aktiviteter.

Tousgårdsladen
Kan reserveres på hverdage kl. 10.00 - 14.00 og torsdag kl. 17.00 -
19.00 på tlf. 86 25 91 58.

Gæsteværelser
Hans Brogesparken - Hans Brogesvej 11 kld.
Kun for beboere i Hans Brogesparken og Søvangen.
kr. 100  pr. overnatning. Efterfølgende overnatninger kun kr. 75 
Afdeling 2 betaler kr. 100 pr. overnatning 
Der er linned i værelset. Bruseniche. To stk. senge.
Søvangen - Louisevej 14 1. sal
Kun for beboere i Hans Brogesparken og Søvangen.
kr. 75 pr. overnatning. Efterfølgende overnatninger kun kr. 50
Der er linned i værelset. Medbring kun håndklæder.
Rødlundparken - Næshøjvej 90, værelse 1 & 2
Værelser kan max. lejes for en periode på 14 dage
Linned og håndklæder skal medbringes
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen
Thorsbjerg - Stenaldervej 71 1. sal værelse 1+2+3
kr. 75 pr. overnatning +  kr. 100 i depositum pr. værelse. 
Beboere i Thorsbjerg kan altid reservere disse værelser. Alle andre
afdelinger i boligforeningen kan max. reservere værelserne 3 måneder
før de skal bruges. 
Kan max. lejes for én uge. Linned og håndklæder skal medbringes.
Lejeaftalen kan ophæves indtil to måneder før den aftalte lejedato. I
tilfælde af ophævelse efter denne tid tilfalder lejen afdelingen, hvis
værelset ikke udlejes igen.

SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER

NYTTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMRE DECEMBER 2003

Nyttige adresser og telefonnumre udkommer som tillæg til juli og december-numrene.  Rettelser og tilføjelser bedes meddelt til
Skræppebladet, Gudrunsvej 2, kld., tlf. 86 25 26 99, e-post: skraeppen@mail1.stofanet.dk - www.skraeppebladet.dk



BØRN OG UNGE

Al-Nour Ungdomsforening
Kontaktperson: Khaled Mansour, Dortesvej 21, 2. th., tlf. 86 25 22
08
Børneaktiviteter for piger og drenge

Brabrand Ungdoms- og Kulturforening
Edw. Rahrsvej 6 B. Hverdage kl. 12.00-18.30
Kontaktperson: Abdulla Demitaz. tlf. 86 25 86 59

Brabrand-Tilst Ungdomsskole
For unge mellem 14 og 18 år
Kontakt Nordgårdskolen: Otto Thorup, tlf. 86 25 71 59 eller
Kontakt Engdal-/Gellerupskolen: Erik Dybdal, tlf. 86 26 09 87

Byggelegepladsen Troldhøjen
Janesvej 4, tlf. 86 25 90 21. Hverdage kl. 8.00-17.00
Dyrehold, bygge-by, træværksted m.m..

Dramok
KFUM/K Gellerup kirke, ungdomslokalet
Dramaklub for 7-13 årige, torsdag kl. 18.30-20.00
Kontaktperson: Louise D. Nygaard, tlf. 87 46 05 08

Fritidshuset
Birgittevej 1, tlf. 86 25 33 21
Fritidsklubben 10-14 år, man-fre. kl. 12.00-17.30
Mandag kl. 18.15-22.00 samt hver 3. fredag 18.15-22.00.
Ungdomsklubben 14-18 år, man, ons, tors kl. 18.15-23.00

Fri Vietnamesisk Ungdomsforening
Bentesvej 45, kld., tlf. 86 25 42 14
Kontaktperson: Hoynh Huu Long, tlf. 86 25 82 78

J.B. Disco
Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B.
Sodavandsdiskotek for 6-14 årige. Mødes den 1. og 3. fredag.
Kontaktperson: Esben Trige tlf: 86245167
13 eller Karsten Nielsen, tlf. 86 25 17 70.

Klubberne i Gellerup (KIG)
Dortesvej 45, tlf. 86 250333
Fritidsklub: 10-14 år. Mandag, onsdag, fredag 13.30-17.30
Tirsdag og torsdag 13.30-21.00. Søndag 13.30-22.
Ungdomsklub: 14-18 år. Mandag, onsdag, søndag 13.30-22.00
Tirsdag og torsdag 13.30-21.00. Fredag 13.30-17.30
Torsdag er gæstedag for børn der ikke er medlem.

Legepladsen - Dortesvej 47, tlf. 86 25 23 68
Forskellige dyr, gratis for alle. Åben alle hverdage 10.00-17.00

Ram og Rom
Ingasvej 62, kld. Computer og Internet for 5-20 årige.
Kontakt: Vagn Eriksen tlf: 86257744

Smølfen - Børn og unge på Holmstrup Mark.
Åben tirsdag, torsdag og fredag kl. 15.00-21.00.
Kontaktpersoner: Svend Ove Bøhm, tlf. 86 24 62 64
Ib Ørholst, tlf. 27 33 81 21

Støtte på tværs
For unge mellem 14 og 20 år, med behov for særlig støtte.
Gudrunsvej 78 st., tlf. 89 40 22 18

Tusindfryd, lektiehjælp
Frivillig lektiehjælpsgruppe, tilbyder lektiehjælp og samtaletræning.
Lokaler på Gudrunsvej 78 (biblioteket). tirsdag og onsdag klokken
15.30-17.00, torsdag klokken 16.30-18.00 Kontakt:
Anne-Dorthe Lilledal, tlf. 86 25 72 64, eller Rie Bihlet, tlf. 86 19 26 04

Århus Ungdomsforening - Lottesvej 12, kld.
Kontaktperson: Halit Balikci, Bentesvej7, 3. th., tlf. 86 25 51 68.
Hverdage kl. 17.00-21.00, Lørdag og søndag kl. 14.00-21.00.

SPORT
Fodboldklubben ACFC v/ KiG
Dortesvej 47. - Kontaktperson: Afif tlf. 86 25 09 64

Anatolsk Sportsklub
Fodbold på banen ved Engdalskolen.Træning hver tirsdag og torsdag
kl. 19.00-21.00. Kontaktperson: Ismet Simsek.
Henvendelse: Anatolsk Kulturforening, tlf. 86 25 38 98

Brabrand Bokseklub
Gellerupbadet, Dortesvej 43.  Formand: Jan Thielemann tlf.: 28494475

Brabrand IF - Engdalsvej 86-88. tlf. 86 26 10 88.
Kontortid: tirsdag og torsdag kl. 9.00-12.00.
Forretningsudvalg: Niels Jacob Sennels, tlf. 86 26 12 21
Basketball, badminton, håndbold, fodbold, tennis, gymnastik, bordten-
nis, petanque, svømning.

Brabrand Skytteforening
Gjellerupskolen. Kontaktperson: Allan Paquet, tlf. 86 26 19 00

Dartklubben i Skovgårdsparken
Underhuset, Ingasvej 66 – torsdag kl. 19.00-22.00.
Kontaktperson: Carsten Jensen, tlf. 86 25 71 53

F.C. Kammeraterne
Tovshøjskolens fodboldbaner. Klub: Bag Tovshøjskolen. tlf. 86 25 03 67
Formand: Per Secher, Annettevej 28, tlf. 86 25 08 94
Træning: ring og hør.

Gellerupbadet - Dortesvej 43, tlf. 86 25 69 01
Morgensvømning mandag-torsdag kl. 07-09
Pensionistsvømning mandag og onsdag kl. 09-11
Mor og barn-svømning mandag-onsdag kl. 10-12, torsdag 09-11
Offentlig svømning mandag-torsdag 14-19, fredag 14-18
Familiesvømning lørdag og søndag 10-16
Kvindesvømning onsdag 19.00-21.00

Gellerup Billard Club
Gudrunsvej 78, under biblioteket, tlf. 86 25 17 07
Hverdage 13.00-23.00, lørdag 11.00-17.00, søndag 13.00-17.00
Formand: Berit Holm, e-post: gbc@mail1.stofanet.dk -
www.gellerupbillard.dk

Idræt og trivsel
Idræt i dagtimerne, bl.a. på Tovshøjsskolen og i Brabrandhallen
Åben for alle.  Yderligere oplysninger: Idræt og trivsel,
tlf. 86 13 73 99, mandag-tordag kl. 8.30-16.30

IF Bacchus af 1972
Volleyball for voksne m/k, øvede
Onsdag kl. 20.50-22.50 i Nordgårdhallen
Kontaktperson: Anne Birte Jørgensen 86 24 70 72

Nordgårdens Idrætsforening
Badminton: Jørn Frydendall tlf. 86 76 19 38
Håndbold: Helle Hansen, tlf. 86 25 97 17
Svømning: Kenny Jakobsen tlf. 86 18 56 32

Skovgårdsparkens Billardklub
Underhuset, Ingasvej 66. Onsdag 10.00-12.00.

Tennisklubben BBT Gellerup
Gudrunsvej 58, kld. kontaktpersoner: 
Helle Hansen, tlf. 86 25 97 17 - Trieu Van Cao, tlf. 86 25 57 52

ÆLDRE-AKTIVITETER

Gellerup Pensionistklub
Lokalcentret Gellerup, Gudrunsvej 80
Kontaktperson: Svend Erik Sørensen

Holmstrup Pensionistklub
Jernaldervej 277. Tirsdag kl. 14-17
Kontaktperson: Lars Tohde Nielsen, tlf. 86 24 91 09

Lokalcenter Brabrand
Voldbækvej 92, 8220 Brabrand. Tlf. 89 49 47 00
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-15.30

Lokalcentret Gellerup
Gudrunsvej 80, tlf. 86 25 18 33 (lokal 117, 118)
Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00, fredag kl. 8.00-14.00
Brugerrådets træffetid: Torsdag kl. 13.00-15.00

Søvangens Pensionistklub
Louisevej 18 – mødetid: Onsdag kl. 14.00-18.00
Kontaktperson: Pierre Peugot, tlf. 86 25 38 25

Drejerklubben
Hyggeligt samvær, hver tirsdag kl 14.00-16.00
Kontaktperson: Ellen Johansen, Hovedgaden 29, 2. lejl. 3,

HAVEFORENINGER
Haveforeningen Grønærten Dortesvej 13, kld, tv.
Formand: Vagn Schmidt, tlf. 86 25 37 86
Kasserer: Gerda Jensen, tlf. 86 25 51 53

Holmstrup Haver
Kontaktperson: Mette Geert Jørgensen, Jernaldervej 245, lejl. 7
tlf. 86 24 25 62

Haveforeningen Mariehønen 
Lenesvej 29. Kontaktperson: Poul Christensen, tlf. 86 25 28 08

Haveforeningen Persillerækken
Kontaktperson: Poul Erik Hansen, Jernaldervej 257A, tlf. 86 24 37 84

TEATER – FILM – CIRKUS
Cirkus Tværs
Gudrunsvej 78, tlf. 86 25 87 80, fax. 86 25 84 50
Kontaktperson: Joop Poelman. Cirkus med børn fra området Optræder
både i Danmark og i udlandet

Gellerup Scenen
Gudrunsvej 78, tlf. 86 25 03 66

Fritidsforeningens filmudvalg
Underhuset, Ingasvej 66.
Viser film gratis for børn hver anden uge i vinterhalvåret, hver an-
den fredag kl. 19.00. Kontakt: John Norh, tlf. 86 25 98 01

BEBOERAKTIVITETER
Anatolsk Kulturforening
Gudrunsvej 48, kld., postboks 1458, tlf. 86 25 38 98, fax. 86 25 38 46. 
E-mail: anatolsk@forum.dk. Hjemmeside: http://welcome.to/anatolsk
Kontaktperson: Bünyamin Simsek
Hverdag kl. 12.00-18.00. Lørdag og søndag kl. 11.00-17.00.

Arabisk forældreråd
Kontaktperson: Ramaes Chabaan, Dortesvej 19

Brabrand Oplysningsforbund
Den lokale aftenskole, arrangerer alle former for kursus
Janesvej 29, kld. th., tlf. 86 25 75 00
Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00-13.00
Kontaktperson: Kirsten Jacobsen, tlf. 86 25 77 84

Capella Astronomiklub
Kontaktperson: John Mikkelsen, Jernaldervej 259 B Tlf. 86 24 06 14

Dansk-Iransk kulturforening
City Vest. Postbox 1114
Kontaktperson: Nouri Balahang, tlf. 86 24 66 24

Den Arabiske-Danske forening
Kontaktperson: Faten Hacem Laz, Gudrunsvej 68, 7. th.

Den Arabiske kulturforening
Klosterport 2 A, 8000 Århus C, tlf. 86 20 19 72 v/Radwan Mansour

Den Irakiske klub
Kontaktperson: Muna Aisa, Gudrunsvej 64, 1.

Folkeinformation - Gudrunsvej 78 st., tlf. 89 40 57 80.
Åben alle dage fra kl. 9.00-14.00, torsdag 9.00-17.00.
Rådgivning og tolkebistand til somaliere, arabere og tyrkere.

Genbrugsen Holmstrup
Modtager brugt tøj, reparationsmuligheder.Kun for beboere i Holmstrup
Åben tirsdag 18.30-19.30 og søndag 13-14.
Jernaldervej 215, 1., tlf. 86 24 26 98 (Sanne Hemmingsen)

Hasselhøj/Hasselengen aktiviteter:
Kortklubben  Hasselbladet: Vi spiller hver torsdag aften i fælleshuset
med indskrivning kl. 18. 30 spillet starter klokken 19.00
Formand: Bent Larsen, HH 35, tlf. 86 28 77 73.
Dartklubben Hasselpilen
Holder åbent fredage fra kl. 20.00 til 23.00, når
huset ikke er udlejet. Hold selv øje med det! Nye medlemmer er
velkomne. Formand: Dorthe Larsen, HH47, tlf. 86 28 96 80.
Musikklubben Bøfferne
Klubaften: Tirsdag fra kl. 19.00. Nye medlemmer ses og høres gerne!
I fælleshuset. Formand: Frants Rasmussen, HH  69, tlf. 86 28 05 09.

KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER



Petanqueklubben Hasselgrisen
Sidste spilleweekend er 28./29. oktober  -
hvis vejret holder! I vinterperioden mødes klubben i Fælleshuset ons-
dage fra kl. 19  - hvis huset ikke er lejet ud. Formand : Anitta
Jensen, HE 46, tlf. 21 82 67 45
Klub 97
Klub for pensionister og efterlønnere. Der holdes åbent hver mandag
fra kl. 13 til 17. Formand Orla Jensen  HE, 22  tlf. 86 28 00 50
Hyggestuen
Formand: Bent Larsen, HH 35, tlf. 86 28 77 73.
Loppen: Genbrugsforening, som holder til i kælderen Hasselengen 9.
Åbningstid torsdage fra kl. 19.00 - 21.00. Kontaktpersoner: Tove
Christensen, tlf. 86 28 01 31 ,Inger Sørensen tlf. 86 28 44 35,
Inger Mohr tlf. 86 28 54 56 og Cathe Petersen, tlf. 86 28 03 38
for afhentning af effekter.
Bankoklubben Fælleshuset’s Venner’s:
Formand: Grethe Dubgaard, HH 101, tlf. 86 28 51 20
Festforeningen:
kontaktperson: Jørgen Winther HH 17 tlf. 86 28 79 80

Holmstrup aktiviteter:
Auto Klub
Jernaldervej 245. Værksted til reparation af medlemmernes egne biler
Formand og kontaktperson: Poul Jørgensen, tlf. 86 24 13 34
Holmstrup Beboerforeningen
Jernaldevej 215, 1., tlf. 86 24 58 28
Holmstrup Dyreklub 
Jernaldervej 255, st. tv., Kontaktperson: Edvin Juhl, tlf. 86 24 53 43
Holmstrup Hønse og Biavlerforening 
Jernaldervej 267 C, tv. 3823
Kontaktperson: Margrethe Borchhorst, tlf. 86 24 41 31
Holmstrup Marks Cykelværksted
Tirsdag kl. 19-21 på Jernaldervej 245
Holmstrup – Værestedet
Jernaldervej 245, 1, tlf. 86 24 82 89
Åbent onsdage kl. 15-21. Mad klokken 18. Ingen tilmelding

Haandbryggerlauget af 1970
Tousgården, Edw. Rahrsvej 6 B, tlf. 86 25 19 00
Laugsaften: tirsdag og torsdag kl. 19.30-21.30
Kontaktperson: Mariette Brügge, tlf: 86454443

IDFAD – Indvandrer-Dansk forening for Anti-diskrimination
Dortesvej 31, kld. tv. Postbox 1417
Mandag, onsdag og torsdag fra 13-14, torsdag 16-19
Tlf. 86 25 19 28, 

International Kvindeforening
Gudrunsvej 3, postboks 1484, tlf. 86 25 45 22
Forkvinde: Özcan Erbillur
Kontaktperson: Lussin Canakci, tlf. 86 25 08 98
Åben lørdag kl. 13.00-17.00

Irakisk Forening
Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B
Mødes tirsdag og fredag kl. 19.00-24.00
Kontaktperson: Hussein Ali, tlf. 40 86 66 19

Keramikklubben Toveshøj
Janesvej 1, kld. Klubaften mandag kl. 14.00 - 18.00

Klub Søvangen Brabrand - 
Louisevej 30, tlf. 86 25 23 81
Nøgleklub med flere aktiviteter 9.00-24.00
Kontaktperson: Villy Jensen, tlf. 86 25 39 81

Læsehesten Holmstrup Mark
Lokalet over Brugsen v. siden af Genbrugsen. Åben onsdag kl. 18.00-
19.45 (juni, juli og august 18.31-19.33)
Kontaktpersoner: Lars Eg, tlf. 86 24 51 61, Rudolf Bay Jensen,
tlf. 86 24 43 80, Svend Erik Andersen, tlf. 20 78 42 61

Lørdagsklubben
Beboerhuset Tousgårdsladen. 1 og 3 lørdag klokken 13.00.
Ole Pedersen, formand, Janesvej 31
Bente Christiansen, næstforman, Edwin Rahrsvej 10
Kirsten Eberhard, kasserer/sekretær, Østermøllevej 9A, 8380 Trige
Karen Margrethe Pedersen, Janesvej 31
Marianne Nielsen, Byvænget 7 Stautrup, 8260 Viby

M’IT Markens Informationsteknologi.
Stenaldervej 77. Tlf. 86 24 62 28/86 24 71 08
E-mail: markensit@mail.stofanet.dk
Lise Ledet og Esben Trige med flere. Et tilbud til beboerne på
Holmstrup Mark. For børn/unge. Lektiehjælp og aktiviteter. Surfing
med videre. Samt tilbud om undervisning for alle aldersgrupper.

Somaliere i Gellerup
Kontaktperson: Khalid M. Ali, Dortesvej 7, 2. tv.

Multikulturel Forening
Fælleshuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A, tlf. 86 25 18 96
Kontakt: Rabih Azad-Ahmad, tlf. 40 50 76 59
Multikulturel Café: mandag-lørdag klokken 17.30-22.
Børneklubben Regnbuen
Aktiviteter for børn mellem 6 og 13 år. Mandag-lørdag kl. 14-17.30
Østens Hus: Ældre værested. mandag-lørdag klokken 17.00-22.00

Somalisk kvindeforening
Kontaktperson: Zahra, Sigridsvej 57, st.

Turkmenske Kulturforening i Århus
Bentesvej 45, kld. Kontaktperson: Ibrahim Saleh, Dortesvej 25, 3. th.

Vietnamesisk Forening i DK.
Kontaktperson: Dung Qouc Tran, Dortesvej 33, 1. th.

Vinbryggerlauget »Skovlauget«
Underhuset, Ingasvej 66. Onsdag kl. 19.00-21.00
Kontakt: Tommy Hansen, Astridsvej 1, st. th.

BEBOERHUSE OG LIGNENDE

Beboerhuset Laden - Edw. Rahrsvej 6 B, tlf. 86 25 91 58
Kontortider: mandag og onsdag kl. 10.00-14.00

Torsdag kl. 14.00-19.00
Telefontid: alle dage kl. 12.00-14.00

torsdag kl. 17.00-19.00

Ladens folkekøkken - Folkekøkken. Tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage mellem kl. 17.00 og 18.00
Tilmelding senest samme dag kl. 12.00

Fælleshuset Yggdrasil 
Dortesvej 35A, v. Den røde Plads, tlf. 86 25 18 96/40 50 76 59

Stenhytten
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08 (lokale), 86 24 62 28 (kontor)
E-mail: afdelingtolv@mail.stofanet.dk

Underhuset
Ingasvej 66. Mandag-torsdag kl. 19.00-22.00, søndag kl. 10.00-12.00
Formand: Lars Holm Jensen, Sigridsvej 59, tlf. 86 25 49 53

BEBOERBLADE

Hassel - nyt
Svend Aage Hansen, Hasselengen 25 B, tlf. 86 28 16 13
e-mal: svehan@mail1.stofanet.dk
Ole Ryolf, Baunevej 42, tlf. 86 28 93 60
email: oleryolf@mail1.stofanet.dk

Sofus
Lena Nichels, Jernaldervej 239 B, tlf. 86 24 51 61
Willy Werell, tlf. 86 24 82 96
Elly Lindved Nielsen, Jernaldervej 231 A, tlf. 86 24 45 23

Mjølner
Stenaldervej 77, 8220 Brabrand. E-mail: markensit@mail.stofanet.dk
kontaktperson: Esben Trige, tlf. 86 24 62 28/86 24 71 08

Skræppebladet
Redaktion tlf. 86 25 26 99. E-mail: skraeppen@mail1.stofanet.dk
Sebastian Adorján Dyhr (ansvh), Jettesvej 3, 2., tlf. 86 25 10 50
Gunhild Weisbjerg, tlf. 86 26 00 56
Jens Skriver, Jernaldervej 219 A, 4. th., tlf. 86 24 54 19
Helle Hansen, Gudrunsvej 76, 7. th., tlf. 86 25 97 17
Bo Sigismund, Gudrunsvej 28, 6. th., tlf. 87 38 17 57
Svend Aage Hansen, tlf. 86 28 16 13
Catherine Moreau, tlf. 86 25 65 57
Fotograf:
Hans Grundsøe, Tornhøjvej 122, tlf. 86 28 28 98
Tegner:
Lone C. Platz,H.C.Andersensvej 14, 8560 Kolind. tlf. 86 39 29 36
Layout:
Jesper Krogh, Frederiks Allé 141, tlf. 21 25 84 18

ANDET

Basen - Edw. Rahrsvej 52, tlf. 86 26 21 00. 
Er du ensom eller har du et misbrug i hverdagen? Basen arrangerer
dagkurser, hvor emnet er kvalitet i livet. Der er mulighed for at bo i
et af vores bofællesskaber. Du er velkommen til at kontakte os ano-
nymt.

Bogbussen
Holdepladsen foran Brugsen Jernaldervej 215. 
Åben onsdag kl. 14-15.30 og lørdage kl. 12.35-14.00

Brabrand Fællesråd
Har til formål, at koordinere initiativer i Brabrandområdet
Kontaktperson: Max Gaarsted, tlf. 86 25 85 45

Brabrand-Årslev lokalhistoriske arkiv
Gellerup bibliotek, Gudrunsvej 78, Åben hver lørdag kl. 11-13
Telefon i åbningstiden: 8746 0615
Kontaktperson: Børge Nielsen, tlf. 8626 0949

Det Kulturelle Tværfaglige Samarbejde
Janesvej 29, kld. th. Kontaktperson: Kirsten Jacobsen, tlf. 86 25 77 84.
Samarbejdsorgan mellem kommunale og statslige organer, Brabrand
Boligforening og enkelte beboeraktiviteter.

FAS (Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte) bestyrelse:
Lotte Nielsen (formand), Karensvej 3, 1. tv, tlf. 86 25 30 02
Børge Larsen, Årslev Møllevej 55, 1, tlf. 86 26 24 32
Tove Carlsen, Hasselengen 3, tlf. 86 28 08 76
Peter Kjellerup, Louisevej 26, 3. 2., tlf. 86 25 09 58
Jens Skriver, Gudrunsvej 18, 7. mf., tlf. 86 25 94 19
Karen Michaelsen, Hans Brogesvej 15, 1.
Karen Leth, Næshøjvej 40, 8462 Harlev
Palle Fahlberg, Gudrunsvej 72, 5. th., tlf. 86 26 17 14
Abdulasis H. Ishak, Bentesvej 25, 3
Lars Zimmer, Stenaldervej 205, 1. 5
Søren Løkkegaard, Janesvej 9, 1. 1., tlf. 86 25 67 34
Mette S. Thomsen, Bronzealdervænget 10, st. 10, tlf 86 24 64 70
Knud Holt, Sonnesgade 14, 4. 8, tlf. 86 19 73 11
Eva Borgholm, Skovhøj 253

Fritidsforeningen
Tousgården, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand
Inga Andersen (formand) Jernaldervej 241 A, 1. th, tlf. 86 24 73 53
Palle Falberg (næstformand), Gudrunsvej 72, 5. th., tlf. 87 46 09 79
Dagny Mikkelsen, Astridsvej 7, 6. lejl.10, tlf. 86 25 70 56
Elna Djærnis, Rødlundvej 34 A, tlf. 86 25 60 73
Maher Hussein Taha, Edwin Rahrsvej 18, 3.1., tlf. 27 11 95 60
Yousuf Abdul Kadar, Jettesvej 5, 3. tv., tlf. 22 45 40 94
Adam Hansen, Gudrunsvej 4, 2. th., tlf. 86 82 47 75
Materialeforvaltning: Tommy Ø. Møller, tlf 28 57 65 15
Træffetid mandag til fredag mellem 17.00-18.00
Mødedag: den 2. tirsdag i måneden
Mødelokale: Edw. Rahrsvej 26, kld.

Gellerup Bibliotek - Gudrunsvej 78, tlf. 86 25 11 77
Mandag, onsdag, fredag 10.00-17.00. Torsdag 12.00-19.00. 
Lørdag 9.30-14.00

Gellerup Fællesråd
Har til formål at koordinere initiativer i Gellerupområdet
Kontaktperson: Ingrid Jensen tlf.: 86 25 36 01

Gellerupparkens Retshjælp
Gratis juridisk og social rådgivning, Dortesvej 1, st. th., tlf. 86 25 71 35
Mandag og onsdag 10.00-14.00 og 15.30-18.00, torsdag 10.00-14.00

Grøn Guide i Gellerup
Gode råd om miljø. Vagn Eriksen, Louisevej 40
Tlf. 20 95 77 44 eller 86 25 77 44 E-mail:
groen.gellerup@get2net.dk

Kældershoppen - Janesvej 43
tlf. 86 25 95 69

Livsværkstederne
City Vest (ovenpå Føtex), Gudrunsvej 7, Postboks 1522
8220 Brabrand, tlf. 86 25 95 99

Naboskaberne
Jettesvej 1, st. th. (Gellerupparken, Skovgårdsparken og Toveshøj)
Lise Ledet og Lene Drøjdal, tlf. 86 25 10 16, fax 86 25 91 89
E-post: naboskaberne@mail1.stofanet.dk
Kontortid: mandag 11-15, tirsdag 10-15, onsdag lukket, torsdag 10-15,
fredag 10-14 eller efter aftale.

Natursamarbejdet
Samarbejdsprojekt om naturen mellem tre generationer
Gellerupvej 111, Naturcentret Sølyst, tlf. 86 25 68 60

Nærpolitiet
City Vest, Gudrunsvej 7, tlf. 86 25 14 48
Man. - Fre.  kl. 12.00 - 14.00, tors.  desuden kl. 16.00 - 17.30
E-post: aarhus-brabrand@politi.dk

Sundhedshuset - Gudrunsvej 78 (Gellerup Bibliotek). 
Hver dag 8.00-15.00.  Tlf: 89402209



Hans Broges Parken afd. 1
Hans Broges Vej 11-29 og Udsigten, 8220 Brabrand
Varmemester i Hans Broges Parken
Kai Berg, Udsigten 86, tlf. 86 26 27 90,
privat tlf. 86 25 59 64
Afdelingsbestyrelsen i Hans Broges Parken
Berit Bramm (formand), Udsigten 76, tlf. 86 26 16 58
Asger Frederiksen (næstformand), Hans Brogesvej 4, st. tv.,
tlf. 86 26 26 17
Gunhild Weisbjerg, Udsigten 17, tlf. 86 26 00 56
Jens Stefansen, Hans Brogesvej 23, 2. tv.
Torben Petersen, Hans Brogesvej 23, 1. tv.
Mødedag 2. onsdag i måneden.

Søvangen afd. 2
Louisevej 2-62, Annettevej 1-49, Birgittevej 1-39 og
Brabrand Skovvej 31-69, 8220 Brabrand
Varmemester i Søvangen
Arne Østergaard Nielsen, tlf. 86 25 26 15
Afdelingsbestyrelsen i Søvangen
Georg Nielsen (formand), Annettevej 8, 1. mf, tlf. 86 25 39 19
Birthe Wisen (næstform), Brabrand Skovvej 67, tlf. 86 25 36 71
Poul Petersen, Birgittevej 35, tlf. 86 25 24 05
Margit Nørhave, Louisevej 24, st. tlf. 86 25 85 10
Poul Pallesen, Annettevej 3, tlf. 86 25 67 38
Joop de Vries, Louisevej 8, 3. th., tlf. 86 25 36 65
Karen Margrethe Frederiksen, Louisevej 32, 2. th., tlf. 86 25 82 44
Mødedag: den 2. tirsdag i måneden kl. 18.30, Louisevej 18

Skovgårdsparken afd. 3
Sigridsvej, Ingasvej, Karensvej og Astridsvej, 8220 Brabrand
Varmemester i Skovgårdsparken
Kent Hansen, Ingasvej 66, tlf. 86 25 26 16,
Afdelingsbestyrelsen i Skovgårdsparken
Conny Jepsen (formand), Karensvej 29, st. tv., tlf. 86 25 76 80
Jan Viborg (næstform), Karensvej 46, tlf. 86 25 87 79
Vagn Eriksen, Karensvej 39, tlf. 86 25 05 50
Mette Hansen, Sigridsvej 47, 1. th., tlf. 86 25 39 46
Petra Hall, Karensvej 46, tlf. 86 25 87 79
Anton Jakobsen Skjernaa, Karensvej 6, tlf. 40 93 69 35
Sanne Mejer, Karensevej 64, tlf. 86 75 58 94
Afdelingsbestyrelsens mødelokale har tlf. 86 25 45 88
Mødedag 2. tirsdag i måneden.

Gellerupparken afd. 4
Gudrunsvej, Jettesvej, Dortesvej, Lottesvej og 
Bentesvej, 8220 Brabrand
Varmemester i Gellerupparken
Dortesvej, Jettesvej, Lottesvej og Bentesvej: 
Robert Sørensen, Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31
privat tlf. 86 94 18 58
Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken
Ingrid Jensen (formand), Gudrunsvej 16, tlf. 86 25 36 01
Yousuf Abdul Kader, Jettesvej 5, 3. tv., tlf. 22 45 40 94
Ali Nabil Taha, Bentesvej 25, 3. th., tlf. 86 25 76 57
Ghaasan Hassoun, Bentesvej 13, 1. th., tlf. 86 25 60 53
Nezar Ajjawi, Gudrunsvej 42, 4. tv., tlf. 40 52 24 96
Khaled Mansour, Dortesvej 21, 2. th., tlf. 86 25 22 08
Samir Abou-Hussain, Gudrunsvej 2, 4. th., tlf. 86 25 35 19
Nayef Mousa-Fa, Jettesvej 21, 1. th.
Khaled El Moussa, Jettesvej 13, 2. th.
Khalid Darwich, Gudrunsvej 38, 3.tv, tlf. 86 25 45 65
Helle Hansen, Gudrunsvej 76, 7. th., tlf. 40 71 86 75
Imad Yassine, Jettesvej 11, 1. tv, tlf. 40 51 72 37
Walid Mahmoud, Gudrunsvej 76, 1. tv.
Mødedage: 1. og 3. onsdag i måneden, Gudrunsvej 10 A, kl. 18.30.
Alle udvalgsmøder afholdes Gudrunsvej 14, 7.mf., kl. 19.00. 

Toveshøj afd. 5
Edwin Rahrsvej 8-26, Janesvej og Lenesvej, 8220 Brabrand
Varmemester i Toveshøj og kollegiet
Finn Poulsen, Edw. Rahrsvej 32, tlf. 86 25 94 00,
privat tlf. 86 33 91 95
Afdelingsbestyrelsen i Toveshøj
Søren Løkkegaard (formand), Janesvej 9, 1. lejl. 1,
tlf. 86 25 67 34
Ibrahim Abou-Chaka, Lenesvej 5, 2. th.
Jørn Frandsen, Janesvej 23, 1. mf.
Finn Quist Sørensen, Janesvej 7, 2. lejl. 2
Chico Moreau Eriksen, Janesvej 17, 2. th.
Suleiman Jomaa, Janesvej 1, lejl. 4
Hasse Vind, Edwin Rahrsvej 24, st. tv.

Mødedage: den 4 mandag i måneden kl. 20.00 i 
mødelokalet Edwin Rahrsvej 16, kld. th. tlf. 86 75 55 15
E-mail: toveshoej@sol.dk

Holmstrup afd. 6
Jernaldervej 215-277, 8210 Århus N
Varmemester i Holmstrup
Mogens Rasmussen, Jernaldervej 277, tlf. 86 24 28 97,
privat tlf. 86 24 22 47
Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup
Herman Nielsen, Jernaldervej 263 B, st. th. tlf. 86 24 38 43
Niels Jensen, Jernaldervej 225 B, tlf. 86 24 60 02
Jan W. Petersen, jernaldervej 275 B, 1. th.
Elly Lindved Nielsen, Jernaldervej 231 A, 2. th.
Tommy Casper, Jernaldervej 227 A, st. tv.
Rita Flintholm, Jernaldervej 235 A, st. th.
Afdelingsbestyrelsens adresse: Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24

Hasselhøj/Hasselengen afd. 7/15
Hasselhøj/Hasselengen, 8361 Hasselager
Varmemester i Hasselhøj/Hasselengen
Ole Juhl, tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Hasselhøj
Tove Carlsen (formand), Hasselengen 35, tlf. 86 28 08 76
Inger Sørensen, Hasselhøj 29, tlf. 86 28 44 35
Kirsten Larsen, Hasselhøj 35, tlf. 86 28 77 73
Erik L. Andersen, Hasselhøj 197, tlf. 86 28 90 72
Kim Skov Nielsen, Hasselengen 46, tlf. 28 93 73 43
René Jensen, Hasselhøj 149, tlf. 28 61 97 98
Bjarne Fangel, Hasselhøj 183, tlf. 86 28 55 72

Drejergården afd. 8
Brabrand Hovedgade, 8220 Brabrand
Varmemester i Drejergården
Kai Berg, Udsigten 86, tlf. 86 26 27 90,
privat tlf. 86 25 59 64

Rødlundparken afd. 10
Rødlundvej 8, 8462 Harlev
Varmemester i Rødlundparken
Jan Erik Sørensen, Rødlundvej 152, tlf. 86 94 20 05
Afdelingsbestyrelsen i Rødlundparken
Aase Christensen (formand), Rødlundvej 44 A, tlf. 86 94 11 80
Birgit Poulsen, Rødlundvej 154, tlf. 86 94 25 32
Frantz Olesen, Rødlundvej 162, tlf. 86 94 22 08
Lene Debois Gjørup, Rødlundvej 60 A, tlf. 86 94 15 17
Afdelingsbestyrelsens kontor har tlf. 86 94 17 70

Odinsgård afd. 11
Stenaldervej 195-209, 8220 Brabrand
Varmemester i Odinsgård
Gunnar Axelsen, Stenaldervej 1, tlf. 86 24 50 15,
Afdelingsbestyrelsen i Thorsbjerg
Ole Pedersen (formand), Stenaldervej 205, 1. 1
Lars Zimmer, Stenaldervej 205, 1. 5
Jeppe Frederiksen, Stenaldervej 203, 1. 5.
Kurt M. Nielsen, Stenaldervej 205, 2. 2.
Mødedag 2. onsdag i måneden klokken 19.00 i Valhalla.

Thorsbjerg afd. 12
Stenaldervej, 8220 Brabrand 1-193
Varmemester i Thorsbjerg
Gunnar Axelsen, Stenaldervej 1, tlf. 86 24 50 15,
Afdelingsbestyrelsen i Thorsbjerg
Esben Trige (formand), Stenaldervej 63, st., tlf. 86 24 51 67
Kristian Beedholm, Stenaldervej 43, st.
Jarle H. Olsen, Stenaldervej 93
Ulla B. Jellesen, Stenaldervej 5,1. th., tlf. 86 24 42 30
Michael Laursen, Stenaldervej 161
Yildiz Kilic, Stenaldervej 161, 1. th.
Mødedag: sidste torsdag i måneden kl. 18.30 i Stenhytten,
tlf. 86 24 62 28

Borumtoften afd. 14
Borumtoften, 8471 Sabro
Varmemester i Borumtoften
Jan Erik Sørensen, Rødlundparken, tlf. 86 94 20 05
Kontaktperson
Kim Mørch, Borumtoften 10, tlf. 40 85 78 11

Mølleparken afd. 16
Årslev Møllevej, 8220 Brabrand
Varmemester i Mølleparken
Anne Østergaard Nielsen, tlf. 86 25 26 15
Afdelingsbestyrelsen i Mølleparken
Grete Dynnes Hansen (formand), Årslev Møllevej 21, st.,
tlf. 86 26 25 51
Edith Jespersen (næstformand), Årslev Møllevej 73,1.
tlf. 86 26 57 50
Ole Christensen, Årslev Møllevej 29, st.

Højriisparken afd. 17
Truevej 2-46
Varmemester i Højriisparken
Arne Østergaard Nielsen tlf. 86 25 26 15
Afdelingsbestyrelsen i Højriisparken
Preben F. Jensen (formand), Truevej 14, 2.
Henny Frederiksen, Truevej 36
Gjert Sørensen, Truevej 6, st.

Lyngby afd. 18
Lyngbygaardsvej 37A-37D
Varmemester i Lyngby
Jan Erik Sørensen, Rødlundparken, tlf. 86 94 20 05
Kontaktperson:
Torsten Petersen, Lyngbygaardsvej 37 B, tlf. 86 26 48 36

Bronzealdervænget afd. 19
Bronzealdervænget 10-18, 8210 Århus V
Varmemester
Søren Hammel, tlf. 86 24 99 90. Bronzealdervænget 14. 
Privat: 86 24 25 42
Afdelingsbestyrelsen
Jeppe Lund (formand), Bronzealdervænget 10, 1. 2, 
tlf. 26 17 70 13
Jørgen Lund, Bronzealdervænget 18, 1. 8, tlf. 40 94 50 27
Mette Thomsen, Bronzealdervænget 10, st. 10, tlf. 86 24 64 70
Uffe Møgelbjerg Jensen, Bronzealdervænget 12, 1. 2., 
tlf. 25 48 80 71
Mette Brandt, Bronzealdervænget 10, st. 8, tlf. 86 24 97 96

Hasselager afd. 21
Baunevej, 8361 Hasselager
Varmemester i Hasselager
Ole Juul, tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Hasselager
Ole Ryolf (formand), Baunevej 42, tlf. 86 28 93 60
e-mail: oleryolf@stofanet.dk
Lars Pedersen, Baunevej 56
Allan Lund Nielsen, Baunevej 56

Sonnesgade afd. 22
Sonnesgade 14, 8000 Århus C
Varmemester i Sonnesgade
Jørgen Glavind, tlf. 86 19 78 85
Afdelingsbestyrelsen i Sonnesgade
Flemming Andersen (formand), Sonnesgade 14, 4. 1, 
tlf. 86 28 35 27
Hans Esmann Eriksen, Sonnesgade 14, 2. 3
Gert Brügge, Sonnesgade 14, 3. 20
Bent Lund, Sonnesgade 14, 3. 8.
Kirsten Jensen, Sonnesgade 14, 3. 15
Jannie Dalsgaard, Sonnesgade 14, st. 17
Hanne Grunnet, Sonnesgade 14, st. 7

Skovhøj afd. 23
Skovhøj, 8361 Hasselager
Varmemester i Skovhøj
Ole Juhl, tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Skovhøj
Ole Sprogø (formand), Skovhøj 213
Karl Emil Torp, Skovhøj 255, 1. th.
Poul Snedker, Skovhøj 243, 1. th.

Ikke bolighavende medlemmer
Hans Henrik Bech, Engdalsvej 69 A, 1. mf.
Klaus Bech, Spobjergvej 54
Joan Berg, Edithvej 22

Træffetider for varmemestrene i afdeling 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 21: Mandag, tirsdag onsdag, fredag kl. 8.00-9.00. Torsdag kl. 16.00-17.30
Træffetider for varmemestrene i afdeling 4, 5 og kollegiet: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10.00-14.00. Torsdag kl. 10.00-18.00. Fredag kl. 10.00-13.00

Træffetider for Beboerservice i afdeling 14 og 18: Mandag, tirsdag onsdag kl. 9.30-14.30. Torsdag kl. 9.30-18.00. Fredag kl. 9.30-12.00

AFDELINGSBESTYRELSERNE I BRABRAND BOLIGFORENING
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FORENINGSBESTYRELSEN

Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90

iec@post8.tele.dk

Henning Woller
Udsigten 82, tlf. 86 26 25 76

woller@stofanet.dk

Morten Fich
Jernaldervej 229 A, 1. tv., tlf. 86 24 47 33

mfich@vip.cybercity.dk

Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22

sresj@ft.dk

Søren Løkkegaard
Janesvej 9, 1. lejl. 1, tlf. 86 25 67 34

soerenloekkegaard@ofir.dk

Hartvig Vendelboe
Birgittevej 25, tlf. 86 25 36 45

velbo@stofanet.dk

Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf 86 24 38 43

kollegaerne. Han er således stærkt util-
freds med, at udlejningen på foreningssi-
derne i sidste nummer af Skræppebladet
fremhæves som den mest travle afdeling.
Faktisk er det hans telefon, der ringer
mest, siger han. Men det er sagt med iro-
ni, for selv om der er lige så meget pres
på i teknisk afdeling, så er det ikke den
afdeling, der har flest besøgende eller ki-
mende telefoner fra beboere og indflyt-
tere.

Når Ege Høst skal pege på de opgaver,
der er inspektørens vigtigste funktioner
udover den daglige ledelse så er det at
styre en afdelings vedligeholdelsesbud-
get.

Hvert år laves der for en afdeling et
budget, som beboerne skal godkende på
efterårets beboermøde. En del af budget-
tet er vedligeholdelsen, som omfatter de
tekniske opgaver, der skal udføres i en
afdeling. Vedligeholdelsesbudgettet er
delt i to: Den daglige drift og planlagt
vedligehold.

Inspektørens opgave er at lave et op-
læg til kommende års budget for vedli-
geholdelsen. Dette afleveres inden 1. ju-
li til bogholderiet, som indarbejder det i
det »store budget« for afdelingen. Dette
oplæg drøftes efter sommerferien med
afdelingsbestyrelsen, der på den måde er
med til at prioritere, hvilke opgaver der
skal udføres. 

DEN DAGLIGE DRIFT
Den daglige drift går kort fortalt ud på re-
paration af alt det, der går i stykker. Det
kan være smadrede lamper, defekte kø-
leskabe samt flyttelejligheder, hvor en lej-
lighed skal gøres i stand, inden en ny
beboer kan flytte ind. Det er varmeme-
steren, der bestiller håndværkere til at
udføre arbejdet. Inspektørens opgave er

at kontrollere, at udgifterne også holder
sig inden for det, der er sat af i budgettet.

PLANLAGT VEDLIGEHOLD
For hver afdeling i Brabrand Boligfor-

ening er der en 20 års vedligeholdelses-
plan. I den plan er der opført de vedlige-
holdelsesopgaver, der skal laves inden
for de kommende 20 år. 

Planen er ført ind i budgettet og kaldes
konto 116 og kan bedst beskrives som en
budgetkonto i banken, hvor der i nogle
måneder er store udgifter; men hvor der
betales et beløb, så udgifterne udjævnes
over hele året. 

Poster i vedligeholdelsesplanen er for
eksempel: Udskiftning af faldstammer,
maling af vinduer, nyt tagpap o.s.v. Op-
gaverne lægges ind i budgettet efter,
hvornår inspektøren skønner, at de skal
udføres. Dette skøn beror på nogle erfa-
ringstal, som inspektøren bruger. Eksem-
pelvis siger disse tal, at tagpap har en le-
vetid på 25 år. Det betyder, at en afde-
ling, som har fået nyt tagpap på i 1985,
skal have det udskiftet igen i 2010. Den-
ne opgave føres ind i vedligeholdelses-
budgettet, så der løbende spares op til at
få opgaven udført, når man når frem til
2010.

• At lave vedligeholdelsesplan er et
lovkrav; men hvor lovgivningen siger, at
planen skal løbe over 10 år, så har vi i
Brabrand Boligforening en 20-årsplan. På
den måde spares der op til den enkelte
opgave over en længere periode, hvilket
giver en lempeligere huslejeudvikling, si-
ger Ege Høst, der ligesom de to øvrige
inspektører overvåger posterne på den
daglige drift og det planlagte vedligehold
via regnearket Excel på computeren.

Ege Høst er uddannet bygningsingeniør
og har i en del år arbejdet som rådgiven-
de ingeniør. Han har blandt andet været
i Saudi Arabien, hvor han for Cowi var
ingeniør på arbejdet med at bygge 1000
kilometer motorvej og 700 kilometer si-
devej samt en lang række broer dertil. 

I dag er geografien indsnævret til de
lidt mindre gader: Gudrunsvej, Bentesvej,
Lottesvej, Lenesvej med flere; men det
gør ikke udfordringen mindre krævende
som ny inspektør i et af landets største
boligområder.

JULELUKKET

Brabrand Boligforenings administration holder lukket fra den 24.
december til d. 1. januar begge dage inklusive. Kontoret åbner
igen fredag d. 2. januar 2004.

Vi ønsker alle beboere en god jul og et godt nytår.
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SOMMERSTREGER
Om varmemåling og -beregning

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

Der har igen i år været henvend-
elser omkring, at varmemålerne
kan tælle enheder i sommerperi-

oden, selvom der er slukket for radiato-
ren. Vi vil gerne med nogle eksempler
prøve at vise, hvordan et varmeregnskab
udarbejdes og betydningen for det en-
kelte varmeregnskab, ved at målerne kan
tælle enheder om sommeren.

Vi tager udgangspunkt i det varme-
regnskab, der er blevet udsendt for peri-
oden 1.7.02 – 30.6.03 i henholdsvis afde-
ling 1 og 5 og bruger en lejlighed fra af-
delingen som eksempel. 

Når vi skal udarbejde et varmeregn-
skab for en afdeling, tager vi udgangs-
punkt i den samlede varmeregning fra
varmeselskabet og det totale antal brug-
te enheder i hele afdelingen for at be-
regne en enhedspris.

EKSEMPEL FOR AFDELING 1
Varmeforbrug i kr. 565.892,28
Antal forbrugte enheder 419.182,00
Enhedspris i kr. 1,35

I juli og august måned 2002 talte må-
lerne i alt 10.464 enheder. Hvis vi slette-
de dem fra regnskabet kommer vi frem
til følgende.

Varmeforbrug i kr. 565.892,28
Antal forbrugte enheder 408.718,00
Enhedspris i kr. 1,39

Den samlede varmeregning fra varme-
selskabet vil være den samme, da der jo
netop ikke er blevet brugt mere varme
som følge af de talte enheder. Men ved at
slette enhederne har man fået færre en-
heder at fordele varmeregningen ud på
og dermed en højere enhedspris.

Hvis vi prøver at omregne det til en lej-
lighed i afdelingen, vil det komme til at
se således ud:

Varmeforbrug i enheder korrigeret med
korrektionsfaktoren 3.518,00
Varmeforbrug i kr. (3.518*1,35)

4.749,30

I juli og august måned 2002 talte må-
lerne 30 enheder i den pågældende lej-
lighed, hvis vi korriger disse enheder
med korrektionsfaktoren, bliver det til 29
enheder. De bliver nu trukket ud af
varmeforbruget.

Varmeforbrug i enheder korrigeret med
korrektionsfaktoren 3.489,00
Varmeforbrug i kr. (3.489*1,39)

4.849,71

Det vil således ende med, at der vil
være en difference på kr. 100,41 på de to
situationer. Den på gældende lejlighed
skulle altså betale kr. 100,41 mere i var-
me, hvis enhederne blev slettet.

EKSEMPEL AFDELING 5
Varmeforbrug i kr. 1.913.492,67
Antal forbrugte enheder 1.012.417,00
Enhedspris i kr. 1,89

I juli og august måned 2002 talte må-
lerne i alt 41.655 enheder. Hvis vi slette-
de dem fra regnskabet, kommer vi frem
til følgende.

Varmeforbrug i kr. 1.913.492,67
Antal forbrugte enheder 970.762,00
Enhedspris i kr. 1,98

Hvis vi prøver at omregne det til en lej-
lighed i afdelingen, vil det komme til at
se således ud:

Varmeforbrug i enheder korrigeret med
korrektionsfaktoren 508,00
Varmeforbrug i kr. (508*1,89)

960,12

I juli og august måned 2002 talte må-
lerne 28 enheder i den pågældende lej-
lighed, hvis vi korriger disse enheder
med korrektionsfaktoren, bliver det til 25
enheder. De bliver nu trukket ud af
varmeforbruget.

Varmeforbrug i enheder korrigeret med
korrektionsfaktoren 483,00
Varmeforbrug i kr. (483*1,98)

956,34

Det vil således ende med, at der vil
være en difference på kr. 3,78 på de to
situationer.

Den på gældende lejlighed skulle såle-
des betale kr. 3,78 mindre i varme, hvis
enhederne blev slettet.

De eksempler, der er vist, bygger på et
normalforbrug i boligerne

Mere end 50% af de enheder, der bli-
ver målt i sommerperioden, er reelt

varmeforbrug. Hvis vi undlod at indreg-
ne enhederne om sommeren, ville alle
de forbrugere, der har tændt for radiato-
rerne, slippe. 

Dette er årsagen til, at vi ikke finder
det rigtigt at slette enhederne i sommer-
perioden. 
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VIRKELIGHEDSFJERN 
INTEGRATIONSDEBAT 
I den verserende debat om integration tales i samme åndedrag 

om det multikulturelle samfund , der venter lige om hjørnet

AF HENNING WOLLER

Det er ikke realistisk at forestille
sig et Danmark,  der ikke i løbet
af et eller andet tidsforløb bliver

multikulturelt. 
Det forekommer derfor mig virkelig-

hedsfjernt vedblivende at tale om inte-
gration forstået som udefra kommende
menneskers totale optagelse i det danske
samfund.

Jens Skriver slutter sin meget læsevær-
dige artikel  »Fremmede i Danmark« i sid-
ste nummer af SkræppebIadet med at
konstatere at de fremmede læs de ind-
vandrede svenskere, i løbet af 10 – 20 år
var fuldt ud integreret i det danske sam-
fund. Det var karakteristisk, at disse ind-
vandrere kom med en samfundsopfattel-
se,  der var fælles nordisk og var opdra-
get i samme lutherske kristendom  som
danskerne. De kom med en åndelig ba-
gage, der ikke var fremmed for landet
de kom til. 

Præmisserne for en integration var der-
for væsentligt forskellige fra dem, der er
gældende for de indvandrere, vi nu skal
optage i det danske samfund.

I Gellerup-området er der bosat ligeså
mange indvandrere, som der er indbyg-
gere i en mindre kommune. De fleste er
mennesker opvokset i en muslimsk do-
mineret kultur, og denne kultur præger
fremdeles naturligt nok deres adfærd i
hverdagen. De fleste har ikke behov for
nogen større kontakt med det danske
samfund. Det bevirker, at området klart
adskiller sig fra resten af byen. En ad-
skillelse som eksistensen af  Bazar Vest
understreger. Hvorfor det er blevet
sådan, er i denne forbindelse uinteres-
sant. Det er kendsgerningen, vi må for-
holde os til.

Århus kommune har en integrations-
politik, der blandt andet går ud på, at
man ved diverse tiltag skal animere ind-
vandrere i Gellerup til at flytte til andre

områder i byen og animere »resursestær-
ke« familier til at flytte til området. Poli-
tikken har ikke ført til nævneværdige æn-
dringer og vil af  rent praktiske årsager
heller ikke gøre det i fremtiden.

Gellerup-området er et lærestykke i,
hvordan et kommende multikuturelt
dansk samfund kan tænkes udvikle sig.
Et Danmark, hvor der er områder,  hvor
en stor del af  befolkningen ikke har no-
gen nævneværdig forståelse eller inter-
esse for samfundslivet i Danmark, som
det udfolder sig gennem medierne,
kunst, frivilligt arbejde i sports- og skole-
sammenhænge etc.

Ved almindelig iagttagelse ser det ud
som om en stor del af Gellerup-områ-
dets »fremmede« har en ganske god ma-
teriel levestandard. Alligevel melder de
sociale myndigheder om, at 24% af fami-
lierne har problemer, som de får hjælp til
af offentlige myndigheder. Det tilsvaren-
de tal for resten af  Århus er 4%.

Derfor er det mig virkelighedsfjernt at
debattere integration, som det danske
samfund hidtil har gjort. Vi taler om at
lære sproget, om at komme i arbejde,
samtidig med ledigheden stiger, om for-
øgelse af den kulturelle værdi ved ind-
vandring og så fremdeles; men har ikke
kunnet gøre det klart for indvandrerfa-
milierne, hvad vi forventer af dem.  

Vi er forpligtet til at gøre det klart,  at
der er danske normer for adfærd  i og
over for hele samfundet, som vi må for-
lange, at vi alle respekterer. Derved, og
efter min mening kun derved, har vi en
mulighed for få de forskellige samfund til
at trives sammen uden for voldsomme
konflikter.

Det er en stor opgave, som ikke løses
ved at uddele pjecer og indbydelser til
møder. Der skal sættes meget målrettet
ind, og det må være en kommunal/stats-
lig opgave. Boligafdelingerne bruger i
forvejen så mange penge og  menneske-
lige resurser på at løse sociale opgaver,
at der ikke er overskud til yderligere til-
tag. En offentlig  investering vil på sigt
betale sig – menneskeligt og økonomisk.  
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OM AKTIV BORGERINDDRAGELSE M.M.
Byudvalg, kvartersløft og urbanprogram skal hjælpe borgere, 

der bare bliver og bliver væk - hvordan kan det forstås, og hvad er der så at gøre ved det

AF HERMAN NIELSEN

Jeg har været til en fascinerende
tredages konference, som for mig
har været meget speciel i sin ud-

formning om end næsten ulidelig i sit
stadigt aktuelle temavalg: Hvordan få de
borgere, hvis interesser hævdes at vare-
tages i tidens gigantprojekter i bestemte
boligområder som nogle af vores, til at
blande sig i udformningen af deres eget
liv, så det fremover bliver mindre nega-
tivt i forhold til alment accepterede nor-
mer i samfundet, end det er i dag. Man-
ge penge, meget arbejde, godt bomiljø,
gode skoler, venlige og forstående nabo-
er, aktiv og alsidig livsudfoldelse – når nu
alt det stilles i udsigt, hvordan kan det så
være, at ansatte i disse projekter har
svært ved at få folk med og bruger stadig
flere spildte kræfter på det?

DET HELT ANDERLEDES
Vi var et lille dusin afsted fra boligfor-
eningen, så ledelsesfirmaet Attractor må
have ramt noget væsentligt i os med sin
annoncering, siden vi afsatte omkring
40.000 kr. og 24 arbejdsdage på sagen
»borgerinddragel«. Selv troede jeg noget
skeptisk, at det ville blive det sædvanlige
dødvande med bjerge af banaliteter uden
erkendelsesværdi. Måske ville jeg allige-
vel få lidt ekstra viden og delagtighed i
andres erfaringer, og det fik jeg da også,
om end på en ganske anden måde, end
jeg havde kunnet forestille mig, selv om
også jeg har hørt, at erfaring er billet til et
tog, der er kørt. 

Konferencen var bygget op omkring to
guruer inden for byudvikling, Bliss
Browne og Peter Lang, der gennem tre
dage førte os gennem betydningen og
vigtigheden af ikke at være problemfo-
kuseret i sit sociale engagement men ta-
ge udgangspunkt igen og igen (og igen)
i en værdsættende udspørgen, som
bringer borgeren og borgerens potentia-
ler på dagsordenen. Hvilken drøm har
du? Hvad er dit håb? Hvad vil du godt
opnå? Hvad vil være godt her? Og så i
gang med at realiserede det inden for tre
måneder, så der er resultater at komme
videre på! 

Browne og Langs meget dæmpede, in-
sisterende og indfølende oplæg blev he-
le tiden afbrudt af små gruppedannelser,
hvor der sammen blev reflekteret over,

hvad vi nu havde lært og oplevet, og
hvordan det kunne bruges. På et tids-
punkt i dette intense og nærmest rytmi-
ske forløb forestillede jeg mig en eller
anden springe op med et halleluja! Det
skete dog aldrig, og jeg blev selv – trods
den for mig meget fremmedartede og
nærmest uanstændigt spirituelle tilgang
til endog massive opgangsproblemer for
at blive yderst jordnær - mere og mere
fascineret af forløbet, som det skred frem
gennem dagene. I sin idelige gentagen
oplevede jeg det næsten som den rytmi-
ske bærebølge i god jazz, til trods for at
konferencen som sagt var og forblev mig
yderst mystisk. I modsætning til en del
andre, der som jeg i første omgang måt-
te være gået forkert og derfor gik igen,
blev jeg og gennemlevede og kommen-
terede undervejs et par gange min di-
stance til konferencens tilgang til borger-
inddragelse. Jeg kan lidt overrasket og
ganske oprigtigt sige, at det var fine da-
ge.

HÅB
På bagvæggen i lokalet var der opsat et
stort skilt med ordet håb, og kort inde i
konferencen blev vi opfordret til at ned-
fælde vores håb på små stykker papir,
som vi så satte på vores tøj (mit blev af
en bekendt fjernet fra panden!) og van-
drede rundt mellem hinanden for at se
hinandens håb og måske få det uddybet
lidt. Så blev alle sedlerne med håb sat op
på væggen til senere beskuelse og ende-
lig samlet på papir, som vi så har fået
med hjem. Denne proces med oplæg,
nedfældelse af håb, af (opfattede) per-
sonlige kvaliteter, af opløftende ord, af
organisationsmæssige kvaliteter, af hvad
den enkelte fandt vigtigst osv. osv., op
på væggen med det, kort drøftelse af det
og hvad vi lærte af det, kørte som den
røde tråd og som sagt nærmest rytmisk
gennem de tre dage.

Mit formulerede håb kan jeg ikke finde
i den udleverede tekst, men det var no-
get i retning af »bidrage til reduktion af
det letargiske«. Jeg kan godt se, at det ly-
der lidt mystisk i forhold til »dialog«, »tæn-
ke stort«, »tolerante samfund«, »mere de-
mokrati«, »job for alle«. Det kommer vel af
beskedenhed – især i forhold til det at
bruge store ord, men også af varsomhed.

Det er aldeles uoverskueligt, hvad vi sæt-
ter i værk med sproget, og hvad sproget
gør med og ved os. Tænk bare på hvad
ordene demokrati, frihed, krig og terro-
risme misbruges til for tiden!

HVAD SPROG KAN 
Det var et gennemgående tema på kon-
ferencen, at sproget skaber verden. Jeg
mindes umiddelbart min barndoms ska-
belsesberetning med dens »Bliv lys! Og
der blev lys!«, og så gibber det voldsomt
i mig, og jeg finder det meget svært som
voksen at forblive stille som et lille barn
og bare lytte videre. Men altså… det var
et af vilkårene denne gang.

På et tidspunkt fik vi igen mulighed
for at sætte mærkat på os selv og så den-
ne gang gå rundt og vise de andre, hvem
vi godt ville være eller altså var. Nogle
oplever sådan noget som opløftende og
befriende, jeg oplever det som en bes-
værgelse, der ikke virker (på mig bare?).
Sprog skaber ikke nødvendigvis verden.
Og dog skaber også mit sprog underti-
den min og andres verden, som når jeg
udtrykker, at jeg elsker min kæreste og
mine børn. Omvendt kan sproget for
mange mennesker skabe uoverstigelige
problemer, som ligger i dårlige formule-
ringer. Så sprog kan både bringe os til sa-
gen og helt væk fra den – det kommer
helt an på… og på konferencen var det
en for mig ganske fremmed og forkert
sproglig verden, der udfoldede sig.

»Lederne oplevede, at det at sidde an-
sigt til ansigt med et ungt menneske fik
dem til at tænke meget over fremtiden
og over, hvad de kunne gøre for at sikre,
at der ventede den kommende generati-
on en lys fremtid.«, skriver Bliss Browne
om sin metode i Imagine Chicago, hvor
hun arbejder. Det er jo herligt og men-
neskeligt sympatisk med dette ønske, der
endog let kan kaldes en drøm. Højere
oppe i hierarkiet i det amerikanske er-
hvervsliv har et økonomiblad spurgt 100
ledere, hvordan de tænkte på fremtiden.
Alle sagde, at der ville de ikke bryde sig
om at leve! Set i det perspektiv, som vi
alle kan nikke alt for genkendende til,
fordi vi har kvababbelser over, at der skal
vores børn leve – i øvrigt sammen med
de amerikanske erhvervslederes! - er pro-
jekterne, hvad enten de kalder sig byud-
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valg, aktivering, kvartersløft eller urban,
blot endnu nogle accellerationsforsøg i
en verden, der allerede bevæger sig alt
for hurtigt til, at det vel nærmest ikke
kan være andet end en forbrydelse at
være så naiv at tro (!), at det kan gå godt. 

SOCIALE MELLEMSPIL
Andendagen startede med, at Peter Lang
nærmest messende fortalt om sin mor-
gen og det håb, han havde fået ved at
høre Jerry Adams, den tidligere IRA-ter-
rorist, i radioen (BBC) opfordre sine tid-
ligere kampfæller til ikke mere at bruge
vold; men forhandle. Var det ikke håbe-
fuldt, og solen skinnede også så vidund-
erligt, at sådan noget kunne ske så dejlig
en morgen? Adams risikerede at blive
slået ihjel af sine egne, og alligevel håbe-
de han så kraftigt på en løsning uden
vold; men via samtale, at han vovede så
dristigt! 

Efter et stykke tids opfordring til os
deltagere om at delagtiggøre andre i en
mulig natlig drøm efter gårsdagens sam-
vær eller måske et håb meldte jeg mig i
den efterhånden noget spændte tavshed.
Jeg fortalte om mine vanskeligheder ved
at deltage i konferencen, fordi tilgangen
var så anderledes, end den jeg altid hav-
de haft. Og som jeg stadig havde! Gen-
nem de sidste 20 år havde jeg hver dag
ved morgenmaden kigget på et lille styk-
ke pap med digtet 

håb
lykke

krykker
at kaste

hængende på væggen ved mit spise-
bord. Efter al denne snak om håb, hvad
så? Var Ivan Malinowski´s lille digt stadig
helt mig? Det måtte jeg sige, at det var,
samtidig med at jeg fandt det yderst fa-
scinerende at deltage i konferencen med
de meget sympatiske og vidende op-
lægsholdere og den store lydhørhed hos
deltagerne. Men let fandt jeg det ikke!

På et andet tidspunkt kom opfordrin-
gen til at synge en sang. Ingen ville be-
gynde, eller ingen kunne. For at komme
videre, da det blev sværere og sværere
med tavsheden og det meget lidt, vi tur-
de eller kunne, foreslog jeg et digt. Det
ville da smage lidt af fisk, når vi nu ikke
kunne synge! Så kunne jeg da selv gøre
det… og så messede jeg også:

Jeg dør en lille smule
for hvert sekund, der går, 

Jeg bærer døden med mig
igennem livets år.

En nat, måske en martsnat,
så mild af regn og tø, 

skal jeg gå bort i mørket
og holde op at dø.

Dette lille digt af Grethe Risbjerg
Thomsen fik så en anden til at mene, at
nu kunne og skulle der synges. Vi rejste
os alle på opfordring, og så sang 5-6
mennesker fra en kvarterløftsgruppe for i
en børnehavesang, hvor vi andre så efte-
rabede klap på lår og hoved og hvad
ved jeg som omkvæd. Hvor havde vi 75
voksne mennesker det sjovt! Jeg kan
godt deltage i sådan noget, men det gy-
ser i mig undervejs og bagefter ved tan-
ken om, hvad andre mennesker måske
uforvarende er kommet til at deltage i på
grund af de samme gruppedynamiske
processer, som her er på spil og alt for let
udraderer personlig distance til det flove
eller farlige.

GOD KONFERENCE
Nogle blev hurtigt fortørnede og gik som
sagt igen. Det her ville de ikke lade sig
byde! Andre stortrivedes, og jeg (tror jeg)
forstår dem. Hvor må det være enerve-
rende fra politisk hold at få tudet ørerne
fulde om ens vigtighed i en stilling, hvor
man skal hjælpe andre til at få det bedre
– og så kommer der stort set ingen for at
deltage! Kan de mon ikke lide én? Gør
man noget forkert osv. osv.  Samtidig
kræver de samme politikere stadige eva-
lueringer om, hvordan det går godt med
den borgerinddragelse, som reelt ikke
finder sted. På konferencen var der et
uhyre velargumenteret og personligt tro-
værdigt bud på, hvordan borgerinddra-
gelse kan lykkes via netop værdsættende
udspørgen (efter et beundringsværdigt
og gigantisk arbejde med at stemme
dørklokker for at få fat i folk). Det fore-
gik netop sådan på konferencen, at del-
tagerne blev værdsat og spurgt og opfor-
dret og spurgt og værdsat. Når en guru
tør sige, at »jeg kigger efter håb, og så or-
ganiseret jeg det« (I look for hope and
than I organize it), så vil de besværede
lytte og udfolde sig, og det gjorde de så
med begejstring på konferencen. 

.  »Skån betonen« var engang en vidun-
derlig graffiti på en betonmur. Vi skal
heller ikke være hårde ved ansatte i en
ofte vanskelig situation. Alle har brug for
opmuntring og måske mest: Værdsættel-
se. Alligevel kan og vil jeg ikke tale på
denne måde: »Hjertet i alle initiativer er
konstruktive spørgsmål, høje forventnin-
ger og tiltroen til, at mennesker, der sam-
arbejder, kan skabe det, de vil.« Det er
ganske simpelt ikke mig. Der er for me-
gen traditionel religiøsitet i det og alt for
lidt oplyst, moderne menneske.

AKTIV BORGERINDDRAGELSE
Det hele startede med aktiv borgerind-
dragelse og skal også ende der. Passiv
borgerinddragelse er vel, når borgerne
bare deltager i det, de brænder for. Aktiv
borgerinddragelse kan så give sproglig
mening ved, at de, der inddrager, altså
de ansatte, skal være aktive. Det svarer
præcist til en formuleret politikerinteres-
se, når politik er blevet et erhverv, som
borgerne trækker sig fra (så længe der
ikke også er penge til dem!). Projekterne
er imidlertid utroværdige som andet end
politikernes og de ansattes organiserede
egeninteresser, og derfor bliver borgerne
væk. Borgeren har selvfølgelig stadig op-
gaven at varetage egne og andres inter-
esser, hvad der ikke sker i dag, og derfor
er passiviteten da godt nok aldeles
uholdbar, fordi den netop er en videre-
førelse af dagligdagen som katastrofens
slow motion (Bjørnvig).

Borgerinddragelse er i sig selv noget
underligt noget. Borgeren er jo da den
myndige person, som kom ud af en del
af oplysningstidens underkuede eksi-
stenser. Igen kommer denne borger selv
til det interessante for at varetage sine li-
denskaber, eller borgeren forsøges ind-
draget, som når det offentlige inddrager
noget, altså konfiskerer det. Det vil vi vel
alle undgå… 

Nogle går det godt, mens det går andre
dårligt. Nogle går det godt, fordi de
prøver at hjælpe andre, som det stadig
går dårligt. Vi kan blive ved at snakke på
denne måde og hele tiden vige uden om
det væsentlige, at i den vestlige verden
går det os alle kortsigtet, materielt over-
godt, som det nu gør, fordi vi ikke for-
holder os til de planetariske livsmulighe-
der; men succesforvænte bruger hensyn-
sløst af naturgrundlaget og dermed ska-
ber ørkener, der breder sig ind i vores
velstandsøer. På det lille plan hedder det
bestemte betonbebyggelser, og på det
store, globale plan hedder det manglen-
de bæredygtighed, hvis konsekvens er
voldsomt reducerede livsmuligheder se-
nere for vores børn som for de fattige al-
lerede nu. Vi må selv som borgere tileg-
ne os viden om, hvad der er uundgåeligt
og må udholdes i tilværelsen, og hvad
der kan ændres med hvilke omkostnin-
ger; men derfor kan vi da godt snakke
ordentligt sammen og hjælpe hinanden
hen ad vejen. Sådan vil det være at leve
op til betydningen af ordet borger.

Yderligere indsigt:
www.attractor.dk

Værdsat. Psykologisk Forlag 2002
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ORIENTERINGSBREV

NYE ANSATTE I BB

BEKIR MERKIT,
Ny gårdmand i Holmstrup

november 2003

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

MEDARBEJDERE MELDER IND VED
BALLADE
Direktør Torben Overgaard beder med-
arbejdere i Gellerupparken og på Toves-
høj melde til administrationen, når de ob-
serverer uro og ballade. Opfordringen
kommer efter presseomtalen af det åbne
brev, der er trykt i det seneste nummer af
Skræppebladet under titlen »Nu vil vi vi-
de hvem det er«. Det åbne brev er en
udløber af børn og unges stenkast mod
politi og håndværkere samt trusler mod
boligforeningens ansatte. I brevet gøres
det klart, at hvis forældre ikke griber ind
over for de børn/unge, der laver ballade,
så får det den konsekvens at hele famili-
en bliver sagt op af lejligheden.

OPBAKNING TIL ÅBENT BREV
Direktør Torben Overgaards åbne brev
til forældre i Gellerupparken og på To-
veshøj har fået stor opbakning. Pressen
gav artiklen en god behandling. BL send-
te ros. Århus Byråd bakkede op ligesom
indvandrerforeninger og beboere i områ-
det, og Borgmester Louise Gade ringede
personligt for at takke for udmeldingen,
der falder helt i tråd med kommunens
og politiets nul-tolerance-politik. 

Århus Stiftstidende gennemførte den 6.
november på deres internet-avis en af-
stemning, hvor man kunne stemme om,
hvorvidt det er i orden, at Brabrand Bo-

ligforening opsiger lejere, hvis deres
børn og unge chikanerer og truer omgi-
velserne. 95% stemte ja.

TRANBJERG
Der er nu udarbejdet en skitseplan for
området i Tranbjerg, hvor Brabrand Bo-
ligforening sammen med Aabyhøj Bolig-
forening og Boligforeningen Solgaarden
har option på et areal med plads til 3-400
boliger. Det forventes, at byggeriet går i
gang om 1 – 11⁄2 år. 

LISBJERG
Brabrand Boligforening har lavet aftale
med Boligforeningen Ringgården og Aa-
byhøj Boligforening om at deltage i ud-
viklingen af Lisbjerg-området. Århus
Kommune udskrev i maj 2002 en idékon-
kurrence om udformning af et nyt by-
område i Lisbjerg nord for Århus. Lisbjerg
er udpeget som det område, hvor meget
af byvæksten skal foregå i de kommende
25 år. Vinderne af konkurrencen blev tre
unge studerende. Boligforeningen Ring-
gården vandt 3. præmien. Brabrand Bo-
ligforening fik som del af et team med
PKE Consult, KPC Byg, Kuben, Lejerbo
og Nykredit 4. pladsen og 50.000 kroner.

HELENELYST
Århus Kommunes salg af Helenelyst-are-
alerne skal nu ud i en ny udbudsrunde.

Brabrand Boligforening har budt ind på
Helenelyst, men da en af de øvrige po-
tentielle købere bød over Århus Kom-
munes pris på arealet, skal salget ud i en
ny runde. Prisen ved første runde var
1700 kr. pr. etagemeter.

ARKITEMA I NYT DOMICIL
Arkitema har fået nyt domicil i Frederiks-
gade med en helt speciel arkitektur. Ar-
kitema har tilbudt Brabrand Boligfore-
nings medarbejdere at være vært for en
rundtur i det nye arkitekthus.

PERSONALE
Varmemester Ole Fenger har sagt sit ar-
bejde op i Brabrand Boligforening, da
han har fået nyt arbejde.

Bekir Merkit er ansat som gårdmand i
afd. 6.

Søren Kristensen er ansat som gård-
mand i afd. 7 og 15.

Henrik Poulsen er ansat som tømrer i
tømrerafdelingen.

Fuat Acar er ansat som gårdmand på
traktorholdet i afd. 4 og 5.

FUAT ACAR
Ny gårdmand på 

traktorholdet 
i Gellerupparken/Toveshøj

HENRIK POULSEN
Ny tømrer i BB Services

tømrerafdeling

SØREN KRISTENSEN
NY GÅRDMAND I 

HASSELHØJ/HASSELENGEN
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Nye TV-kanaler på Kabelnettet
Det drejer sig om, TV2 Zulu, TV Danmark 1, Fox Kids/Halmark og VH1. 

Aftalen betyder en prisstigning på ca. kr. 25,- om måneden med virkning fra 1. januar 2004.

HUNDE OG KATTE
Siden 1978 har det været tilladt at holde hund og kat i Holmstrup

Mange af Holmstrups beboere er
af anden art end mennesker.
De er hunde og katte. De kan

ikke selv fortælle, hvad de synes om at
bo her; men der findes en række regler
for husdyrhold, som skal gøre deres til-
værelse sammen med menneskene lette-
re. En Dyreklub, hvis kontaktperson er
Edvin Juhl, arbejder for et så gnidningsfrit
samliv som muligt.

Det er dyreejerens ansvar, at ingen
mennesker eller andre dyr generes af
hans hund eller kat.

Løsgående hunde er forbudt, ligesom
besørgelse skal foregå enten i hundetoi-
letterne i carporten eller uden for områ-
det.

Hunde og katte skal registreres hos
varmemesteren, og der opkræves et må-

nedligt gebyr over huslejen. Heraf går
størstedelen til dækning af afdelingens
ekstraomkostninger ved husdyrhold,
mens resten går til kontingent til Dyre-
klubben. Medlemskab heraf er dog frivil-
ligt. Dyreklubbens formål er at varetage
dyreejernes interesser og lave oplysende
virksomhed. 

Det er et krav, at katte neutraliseres og
tatoveres i øret. Dyreklubben yder et til-
skud til klubbens medlemmer på 2⁄3 af ud-
gifter til operation, bedøvelse og øre-
mærkning, hvis dette sker samtidigt.

Dyreklubbens årlige udflugt er stadig
et højdepunkt for mange dyreejere.

Jens Skriver

PROBLEMER MED REGLER ELLER SPROG?

Man skal rette sig efter hvad der vedtages

Nu er min tålmodighed brugt op
- har ellers ry for at være sær-
deles fleksibel! Jeg var tilstede

ved afdelingsmødet for at orientere mig
om sidste nyt i afdelingen. Kan jeg ikke
deltage, læser jeg altid i Skræppen. Det
må være en selvfølge for alle beboere. I
år skulle vi stemme om paraboler. Som
der står i referatet, var der absolut ikke
begejstring for, at vi i Søvangen skulle til
at ligne andre afdelinger, og TV pro-
grammer har vi jo masser af. Men vores
formand Georg Nielsen måtte meddele,
at vi ikke kunne nægte folk at sætte dem
op; men vi kunne sætte regler om place-
ringsmulighederne. Det måtte vi så gø-

re… Det blev så besluttet, at paraboler-
nes øverste kant maksimalt må være
monteret 25cm over brystningens øverste
kant. Jeg skal lige nævne, at de 4 ejere af
paraboler, jeg kan se fra min bolig, ikke
var tilstede ved mødet – Det kan man så
tænke over! Efterfølgende har afdelings-
bestyrelsen omdelt ordensregler for be-
boerne i Søvangen. Den har vi nu haft til
gennemlæsning i næsten 2 måneder, og
der er stadig intet sket. Formand Georg
Nielsen har informeret de pågældende
om regler – stadig intet. Jeg mener, det er
mangel på respekt for både regler og
Georg Nielsens arbejde. Det fortjener han
ikke, og hvorfor skal vi pludselig have en

formand, der går rundt med pegefinge-
ren? Det handler også om respekt for vo-
res område. Hvad bliver det næste? Man
kan frygte, at den gode og positive stem-
ning blandt beboerne bliver svær at bi-
beholde. Håber andre vil deltage/støtte
Georg Nielsen og afdelingsbestyrelsen i
at vores regler bliver overholdt, for hvad
mon afdelingsbestyrelsen vil gøre nu??? 

Inge Lise Sørensen

SØVANGEN

HOLMSTRUP
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RETTELSE
Uheldig formuleing

I referatet fra afd. 17’s afdelings-
møde, som vi bragte i sidste num-
mer af Skræppebladet fik vi des-

værre formuleret os lidt uheldigt.
Vi nævnte nogle flyvende brosten; men

det var altså teglsten, der faldt ned under
en efterårsstorm. Nye er blevet sat op.

Desuden oplyser afdelingens formand,
at hullerne i fortovet bliver ordnet af
kommunen hurtigst muligt.

Den nye formand er: Preben F. Jensen,
Truevej 14, 2., 87 47 03 05

Redaktionen

FRA AFDELINGSBESTYRELSEN
Der sker noget i afdelingen

I Sonnesgade er vores grønne om-
råder efterhånden blevet beplan-
tet.

Til fælleshuset er der også blevet ind-
hentet tilbud på køkken og borde og sto-
le, så vi forventer at kunne tage vores
fælleshus i brug engang i december
måned, hvor vi forventer at holde en ju-
lefrokost for samtlige beboere.

Der har også været et uheld herne-
de, en stor kranbil havde glemt at tage
sin kran ind, så da han svingede ud fra
DSB’s plads ramte han en af vores al-
taner på første sal, så den blev slået
skæv i gitteret og plexiglasset blev
knust.

Jeg kan også fortælle at vores afde-
lingsbestyrelse er kommet godt igang

med at få afdelingen
til at køre.

Den 16/12 kl.
19.00 har blomster-
kursusholdet julehyg-
ge, så I kan se, der
bliver lavet noget for
at ryste beboerne
sammen.

Venlig hilsen
Bent Jensen

HØJRIISPARKEN

SONNESGADE
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Onsdag d. 10. december kl. 14.00
»Kæmpe julebanko« om bl.a. ekstra
gavekort.
Kaffe og brød kr. 10,00

Onsadg d. 7. januar 2004 kl. 12.00
»Nytårsfest«, medbring selv maden
eller bestil den i caféen. Gratis kaffe
og småkager. Musik og dans ved
»Onkel Kurt«

Onsdag d. 12. januar 2004 kl. 14.00
»Generalforsamling«, husk at møde
op. Efter generalforsamlingen: »mini
banko« gratis kaffe og brød

Onsdag d. 4. februar 2004 kl. 14.00
»Bankospil«
Husk selv brød til kaffen

Da dette er det sidste blad, vi får i år,
vil vi fra bestyrelsens side ønske alle
en glædelig jul og et godt nytår med
tak for det gamle. Håber at se jer alle i
2004.

På bestyrelsens vegne
Svend Erik Sørensen

GELLERUP PENSIONISTKLUB
Nyt fra Pensionistklubben

Fredag den 19. december kl. 19.00 – 22.00
I Laden - Edvin Rahrsvej 6 B

KUN ADGANG FOR BØRN MELLEM 10 – 14 ÅR

Gratis adgang
Der kan kun købes sodavand

Hilsen
Laden og Naboskaberne

(som forælder er du velkommen til at kontakte Naboskaberne)

SODAVANDSDISCOTEK

JULEFROKOST MED VÆRESTEDET I GELLERUP KIRKE
I rækken af fællesspisningsaftener er vi nu nået til den traditionsrige julefrokost. Det bliver i år torsdag
den 4. december kl. 17 i kirkens underetage. Under og efter spisningen vil der være forskellige under-
holdende indslag, og vi vil synge lidt sammen. Alle er meget velkomne!
Tilmelding kan ske til kirkekontoret på tlf. 86 25 18 10
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TUSINDFRYD

Lektiehjælp i Gellerup

Lektiehjælp for alle

På Gellerup Bibliotek

tirsdag 15.30 – 17.00

onsdag 15.30 – 17.00

torsdag 16.30 – 18.00

Ingen tilmelding – bare kom 

– det er ganske gratis

BASENS AKTIVITETSCENTER
... et tilbud til dig som...

- har mistet kontakten til arbejdsmarkedet

- vil møde nye mennesker

- har lyst til at prøve noget nyt

- vil være god til noget

På aktivitetscentret har vi:

Fælles morgensamling • Café • Pedelteam •
EDB-værksted • Lokalradio • Sangkor •
Skriveværksted • Billedværksted • Bevægel-
se • Udflugter

Kom og få en kop kaffe eller ring på 

tlf. 86-262100
Basen er et tilbud under Århus Amt til voks-
ne som har eller har haft misbrugs- og/eller
sociale problemer. 

Basen, Edwin Rahrsvej 52, 8220 Brabrand.
Bus 15 og 116.

Bof ønsker alle sine undervisere, kursister og
øvrige samarbejdspartnere en glædelig jul og
et godt nytår med tak for en god sæson.

Vi glæder os til at ses til næste år.
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TIRSDAG 2 STEGEBEN I OVN
ONSDAG 3 FORLOREN HARE
TORSDAG 4 HVIDLØGSBØFFER
FREDAG 5 STEGT KYLLING

MANDAG 8 STEGT FLÆSK OG PERSILLESOVS
TIRSDAG 9 UGENS FISKERET
ONSDAG 10 DANSK BØF M/BLØDE LØG
TORSDAG 11 OKSEKØD I PEBERROD
FREDAG 12 JULEFROKOST (PRIS KR. 50)

MANDAG 15 KOTELETTER
TIRSDAG 16 FLÆSKESTEG OG RIS À LA MANDE 
ONSDAG 17 GRØNLANGKÅL M/SKINKE
TORSDAG 18 LUKKET
FREDAG 19 LUKKET

TILMELDING TIL JULEFROKOST SENEST DEN 8 DECEMBER.

Madplan januar 2004

MANDAG 5 FRIKADELLER
TIRSDAG 6 STEGT KYLLING M/AGURKESALAT
ONSDAG 7 KOTELETTER I FAD
TORSDAG 8 HVIDLØGSBØFFER
FREDAG 9 BRÆNDENDE KÆRLIGHED M/MOS

MANDAG 12 GULE ÆRTER
TIRSDAG 13 BARONENS BACONBØFFER
ONSDAG 14 BØF M/LØG
TORSDAG 15 FRIKASSÉ
FREDAG 16 LASAGNE

MANDAG 19 BRUNKÅL
TIRSDAG 20 UGENS FISKERET
ONSDAG 21 OKSESTEG
TORSDAG 22 BOLLER I KARRY
FREDAG 23 GRÆSK FARSBRØD

MANDAG 26 STEGT MEDISTER
TIRSDAG 27 ORIENTALSK OKSEKØD I KARRY M/RIS
ONSDAG 28 KARBONADER M/ÆRTER-GULERØDDER
TORSDAG 29 FARFARS GRYDERET
FREDAG 30 STEGT LEVER

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Ladens Folkekøkken
Madplan december 2003 Til brugerne

Maden bliver severet fra kl. 17.00 til kl. 18.00

Priser
Voksne 25 kr.
Børn 12 kr.
Rabatordning: 10 middage for kun 200 kr.

Kan du lide at lave mad
Kom og berig vores folkekøkken med dine færdig-
heder. Vi har friske råvarer og friske medarbejdere.
Du må lave engelsk, arabisk, somalisk, chilensk
mad m.v. Vi kan godt lide forandringer. Er du den,
der har lyst til det, er det alletiders mulighed for at
berige dig selv og Ladens Folkekøkken med lækker
»ikke-dansk« mad. Arbejdet er frivilligt, så hygge
og samvær er lønnen.

Bestilling
Af hensyn til planlægning bedes du tilmelde dig på
de dertil ophængte bestillingssedler, meget gerne
dagen før. Du kan tilmelde dig på tlf. 86 25 91 58.
Bemærk, at mad, der er bestilt, skal afhentes inden
kl. 18.00, ellers bliver den solgt til anden side.
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Gellerupbadet
din lokale svømmehal

Åbningstider:

Morgensvømning
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 07.00-09.00

Pensionistsvømning
Mandag kl. 09.00-11.00

Mor og barn-svømning
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10.00-12.00
Torsdag kl. 09.00-11.00
Kan samtidig bruges af institutioner med max. 10 børn 
under 7 år.

Offentlig svømning
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 14.00-19.00
Fredag kl. 14.00-18.00
Lørdag & søndag kl. 10.00-16.00 Familiesvømning

Kvindesvømning
Søndag kl. 16-18 – 20 kroner – 10 klip for 170 kroner

Priser:

Formiddag: Morgensvømning 20 kr

Pensionistsvømning 10 kr.

Mor/barn svømning 12 kr. Institutioner 10 kr. pr. deltager

Eftermiddag: Voksne 20 kr. Børn u/14 år 10 kr. Institutioner

10 kr. pr. deltager.

Weekend: Børn 10 kr. Voksne 20 kr.

Månedskort 170 kr. Tremåneders kort 350 kr.

10 turskort børn/pensionister 85 kr. 10 turs kort voksen 170 kr.

Sol pr. gang 20 kr. Brusebad 10 kr. Solarierne er åbne fra kl. 07.00 til luk-

ketid.

Nærmere oplysninger kan fås ved indgangen eller på tel. 86 25 69 01

Gellerupbadet
din lokale svømmehal

Husk deadline til næste nummer er:
TORSDAG DEN 15. JANUAR KLOKKEN 19.00!

Indlæg modtages skriftligt, på disketter
eller på vores e-post:

skraeppen@mail1.stofanet.dk
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Løsningen i Børne-kryds og tværs'en er:
Indsendt af:       NAVN:

ADRESSE:
Løsningen sendes til SKRÆPPEBLADET, GUDRUNSVEJ 2, KLD., 8220 BRABRAND, så vi har den senest torsdag den 15. januar kl. 19.00

BØRNESKRÆPBØRNESKRÆP

Find kodeordet i børnekrydsen.

Kodeordet i november var

»MØRKE.«

Vinderne af et gavekort

på 50 kroner blev:

SILKE JACOBSEN

Sigridsvej 41, st. tv

8220 Brabrand

CHRISTIAN SCHRØDER JENSEN

Udsigten 24

8220 Brabrand

CRESTINA BIRKHOLM

Jernaldervej 217B, st

8210  Århus V

Find 9 fejl på 
tegningen til højre

Find NISSEN!
Tæl hvor mange af denne her
nisse du kan finde i bladet og
vær med i lodtrækningen om
et gavekort på 100 kr. til BR
legetøj.
Husk at tælle denne med :-)



AKTIVITETS-
KALENDER

AKTIVITETS-
KALENDER

FORENINGSBESTYRELSEN

Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90

iec@post8.tele.dk

Henning Woller
Udsigten 82, tlf. 86 26 25 76

woller@stofanet.dk

Morten Fich
Jernaldervej 229 A, 1. tv., tlf. 86 24 47 33

mfich@vip.cybercity.dk

Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22

sresj@ft.dk

Søren Løkkegaard
Janesvej 9, 1. lejl. 1, tlf. 86 25 67 34

soerenloekkegaard@ofir.dk

Hartvig Vendelboe
Birgittevej 25, tlf. 86 25 36 45

velbo@stofanet.dk

Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 86 24 38 43

herman.nielsen@stofanet.dk

Inspektører
Afdeling 1, 2, 3, 8, 16, 17 & 22:

Hans Chr. Christiansen
Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen

Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Afdeling 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 & 23:
Bjarne Gaur

Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Beboerrådgivningen
Gudrunsvej 16,1.th.,

Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag 15-18
Tlf. 86 25 21 26, 86 25 21 50 & 86 25 21 46

Antenneservice
Stofa Antenneservice tlf. 70 10 45 88

Totalservice
Tlf. 89 31 71 71

Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.

Nærpoliti
Tlf. 86 25 14 48

Mandag-fredag kl. 12.00-14.00
torsdag desuden kl. 16.00-17.30

aarhus-brabrand@politi.dk

Naboskaberne
Tlf. 86 25 10 16 & 86 25 91 89

naboskaberne@stofanet.dk

Lægevagten
Tlf. 86 20 10 22

Tousgårdsladen
Tlf. 86 25 91 58

Ladens Folkekøkken
tlf. 86 25 91 58

Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12

Fælleshuset Yggdrasil
Dortesvej 35A – tlf. 86 25 18 96/40 50 76 59

Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08

Underhuset
Ingasvej 66

Mandag-torsdag kl. 19-22, søndag kl. 10-12
Formand: Lars Holm Jensen, tlf. 86 25 49 53

AFDELINGSFORMÆND

Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Berit Bramm, tlf. 86 26 16 58

Afdeling 2, Søvangen:
Georg Nielsen, tlf. 86 25 39 19

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Conny Jepsen, tlf. 86 25 76 80 
e-mail: morconny@stofanet.dk

Afdeling 4, Gellerupparken:
Ingrid Jensen, tlf. 86 25 36 01

e-mail: ingridj@stofanet.dk

Afdeling 5, Toveshøj:
Søren Løkkegaard, tlf. 86 25 67 34

e-mail: afd.5@stofanet.dk

Afdeling 6, Holmstrup: 
Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24

afdeling6@stofanet.dk

Afdeling 7/15
Hasselhøj/Hasselengen:

Tove Carlsen, tlf. 86 28 08 76
pt.carlsen@stofanet.dk

Afdeling 8, Drejergården:

Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen, tlf. 86 94 11 80

e-mail: roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:
Ole Pedersen, tlf. 87 45 10 30

skipperole@stofanet.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Esben Trige, tlf. 86 24 51 67

et@pq.dk

Afdeling 14, Borumtoften:
Kim Mørch (kontakt), tlf. 40 85 78 11

Afdeling 16, Mølleparken:
Grete Dynnes Hansen, tlf. 86 26 25 51

grete.dynnes@mail.dk

Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen, tlf. 87 47 03 05

Afdeling 18, Lyngby:
Torsten Petersen, tlf. 86 26 48 36

torstenp@trapezesoftware.com

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Jeppe Lund, tlf. 26 17 70 13

jeppe.lund@biology.au.dk

Afdeling 21, Hasselager:
Ole Ryolf, tlf. 86 28 93 60
e-mail: oleryolf@stofanet.dk

Afdeling 22, Sonnesgade:
Flemming Andersen, tlf. 86 28 35 27

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Ole Sprogø, Skovhøj 213

DECEMBER

To 4. 17.00: Julefrokost Gellerup Kirke side  23

On 10. 14.00: Julebanke
Gelleup Pensionistklub side  23

Fr 19. 19.00: Sodavandsdiskotek
Laden side  23

JANUAR

On 7. 12.00: Nytårsfest
Gellerup Pensionistklub side  23

On 12. 14.00: Generalforsamling
Gellerup Pensionistklub side  23

BRABRAND
BOLIGFORENING

Gudrunsvej 10 A
8220 Brabrand
Tlf. 89 31 71 71

ÅBNINGSTIDER:
Mandag, tirsdag & onsdag kl. 9.30-14.00

Torsdag kl. 9.30-18.00
Fredag 9.30-12.00

God jul & godt nytår


