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STYR PÅ REPLIKKERNE

Gellerupscenens teaterprojekt »Girls« viser glimt af virkelighedens Danmark
set fra øjnene af 13 unge piger fra forskellige nationaliteter
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LEDERENLEDEREN

En samtale består af en taler, et budskab og en tilhører, og
det gælder uanset, om samtalen foregår i skreven form (som
i bladet her), omkring køkkenbordet derhjemme eller på en

konference med en foredragsholder. I alle tilfælde er der en taler
(afsender), der ønsker, at en eller flere tilhørere (modtagere) opfat-
ter et budskab på den måde, som taleren havde ment det. I langt de
fleste tilfælde lykkes kommunikationen, og modtageren forstår,
hvad der er ment; men i nogle tilfælde har taleren måske talt lavt og
utydeligt, brugt nogle ord, som tilhøreren ikke kendte bedtydningen
af, mulgvis har taleren været ironisk eller morsom, uden at tilhøre-
ren har opfattet det således, og i nogle tilfælde har tilhøreren bare
ikke lyttet ordentligt efter.

I alle disse tildfælde vil kommunikationen være mislykket til
skade for begge parter. Tilhøreren bliver måske sur eller
stødt over det, han hører og giver sig til at skælde taleren ud.

Og taleren bliver sur og ked af at blive skældt ud og misforstået.
Sådan er mangt et skænderi omkring køkkenbordet sikkert startet,
når den ene tror, at den anden har sagt noget dumt; men heldigvis
kan et køkkenbordskænderi standses i opløbet, hvis man giver sig
tid til at høre og forklare, hvad man egentlig sagde og mente.

P å en konference bliver det straks sværere – og i en artikel,
der refererer en konference er det helt galt med mulighe-
den for opklarende spørgsmål og uddybende forklaringer.

Som det ses af læserbrevet fra afdeling IV’s bestyrelse i dette num-
mer af Skræppebladet, har de følt anledning til at reagere på noget,
som boligforeningens direktør, Torben Overgaard, angiveligt på en
konference skulle have sagt om afdelingsbestyrelsers håndtering af
beboerdemokratiet. Torben Overgaard svarer på læserbrevet, at han
hverken har sagt eller ment noget af det, som afdelingsbestyrelsen
tillægger ham.

Det store spørgsmål er så, hvor kommunikationen er bristet
henne? Er det Torben, der har formuleret sig utydeligt på
konferencen, er det Boligens journalist, der ikke lyttet

opmærksomt, er det Boligens journalist, der ikke har videreformid-
let tydeligt, eller er det afdelinsgbestyrelsen i afdeling IV, der ikke
læser opmærksomt? Jeg har ikke været med på konferencen, så jeg
har ingen mulighed for at fastslå, hvor kommunikationen er bristet;
men det spiller egentlig heller ikke nogen rolle for min pointe, da
den handler om, at man skal gøre sig meget umage i alle led for at
en kommunikationen lykkes. Det er vigtigt både som taler og som
lytter at være opmærksom.

For at undgå en konflikt og for at undgå, at en eventuel kon-
flikt udvikler sig, er det – for mig at se – også meget vigtigt,
at begge parter gør en indsats for at rette misforståelser og

uklarheder i det kommunikerede. Jeg håber derfor, at Torben Over-
gaard og afdeling IV’s afdelingsbestyrelse i løbet af ganske kort tid
får klarlagt, hvad der rent faktisk blev sagt og ment på den konfe-
rence.

Med de bedste ønsker for en smuk april
og en eftertænksom påsketid med tid

til samtale og ikke skænderi,

Sebastian Adorján Dyhr

Klar tale eller
god lytning?

af Sebastian Adorján Dyhr
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»GIRLS« MED STYR PÅ REPLIKKERNE
Skræppen var med til premieren på »Girls« på Gellerupscenen

På kvindernes egen kampdag
mandag den 8. marts 2004 var
der premiere på Gellerupscenens

teaterprojekt »Girls«, der er en 45 minut-
ters bid af virkelighedens Danmark, set
med øjnene af 13 unge piger med seks
forskellige nationaliteter, der alle bor i
Gellerup, Bispehaven og Herredsvang.

Stykket var en bragende succes, og på
premiereaftenen formåede de unge skue-
spillere efter deres første replikker at
overvinde nervøsiteten, og de fik hurtigt
publikum helt med, hvilket kunne høres
på de gentagne grin og applaus.

Der blev spillet for fulde huse, og pub-
likum var en skøn blanding af forskellige
køn, kulturer og med en stor alders-
spredning. 

I stykkets handling er 13 unge piger af
seks forskellige nationaliteter samlet i et
køkken fra at lave mad til en klassefest.
Mens der kokkereres går snakken rundt

AF BIRTHE GRAFF
FOTO: HANS GRUNDSØE

Handlingen udspiller sig i et køkken hvor der snakkes om næsten alt



For sin store frivillige sociale indsats i sit lokalområde,
Gellerupparken, modtog Helle Hansen en pris på kr.
500,- fra Multikulturel Forening. Med pengene følger

også æren og et diplom, som Helle kan føje til rækken af ro-
sende omtaler.

Inden for de sidste år er Helle ofte blevet nævnt for sit en-
gagement i mange forskellige frivillige aktiviteter i Geller-
upparken. Hun har blandt andet været aktiv i Trafikgruppen,
som var med til at skaffe lyssignaler på Edwin Rahrs vej.
Hun har været meget aktiv i foreningen »Gellerupbadets
venner« og i gymnastikforeningen »Interfemina«., Desuden er
hun kendt som aktiv skribent i Skræppebladet, ligesom hun
er aktiv i afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken. Også Gel-
lerup Kulturdag, som finder sted, netop inden dette blads
udgivelse, har Helle været med til at arrangere.
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om gryderne om mangt og meget fra
hverdagens oplevelser. Mange ting var
oppe at vende for eksempel tørklæder,
Pia Kjærsgård, kønsroller, sprogforvik-
linger, fordomme, madlavning og ikke
mindst sladder – som når en fjer bliver til
fem høns, hvilket ofte er et problem i et
lille samfund. Og der blev også talt om
familiebånd og drømmen og ønsket om
den rigtige mand.

Forestillingen vekslede mellem samta-
ler og monologer, hvor der var projektør
på den ene person, der talte.  Her fortal-
te den enkelte pige om sig selv, og om
hvorfor og hvordan hun var kommet til
Danmark. Stykket sluttede af med, at to
af pigerne dansede flot mavedans.

Da stykket var slut, lød der en stor og
lang bifaldsstorm fra tilskuerrækkerne, og
der blev overrakt en smuk rød rose til
hver af de unge skuespillere. Og der var
også tak og en stor buket blomster til
stykkets to instruktører Lise Stegger og
Lisbeth Lautrup Knudsen. Efterfølgende
var der snak, snack og drikkelse i foyer-
en, hvor der lød stor ros til pigerne.

LOKAL PRIS TIL
HELLE HANSEN
For sin aktive indsats i Gellerupområdet 

modtog Helle Hansen den 15. marts 
årets Gelleruppris fra Multikulturel Forening

AF SEBASTIAN ADORJÁN DYHR
FOTO: HANS GRUNDSØE

13 unge piger fra seks forskellige nationaliterer medvirker i »Girls«
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TOUSGÅRDENS VENNER
Indtryk fra den årlige generalforsamling:

Beboerhus fungerer upåklageligt, men kommunen kan ikke finde sine egne ben

Generalforsamlingen startede med
en snes deltagere foruden besty-
relse og ansatte, men flere duk-

kede efterhånden op. Ove Abildgaard
blev valgt til mødeleder, og formanden
Esben Trige berettede om et hektisk år.
Arbejdet i beboerhuset havde været en
stor succes, men det var umuligt at finde
ud af, hvor kommunen står. 

AFTALER MED KOMMUNEN
Hver gang man troede at have en aftale
om beboerhusenes fremtid, var kommu-
nen sprunget fra på målstregen. Det sid-
ste forsøg på at skabe en fælles strategi
for beboerhusene i Århus var netop ble-
vet strøget af kommunen. »Aner ikke
hvor vi står lige nu, når det drejer sig om
husenes fremtid«, sagde Esben Trige. Det
fandt han, var en ret trøstesløs situation
og efterlyste mere faste rammer. Blandt
andet var det på tale at nedlægge et be-
boerhus i kommunen. I håb om at opnå
klare meldinger fra kommunen, vedtog

forsamlingen enstemmigt en udtalelse,
der opfordrede kommunen til at over-

holde indgåede aftaler og annullerede
Tousgårdsladens tilslutning til den sene-
ste aftale. [Denne udtalelse er trykt her-
efter. Red]

AKTIVITER
»Bortset fra det går det meget godt«, und-
erstregede Esben Trige. Blandt aktivite-
terne i huset fremhævede han især, at det
langt om længe var blevet muligt at tage
loftsarealet i brug. Det havde fra starten
for mange år siden været målet at få la-
den bygget færdig. Lokalerne var blevet
indrettede af Toveshøj ved hjælp af re-
servefondsmidler. Afdelingsbestyrelsen
og boligforeningen havde stået for byg-
gesagen, og huset havde haft et meget
godt samarbejde med dem. Det var et
stort ekstra plus for huset. Der var blevet
sat ovenlysvinduer i og skabt et stort og
lyst mødelokale, et undervisningslokale
udstyret med PC’ere, et thekøkken for-
uden to toiletter. Herved var ladens areal
blevet forøget med omrking 50% og var

AF BIRTHE GRAFF & JENS SKRIVER
FOTO: HANS GRUNDSØE

Esben Trige beretter om et hektisk år
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nu oppe på 600 m2. Disse lokaler blev
flittigt benyttet.

Det var svært at skaffe medarbejdere
eller jobtræningspersoner; men der var
et rimeligt aktivitetsniveau, og huset gav
overskud. Udlejningen af lokalerne var
blevet forbedret, og Folkekøkkenet gik,
som det plejede. Det er støttet af social-
ministeriets PUF-midler og nyder godt af
EU-overskudslagre af oksekød. 

Huset var med i Urban-projektet, der
skal medvirke til at give områdets bebe-

boere et IT-kompetenceløft. Husets IT-
center gav overskud på grund af udlej-
ning af maskiner. Alle kan komme og
surfe på internettet.

Det eksterne revisionsfirma havde intet
at påtale ved driften af huset. 

Både årsberetning og regnskab blev
enstemmigt godkendt.

VALGENE
Alle valg skete med akklamation. Til be-
styrelsen genvalgtes Esben Trige og El-

mer Bech, mens Susanne Kanstrup og
Selahattin Demirtas nyvalgtes. Supplean-
ter blev Torben Nielsen og Abdullah De-
mirtas. Som revisorer genvalgtes Kirsten
Jacobsen og Conny Jepsen, og Karsten
Nielsen fortsætter som revisorsuppleant.

Afslutningsvis blev Susanne Kanstrup
tildelt en pokal for det meget store arbej-
de, hun har gjort for huset.

Det tog således ikke lang tid, inden di-
rigenten og formanden kunne takke for
et godt møde.

For 3. gang på tre år har politikerne
i Århus Kommune undsagt ellers
færdigforhandlede aftaler om be-

boerhusenes udviklingsstrategi, formål
og drift. Senest en af flere beboerhuse
underskrevet 2-års kontrakt, som indpas-
ser og formulerer beboerhusene som en
aktiv og handlende del af Århus Kom-
munes fritids- og kulturpolitik frem til
2010. 

En konstruktiv og fremsynet plan for
fritids- og kulturpolitikken formuleret
med udgangspunkt i de enkelte kvarterer
og lokalområder i Århus by og nære op-
land er af kommunal politikerne ensidigt
fejet at bordet. 

Det kan godt være Århus Kommune
har råd og ressourcer til den ene gang ef-
ter den anden at undsige sine egne for-
handlingsresultater, men de enkelte huse
må sætte relativt store ressourcer ind, og
det går stærk ud over det lokale fritids-
og kulturelle arbejde, som er beboerhus-
enes omdrejningspunkt. 

Det er en hån mod de mange frivillige
borgere i beboerhusene, der til dagligt
med få midler kæmper for at lave pro-
jekter og aktiviteter for børn og unge,
pensionister og alle andre, der til dagligt
kommer i beboerhusene. 

Den usikkerhed, som kommunens
ubeslutsomhed afstedkommer, er ikke

just befordrende for tiltroen til kommu-
nens vilje til at gennemføre en fritids- og
kulturpolitisk indsats, der inddrager den
brede befolkning. 

Generalforsamlingen i foreningen
Tousgårdens Venner føler sig på denne
baggrund heller ikke længere forpligtiget
af åremålskontrakternes ordlyd og træk-
ker sit tilsagn tilbage, indtil der igen kan
etableres fornuftige og gensidige drøftel-
ser. 

Vedtaget på generalforsamlingen 
den 26.02.04

Medlemmerne på generalforsamlingen i Beboerhuset Tousgårdens Venner udtaler:

UDTALELSE

HÆDER TIL BOKSELEDER
Jan Thielemann fra Brabrand BokseKlub kåret til årets idrætsleder i Århus 

En af Gellerups allerstørste ildsjæ-
le, boksetræner Jan Thielemann
fra Brabrand BokseKlub, fik på

årsmødet for Idrætssamvirket i Århus den
1. marts overrakt en smuk gammel van-
drerpokal, samtidig med at han blev
hædret for sin store indsats blandt de
unge i Gellerupområdet.

Jan Thielemann, der ikke blot er
træner, men også formand for den unge
bokseklub, der holder til i Gellerup Ba-
det, modtog klapsalve fra salen og ros
fra talestolen. Idrætssamvirkets formand,
Niels Møller (skoleleder på Ellekærsko-
len), fremhævede det kæmpe stykke so-
ciale arbejde, som Jan Thielemann gen-
nem snart 25 år har udført i Gellerupom-
rådet. Først i bokseklubben AAK, men

det seneste halvandet år
i klubben BBK, som Jan
nærmest blev presset til
at åbne af de mange un-
ge boksetalenter i Gelle-
rup, som ikke ville und-
være ham som træner.

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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HYTTEFADSMETODEN SKAL
HJÆLPE LEDIGE I JOB

Virksomhederne skal selv uddanne den arbejdskraft, der er behov for

Din egen indsats og dit eget initia-
tiv tæller, hvis du vil have et nyt
job. De ufaglærte job bliver

færre og færre, og det går hurtigt. Derfor
får uddannelse og tillæring af faglige
kompetencer stor betydning for fremti-
dens arbejdsmarked og vores liv i Dan-
mark.

Udviklingen betyder, at du skal vælge
dit jobområde eller uddannelse nu. For-
ventningerne fra den almindelige borger
i 2004 er, at alle bidrager mest muligt til
det danske samfund. Det betyder, at der
bliver langt større fokus på arbejde i
fremtiden. Indsatsen med at få ledige i
gang på arbejdsmarkedet skal målrettes
realistiske jobmuligheder.

Det er nogle af de tanker, der
ligger bag, Århus Kommunes be-
slutning, om at den såkaldte »Hyt-
tefadsmetode« skal være den frem-
tidige metode for, hvordan Ar-
bejdsmarkedsnetværk hjælper le-
dige med at få job. 

Med den nye metode strukture-
res afklaring- og aktivering i
såkaldte joblinjer. Målet med den
nye metode er, at virksomhederne
selv uddanner den arbejdskraft,
der er behov for. Virksomhederne
påtager sig simpelthen en uddan-
nelsesopgave på lige fod med an-
dre uddannelser.

Det betyder, at indsatsen fore-
går ude på en rigtig arbejdsplads,
hvor den ledige tillæres af sine
nye kolleger. Samtidig fastholdes
man ikke i forløb i et antal uger,
hvis man er klar til at komme vi-
dere. Indsatsen tilpasses den en-
kelte persons behov for at lære
det nye jobområde at kende.  

HJÆLP MED AT KOMME I
GANG
Hvis du er ledig og kan varetage
et job, hjælper Arbejdsmarkeds-
netværk dig i gang på arbejdsmar-
kedet.

Du starter i en træningsvirksom-
hed, hvor det afklares, om jobbet
er det rigtige for dig. Du skal være

i træningsvirksomheden indtil dine kolle-
ger, arbejdsgiveren, jobkonsulenten, og
du selv er enige om, at du er »på den ret-
te hylde«. Det kan vare fra én dag til fle-
re måneder.

Herefter fortsætter du i en »uddannel-
sesvirksomhed« eller går direkte i job.
Det er ikke en uddannelse, men en op-
læring/tillæring inden for præcist det jo-
bområde du har valgt.

Målet er selvfølgelig et almindeligt job
med løn. Arbejdsmarkedsnetværk har op-
bygget et stort virksomhedsnetværk, hvor
der er indgået samarbejdsaftaler med en
række virksomheder, som tilbyder
træning, »uddannelse« eller job inden for
de enkelte jobområder.

GODT RUSTET TIL AT SØGE JOB
Jobkonsulenten er altid behjælpelig med
at finde et job til dig. Der er dog ingen
tvivl om, at du via arbejde i Trænings- og
»Uddannelsesvirksomheden« bliver langt
bedre rustet til selv at finde dit ønskejob.
Når du er oplært eller tillært i et fagom-
råde og kan møde op med en udtalelse
fra din arbejdsgiver, bliver dine chancer
for at få et godt job større.

Vil du høre mere, kan du kontakte Ar-
bejdsmarkedsnetværk på tlf. 8940 6800.

AF AHMAD EL AHMAD
Arbejdsmarkedsnetværk

&
STEFFEN THOMSEN

Arbejdsmarkdedssekretariatet

I forbindelse med »Hyttefadene« er
der etableret et samarbejde med
virksomheder inden for 13 jobområ-
der, hvor der er realistiske jobmulig-
heder.

Butiksmedarbejder - detailhandel
Lagermedarbejdere og/eller
pakkemedarbejder
Industri/montage – fabriksarbejde
Ejendomsservice – pedelfunktioner
i boligforeninger og private 
virksomheder
Bygge/anlæg – entreprenør og
håndværk
IT-teknologi
Have/gartneri
Kontor/administration
Køkken/restaurant/catering
Rengøring
All-round (tværfaglig joblinie)
Transport/kørsel/udbringning
Pleje/omsorg

Der er mulighed for individuel hjælp,
hvis du har anden uddannelse, erfa-
ring eller specielle jobønsker.

Metodeudviklingen er finansieret af
Urbanprogrammet
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VOKSNE VANDHUNDE 
KAN LIDE JOGGING

Seniorsvømmerne i Gellerup Badet strømmer til for at lege og få motion og hyggeligt samvær

Mandag formiddag er det mas-
ser af bølgeskvulp i det dybe
springbassin i Gellerup Badet,

hvor godt en snes voksne vandhunde
iklædt svømmerbælter er i fuld sving
med aqua-jogging. Med store smil på læ-
ben og højlydte grin og støn kæmper de
voksne svømmere sig frem og tilbage i
bassinet, mens svømmeinstruktør Jette
Thorsager står på kanten og hepper på.

Den sjove form for svømning, som går
ud på at løbe i vandet i oprejst stilling, er
utrolig populær blandt de mange svøm-
mere, som hver mandag og onsdag for-
middag trofast møder op til Seniorsvøm-
ning i Gellerup Badet.

»Aqua-jogging er utroligt sundt, og det
giver masser af motion«, fortæller Jette
Thorsager, der er ansat af Århus Kom-
mune.

»Rigtig mange af vores svømmere kom-
mer i starten og har forskellige skavan-
ker, men efter nogle ture i vandet, så for-
svinder dårligdommene hurtigt, og folk
oplever, at de få masser af energi. Også
energi til at lave andre idrætter«, fastslår
svømmeinstruktøren og oplyser, at se-
niorsvømmerne er i vandet 48 uger om
året.

Seniorsvømning begyndte i Gellerup
Badet i september, og siden er de svøm-
meglade voksne vandhunde begyndt at
strømme til badet, som derfor har været
nødt til at udvide tilbudet til at gælde to
formiddage om ugen. 

De mere end 50 seniors-
vømmere, som svømmer i
Gellerup Badet hver uge,
kommer både fra Risskov
og Egå, Lystrup, Holme og
Højbjerg.

UDFLUGT TIL ESBJERG
Seniorsvømning i Gellerup
Badet handler ikke kun om
at komme i vandet. 

Hvis man har lyst til det,
så er der også rig mulighed
for at opleve et socialt
samvær sammen med de
andre svømmere, især
mandag formiddag. Her
kommer Henning Larsen,
der desuden er formand
for støtteforeningen »Gel-
lerupbadets Venner« hver
mandag morgen med en
pose rundstykker og en
pakke smør, og så kan der
købes kaffe i svømmehal-
len. 

Så når svømningen er
overstået, går snakken lyst-
igt rundt om bordene i den
lille cafe. 

Da Skræppebladet var på
besøg midt i marts, var
Henning Larsen i fuld sving
med at skrive navne op på
svømmere, der vil med på udflugt til Es- bjerg den 19. april. Her skal turen gå til

Svømmestadion Esbjerg, hvor man har et
utroligt dejlig badeland. 

Bussen, der har plads til 45-57 deltage-
re, bliver betalt af Århus Kommune, se-
niorsvømmerne skal selv medbringe
madpakke og kaffe.

»Det sociale aspekt er også meget vig-
tigt i Seniorsvømning, derfor har vi ar-
rangeret denne tur. Og til sommer skal vi
på sommerudflugt til stranden sammen
med seniorsvømmerne, som svømmer in-
de i Spanien om tirsdagen og torsdagen,«
fortæller Jette Thorsager.

»Der vil blive opsat en nogle griller og
så skal vi selv medbringe maden, og vi
skal selvfølgelig også bade i havet,« lover
Jette Thorsager med et stort smil.

Seniorsvømning i Gellerup Badet fore-
går mandag kl. 8-12 og onsdag kl. 8-10.

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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ARBEJDSPRAKTIK DÆMPER KRIMINALITET
Familiecenter Vest har succes med at holde unge væk fra kriminalitet, mens de er i arbejdspraktik.

Praktikken er et værktøj, men der er behov for pædagogisk støtte undervejs

Giv de unge noget fornuftigt at la-
ve, og de stopper med at stjæle
og lave ballade, det viser erfar-

inger fra arbejdspraktikafdelingen på Fa-
miliecenter Vest. I 2003 sendte afdelingen
66 unge, der alle havde et eller flere kri-
minelle forhold bag sig, ud i arbejds-
praktik. Ti af de 66 blev sigtet for ny kri-
minalitet i praktikperioden, de resterende
56 unge helt holdt sig fra at lave lovo-
vertrædelser.

»Men arbejdspraktik som en isoleret
foranstaltning er ikke det endegyldige
svar på at nedbringe ungdomskriminali-
tet. Hvis de unge skal motiveres til at hol-
de ud, kræver det ofte, at der ved siden
af foregår en stor pædagogisk opfølg-
ning,« 

Det fastlår en ny rapport fra Unge-
rådgivningen ved Familiecenter Vest. Her
arbejder Annette Ritz og Ivan De Lima
med at skaffe de unge arbejdspraktikker.
Ordningen er en foranstaltning ifølge Ser-
viceloven, og de unge skal visiteres til at
modtage tilbudet. Kriminalitetstallene i
rapporten er sigtelser, der er blevet ind-
berettet af politiet.

I alt 85 unge mellem 13 og 17 år sidste
år sendt ud i arbejdspraktik via arbejds-
praktikordningen ved Familiecenter Vest.
13 af de 105 var piger. 15 af de 81 unge
blev inden starten på arbejdspraktikken
af deres familierådgivere vurderet til at
være kriminalitetstruede eller måske have
andre sociale problemer. Ingen af de 15
begik ulovligheder, mens de var i prak-
tik.

SUND FRITID
At arbejdspraktikken har en positiv ind-
virkning på de unge, kan der ikke stilles
spørgsmålstegn ved.

»De unge har pludselig fået noget for-
nuftigt at beskæftige sig med i deres fri-
tid, og de tjener selv deres egne lomme-
penge. Samtidig har de fået et tilhørsfor-
hold til praktikstedet, der er med til at gi-
ve dem en god anledning til at holde sig
fra kriminalitet, fortæller Annette Ritz.

»Vi mener, at tilhørsforholdet til prak-
tikstederne kompenserer for de unges
tidligere tilhørsforhold til eventuelle kri-
minelle grupperinger. Derved har de
nemmere ved at bryde med det krimi-
nelle miljø«, siger Ivan De Lima.

Ud af de 81 unge, der blev visiteret fra
Familiecenter Vest i 2003, lykkedes det
seks af dem at få arbejde på det sted, de

var sendt i praktik. 11 andre har i forbin-
delse med arbejdspraktikken fået hjælp
til at finde arbejde et andet sted. To prak-
tikanter fik en læreplads og en enkel ung
er startet i et EGU-forløb hos praktikste-
det. Således har næsten hver fjerde ung i
Vest opnået ordinært arbejde eller startet
på uddannelse via arbejdspraktikordning-
en.

PÆDAGOGISK STØTTE
For godt halvdelen af de 81 unge består
den pædagogiske indsats i ordningen af
den opfølgning som Ivan de Lima og An-
nette Ritz laver. For den restende halvdel
blev der iværksat forskellige pædagogi-
ske hjælpeforanstaltninger. 11 unge hav-
de tilknyttet en fast kontaktperson og ti
var under Mentorprogrammet. Otte tog
imod Ungerådgivningens Behandlingstil-
bud, og andre otte fik hjælp fra Støtte på
Tværs. Endelig kom tre unge og deres
familier under behandling ved MST-
Århus.

NYE SAMARBEJDSPARTNERE
I slutningen af 2002 steg efterspørgslen
på arbejdspraktikker til unge i Gellerup-
området kraftigt og tendensen fortsatte i
foråret 2003. Den 1. september blev An-

nette Ritz ansat i Ungerådgivningen for
sammen med Ivan de Lima at være med
til at udbygge antallet af arbejdspraktik-
pladser.

Og efter flere års forgæves forsøg lyk-
kedes det i efteråret at opnå et samarbej-
de med flere lokale erhvervsdrivende i
City Vest. Tidligere havde kun McDo-
nalds været interesseret i at modtage
praktikanter. Burgerkæden lukkede des-
værre sin afdeling i City Vest i januar
2003, men i mellemtiden var også føtex
og Fakta kommet med i ordningen. I dag
er der indgået arbejdspraktikaftaler syv
andre forretninger i indkøbscentret. I alt
er der indgået 87 aftaler om arbejdsprak-
tikker.

»Det eneste problem er blot, set fra vo-
res sociale vinkel og hele intentionen
med ordningen, at samtlige nuværende
praktiksteder i City Vest desværre kun
ønsker unge med en ren straffeattest i
praktik«, fortæller Annette Ritz og Ivan
de Lima.

I oktober 2003 blev der også etableret
et samarbejde med EGU-Århus, som går
ud på at få de unge, der med succes fast-
holder en fuldtidspraktik, afprøvet og af-
klaret i forhold til en EGU-uddannelse. 

STYRKET INDSATS FOR SOMALIERE
Ungerådgivningen har oplevet størst suc-
ces med at integrere arabiske og danske
unge på arbejdsmarkedet, men der er et
efterslæb i forhold til de unge somaliere,
som har haft meget svært ved at fasthol-
de deres praktiksteder. Det har givet
mange negative oplevelser, som des-
værre har medført, at flere praktiksteder
har meddelt, at de ikke ønsker at have
somaliske unge i praktik.

»At somalierne ikke har haft så stor
succes, mener vi, er fordi, de har brug for
en langt mere samlet og helhedsoriente-
ret pædagogisk indsats. En indsats der
ud over de unge også bør iværksættes i
forhold til de unges familier« siger An-
nette Ritz og Ivan de Lima og foreslår, at
denne indsats kan skabes i et tæt samar-
bejde med de somaliske medarbejdere i
Unge Team Vest.

»Vi forestiller os, at vi her i foråret 2004
udvælger et antal unge somaliere i ar-
bejdspraktik og laver et koordineret pro-
jekt for denne gruppe sammen med
Unge Team Vest,« siger Ivan de Lima.

AF HELLE HANSEN

Anette og Ivan fra Familiecenter Vest
skaffer arbejdspraktikker til de unge
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CAFÉ VITA
Tlf. 86 25 95 99

APRIL MENU 2004

Mandag d. 5. april kl. 17.00: Paneret flæsk med persillesovs og kartofler
Mandag d. 12. april kl. 17.00: 2. påskedag – lukket
Mandag d. 19. april kl. 17.00: Oksebryst med peberrodssovs og kartofler
Mandag d. 26. april kl. 17.00: Dagens fisk med kartofler og sovs

Ret til ændringer forbeholdes.

Maden er klar kl. 17.00, hvis du kommer senere, så ring og få sat til side. 
Pris kr. 25,- (5 billetter kr. 100,-).

KARENS VISIONER FOR GELLERUP
Stort fremmøde i Laden, da tidligere indenrigsminister Karen Jespersen var på besøg i Gellerup

Der var både unge muslim-
ske kvinder med tørklæde,
gode gamle socialkammera-

ter, arabiske mænd med palæsti-
nenserhalsklude og unge danskere
fra venstrefløjen til stede i Beboer-
huset Laden, da tidligere social- og
indenrigsminister Karen Jespersen
den 23. februar var på besøg i Gel-
lerup.

Det er længe siden, at der har
været så stort og bredt repræsenteret
publikum til et lokalt debatmøde.
Debatten efter Karen Jespersens op-
læg gik livligt, og der blev givet
mange bud på, hvad der er galt med
integrationen i dagens Danmark. 

En pige med pakistansk baggrund
stillede til sidst et spørgsmål til Ka-
ren Jespersen, der netop havde kri-
tiseret islam for at kræve, at kristne
unge skal konventere til islam for at

kunne blive gift med en muslim. »Jeg
har lige hørt, at en vis Mary Do-
naldson har skullet konventere til
den danske folkekirke for at blive
gift med Kronprins Frederik?«. Karen
Jespersen svarede ikke den pakis-
tanske pige. [Der er her tale om, at
Mary Donaldson indtræder i det dan-
ske kongehus, som i følge grundlo-
ven skal være medlemmer af den
danske folkekirke – hvilket også er
meget naturligt, eftersom regenten er
kirkens overhoved. Red.]

Debatmødet i Laden var arrangeret
af Naboskaberne, der om eftermid-
dagen inden debatmødet havde Ka-
ren Jespersen med på en rundtur i
hele boligområdet. Her besøgte hun
blandt andet Bazar Vest og Livs-
værksstederne samt Kontaktstedet,
hvor hun hilste på nogle af områ-
dets unge.

AF HELLE HANSEN

www.skraeppebladet.dk
www.skraeppebladet.dk

Karen Jespersen gav oplæg til mødet i Tousgårdsladen,
om integration i dagens Danmark
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VINTERSEKSKANTEN
Flere flotte himmellegemer og konstellationer er synlige i april

AF JENS SKRIVER
Astronomiklub Capella

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

CAPELLA ASTRONOMIKLUB

I april er det stadig så mørkt om
aftenen, at det er muligt at stude-
re stjernehimmelen. Vinterhimme-

lens mest karakteristiske stjerner befind-
er sig da mod syd. Begrebet vinterseks-
kanten er blevet skabt. Lettest at finde er
nok Sirius, der befinder sig i syd-sydøst
og er den klareste fikstjerne på himme-
len. Et stykke til højre for den er Rigel,
som udgør helten Orions venstre fod. Fra
Sirius kan man lade blikket glide mod
venstre til Procyon i stjernebilledet Den
lille Hund og derfra til Pollux i Tvilling-
erne, videre til Capella i Kusken og over
Aldebaran i Tyren tilbage til Rigel. 

TILBAGEVENDENDE 
STJERNEBILLEDER
Jorden fortsætter sin faste årligt tilbage-
vendende rejse i rummet, og nye stjerne-
billeder vender tilbage på himmelen i
nordøst. Det drejer sig nu bandt andet
om stjernebilledet Jomfruen med den
klare stjerne Spica.

VESTHIMMELLEN
Går man en aftentur, er vesthimmelen nu
imidlertid mest iøjnefaldende. Her be-
finder de to planeter Venus og Mars sig.
Der er ingen kraftigt lysende stjerner i
nærheden af dem, så det næsten umuligt
ikke at bide mærke i Venus, som er det
kraftigst lysende objekt på himmelen
næst efter Solen og Månen. Mars befind-
er sig lidt ovenover den. 

Mars er for tiden på alle forsider, fordi
det nu efter adskillige års gisninger anses
for sikkert, at den har haft forekomst af
vand og dermed muligheder for, at liv
har kunnet eksistere.

Venus vil komme til at lyse endnu kla-
rere og snart også få en del omtale. Til
juni vil den passere hen over solskiven,
og det sker kun med århundreders mel-
lemrum.
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Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet
taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2003 til godkendelse
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Ovenstående dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling VII, Hasselhøj/afdeling XV, Hasselengen onsdag, den 14. april kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus
Afdeling XXII, Sonnesgade tirsdag, den 13. april kl. 19.00 i afdelingens fælleshus

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.fl. om foråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens årsregnskab for 2003 til godkendelse
4. Evt. forslag
5. Valg:

a. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
b. Repræsentant til FAS (i afdelinger med lige numre)
c. Repræsentant + suppleant til Skræppebladet (i afdelinger med lige numre)
d. Evt. andet

6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling V, Toveshøj tirsdag, den 13. april kl. 19.00 i Tousgårdsladen
Afdeling VI, Holmstrup tirsdag, den 13. april kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til Boligforeningens kontor
senest 14 dage før det pågældende møde

Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelserne

OORDINÆRE AFDELINGSMØDER 
I FORÅRET 200 44
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Både børn og voksne
kender det befriende i
at skifte hverdagen ud

med andre omgivelser. Sam-
men at komme ud nye steder;
møde andre mennesker/lege-
kammerater og at kunne gå på
opdagelse i det fremmede. Vi
ved af erfaring, at en ferie for
mange kan være et tiltrængt
pusterum i en presset hverdag
og en mulighed for at samle fa-
milien om noget fælles.

Rådgivningen har derfor i
lighed med de forgående år
søgt og fået penge fra diverse
fonde til at give familier med
lav indkomst og med børn en
mulighed for at kunne holde
sommerferie ude i »det danske
sommerland«. 
Hvem kan så komme i betragt-
ning til sommerferie støtte?

Tilbudet gælder kun beboere
i Skovgårdsparken, Gellerup-
parken, Toveshøj, Holmstrup,
Odinsgård og Thorsbjerg, da
det er disse afdelinger, der står
bag Beboerrådgivningen.

Herudover så er det fortrins-
vis børnefamilier eller enlige
med samvær, der kommer i be-
tragtning.

Du/din familie ikke har
vundet sommerferie-hjælp fra

beboerrådgivningen i årene
2002/2003. 

Du/I skal opfylde en af følg-
ende to kriterier: 

a) Indtægten må ikke over-
stiger det maximale dagpenge-
beløb, der i år er på kr. 13.888
før skat (x2 for samlevende/
ægtepar) eller

b) Familien skal have et lavt
månedligt rådighedsbeløb. Det
vil sige, at det rådighedsbeløb
der er tilbage, når husleje, for-
sikringer, daginstitutioner m.m.
er betalt, samlet skal være un-
der ca. kr. 3.000 pr. voksne og
kr. 1.000 pr. barn.  

HVORHEN PÅ FERIE?
Som udgangspunkt kan al ferie
i Danmark støttes, så hvis du er
så heldig at vinde, så kom end-
elig frem med dine egne idéer
til, hvor og hvordan din familie
ønsker at holde ferie. 

Vi samarbejder bl.a. med
Dansk Folkeferie, der har ferie-
centre flere steder i Danmark,
og som mange familier gen-
nem årene har været meget
glade for at ferierer i. Du vil
kunne høre nærmere herom i
rådgivningen

Det vil også være muligt at få
støtte til andre former for ferie
f.eks. et højskole-ophold; op-

hold på en campingplads eller
rejsen betalt frem og tilbage til
moster Oda i København. Her
skal du selv være mere udfa-
rende og finde stedet og de
praktiske oplysninger selv.  

PRAKTISKE FORHOLD:
Der trækkes lod blandt de ind-
leverede ansøgninger, der op-
fylder kriterierne. Det er dog
således, at sociale hensyn kan
vægtes. Det vil i praksis sige, at
hvis der er sket noget specielt i
din familie for nyligt, så som
skilsmisse, sygdom, dødsfald
m.m. så vedlæg ansøgningen
et par linjer, hvor du gør op-
mærksom herpå.

Da en del af de midler, vi har
modtaget, kræver udfyldes af
et budgetskema fra familien
(for at fonden kan se, at man
opfylder deres betingelserne),
så kan du forvente, at et sådan-
ne skal udfyldes. Du er også
velkommen til at henvende dig
i rådgivningen med ansøgnin-
gen, inden du søger, således at
vi sammen kan udfylde et bud-
getskema for at se, om I op-
fylder betingelserne.

Ansøgningsfristen er tirsdag
den 4. maj 2004. 

Med venlig hilsen
Jens og Lotte

eboerrådgivningen
BILLIG SOMMERFERIE

Selv om vi først skal nyde et forhåbentligt dejligt forår, 
så er det atter blevet tid til at tænke frem på sommerferien

B
Nyt fra

eboerrådgivningen

Navn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enlig            Samboende/gift       

Antal børn . . . . . . . . . . . .   Børnenes alder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeg/vi fik tilbudt hus i              2002             2003    

Indtægt pr. måned:                 Ansøger:              Ægtefælle/samlever:
Kontanthjælp før/efter skat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønfør/ efter skat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Understøttelse før/efter skat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pension før/efter skat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.U. før/efter skat .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andet før/efter skat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mit/vores rådighedsbeløb efter betaling af faste udgifter.  . . . . . . . . . .

Alle ansøgere vil modtage besked i løbet af maj måned.

! ! ! ! ! ! !

Ansøgning om sommerhus i ferien 2004

Indsendes til: Beboerrådgivningen, Brabrand Boligforening, Gudrunsvej 16, 1. th., 8220 Brabrand • senest tirsdag den 4. maj

Beboerr�dgivningen er et anonymt tilbud

til beboerne i afdelingerne: 

3 Skovg�rdsparken,

4 Gellerupparken, 

5 Tovesh¿j,

6 Homstrup

11 Odinsg�rd og

12 Thorsbjerg.

Du kan henvende dig med sp¿rgsm�l om

sociale forhold, samlivsproblemer, b¿rn

og ¿konomi m.m. p� adressen:

Gudrunsvej 16, 1. th. 

tirsdag 10-12 eller

torsdag 15 — 18. 

Du er ogs� velkommen til at ringe til:

Anita 86 25 21 50

Jens 86 25 21 26

Lotte 86 25 21 46%
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KONSEKVENS GAV SUCCES
Uddrag af artikel i Boligen omkring beboerdemokrati…

Fra Boligen 3, 2004 bringer Skræp-
pebladet her det uddrag af artik-
len af Helge Møller, som afd. 4’s

afdelingsbestyrelse har gjort redaktøren
opmærksom på, at de reagerer på på
læserbrevssiderne – resten af artiklen kan
læses på BL’s hjemmeside www.bl.dk
under »Presse« - »Boligen«

TROR DE BESTEMMER 
Om de indledende bemærkninger om
beboerdemokrati og afdelingsdiktatur,
sagde han [Torben Overgård. red], at be-
boerdemokratiet i dag arbejder ligesom i
50'erne og 60'erne med rundbordssamta-

ler. 
– Men tiden er inde til enkeltbeslutnin-

ger, og at vi forholder os fra sag til sag.
Når beboerne i dag vælges ind i en afde-
lingsbestyrelse, så tror de, at det er dem,
der bestemmer. 

Når afdelingsbestyrelsesmedlemmer
har fået at vide, at de kan stemme nej til
et budget, så stemmer de det ned. Alli-
gevel sender jeg et varsel om huslejestig-
ninger. Så kommer afdelingsbestyrelses-
medlemmerne og siger, at det ikke er de-
mokratisk. Slet ikke, hvis jeg går til kom-
munen for at få den til at sanktionere hu-
slejeforhøjelserne. 

Derfor vil jeg sige, at det ikke er bebo-

erdemokratiet, der bestemmer, men man
kan argumentere for sine synspunkter.
Vores beboere vil gerne være med, hvis
de kan se, at de kan få noget ud af det. 

Derfor mener jeg, at vi skal bruge den
omvendte model. Vi skal sætte huslejen
så højt, at den dækker alle serviceopga-
ver. Hvis beboerne så finder ud af, at de
selv vasker trapperne, så får de penge
tilbage. Hvis beboerne sviner affaldsøer-
ne til, så betaler de for at en ejendoms-
funktionær kommer og gør rent. Men
holder de den selv, så får de en check,
sagde Torben Overgaard. 

AF HELGE MØLLER

DET FØRSTE IT-GUIDE-HOLD AFSLUTTET
2 tovholdere, Nemat Houshmand og Rahman Rezazade, blandt IT-guiderne er valgt som bindeled

mellem IT-guiderne og projektet »IT-kompetenceløft i Urban-området«

Den 5. feb. 2004 har vi efter et in-
tensivt forløb afsluttet det første
IT-guide-kursus. IT-guiderne er

frivillige beboere i Urbanområdet, der vil
hjælpe beboerne i området med forskel-
lige IT-aktiviteter.

Straks efter spisning og overrækkelse
af kursusbeviser gik vi i gang med evalu-
ering af forløbet, dannelse af netværks-
grupper og planlægning af aktiviteter for
IT-guiderne. Dernæst skulle vi vælge 2
tovholdere for IT-guiderne, som frem-
over vil være bindeled mellem IT-guider-
ne og »IT-kompetenceløft i Urban-områ-
det«. 5 personer stillede op til tovholdere.
Derfor blev det på mødet besluttet, at der
skulle være en hemmelig afstemning. Re-
sultatet ser således ud:

Rahman Rezazadeh 6 stemmer
Nemat Houshmand 5 stemmer
Sleiman A. Jomaa 4 stemmer
Antoine Dounato 4 stemmer
Amir Zafar 3 stemmer

Dette betyder, at Nemat Houshmand
og Rahman Rezazadeh (beboere fra
Århus V) er valgt som tovholdere for IT-
guiderne og vil være bindeled mellem
IT-guiderne og projektet »IT-kompeten-
celøft i Urban-området«. Tovholdernes
primære opgave vil være koordinering,
planlægning, deltagelse i forskellige mø-
der samt være til rådighed for IT-guider-
ne. 

Nemat Houshmand

Rahman Rezazadeh

Herudover ønskede flere af IT-guider-
ne at stifte en IT-guideforening. Spørgs-
målet bliver drøftet på møde den 23. fe-
bruar 2004 på Hasle Bibliotek.

Har du lyst til at være
frivillig IT-guide så kontakt 

Kambiz K. Hormoozi:
kkh@aakb.bib.dk 

eller ring på 5157 5367

AF KAMBIZ K. HORMOOZI
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Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken har sendt følgende læ-
serbrev som reaktion på artiklen »Konsekvens gav succes« i
Boligen nr. 3 marts 2004 (læs hele artiklen på BL’s hjemmsi-
de www.bl.dk under »Presse« og »Boligen«). Uddrag af artikel
kan læses på forrige side!

ER DET DEMOKRATISTYRING ELLER
DIKTATURSTYRING DER GÆLDER 
Mennesker er og skal være forskellige. Det er det, de fleste
kan blive enige om. Forskellige mennesker har noget for-
skelligt at bidrage med til fællesskabet.

Nogle gange er det ikke de rigtige »ting«, de, der sidder i en
central placering i systemet, bidrager med. Netop derfor er det
nødvendigt, at der også er andre, som vil blande sig i debat-
ten.

Vi mener ikke, at vi blindt skal anerkende alt – godt som
skidt – der kommer fra de personer, der sidder i nøgleposi-
tion, eller fra personer som besidder en eller anden form for
magt.

Vi synes, at det er træls, at magtfulde personer kommer
med mangelfulde informationer. Det kan vi ikke være tjent
med. Vi kan ikke leve med, at fejlinformation eller mangelfuld
information skal ligge til grund for vore handlinger i vort ar-
bejde.

En forsvarlig udtalelse skal være i overensstemmelse med
de faktiske forhold.

Hvad er det, der skal til, hvis beboerdemokratiet skal funge-
re ordentlig? I dagens Danmark kan man finde rigtig mange
»kloge folk«, der er vant til at gå ud og holde foredrag eller
skrive om beboerdemokratiet.

Men spørgsmålet er, om disse »kloge folk« selv lever op til
det, når de står op og prædiker om, hvordan folk skal opføre
sig i for eksempel en afdelingsbestyrelse eller lignende. 

Beboerdemokratiet handler om bl.a. et godt samarbejde,
beboerinddragelse og gensidig respekt. 

I beboerdemokratiet skulle det gerne være beboerne, der
bestemmer og ikke en eller anden tilfældig politisk eller øko-
nomisk ekspert med masser af spekulationer. 

Vi er klar over de demokratiske spilleregler, men vi hverken
kan eller vil acceptere, at nogle fører os rundt i manegen og
forestiller sig, at man kan lege med afdelingsbestyrelsen som
marionetter eller skakbrikker. 

Vi er en demokratisk valgt afdelingsbestyrelse i Brabrand
Boligforening. I vores etiske principper og overvejelser indgår,
at det er både en selvfølge og en pligt at varetage beboernes
interesser og give dem en grundig orientering om, hvad der
foregår i afdelingen.

Gør vi ikke det, svigter vi de folk, der har givet os deres til-
lid. 

Vi er enige om, at foreningsbestyrelse og administrationens
opgaver blandt andet er at føre forhandlinger hjem og en
masse andre opgaver, men de må ikke glemme, at det skal
være i overensstemmelse med afdelingens interesser. Vi vil ik-
ke affinde os med, at beslutninger bliver kastet i hovedet på
os. Vi vil altid være med, så længe beboerdemokratiet gælder,
og beboernes beslutninger og holdninger respekteres.

Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om, hvad administra-
tionen går og laver. At en afdelingsbestyrelse forholdes vigti-

ge informationer, som specielt angår den enkelte afdeling er
nok den største fare for beboerdemokratiet. I sidste ende er
det jo de beboervalgte repræsentanter i afdelingerne og bolig-
organisationerne, der har det mandat, som boligadministra-
tionen skal forvalte efter. 

Vi foreslår vores »kloge folk«, at det bedste for alle og mest
fornuftige er at tale med hinanden og ikke til hinanden. Intern
kommunikation skal køre bedre og mere målrettet, end vi
hidtil har oplevet i Brabrand Boligforening. Vi er dybt skuffet
og forarget over, at afdelingsbestyrelsen ikke bliver taget al-
vorligt. Vi mener ikke, at det er forsvarligt, hvis vi fremover
skal samarbejde.

Vi opfordrer til en konstruktiv og målrettet dialog mellem
afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken og Foreningsbestyrel-
sen samt administrationen i Brabrand Boligforening.

Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken 
(afd. IV i Brabrand Boligforening)

SVAR PÅ LÆSERBREV FRA AFDELINGS-
BESTYRELSEN I AFDELING IV.
Indholdet i læserbrevet er forkert og usandt. Jeg har ikke del-
taget i noget interview med en journalist fra Boligen. Jeg har
deltaget i en konference, hvor jeg havde et foredrag på ca. 11⁄2
time.

Afdelingsbestyrelsen konklusioner bygger på egne forestil-
linger eller gætterier. Det har jeg redegjort for over for afde-
lingsbestyrelsen. De har fået forelagt de plancher, der har
været anvendt, og jeg har hverken sagt eller ment nogle af de
ting, som afdelingsbestyrelsen tillægger mig.

Torben Overgaard

I et læserbrev i Skræppebladet fra marts måned 2004 skriver
Hicham Chouceir, at han ønsker en moské i Århus om 10 år.
Efter min mening skal der ikke opføres en moské i Århus. Hvil-
ket jeg med dette læserbrev vil begrunde hvorfor.

DEN DANSKE ARVELOD
Alle danskere har en arvelod i Danmark. Denne arvelod har
det fortidige politiske flertal i mange år forsøgt at tage fra dan-
skerne ved at lade et for stort antal indvandrere komme til
Danmark. Deres egen arvelod har de ringeagtet, men det var
ikke nok for dem, alle danskere, deres børn og efterkomme-
re skulle fratages deres arvelod. De har aldrig spurgt den
danske befolkning, om den massive indvandring var i orden.
Det lå i tidsånden, både fra det daværende politiske flertal og
store dele af pressen, at hvis man som dansker sagde: »Nu er

LÆSERBREVE

S K R I V E RL Æ S E R N E



LÆSERBREVE

SKRÆPPEBLADET APRIL 2004
17

der ved at være for mange indvandrere i Danmark«, så var
man en racist. Danskerne var udsat for manipulation og me-
ningsdiktatur. Hicham Chouceirs ønske om: »Et hus, der slår
fast, at disse mennesker er kommet for at blive, de er ikke
kun gæster – de hører til!«, er derfor baseret på et forkert
grundlag. Fordi indvandrerne ingen arvelod har i Danmark,
og det aldrig har været danskernes ønske, at der skulle kom-
me så mange indvandrere til landet. Samtidig med hører Hi-
cham Chouceir til det daværende politiske flertal, da han ved
sidste folketingsvalg var opstillet for det Radikale Venstre.
Kære læser, ville du give din arv til dine børn og efterkom-
mere væk til fremmede? Naturligvis ville du ikke det. End ik-
ke selv om du blev presset til det med manipulation og me-
ningsdiktatur.

Dyb kløft mellem danskere og muslimer
I et boligområde, hvor jeg engang har boet, legede og snak-
kede mine børn og jeg ofte med en muslimsk pige. Hun kun-
ne lide os, og vi kunne lide hende. Men, da hun blev cirka 9-
10 år, fik hun pludselig et tørklæde på hovedet. Derefter iso-
lerede hun sig selv fuldstændig. Hvis vi mødte hende i op-
gangen, sagde hun intet til os og hilste end ikke på os. Hun
kom ikke mere ned på legepladsen og legede. Når solen
skinnede om foråret og sommeren, tror jeg, at hun forblev op-
pe i sin families lejlighed. Så Hicham Chouceirs argumentati-
on for at opføre en moské er ikke rigtig. At den skulle føre til
at vi: »lærer hinanden bedre at kende og ad den vej [kan] være
med til at skabe større gensidig forståelse og tolerance«. »Vil
bidrage til at øge tilknytningen til Danmark for denne grup-
pe«. »De fleste muslimer i Danmark føler, de er en del af det
danske samfund.« Nej! Opførelsen af en moské vil ikke føre til
en integration i det danske samfund, den vil derimod gøre
kløften mellem danskere og muslimer dybere.

Islamisering
»Ikke for at »islamisere« », skriver Hicham Chouceir. Men hvor-
dan vil han undgå en islamisering? Kan han kontrollere di-
verse forskellige muslimers og Imamers tanker og handlinger?
Nej, selvfølgelig kan han ikke det. Og selv om han er formand
for opførelsen af en moské, så kan han blive afsat. Tidligere
var han formand for Multikulturel Forening i Gellerupparken.
I dag er det Rabih Azad-Ahmad som er formand. Og da der
ifølge Hicham Chouceir er cirka 15.000 muslimer i Århus og
cirka 180.000 på landsplan, er det, det hurtigst voksende tros-
samfund i Danmark. For cirka 30-40 år siden var der ingen
muslimer i Danmark. Så hvis muslimernes antal forøges med
den fart i de kommende år, vil en islamisering blive følgen af
det i vores tid eller kommende generationer. Denne islamise-
ring vil jeg ikke gå med til, hverken for mig selv, mine børn
eller deres efterkommere.

Muslimsk stat
Hvis en moské opføres, kan det føre til at Århus bliver en
muslimsk stat, i staten Danmark. Indførelse af sharia og kor-
anens love. Og øget indvandring. For den vil blive et træk-
plaster for muslimer og Imamer i udlandet. En øget ghettoi-
sering i Århus kan også blive følgen af det.

Støj fra moskéen
Støj ud over store dele af Århus vil Århusianerne blive tvung-
et til at høre på, hvis en moské opføres. Fordi en Imam eller
lignende person vil messe arabiske bønner m.m. via et højt-
talersystem fra moskéen flere gange om dagen, som en gram-
mofonplade hvor pickuppen bliver ved med at køre i  samme
rille. At tvinge Århusianerne til at høre på en sådan uudhold-
elig støj, vil tage deres frihed fra dem og virke som religiøs
propaganda og hjernevask på dem. I vores samfund har vi re-
ligionsfrihed, men hvis religiøs frihed fratager andre deres fri-
hed, er det efter min mening ikke tilladt og heller ikke de-
mokratisk.

Bevar arv og demokrati
Det er værd at bevare vores arv, det vil sige den danske ånd,
kultur, historie, erfaringer, tro, sprog og sædvaner. Hvis vi
mister vores arv, vil det føre til et rodløst samfund. Med
grundlovens ikrafttrædelse i 1849 blev grundlaget for det dan-
ske demokrati lagt. Siden har vores forfædre gennem genera-
tioner, med tanke på os og efterkommerne, fået bygget et
velfærdssamfund op. Og i dag lever vi på demokratisk vis i
fred med vores nabolande i Europa. Indvandrerne er ikke op-
lært i demokrati. Mange kommer fra lande med tidligere borg-
erkrig. Hvis en moské opføres, og indvandringen fortsætter, er
det en trussel mod den danske arv og demokrati. Opførelsen
af en moské og øget indvandring er ikke et eksperiment, jeg
vil indgå i. Hvis arv og demokrati går tabt, vil der ingen for-
trydelsesret være. Det vil ikke være ligesom, hvis du køber
nyt tøj og senere fortryder købet og får pengene tilbage. I
gamle dage, når man høstede korn på marken, bandt man
kornaksene i neg. Hvis man gradvis tager ét kornaks ud af et
neg ad gangen, vil neget tilsidst gå i opløsning. Og det vil det
danske samfund også, hvis en moské og øget indvandring
fortsætter. Kære læser, jeg vil opfordre dig til at gå imod op-
førelsen af en moské og øget indvandring.

Poul E. Sivertsen
Adressen er redaktionen bekendt

S K R I V E RL Æ S E R N E
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SERVICE 24 TIMER I DØGNET
Bjarne Bilde svarer i den anden ende af Hjælp-knappen

Bjarne Bilde tager ikke på ferie
uden mobiltelefon og bærbar,
som han bruger til at styre alarm-

opkald, så selv når han i ferien sidder i
Sverige og slapper af med familien, får
han opkald om en elevator hjemme i bo-
ligforeningen, som er gået i stå.

–  Jeg er standby-vagt 24 timer i døgnet
hver dag året rundt, så jeg går ingen ste-
der uden min mobil, siger Bjarne Bilde,
der dels leder Brabrand Boligforenings
elevator-service, dels er med i vagtord-
ningen Totalservice.

ELEVATORSERVICE
Elevator-service i Brabrand Boligforening
er et veludviklet sikkerhedssystem, som
sikrer, at ingen beboere bliver glemt i en
elevator, der er gået i stå. Uden for nor-
mal arbejdstid går et nødopkald til den
medarbejder, der har vagten i Totalservi-
ce. Skulle han være optaget af et andet
nødopkald som for eksempel et sprængt
vandrør i en lejlighed, så går opkaldet
automatisk videre til Bjarne Bilde, også
uanset om han er på ferie i Sverige eller
Tyskland. Herfra kan han så kalde vagten
op via mobil. 

Under interviewet med Bjarne Bilde på
hans kontor på Grimhøjvej kalder radio-

en og mobiltelefonen da også med jævne
mellemrum. Da en højlydt fanfare lyder
over radioen betyder det, at der er blevet
trykket på Hjælp-knappen i en elevator.
Fra radioen kan Bjarne Bilde snakke med
beboeren, der i dette tilfælde ikke sidder
fast men bare gerne vil vide, hvornår ele-
vatoren, der har været ude af drift, bliver
sat i gang igen.

– Om en halv time kan I bruge den
igen, siger Bjarne Bilde til beboeren i ele-
vatoren, der kvitterer med et taknemme-
ligt tusind tak. Det gælder også en søn,
der er bekymret over samme elevator, da
hans far vejer for meget til at gå op og
ned ad trapperne.

– Når jeg får elevatoren i gang, er jeg
verdens mest populære men lige det
modsatte, når jeg kommer og lukker den
ned.

SIKKERHEDEN I ORDEN
Som autoriseret elevatorsagkyndig er det
Bjarne Bildes opgave at kontrollere, at
alle elevatorer i Brabrand Boligforening
ikke blot er i drift men også kører sik-
kerhedsmæssigt forsvarligt. Samtlige 43
elevatorer tjekkes derfor 1 gang om
måneden. Hvert andet år gennemgår ele-
vatoren et mere omfattende kontrolefter-

syn ligesom biler, der skal til syn. Eleva-
toren bliver blandt andet udsat for en
faldprøve for at tjekke, om wirerne hol-
der. 

– Ved de månedlige eftersyn har jeg
pligt til at sætte en elevator ud af drift,
hvis der konstateres en fejl. Ofte kan jeg
selv servicere elevatoren men ved større
arbejder bruger vi et eksternt elevatorfir-
ma, siger Bjarne Bilde, der konstant får
afbrudt sine forklaringer af radioen, der
kalder.

SIDDER FAST I ELEVATOR
Det er kun ganske få gange, at beboere
sidder fast i en elevator. Men når det
sker, reagerer flere i panik. I elevatoren
kan beboerne trykke på Hjælp-knappen,
der går til en hovedalarmstation. Denne
station kalder automatisk ud til Bjarne
Bildes radio, hvorfra han kan få kontakt
til dem, der sidder fast i elevatoren.

- Det giver mig mulighed for at beroli-
ge folk og forklare dem, at jeg er fremme
i løbet af få minutter. 

Der går maksimalt 20 minutter, inden
hjælpen når frem til elevatoren. Det sker,
hvis opkaldet kommer om natten, og
vagten skal have tid til at få tøj på og
køre frem til elevatoren. På hverdagene
indenfor normal arbejdstid varer det kun
ganske få minutter. 

Højtalere og mikrofon i elevatorerne
tjekkes 1 gang i døgnet og selve linien
fra den enkelte elevator til hovedcentra-
len tjekkes hvert kvarter. Bryder en linie
ned vil Bjarne Bilde inden for et kvarter
få besked over sin radio. 

TOTALSERVICE
Udover at have ansvaret for elevator-ser-
vice er Bjarne Bilde også en fast del af
vagtteamet i Brabrand Boligforenings To-
talservice, som er beboernes hjælp uden
for normal arbejdstid. Det vil sige, at det
er her beboerne kan ringe efter hjælp,
hvis der uden for varmemestrenes nor-
male arbejdstid sker en pludselig skade i
boligen, som kræver øjeblikkelig hjælp.

Vagtteamet består af fem medarbejdere
fra Brabrand Boligforening: Henning Gis-
sel, som er leder af boligforeningens
VVS-afdeling, Georg Christensen, meka-
niker, Mogens Vangsgaard og Jan Mik-

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

FOTO: HANS GRUNDSØE
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kelsen, som begge er medarbejdere i
VVS-afdelingen samt Bjarne Bilde. Vagt-
holdet kører på skift en vagt, der varer
fra fredag til fredag. På hverdage går vag-
ten fra kl. 15.30 til kl. 7.00 næste morgen.
Om fredagen er det fra kl. 12.30 til næste
morgen, og i weekenden er det hele
døgnet. I den tid tilkaldes vagten hjemme
hos sig selv på en mobiltelefon, der tager
imod de opkald, der kommer ind til bo-
ligforeningens hovednummer.

50 OPKALD OM UGEN
Der kommer i gennemsnit 50 henvend-
elser på en uge. Halvdelen bliver der ta-
get hånd om. Den sidste del hjælpes pr.
telefon til at løse problemet selv. Det
gælder for eksempel, hvis en beboer
ringer, fordi der er sprunget en sikring.
Men hvis der bliver afbrudt for vandet,
strømmen går eller antennesignalet for-
svinder, så er telefonen rødglødende hos
Totalservice. 

– Selv om det er Århus Kommunale
Værker, der står for vand- og varmefor-
syningen og Stofa, der har med antenne-
forholdene at gøre, så vælger beboerne
alligevel at ringe til os. Det betyder, at te-
lefonen blokeres for vigtige opkald, som
en beboer, der måske står med et
sprængt vandrør, siger Bjarne Bilde. 

HURTIG EKSPEDITION
Ofte vil beboere opleve,
at vagten måske lyder lidt
kort for hovedet, men det
er for, at han kan ekspe-
dere hurtigst muligt, så te-
lefonen kan blive fri til et
evt. nyt nødopkald. Og
da vagtordningen er dyr,
så vurderer vagten i hvert
tilfælde, om det beboeren
ringer med, nu også er så
væsentligt, at det ikke kan
vente med at blive taget
hånd om til om manda-
gen. 

– Det gælder for ek-
sempel når folk ringer,
fordi deres vaskemaskine
er stoppet. I disse tilfælde
skal beboerne huske på,
at de i weekenden jo kan
ringe til deres varmeme-
ster og lægge en besked
på telefonsvareren, så bli-
ver den taget hånd om,
når varmemesteren mø-
der, siger Bjarne Bilde.

SELVFORSKYLDT
KOSTER
Bliver en medarbejder al-
ligevel kaldt ud til en opgave, der vurde-
res som ikke væsentlig eller er selvfor-
skyldt, så kommer beboeren til at betale,
hvilket vagten gør opmærksom på. Det
gælder i sær stoppede afløb, som vagten
har mange opringninger på.

– Et afløb bliver ikke blot stoppet på
en weekend, med mindre der er tale om,
at faldstammen til opgangen er stoppet
til. Hvis afløbet er stoppet, fordi beboe-
ren ikke har gjort noget ved det tidligere,
eller et barn måske har puttet en dukke i
toilettet, så kommer beboeren selv til at
betale for det over huslejen.

Er et afløb stoppet så grundigt til, at
der skal kaldes en slamsuger, koster det
omkring 2000 kroner. 

VANDSKADER OG INDBRUD
Af væsentlige opgaver, som Totalservice
kører ud til, er vandskader. Det kan være
et vandrør, der er sprunget i lejligheden.
I flere tilfælde kaldes Totalservice fordi,
der har været indbrud og hoveddøren el-
ler et vindue er smadret. Her sørger vag-
ten for at tilkalde håndværkere, som med
det samme kan få afdækket vinduet eller
sikret hoveddøren.

Det kan også ske, at døre går i baglås,
så vagten må ud til en lejlighed for at
hjælpe et barn, der er blevet låst inde på
sit værelse. Går trappelyset, kommer To-
talservice også. På samme måde som
vagten følger med brandvæsenet, så de
kan sikres adgang. For de beboere, der
er tilmeldt Nøgleservice, er det Totalser-

vice, der sørger for indlåsning. Endelig er
det Totalservice, der sørger for skraldsug-
et i weekenden.

GLEMTE BEBOERE
Totalservice får af og til opkald fra
pårørende eller naboer, der er bekymret
for en beboer i opgangen, som de måske
ikke har set i lang tid.

-  I det tilfælde beder vi dem kontakte
politiet, og så rykker vi med ud for at
låse politiet ind. På den måde har vi
fundet beboere, som har ligget døde i
mange dage, siger Bjarne Bilde, der al-
drig glemmer disse oplevelser. Til gen-
gæld glædes han over, at det lige så ofte
sker, at de når frem i tide. Det kan være
en ældre beboer, der er faldet og ligger
hjælpeløs på badeværelset med et bræk-
ket lårben.

På den måde er der mange positive
oplevelser ved at stå til rådighed som be-
boernes servicehjælper. Og så hjælper
det også, når beboerne kan tage en nød-
situation med lidt overbærende humor. 

- Jeg fik en juleaftensdag en opring-
ning fra en beboer i Skovgårdsparken,
som sagde, at han havde fået besøg af
Vorherre. Han var lige kommet hjem fra
kirke, og da han satte sig ned for at få en
kop kaffe, blæste stuevinduet ind, siger
Bjarne Bilde, der dog understreger, at der
ikke skete noget med manden.
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OM AT HAVE BRUG FOR HJÆLP 
– OG DET AT HJÆLPE

Vi bør sige noget men er tavse ved manges gode liv med håbløse hjælpeprojekter blandt os

Jeg har igen været til konference.
Denne gang var temaet Det bo-
ligsociale arbejde – erfaringer og

perspektiver. Anledningen var starten på
en ny periode i det såkaldte byudvalg-
sprojekt, som den daværende regering
satte i gang i 1993 for at løse sociale pro-
blemer i de hårdest belastede boligområ-
der. Tredje periode starter nu. Den nu-
værende regering er hoppet fra, men
Landsbyggefonden har fået mulighed for
at fortsætte betalingen af beboerrådgive-
re med 50%, hvis kommuner og boligsel-
skaber vil klare resten. Århus Kommune
vil godt, men har ikke financieret pen-
ge(!), hvad man har mange andre steder.
Vi fortsætter så lokalt og håber, at kom-
munens folk snart finder penge til det, de
har sagt, de godt vil give penge til.

SEGREGERING
Vi er ude for en meget voldsom opdeling
i samfundet i disse år. Der er ikke brug
for alle de mennesker, som godt vil være
(eller finder sig tvunget til at være) på ar-
bejdsmarkedet for at kunne leve efter de-
res forventninger. At leve uden lønarbej-
de betyder for at kunne bo ordentlig en
bolig i den almennyttige sektor med de
støttemuligheder, som det giver. Derfor
er vi selvfølgelig mange (faktisk langt
over halvdelen) uden for arbejdsmarke-
det i de almene boliger. Og folk med ar-
bejde vil ikke betale den reelle husleje og
fraflytter derfor. Eventuelt til højere hus-
leje i ejerbolig. Sådan er det generelle,
der så har mange forskellige undtagel-
ser; men billedet er ganske klart og er de
sidste 10 år blevet stadig tydeligere: En
voldsom opdeling.

Det er egentlig så simpelt: Netop fordi
vi har en omfattende social hjælp i Dan-
mark, får vi selvfølgelig boligområder
med meget ensidig beboersammensæt-
ning ud fra social lavstatus, og hvor vi så
hjælpes på forskellig vis. Alternativet til
det vil være meget ringere boligstandard
eller slet ingen bolig.  

DEN RODEDE FORSTÅELSE
Magistratsindstillingen i Århus Kommune
til forsættelse af det »boligsociale arbej-

de«, som det formelt hedder, er værd at
kigge på. 

»Videreførelsen af den samlede bo-
ligsociale indsats i Århus Kommune vil
via forankringen i de lokale boligområ-
der medvirke til, at den enkelte borger
får en støtte, som fremmer mulighederne
for at kunne klare sig selv. Endvidere
medvirker videreførelsen af den samlede
boligsociale indsats til en forbedring af
den sociale velfærd, hvor den enkelte
kan have problemer i relation til sam-
fundslivet og som samfundsborger.« 

Sådan slutter indstillingen, der som
omtalt stadig mangler sin økonomi.

1.
…«den enkelte borger får en støtte,

som fremmer muligheden for at kunne
klare sig selv.« Det er så pæn en målsæt-
ning, men den har meget lidt på sig. »At
kunne klare sig selv« betyder at skaffe sig
sin økonomi på en eller anden måde
uden for overførselssystemet. Set på den
måde hjælper den boligsociale indsats
selvfølgelig de få mennesker, som får ar-
bejde i systemet. De klarer sig nu selv
ved at være til rådighed med hjælp i bo-
ligområderne. Det kan for mig at se være
godt nok, men så er det det, man skal si-
ge om den boligsociale indsats.

2.
…»forbedring af den sociale velfærd,

hvor den enkelte kan have problemer i
relation til samfundslivet og som sam-
fundsborger.« Det finder jeg også er en
god bestræbelse. Hvor mennesker mang-
ler almindelige færdigheder, er det glim-
rende med stabile, professionelle hjælpe-
re ud over det mere diffuse naboskab,
der imidlertid skal plejes.

3.
Når disse to målsætninger ses samlet,

opstår det groteske: Mange mennesker
har det dårligt, fordi de efter udelukkelse
fra arbejdsmarkedet reduceres for meget
økonomisk og reducerer sig selv for me-
get menneskeligt og socialt til at kunne
klare sig. De af dem, som nu får arbejde
som hjælpere for beboere, der har det

svært uden arbejde og med relativ ringe
økonomi, stortrives som hjælpere. Resten
har det (selvfølgelig) stadig dårligt, da de
fortsætter uden arbejde og med dårlig
økonomi og reduceret selvværd. Havde
de nu fået jobbet som hjælpere, havde
de stortrivedes med selvværdet i top(!)
og de andre igen vantrivedes. Der er kort
sagt noget, der ikke passer i det her.

DEN BOLIGSOCIALE INDSATS 
Gert Nielsen, der er direktør i Landsbyg-
gefonden, mener, at indsatsen har hjulpet
siden 1993 og fortsat er nødvendig. Han
undlader helt reelt ikke at sige, at for-
holdene er blevet dårligere i den nævnte
periode, men de havde uden den store
indsats været meget værre. Og det er sik-
kert rigtigt, men det kan der strides poli-
tisk om, fordi vi kun har den virkelig-
hed, vi finder foran os. Alligevel er det
nødvendigt at sige, at hjælpen i sin nu-
værende form er udsigtsløs og medfører
politisk nedtur på længere sigt. Denne
nedtur er allerede alt for godt i gang.

Det kan illustreres med den aktuelle
integrationsdebat, hvor der fokuseres på
arbejde og skoleforhold. Når der nu ikke
er arbejde til de mange, der vil have det
– så er det dybt godnat at fordre arbejde
for at klare sociale problemer. Og et
skridt videre: Hvorfor er arbejde så at-
traktivt, når det fremstår tydeligere og ty-
deligere, at det efterhånden sjældent
rummer muligheden for den saglige va-
retagelse af en arbejdsopgave men er en
kamp for at krige sig mest mulig økono-
mi, så man kan blæse på alt og alle og
handle mest muligt hensynsløst med de
mange penge? Børn har svært ved at ar-
bejde. Kvinder (og såmænd mænd!) der
tager sig af deres børn, får hurtigt bøvl på
en arbejdsplads; bliver eventuelt slet ikke
ansat. Voksne, der tager sig rimeligt af
deres (eller andre!) gamle, kommer også
let på kollisionskurs med et stramt tids-
skema og distanceres af de, der ikke er
eller ikke lader sig engagere socialt. Når
det nødvendige arbejde og den deraf re-
sulterende økonomi ikke deles sådan ba-
re nogenlunde, så er der krig mellem
mennesker, og krigen intensiveres.

AF HERMAN NIELSEN
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Når nu os uden lønarbejde havner i
den almennyttige sektor, fordi vi dér (og
reelt kun dér) kan få en ordentlig bolig,
så følger lokale skoleproblemer selvføl-
gelig med. Retten til at få sit barn i den
lokale skole passer jo glimrende med go-
de skoleforhold alle andre steder end i
de boligområder, hvor den sociale lavsta-
tus slår igennem. Hvorfor skulle andre
så hjælpe os med skoleproblemer, som
de netop ikke oplever, fordi vi har op-
samlet dem? Skoleproblemet bliver derfor
(som arbejdsproblemet) uløselig hos os,
og både danskere og mange udlændinge
søger andre steder hen for at få ordentli-
ge skoleforhold for deres børn. Ensidig-
hed og det udsigtsløse slår så nødven-
digvis igennem i bestemte boligområder
og på bestemte skoler. Uden at forstå dis-
se sammenhænge og turde tale åbent om
dem vil al hjælp løbe ud i sandet og være
spildt og desillusionerende.

ET ANDET SYN
Da byudvalgsprojektet blev startet skrev
jeg om, at »Byudvalgets forslag er mere af
det forkerte«. Det mener jeg stadig efter
at have deltaget alle årene. Folks liv er
folks liv, og det kan ikke ændres af ude-
fra dikterede lønarbejderes indgriben.
Heldigvis vil jeg sige som placeret i sup-
pedasen. Vi må selv finde ud af proble-
merne ved at se dem som relativt fælles
opgaver. Selvfølgelig skal der tilføres
økonomi, men den skal vi selv admini-
strere, så de så i øvrigt meget færre mid-
ler end i dag kan blive brugt ordentligt,
dvs. komme os beboere og vores områ-
de til gode. 

Men uden en forståelsesmæssig æn-
dring af den almene dagsorden er der in-
tet, der går. Til eksempel skrev Jens Bon-
ke for 20 år siden den lille bog »Aldrig
mere arbejde – økonomi og virkelighed«
(Rosinante). Det gælder samlet i sam-
fundet, og det gælder for de undervejs

udstødte. Aldrig mere… 20 år før Bonke
havde daværende generalsekretær i FN
U. Thant skrevet en lille pjece »Midt i ud-
viklingstiåret« omhandlende den ene pro-
cent af vores velstand, som vi skulle
overføre til de fattige lande for at hjælpe
til selvhjælp, og for at vi rige ikke skulle
havne i den (håbløse?) situation, vi ellers
ville komme i – og som vi netop er i nu!
Det er derfor distance til den umiddelba-
re kamp for at bevare eller bedre (?) ud-
bygge de opnåede goder, der er brug for.
Vi har for længst nået det, økonomi kan
afstedkomme (bortset fra folk på den
skammelige »starthjælp«!). »I kampen mel-
lem dig og verden sekundér verden«
kunne Franz Kafka allerede råde os i
1920´erne, og sådan er det. Enten be-
gynder mange flere på denne selvfølgeli-
ge omprioritering, eller også – eller
måske alligevel – slider vi os selv og klo-
den med dens endnu tålelige livsbeting-
elser for os i stykker



SKRÆPPEBLADET APRIL 2004
22

F O R E N I N G E N

RO I GELLERUPPARKEN
Indsats fra alle fronter har haft en effekt

I februar kunne tv og alle landets
aviser fortælle, at nu var der blevet
ro i Gellerupparken. Truslen om,

at hele familien vil blive sat på gaden, hvis
ikke børnene opfører sig ordentligt, havde
tilsyneladende sat en effektiv stopper for
uro og hærværk.

I Brabrand Boligforening kan vi konsta-
tere, at siden vi i november sidste år i
Skræppebladet skrev et brev til beboerne
i Gellerupparken og på Toveshøj med en
kraftig opfordring til at holde øje med om-
rådets børn og unge, så har der været ro.
I brevet blev det gjort klart, at familier til
børn og unge, der laver ballade, vil blive
sagt op og bedt om at flytte fra lejlighe-
den.

Jeg er overbevist om, at brevet har haft
en effekt, for det at miste sit hjem er en
voldsom konsekvens for en familie. Nog-
le beboere har måske opfattet det som et
meget voldsomt skridt at tage. Men efter
flere års uro og ballade, der bare blev me-
re og mere omfattende, så var det også et
nødvendigt skridt at tage.

Og det er det stadigt. For budskabet i
det åbne brev gælder fortsat. Hvis det er
det, der skal til, for at beboere og folk i
det hele taget kan føle sig trygge her i
området, så kører vi uden tøven sag om
udsmidning. Alene ud fra den holdning at
en lille gruppe ballademagere ikke skal
ødelægge området for de mange tusind
beboere, der opfører sig ordentligt.

Men at der er blevet ro i Gelleruppar-
ken er selvfølgelig ikke det åbne brevs
fortjeneste alene. Brevet er blevet fulgt op

af en koordineret indsats fra både politi,
sociale myndigheder, foreninger i områ-
det, forældre, beboere og afdelingsbesty-
relser. Og samlet set har dette været med
til, at der nu er ro. 

Ritzaus Bureau, som er en nyhedstjene-
ste for landets medier, kontaktede Bra-
brand Boligforening for at spørge, om vi
havde sagt familier op på grund af balla-
de. Vi kunne fortælle, at vi endnu ikke
havde haft en sag, hvilket vi betragtede
som uhyre positivt. På samme måde som
det kunne glæde os, at der over efteråret
og vinteren havde været ro i området. Rit-
zaus Bureau interviewede også Nærpoliti-
et og formanden for afdelingsbestyrelsen,
og lavede dermed en fin artikel om den
indsats, der lige nu sker her i området.

Dette nyhedstelegram gik ud til alle avi-
ser, radio og tv-stationer og blev altså til
den nyhed, der gik landet over med over-
skriften: Ingen familier sat på gaden i Gel-
lerup. I nogle medier blev telegrammet
vel af pladshensyn redigeret ned, så kun
Brabrand Boligforenings udtalelse kom
med. Men i Århus Stiftstidende og på TV2
bekræftede politiet den positive historie
med begrundelsen, at både politiet og de
sociale myndigheder havde intensiveret
indsatsen, og afdelingsbestyrelsen gjorde
opmærksom på, at beboere var blevet
bedre til at gribe ind.

Det åbne brev er altså en del af en ko-
ordineret indsats, hvor alle – boligfor-
ening, beboere, foreninger, politi og soci-
ale myndigheder arbejder sammen om at

gøre Gellerup-området til et trygt og godt
sted at være.

Brabrand Boligforening ønsker ikke
med de udtalelser, vi har givet til pressen
omkring det åbne brev at grave grøfter el-
ler provokere problemramte familier. Vo-
res mål er alene at være med til at få skabt
ro, så håndværkere kan passe deres ar-
bejde, folk kan gå på stien til City Vest
uden at være bange, og at politi og brand-
væsen kan køre herud uden at få smidt
sten efter sig. Hvis vi kan bidrage til dette
ved konsekvent at tage fat i de familier,
der ikke følger de spilleregler, der gælder
her i området med hensyn til ordentlig
opførsel, så gør vi det – og vil blive ved
med det.

På samme måde som vi ser det som
uhyre væsentligt med den store indsats,
der lægges fra foreningernes, politiets og
de sociale myndigheders side og ikke
mindst den opbakning, der er fra store
dele af Århus Byråd og Borgmester Louise
Gade. 

Men frem for at diskutere hvem der skal
have æren for, at der i en lang periode har
været ro i Gellerup-området, så er det vig-
tigt at holde fast i målet. Det mål, der
handler om, at beboerne, ansatte og be-
søgende i området kan have det godt og
føle sig trygge. Og her er de vigtigste ak-
tører beboerne, som i sidste ende er dem,
der løser problemet. Og dem der skal ha-
ve roserne, når det lykkes. 

Lad os sammen sikre at vi kan få en
god, rolig og behagelig sommer.

AF TORBEN OVERGAARD
Direktør i Brabrand Boligforening

DEBATMØDE OM LANDSBYGGEFONDSMIDLER
Foreningsrådet i Brabrand Boligforening har besluttet at afholde et debatmøde om Landsbyggefondsmidler

I henhold til den fastlagte struktur i fore-
ningsrådet skal beboere, som har lyst og
interesse for det, have mulighed for at
deltage i debatmøder.

Mødet afholdes onsdag d. 28. april
2004 kl. 19.00 i Tousgårdsladen, Edwin
Rahrsvej 6B.

DAGSORDEN:
1. Gennemgang af lovgrundlag

omkring Landsbyggefonden og Lands-
byggefondens historiske udvikling.

2. Landsbyggefondens indtægts-
midler og Brabrand Boligforenings konto
i Landsbyggefonden.

Tilmelding senest d. 19. april 2004.
Brug nedenstående tilmeldingskupon og
send den til Brabrand Boligforening,
Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforening

Jeg tilmelder mig hermed debatmøde 
den 28. april 2004 kl. 19.00.

Navn: _________________________

Adresse: _______________________

______________________________

! ! !
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REPRÆSENTANTSKABSKURSUS I RINGE SIGT

Artikel om repræsentantskabskursuset i Ebeltoft den 13.-14. marts

Midt i marts måned afholdt bo-
ligforeningen sit traditionsrige
repræsentantskabskursus. 

Gennem kursusets halvanden dag sad vi
nogle og tres beboerdemokrater og ud-
valgte fra administrationen det meste af
tiden bænket i en sal, dog afbrudt den
første dag af et par timers meget givende
gruppearbejde i fem små lokaler hvor vi
diskuterede de emner som oplægshold-
erne havde brilleret med.

VISION OG VÆRDIGRUNDLAG
De fire oplægsholdere den første dag var
alle indforskrevet fra administrationen.
Først bebudedes et foredrag med ud-
gangspunkt i lovgrundlaget for boligfore-
ningers virke og beboerdemokratiet – jeg
tænkte blandt andet på de begrænsnin-
ger for erhvervslejemål i Gellerupparkens
lejligheder som love og lokalplaner
lægger; direktørens oplæg kastede sig
som blomsterfluen fra dennes solstråle-
position energisk mellem ordene vision
og værdigrundlag.

NYTTIGE FAKTA
De følgende oplæg hed Udlejning (med
emnerne venteliste/medlem, bytteret,
fremleje, Aarhusbolig, vedligeholdelse og
istandsættelse, råderet), Budget og regn-
skab (lovgrundlag, budget, beboerindfly-
delse, finansiering af køkkener, hen-
læggelser, nye tiltag) og Service i bolig-
områderne (organisation og kommunika-
tion, varmemesterens funktion, arbejds-
beskrivelse, samarbejde, afdelingsbesty-
relsens mission, målepunkter, beboerens
ønsker, overordnet mål) og blev forestået
af henholdsvis udlejningschefen, regn-
skabschefen og teknisk chef. Andendag-
ens tre oplæg tegnede opbygningen af
beboerdemokratiet, beskrev en forret-
ningsorden for en afdelingsbestyrelse og
præsenterede Rødlundparkens beboer-
håndbog; disse oplæg blev holdt af for-
eningens formand og af formanden for
Rødlundparken.

SKIB I SIGTE
Oplæggene, hvoraf nogle stykker længe-
re end en time, slap af og til taget i til-
hørerne, og vores øjne gled fra salen ud
til omgivelserne og det gamle skib som
skød sig til berømmelse i 1864. Første-

dagen havde langvarigt slud og småregn,
og det ville have været svært at orientere
sig til havs, men man kunne sidde i salen
og drømme sig til at være kaptajn på sejl-
skibet der skal manøvreres ud af vigen.
Man ser for sig én selv stå som Edouard
Suenson på søsterfregatten Niels Juels
kommandobro i sin tid i Slaget ved Hel-
goland, og på fregatten Jylland ville hele
denne manøvreleg nu være aldeles risi-
kofri. Den herskende vision for landet
dengang var at bibeholde den såkaldte
Helstat, altså bevare foreningen af kon-
geriget og de to hertugdømmer således
at sydgrænsen fortsat skulle ligge ved El-
ben og Hamborg og således at en stor
tysksindet befolkningsgruppe indgik i
staten. Den vision var fortidens vision,
den nye og sejrende vision i attenhun-
dredetallet slog på at folks nationale sin-
delag skulle bestemme hvilken stat de
skulle tilhøre – og det betød opbrud af
gamle strukturer og værdier.

TIL STYRBORD!?
Og der sad så vi som repræsentanter for
en gammel elsket og hæderkronet bolig-
forening og boligbevægelse og er under
pres for at nytænke for at forblive stærke
med en renoveret vision for vores arbej-
de og et nyovervejet værdigrundlag som
kan være svar på de opgaver som vi selv
stiller og det tryk som samfundet øver på
de almene boliger. Repræsentantskabs-
medlemmerne arbejdede med spørgsmål-
et om styringen af boligforeningen og af-
delingerne i det altid vanskelige farvand
som boligforholdene og folketingets bo-
ligpolitik udgør. Om boligforeningen og
boligbevægelsen så er bevægelige stør-
relser eller mere minder om den for altid
doklagte fregat – det spørgsmål blev nok
især rejst af folk fra foreningens nye af-
delinger Sonnesgården (som de ønsker
afdelingen kaldt) og Skovhøj.

SKUDEN HOLDES FLOT
Søndag morgen strålede solen, og sigtet
var glimrende, nu kunne man se over
vigen til Mols Bjerge, se den lavvandede
Sandhagen og se den grønne og den rø-
de bøje ved indsejlingen til havnen. Med
sådan et vejr stiger tilliden til at vi fortsat
mestrer som ingen anden at skabe gode
boliger og boområder for mennesker af

alle slags og med lille såvel som stor pen-
gepung, og tiltroen til at beboerdemo-
kratiet fortsat kan udvikles til at være et
godt redskab for engagerede og vidende
mennesker. Diskussionerne under grup-
pearbejderne, hvor mange flere tog ordet
end inde i salen, og ved morgenbordet,
styrkede denne tro på at der i repræsen-
tantskabet er mange gode og brugbare
bud på foreningens værdigrundlag og på
visioner for foreningen, bud der bygger
på erfaringer høstet rundt om i samfun-
det og i afdelingerne.

Kursusudvalget fik stor anerkendelse
og tak for sit arbejde. Udvalget er åbent
for nye medlemmer.

AF SØREN LØKKEGAARD

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 23 95 79 45
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Som det ses af billederne havde
både børn og voksne i flere af
boligforeningens afdelinger

nogle hyggelige timer med at slå kat-
ten af tønden.
Som altid var der mange flotte udk-
lædninger, og det er glædeligt at så
mange, både frivillige og deltagere
slutter op om en hyggelig tradition.
Herfra ønskes alle kattekonger, -dron-
ninger, -prinser og -prinsesser samt
vindere af andre præmier til lykke.

Fotos:
Hans Grundsøe & Lars Eg
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EN DEJLIG FASTELAVNSFEST
Festudvalget gjorde det let at være medlem af afdelingsbestyrelsen

Den årlige fastelavnsfest havde og-
så i år stor tilslutning. Vi var hel-
dige med et dejligt solskinsvejr,

men endnu heldigere var det, at vi havde
en foretagsom og flittig festkomité, som
ryddede de fleste praktiske sten af vejen
for afdelingsbestyrelsen.

Vi håber, at det må blive en fast skik, at
en til enhver tid siddende afdelingsbe-
styrelse må have et festudvalg at trække
på til fastelavnsfesten.

Der blev som sædvanlig taget billeder
på dagen, og de uddeles gratis i Udsig-

tens vaskeri mandag den 5. april mellem
kl. 17.00 og 18.00.

Gunild Weisbjerg

FASTELAVN I SØVANGEN
Flot fremmøde til tøndeslagningen

Sædvanen tro var der tøndeslag-
ning på Gjellerup Skolen for alle
børn i afd. ll. Fremmødet var flot,

der var tilmeldt 44 børn, og der var
næsten lige så mange forældre/bedstefo-
rældre. Da kattekonger og -dronninger
var fundet, blev der uddelt præmier. Hos

de små blev det Madis Korjus Jessen og
Julie Lyngsø og hos de større børn blev
det Emilie Bøhnfeldt og Carina Dissing.
Præmie for festlig udklædning gik til Julie
og Helle. Så blev det de voksnes tur til at
slå til tønden, og kattekongen blev Fred-
dy og hans dronning blev Finn Tækker.

Så var det tid til boller, cacaomælk og en
godtepose til alle børn og en bolle til de
voksne. Alt forløb i god ro og orden.

Med hilsen fra 
afdelingsbestyrelsen i Søvangen

EN NY LEGEPLADS ER VED AT BLIVE FØDT
Indvielse 12. juni 2004

Det er med stor glæde at vi regi-
strerer, at den længe ventede
legeplads nu er ved at tage form.

Når disse ord skrives, mangler der lidt
endnu, men vi kan berette, at der ligger
et utal af timer bag det allerede frem-
komne resultat. Legepladsudvalget samt
andre frivillige har slidt i timevis. En
sådan nyerhvervelse skal naturligvis fej-
res, og derfor har festudvalget sammen
med afdelingsbestyrelsen besluttet at af-
holde en hyggelig lille fest den 12. juni.
Nærmere herom i næste nummer af

Skræppebladet, når
festudvalget er kom-
met videre med sel-
ve planlægningen af
festen.

KLUB HANS BROGE
Generalforsamling

Den årlige generalforsamling er
onsdag den 28. april 2004, kl.
19.30

DAGSORDEN I FØLGE VEDTÆGTERNE
Alle medlemmer inviteres til at kom-

me med ris og ros.
Gunhild Weisbjerg

1 - HANS BROGES PARKEN

2 - SØVANGEN
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KATTEN AF TØNDEN
Festklædte børn slog løs på tønderne

Det vrimlede med små Batmen,
Hulke, prinsesser, Snehvider og
mariehøns, da Gellerupparken

og Toveshøj gik sammen om at fejre fa-
stelavn med fælles tøndeslagning i Be-
boerhuset Laden.

Godt 80 børn fra Gellerup og 50 børn
fra Toveshøj havde taget imod indbydel-
sen fra afdelingsbestyrelserne, og rigtig

mange havde fulgt opfordringen om at
klæde sig ud.

Klokken 13 blev tøndeslagningen sat i
gang i fem forskellige aldersgrupper, og
det gik hurtigt med at slå de stakkels
tønder til pindebrænde. Der blev kåret
følgende kattekonger og kattedronninger
og -prinser: 0-6 år Iman og Nour. 7-9 år
Maha, 10-11 år Mouay, Hilal og Maha,

12-13 år Danny og Omar og 14-15 år Ba-
dr og Ahmed.

Efter tøndeslagningen var der lod-
trækning om gavekort til ti af de ud-
klædte fastelavnsfestdeltagere, inden da-
gen sluttede af med, at der blev uddelt
en stor slikpose til alle, der havde leget
med.

-hm

RISIKO FOR AFFALDSSTANK I TO BLOKKE
Ødelagt affaldssug betyder, at Gudrunsvej 12-20 og 48-56 ikke må bruge affaldskakterne

Beboerne i to blokke på Gudruns-
vej 12-20 (B2) og 48-56 (B5) risi-
kerer at komme til at bo i et

stankhelvede i løbet af foråret, hvis de ik-
ke tager et forbud mod at bruge affalds-
skakterne alvorligt.

Affaldssuget under de to blokker er
nemlig brudt sammen. Og det affald,
som bliver smidt i skakterne kan ikke su-
ges op, så det betyder, at det med tiden
kommer til at ligge og stinke i hele op-
gangen.

Afdelingsbestyrelsen skal derfor på det
kraftigste opfordre beboerne til at lade
være med at benytte skakterne og være
med til at huske hinanden på, at det ind-
til videre er forbudt. 

I stedet for skal beboerne benytte de
containere, som er sat op neden for blok-
kene.

Der må forventes at komme til at vare
minimum nogle måneder, før problemet

er løst. Der vil til den tid bli-
ve givet skriftlig besked til
alle de berørte beboere.

For øjeblikket arbejder
driften på fuld tryk på at fin-
de en løsning på, hvordan
man kan reparere skaderne
på rørene, som ligger gravet
dybt ned i jorden under
hver enkelte blok. En løs-
ning med en strømpeforing
er med nogen succes forsøgt
under en anden blok, men
desværre løber der af ufor-
klarlige grunde lidt vand i
røret, og det er ikke godt,
for det gør affaldsposerne
våde, og det betyder, at det
er svært at suge affaldet ud
af systemet.

-hm

OPRYDNINGSDAG I GELLERUP
søndag den 25. april  klokken 13 - 15

Kom og vær med til at gøre Gellerup lidt kønnere i foråret
Mødested på Festpladsen

Arrangeret af afdelingsbestyrelsen

4/5 - GELLERUPPARKEN/TOVESHØJ

4 - GELLERUPPARKEN
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REGNSKABETS TIME!
Der er sket meget godt i det forløbne år

Et år er gået, et år med en rigtig
godt arbejdende afdelingsbesty-
relse, hvis jeg selv skal sige det,

men nu er det tid igen til forårets ordi-
nære afdelingsmøde hvor regnskabet
forelægges og hvor der skal vælges
medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

ØV, KUN MÆND
Et afdelingsbestyrelsesmedlem udtræder
af afdelingsbestyrelsen fordi han fraflyt-
ter afdelingen, så man må gerne spejde
efter nogen der vil give et ordentligt
nap med afdelingsbestyrelsens gøremål,
ikke mindst aktiviteterne; og det skal
man selvfølgelig også gøre hvis man er
utilfreds med det arbejde vi andre har
ydet. Vi er syv mænd i afdelingsbesty-
relsen, og aldersgennemsnittet er nok
omkring de fyrre, og ingen af delene
afspejler som bekendt særligt godt be-
boersammensætningen, som det hedder
i fagjargonen. I sidste nummer kunne vi
læse at der sidder en toogtyveårig pa-
læstinensisk kvinde som formand i en
boligafdeling i Voldsmose –- så mon
ikke modet og viljen til at arbejde i
afdelingsbestyrelsen for fællesskabets
bedste også snart når til indvandrer-
kvinderne på Toveshøj? I deltog jo
meget engageret for nylig da tidligere

socialminister Karen Jespersen var ho-
vedfiguren i et debatmøde i Laden.

PEGASUS HAR FLØJET FORBI
Vores skribent til Skræppebladet har
ønsket at slutte sit hverv, men supple-
anten fortsætter gerne. Begge skal have

stor tak for deres arbejde med at
opsøge oplysninger og gode emner for
deres artikler – ikke mindst artiklerne
om mennesker og begivenheder blandt
vores naboer (for eksempel Tovshøjsko-
len) har været gode eksempler for hvor-

når bladet er bedst, også når det gælder
den sproglige del.

MERE PARKPRÆG
Efter at genetableringen af flisearealer
og grønne områder endelig i andet for-
søg ser ud til at lykkes for entrepre-
nøren, tegner Toveshøj sig nu meget
mere åbent og lyst. Der er fældet en hel
del store træer, og i stedet for plantes
der efter forslag fra vores inspektør i
tusindvis af ret lave planter der når de
er vokset op, skal stå i cirka knæhøjde.
Meningen er at enkelte store træer skal
have lov til at blive stående som såkald-
te solitære træer ligesom dem der står i
universitetsparken. Rundt omkring vil
der stadigvæk være små lunde, men
generelt sigter vi efter at gøre de grønne
områder mere åbne og lyse.

TURE TIL TYSKLAND OG DYREHA-
VER
Afdelingsbestyrelsen har lavet omtrent
samme antal arrangementer som tidlige-
re år, men med en noget større vægt på
den lidt ældre beboergruppe. Tidligere
afdelingsbestyrelser lagde lige så for-
tjenstfuldt det meste af deres arbejde i
arrangementer for børn; sådanne æn-
drede prioriteringer skal der være plads
til, og pendulet kan meget vel svinge til-
bage til flere båldage, fester og ture for
børn – det afhænger af de ønsker og
kræfter som de folkevalgte og andre
engagerede beboere har. Har en beboer
et ønske om flere børneaktiviteter, må
vedkommende endelig sige det på be-
boermødet og gerne selv melde sig som
villig til at yde en indsats, bestyrelses-
medlem eller ej. 

KAMERAER?
Opgaven med at opsætte dørtelefoner-
ne bliver i disse uger budt ud i licitati-
on. Vi ved endnu ikke om der bliver
penge til at få et apparat der også har et
videokamera installeret, men hvad vi
end vælger, så vil opsætningen i bedste
fald være afsluttet før sommerferien,
men det er også muligt at de sidste
apparater først er opsat i sensommeren.
Vi får at se. Husk beboermødet – tirsdag
den 13. april klokken 19.00. 

Søren Løkkegaard

5 - TOVESHØJ
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FASTELAVN I HOLMSTRUP
Tidligere tiders fedtede gås er erstattet med en tønde uden kat i – og festen var god

En gang foregik fastelavnsfesten
ved at hovedet blev revet af en
levende gås. Den blev hængt op

i benene, halsen blev fedtet ind, og kar-
lene kom ridende i fuld fart og forsøgte
at gribe hovedet i farten. Senere gik man
over til at slå en tønde i stykker med en
levende kat i.

Den årlige fastelavnsfest i Holmstrup
foregik på en helt anderledes hyggelig
måde; men selskabslokalet var befolket
af væsener, som man normalt kun hører
om i eventyr eller ser i tegneseriert. Der
var soldater, kaniner, engle, trolde sø-
røvere, indianere, fine damer fra tidligere
tider, »manden med leen« og hippier, og
så var der også besøg af Zorro og Spi-
derman for blot at nævne nogle af de
fantasifulde og flotte kostumer. Særdeles
mange forældre og bedsteforældre var
også mødt op. Der var ingen levende
katte i tønderne; men der var tøndeslag-
ning for de fire aldersklasser 0-4 år, 5-10
år, 11-14 år og voksne; tønden til de
mindste var vist nok kun af pap. Der var
præmier til de mest spændende kostu-
mer og kroner til vinderne af tøndeslag-
ningen, og så var der sodavand og god-
tepose til alle børnene.

Alt klappede, og alle fik en dejlig op-
levelse.

Jens Skriver
Foto: Lars Eg

se desuden flere fotos fra festen, 
på fastelavnsopslag andetsteds i bladet

LIGE EN HILSEN FRA SONNESGADE!
Nu sker der virkelig noget hernede

Den første torsdag i måneden har
vi besluttet at arrangere fælles-
spisning med start den 4. marts

med gule ærter og pandekager med is.
Den 24 marts er der arrangeret en tur til
Tyskland, og den 30. marts skal vi have
en cabaret med spisning, og den sidste
søndag i måneden er der søndagskafe
med kaffe og kage.

Den 29. februar havde vi i forbindelse
med caféen to musikere til at underhol-
de. Det var virkelig en god eftermiddag.
Vi har også fået samlet et gymnastikhold,
som starter op den 9. marts og fortsætter
10 gange.

Der foregår også mange aktiviteter i
kælderen: Der bliver spillet billard og
bordtennis, og der er et kondirum, hvor

man kan komme af med nogle af de
overflødige kilo. Så der sker mange ting
hernede. 

Venlig hilsen
Bent Jensen

Sonnesgade 14

6 - HOLMSTRUP

22 - SONNESGADE
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En torsdag om måneden inviterer Gel-
lerup Kirke til Værestedsaften i kir-
kens underetage. Denne måneds fæl-
lesspisning ligger på Skærtorsdag af-
ten, fordi vi denne dag mindes og fej-
rer begivenheder, som fandt sted ved
et måltid. Det var nemlig denne aften,
Jesus vaskede disciplenes fødder og
indstiftede nadvermåltidet, som vi har
fejret i kirken lige siden.

Alle er velkomne fra kl. 17 – den var-
me mad serveres kl. 17.45. Kl. 19 er
der gudstjeneste i kirken, hvor alle
naturligvis også er meget velkomne.

Du behøver ikke melde dig til – du
kan bare møde op.
Skærtorsdag den 8. april kl. 17.

For nærmere information: Kontakt
sognepræst Karen Togsverd Hansen
tlf. 8675 5585.

GELLERUP KIRKE
Fællesspisning Skærtorsdag aften

Gudstjenesterne varer typisk en halv times tid. De hen-
vender sig først og fremmest til de 0-6-årige og deres
familier, men alle er velkomne.

Efter gudstjenesten serveres der let aftensmad i kirkens
underetage til 20,- for voksne, børn gratis.

De næste gange er 25. marts og 29. april.

For nærmere information
kontakt en af præsterne
Karen Togsverd Hansen - tlf. 8675 5585
Annette Bennedsgaard - tlf. 86 25 1035

Livet er en historie. Man må fortælle
historien godt, for at have levet

Påskens historie er en af Guds store
fortællinger. Skal den leve, må vi også
fortælle vores historie i den. Om det
så bare er stille for os selv eller i bøn
Denne gang giver Natkirken inspirati-
on til at forberede ,sig på påsken.

Kirkerummet er indrettet specielt til
disse meditative nætter. Der er dæm-
pet musik, billeder, tekster og stilhed,
kun afbrudt af kildens rislen. Tiden er
ens egen, men der er altid mulighed
for samtale.

OPTAKT
kl. 19.30-20.00 med indføring i Nat-
kirken. I løbet af aftenen er der café i
kirkens underetage, og kl. 22 er der
natbøn. Man kan komme og gå som
man vil.

SMÅBØRNSGUDSTJENESTE I GELLERUP KIRKE
Velkommen til:

Altid den sidste torsdag i måneden klokken 16.30.

Natkirke søndag den 28. marts kl. 19.30-23.00 i Gellerup Kirke

GUDS FORTÆLLING - MENNESKETS HISTORIE?
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Udflugten finder sted allerede den
22. maj 2004

Turen bliver også i år arrangeret som
en familieudflugt, det vil sige, at billet-
ter kun kan købes af voksne, ligesom
børn og unge indtil 18 år kun kan del-
tage sammen  med  forældre.

Priser:
Djurs sommerland:
enhedspris kr. 70,00
børn under 3 år gratis

Pris til Legoland:
enhedspris kr. 80,00
børn under 3 år gratis

Billetter sælges på boligforeningens
kontor fra 3 – 6. maj 2004
Se nærmere i Skræppebladets maj-
nummer om billetsalg samt mødetid
og –sted

Med venlig hilsen
Fritidsforeningen

Bestyrelen

FRITIDSFORENINGENS SOMMERUDFLUGT
I år til Djurs sommerland og Legoland

Onsdag den 25. februar var 29 inte-
resserede borgere på kryds og tværs af
kulturer og foreninger samlet for at
diskutere muligheden for at starte et
spejderkorps i Gellerupområdet.
Anders Glahn, leder af Klubberne i
Gellerup, bød velkommen til mødet,
som han var blevet bedt om at lede,
og han slog fast, at DDS-spejderne vil
være et positivt nyt tiltag, som er med
til at sikre, at der også bliver fritidstil-
bud til børn, som ikke er interesseret i
sport.
Hicham Chouceir fra Fritidsbutikken,
der er initiativtager, fremlagde idéerne
bag at starte et DDS-spejderkorps i
Gellerup. Han fortalte, at formålet
med et spejderprojekt i Gellerup er at
etablere og udvikle en DDS-spejder-
gruppe i Gellerup. Og hvorfor netop
DDS-spejderne? Det er fordi: »DDS er
neutral i religiøst øjemed. Og her er
også plads til piger med tørklæder.«

Brug for aktiviteten
I Gellerup findes 1.241 børn mellem
syv og 14 år. Mange af dem går slet
ikke til fritidsaktiviteter. 
»Der findes i dag ikke nogen lokale
spejdere i Gellerupområdet. Og det er
svært for Fritidsbutikken, at få børne-
ne til at gå til spejdere andre steder i

byen. Spejdere er en god aktivitet med
mange gode værdier, og børnene i
Gellerup må få øje på og lære det«,
fremførte Hicham Chouceir og under-
stregede, at det er vigtigt, at der bliver
arbejdet systematisk og roligt for at
opnå målet: 
»Planen er ikke at vi skal have en
gruppe på 100 børn. Men det ville
være optimalt, at oprette en gruppe à
tre patruljer med cirka 25 piger og
drenge i alderen 8-12 år«.

Tre faser
Projektet foreslås delt i tre faser.
Første fase er i april/maj måned, hvor
der lanceres en målrettet oplysnings-
kampagne i Gellerup om DDS-spej-
derne. Hicham og et par spejdere i
uniform vil vandre rundt i City Vest
og Gellerup og dele spejderfoldere ud.
Sloganet er: »Bliv spejder!« Og den
24. maj er der informationsmøde på
Gellerup Bibliotek, ligesom DDS i juni
og juli deltager i »Sol og Sommerakti-
viteter i Gellerup«
Fase to bliver i uge 39, hvor der bliver
der arrangeret en spejderlejr i Geller-
up, den 24.-26. september. Her vil
150-200 spejdere sove i telte i to dage
på den gamle fodboldbane neden for
kælkebakken. Med hjælp fra lokale

foreninger, institutioner og enkeltper-
soner vil der lykkes at gennemføre lej-
ren. 
Fra oktober til december er det pla-
nen, at der skal starte en spejdersatel-
lit med 20-25 børn, drenge og piger,
som mødes en gang om ugen. 
Tredje fase er i januar og februar
2005, hvor der skal ske en udvikling
af satellitten. Og i marts eller april
2005 skal der så holdes en stiftende
generalforsamling, hvor der vælges en
bestyrelse for DDS-spejderne i Gelle-
rup.

Stadig plads i arbejdsgrupppen
På det indledende møde blev der ned-
sat en stor arbejdsgruppe, som skal
arbejde videre med idéerne om et
DDS-spejderkorps. Der er fortsat
plads til flere frivillige, som måtte
have lyst til at være med.
Interesserede kan henvende sig til
Hicham Chouceir, Fritidsbutikken
tlf. 2920 9064
Arbejdsgruppen holder sit første møde
tirsdag den 13 april kl. 19.00 på Gud-
runsvej 78 i kantinen over for Gelle-
rup Bibliotek.

DET DANSKE SPEJDERKORPS I GELLERUP
Stor opbakning til nyt spejderkorps i Gellerupområdet
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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 16.00 – 17.30

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.

MARKENS BANKO TAKKER AF

Banko-spillet onsdag den 7. april 
i Odinsgårds fælleshus Valhalla bliver det sidste

Efter at have arrangeret banko her på Holmstrup mark i gennem 5
år, så har initiativgruppe besluttet, at ovenstående arrangement bli-
ver det sidste fra gruppens side. Baggrunden for beslutningen er, at
den faste kerne enten er flyttet eller ikke har mulighed for at delta-
ge mere. Gennem årene har vi modtaget hjælp fra flere forskellige
og til alle dem skal der lyde en rigtig stor tak! Uden jeres hjælp
havde vi ikke kunne afholde banko gennem 5 år.
Selv om vi nu stopper, så håber vi i initiativ-gruppen på et godt
fremmøde til dette sidste spil, ligesom vi håber, at rigtigt mange af
jer faste deltagere kommer og tager afsked. 
Dørene på Stenaldervej 209 åbnes som sædvanligt kl. 18 og spillet
starter klokken 19.
Der vil være mulighed for at købe kaffe, the, sodavand og pølser.

Med venlig hilsen
Initiativgruppen
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FREDAG 2 BOLLER I KARRY

MANDAG 5 LUKKET
TIRSDAG 6 LUKKET
ONSDAG 7 LUKKET
TORSDAG 8 LUKKET
FREDAG 9 LUKKET

MANDAG 12 LUKKET
TIRSDAG 13 STEGT MEDISTER
ONSDAG 14 STEGT KYLLING
TORSDAG 15 OKSEBOV I TOMAT
FREDAG 16 SPAGHETTI BOLOGNESE

MANDAG 19 KOTELETTER
TIRSDAG 20 UGENS FISKERET
ONSDAG 21 DANSK BØF
TORSDAG 22 OKSEKØD I PEBERROD
FREDAG 23 BIKSEMAD MED SPEJLÆG

MANDAG 26 KARBONADER MED ÆRTER OG GULE-
RØDDER

TIRSDAG 27 SAMMENKOGT RET MED RIS
ONSDAG 28 KALVEFRIKASSE
TORSDAG 29 FRIKADELLER
FREDAG 30 BØFSTROGANOF MED MOS

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Ladens Folkekøkken
Madplan april 2004 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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AktiviteterAktiviteter

Gellerup Badet
din lokale svømmehal

Åbningstider:

Mandag 7-12 og 14-19
Tirsdag 7-12 og 14-19
Onsdag 7-12 og 14-16

Kun for kvinder 16-18
Torsdag 7-11 og 14-19
Fredag 7-12 og 14-19
Lørdag 9-16
Søndag 9-16

Kun for kvinder 16--18

Badet er lukket den 24. og 31. december og samtlige helligdage samt
påskelørdag. d. 1. maj og Grundlovsdag lukkes kl. 12.

Billetsalget lukker 45 minutter før de anførte lukketider.

Svømmehallen forlades 30 minutter før lukketid.

Priser:

Svømmebad
Voksne kr. 21,00
Rabatkort voksne (12 bade) kr. 210,00
Børn og pensionister kr. 11,00
Rabatkort børn og pensionister (12 bade) kr. 110,00
Månedskort kr. 190,00
Voksne3-månederskort kr. 450,00

Solarium kr. 20,00
Rabatkort solarium (12 gange) kr. 200,00
Nøglekort kr. 20,00

Buslinierne 5, 15, 16 og 18 lige til døren.
Tlf. nr. 86 25 69 01

Gellerup Badet
din lokale svømmehal

Husk deadline til næste nummer er:
TORSDAG DEN 15. APRIL 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. april kl. 19

BØRNESKRÆPBØRNESKRÆP

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i marts var

»MASKE.«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

JASMIN KEMPEL CARHSEN
Mandøvænget 24

8381  Tilst

SØREN DYHR
Jettesvej 3, 2. th
8220  Brabrand

SARA AMINA SADAQ
Edwin Rarhsvej 20, st. tv

8220  Brabrand

HVOR MANGE GULE OG
HVOR MANGE GRÅ PRIKKER
HAR BØRNENE MALET PÅ
DET STORE PÅSKEÆG?



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. 23 95 79 45

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

hojriis@stofanet.dk 

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

MARTS

Sø 28. 19.30: Natkirke side  30

APRIL

On 7. 19.00: Markens Banko side  32

To 8. 17.00: Fællesspisning Kirken side  30

Sø 25. 13.00: Oprydningsdag Gellerup side  27

On 28. 19.00: Informationsmøde
»bydel i bevægelse« side  23

To 29. 16.30: Småbørnsgudstjenese side  30

forårets afdelingsmøder se side 13

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 Påske!


