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LEDERENLEDEREN

Næste sommer åbner det nye Multiaktivitetscenter
ved Gellerup. Det ligger fast. Men hvordan man
kommer ind i til det nye sports- og kulturhus, det

kan ingen sige med sikkerhed endnu, for det spørgsmål er
endt i en større meningsudveksling mellem Århus Kommu-
ne og Århus Amt. Og den snak er endnu ikke afsluttet.

Det er lige før, at det minder om en rigtig god gam-
meldags århus-historie; men det er altså rigtigt. På
Åby Ringvej ud for Dr. Holsts Vej ligger et lyskryds,

og det har – så vidt jeg er orienteret – ligget der i over 30
år. Krydset ligger lige over for, hvor det nye Multiaktivitets-
center skal ligge. Så det ville jo være naturligt at tro, at man
bare kunne bruge det lysregulerede krys til at styre trafik-
ken til og fra Multiaktivitetscentret. Det troede Århus Kom-
mune også, at man kunne.

Men sådan tænker man ikke i Århus Amt. Her siger
udvalget for miljø og trafik, at man ikke bare
sådan lige kan begynde at benytte et lyskryds –

også selv om krydset har ligget der i rigtig mange år. Amtets
betænkeligheder er selvfølgelig opstået i trafiksikkerhedens
hellige navn. Men for en almindelig borger i vestbyen lyder
det nærmest som en århus-historie.

V ed selvsyn kan man umiddelbart konstatere, at lys-
krydset ved Dr. Holsts Vej i meget høj grad minder
om det kryds, der findes ved Jernaldervej lidt nordli-

gere oppe ad Ringvejen. Der er godt og vel det samme
antal fliser i den »ø«, som de bløde trafikanter (fodgængerne,
og cyklisterne) kan stå på midtvejs i fodgængerfeltet. Og det
går vel i dag i og for sig godt nok til dagligt oppe ved Jern-
aldervej – ellers var det kryds vel for længst blevet ændret.
Men det tror amtets miljø og trafikudvalg altså ikke på, er
godt nok for blødetrafikanter fra Åbyhøj, som måske kunne
tænke sig at benytte det nye multiaktivitetscenter.

Skal der i stedet laves indkørsel fra Gudrunsvej, så
går en stor del af hele tanken om Multiaktivitetscen-
terets åbning af Gellerupområdet ind mod midtbyen

fløjten. I amtets udvalg for miljø og trafik sidder der i dag
syv mænd – kun en af dem har bopæl i Århus Kommune.
Måske kan det have betydning for, at man ikke lige helt har
fingeren på pulsen i forhold til, hvad det er for nogle tanker
og idéer, der ligger bag hele multiaktivitetscenter-projektet.
Så ville man måske vide, at det i høj grad ikke kun handler
om biltrafik, men i mindst ligeså høj grad om åndelig trafik,
som skal krydse Ringvejen. 

Et århusiansk
hårknude-kryds

af Helle Hansen
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FÆLLESRÅD ØNSKER INDKØRSEL
FRA RINGVEJEN

Gellerup Fællesråd og Gelleruparkens afdelingsbestyrelse inviterer amtets udvalg for miljø og trafik
på besøg ved lyskrydset på Ringvejen og advarer mod en indkørsel fra Gudrunsvej

Forventninger om meget mere tra-
fik på Gudrunsvej, hvis der derfra
laves indkørsel til det nye Multi-

aktivitetscenter, har fået Gellerup Fælles-
råd og Gelleruparkens afdelingsbestyrel-
se til at skrive til amtets udvalg for miljø
og trafik. 

I brevet inviteres amtets udvalg til at
komme på besøg for ved selvsyn at bese
det aktuelle kryds – og måske også kryd-
set ved Jernaldervej. Så kan udvalget
måske bedre forstå, hvorfor de lokale re-
præsentanter mener, at amtet nu er på
gal vej i deres indstilling til, hvordan man
fremover skal kunne komme til og fra
Multiaktivitetscenteret.

I brevet bliver miljø og trafikudvalget
opfordret til at genoverveje muligheder-
ne for at benytte det kryds, der allerede i
dag findes ud for Dr. Holsts Vej.

De lokale beboer- og borgerrepræsen-
tanter skriver, at de forudser, at en ind-
kørsel fra Gudrunsvej vil betyde meget
mere trafik på vejen, som allerede i dag
er smutvej for en hel del bilister, der sky-
der genvej fra Edwin Rahrs Vej til Silke-
borgvej. Og hvis indkørslen til Multi-
aktivitetscenteret kommer til at ske fra
Gudrunsvej, forudser de lokale, at der vil
kunne komme til at opstå mange farlige
trafikale situationer.

KRYDS LIGESOM JERNALDERVEJ
Både fællesrådet og afdelingsbestyrelsen
er meget positive over for hele idégrund-
laget bag Multiaktivitetscenteret, som går
ud på at åbne Gellerupområdet ind mod
byen, set med integrationens briller på. 

Og det mener begge parter helt bestemt
gøres bedst med en indkørsel fra Ringvej-
en.

Uden at de lokale repræsentanter øn-
sker at gøre sig kloge på, hvad der kan
kræves af ekstra sikkerhedsmæssige for-
anstaltninger i forhold til den krydsende
trafik på Ringvejen, konstaterer de blot,
at når de ser på krydset ud for Dr. Holsts
Vej, så minder det i høj grad om krydset
ved Jernaldervej. Og de lokale repræ-
sentanter vurderer, at krydset ved Jern-
aldervej er meget mere trafikeret, end de
tror, der nogensinde vil komme på tale
ved indkørslen til Multiaktivitetscenteret.

SUNDHEDSVINKEL
Fællesrådet og afdelingsbestyrelsen ser
også på trafikløsningen i sundhedsmæs-
sig sammenhæng. Begge vurderer, at det
vil være mest fornuftigt at lade tilkørslen
ske fra Ringvejen, da det forventeligt vil
være med til at få beboerne i Gellerup-
området til at overveje at lade bilen stå,
når man skal i Multiaktivitetscenteret.
Fordi det vil være en omvej at skulle he-
le vejen uden om Ringvejen for at nå
centret. Kan man køre lige ind fra Gud-
runsvej, så er det jo så nemt at tage bilen.

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE

Dette er krydset ved Jernaldervej ...

... og dette er krydset ind til Multiaktivitetscentret, som amtet ikke ønsker bliver brugt.
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MULTIAKTIVITETSCENTER 
UDEN INDKØRSEL

Amtet er imod en indkørsel fra Åby Ringvej til den nye Multiaktvitetscenter. 
Århus Kommune har stillet flere alternative forslag. Et af dem betyder en indkørsel fra Gudrunsvej

Næste sommer ligger det sprit-
nye mMultiaktivitetscenter klar
til at blive taget i brug på det

tidligere motorvejsareal mellem Gud-
runsvej og Åby Ringvej. Men hvordan
man kommer ind til den nye multihal, er
endnu ikke afklaret – selv om multiakti-
vitetscenteret kommer til at ligge klods
op ad det lysregulerede kryds på Åby
Ringvej lige over for Dr. Holsts Vej. 

Amtets udvalg for miljø og trafik har
nemlig i først omgang sagt nej til, at man
bare sådan lige begynder at benytte et

lyskryds – også selv om krydset har lig-
get der i rigtig mange år. Amtet giver
nemlig ikke bare lige sådan tilladelse til,
at man kører ud på stor vej – også selv
om krydset allerede eksisterer. Der var
nemlig oprindelig kun en indkørsel til et
par boliger, der lå på det sydlige område
langs Ringvejen.

BRO ELLER TUNNEL TIL SYV MIO
Skal amtet gå ind for en indkørsel fra
Åby Ringvej, har udvalget foreslået, at
midterrabatten på Ringvejen skal føres

hele vejen igennem, og så bliver det høj-
re ind højre ud for bilisterne. Det bety-
der, at der skal der bygges en tunnel
under eller en bro over Ringvejen. Det
afviser kommunen, for det anslås at koste
omkring syv millioner kroner.

I stedet for har Århus Kommune stillet
forslag til en alternativ løsning, der stadig
tillader gående og cyklister at komme på
tværs af vejen. Det forslag er i skrivende
stund endnu ikke endnu afklaret. Alter-
nativt bliver det nødvendigt at lave en
indkørsel fra Gudrunsvej.

AF HELLE HANSEN

KULTURUGE I GELLERUP
Succesen fra Kulturdagen »Ghettoen Blomstrer« vokser videre til august, 

hvor der holdes en hel »Gellerup Kulturuge«

Foreninger, institutioner, aktiviteter
og beboere inviteres nu til at del-
tage i planlægningen af »Gellerup

Kulturuge«, der skal finde sted den 21.-
29. august i ugen op til Århus Festuge.

Der er lagt op til en uge, hvor alle der
har lyst til at være med, kan byde ind
med aktiviteter og arrangementet, som
kan bestå af lige præcis det, som den en-
kelte forening, institution eller aktivitet
selv har lyst til vise frem.

De mange forskellige tilbud vil blive
plottet ind i en stor fælles kalender, som
husstandsomdeles i hele lokaleområdet
– og så er det op til alle beboerne selv at
vælge, hvad det nu lige er, de har lyst til
at gå ud at se på.

PLADS TIL MANGE IDÉER
Der er umiddelbart ikke nogen idéer, der
ikke vil kunne komme med, hvis blot ak-
tiviteten selv brænder for at stå for den. 

»Lige nu og her er der ikke ret meget
økonomisk støtte af hente til at lave ar-
rangementerne, men hvis nogen kommer
med en rigtig god idé, der koster penge,
så må vi jo prøve, om vi ikke kan finde
ud af at hjælpe med at søge nogle penge
hjem fra et eller andet sted«, siger Helle
Hansen fra Gellerup Fællesråd, der er
medinitiativtager til Kulturugen.

»Vi har netop overstået »Gellerup Kul-
turdag«, som jo var en stor succes, og her
gav flere af deltagerne udtryk for, at de
også gerne vil være med til at holde en

hel Kulturuge i Gellerup efter sommerfe-
rien. Flere af foreningerne kan jo også
bruge ugen til at lave reklame for sig selv
lige i den periode, hvor rigtig mange ak-
tiviteter starter op efter sommeren,« siger
Helle Hansen.

Alle der har lyst til at lave et indslag el-
ler arrangementer i løbet af ugen ind-
kaldes til møde mandag den 10. maj
klokken 17.00 i kantinen ved Gellerup
Bibliotek. Er man forhindret i at møde
op, kan man kontakte naboskaber Lene
Drøjedal på tlf. 8625 1016 og give be-
sked.

AF SEBASTIAN ADORJÁN DYHR

www.skraeppebladet.dk
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SKULDERKLAP TIL DEN RETTE MAND
Klubpædagog Afif Abdallah fra Klubberne i Gellerup hædret med årets kriminalpræventive pris

F redag den 26. marts var der fest
og stemning i Klubberne i Geller-
up, KiG. Folk fra nær og fjern

strømmede til for at være med til at fejre,
at klubpædagog Afif Abdallah to dage
forinden havde fået overrakt årets krimi-
nalpræventive pris af justitsminister Lene
Espersen.

Den flotte pris, som udover et hånd-
tryk fra justitsministeren og et diplom og-
så består af en check på kr. 25.000, er en
pris, som politiet i Århus har indstillet
Afif til at modtage.

Og der var da også en hel styrke af
politifolk fra både Nærpolitiet og Århus
Politi til stede i fritidklubben den fredag
eftermiddag. I caféen blev der disket op
med masser af lækre arabiske specialite-
ter til alle gæsterne, og dagen lang blev
der overrakt gaver til den populære
pædagog, der er kendt blandt alle områ-
dets børn og unge og en stor del af de
voksne beboer.

Med mange flotte og rosende ord fra
både de unge og politiet og den ene og
den anden kommunale forvaltning stod
Afif Abdallah med et stort smil på læben
og gentog igen og igen, at prisen var til
hele området og ikke kun ham. Men det
var der nu ikke nogen, der ville høre ta-

le om. Og Afif fik da også højlydt et
påbud fra sin chef, Anders Glahn, om at
han nu skulle tage hjem og nyde og bru-
ge prisen sammen med sin familie.

FOREBYGGER FORBRYDELSER
Afif Abdallah har gennem de seneste ti år
arbejdet som pædagog i Klubberne i Gel-
lerup. Og det var for sit arbejde som op-
søgende medarbejder i Gellerup og midt-
byen, at Afif blev belønnet med prisen.

Sideløbende med pædagoarbejdet har
Afif også været med til at starte og op-
bygge fodboldklubben ACFC, som hol-
der til i kælderetagen i KiG. Han er selv
formand for klubben, der gennem de sid-
ste fem år hver sommer har udfordret po-
litiet til en rigtig herrerfight på grøn-
sværen. Indtil nu har Afif og hans drenge
dog endnu den første sejr til gode.

39-årige Afif Abdallah har levet det hal-
ve af sit liv her i byen. Sammen med sin
kone kom han for snart tyve år siden til
Danmark som palæstinensisk flygtning
fra Libanon. Indtil for halvandet år siden
boede de med deres fem børn i Gelle-
rup, men selv om familien nu har købt
hus i Tilst, så er det stadig i Gellerup, at
Afif tilbringer det meste af både sin ar-
bejds- og fritid.

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE

TYRKISK KORKONCERT
Koncert med Danmarks eneste tyrkiske børnekor

Lørdag den 8. maj kl. 16.00 kom-
mer 50 Tyrkiske børn og unge fra
Ishøj Musikskole og giver koncert

på Gellerupscenen.
Det er World Music Center og Gel-

lerupscenen, der står for det spændende
arrangement når Ishøj Musikskolens Tyr-
kisk Folkemusikkor under ledelse af Erol
Sarikaya giver koncert lørdag den 8. aj kl.
16.00 på Gellerupscenen.

Koret, der består af 50 elever i alderen
7 - 17 år, synger både tyrkiske og danske
folkemelodier. Koret akkompagneres af
et orkester hvor instrumenter er darbuka,
bendir, saz, harmonika og Baolama m.fl.

Man kan købe bilettet på Gellerupsce-
nen, og prisen er kr. 20 for voksne, kr. 10

for børn op til 15 år; medens børn under
3 år er gratis.

AF SEBASTIAN ADORJÁN DYHR
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BØRNENE ELSKER DERES LÆRERE
Den sidst rejste problematik omkring utilpassede skoleelever på den mest multietniske folkeskole i

Østjylland, Nordgårdskolen i Gellerup, har kastet fokus på skolen

Nordgårdsskolens bestyrelsesfor-
mand Maher Taha melder klart
ud omkring sine synspunkter til

løsning af de gentagne dårlige overskrif-
ter, som Nordgårdskolen lægger emne til:
»Den  integration, som politikerne så ger-
ne vil have til at fungere, har ingen virk-
ning, så længe der kommer flere flygt-
ninge og indvandrere til området. Derfor
skal der heller ikke flere flygtninge og
indvandrere ind og bo i Gellerup«, mener
han. Han er samtidig forarget over, så lidt
der sker fra boligforeningens side for at
løse op for de mange problemer, nogle
af de svært utilpassede unge skaber i om-
rådet. Det vil også, mener han, give en
bedre omtale af Nordgårdskolen, hvis ik-
ke der var den overvægt af børn af and-
en etnisk herkomst.

Hos Århus Kommune er man bevidst
om problemet og må erkende, at Inte-
grationsrådet ikke har levet op til de for-
pligtelser, de indgik  med Kommunen,
da man i 1996 i Byrådet vedtog en bo-
sætningspolitik for området med støtte
fra et oprettet Integrationsråd.

Koordinator Bjarne Schmidt Nielsen,
Socialafdelingen i Magistratens 1. Afde-
ling, forklarer det stigende antal flygtnin-
ge bosat på centrale  boområder med en
landsdækkende lovgivning på området
og forklarer samtidig med for Gellerup-
området, at det er tilbuddet om de store
lejligheder til mange familiemedlemmer
på samme adresse, som lokker, »endvi-
dere er det vanskeligt at få danskere til at
bo, hvor der er for mange flygtninge og
indvandrere«.

»Der arbejdes med løsning af proble-
met«, fortsætter Bjarne Schmidt Nielsen,
»onsdag den l4. marts 2004 behandlede
Århus Byråd et oplæg omhandlende in-
tegrationspolitikkens bosætningsindsats.
Dette ret omfattende oplæg er nu videre-
sendt til udvalgsbehandling.«

ENKELTEKSEMPLER 
BLIVER GENERELLE
På Nordgårdskolen ser den konstituerede
skoleinspektør Mogens Christensen ikke
helt det billede, dagspressen og medier-
ne tegner af skolen. »De opblæste pro-
blemer må man tage med et gran salt,
fordi de skyldes enkeltsager, nogle ek-
sempler som generelt ikke tegner Nord-
gårdskolen. Der har været 2 episoder si-
den januar – (da Mogens Christensen til-

trådte for den sygemeldte skoleinspektør
Sven Schaal) – og det var alene konflikter
eleverne imellem. Når så omtalen går på,
at eleverne overfalder læreren, skyldes
det, at denne går ind i konflikten som
mægler. Disse konflikter eleverne imel-
lem sker med jævne mellemrum, i reglen
påvirket af det, de ser i TV, fra proble-
merne i deres oprindelseslande. Konflik-

ternes minimering afhænger helt af lærer-
ne, hvoraf vi har mange, som er dygtige
til at tackle problemerne. I vikarsituatio-
nerne forholder det sig derimod anderle-
des. Her får konflikterne frit spil. Det har
helt givet noget at gøre med, at børnene
er mest trygge ved vante ansigter.«

»Børnene elsker deres lærere«, konklu-
derer Mogens Christensen.

»Nordgårdskolen«, fortsætter Mogens
Christensen, »er udpræget en magnetsko-
le, dvs en skole med mange tosprogede
elever, der gennem undervisningen ved
hjælp af ekstramidler for at højne faglig-
heden skal styrke skole-hjemforholdet.
Skabe tillid hos forældrene til skolens ar-
bejde.«

FORÆLDRENE MERE IND I 
SAMARBEJDE
»Skolen kører med en overordnet plan,
som omhandler undervisning for elever,
som har svært ved det. De får tilbudt
undervisning rettet ind efter deres behov
og evner med sigte mod mål om en bed-
re undervisning,« fortæller Mogens Chri-

stensen og fortsætter: »Vores målrettede
ønske er at lave den optimale undervis-
ning, beskytte den gode undervisning, få
elevernes adfærd draget med ind i den,
og her er det også et mål, at forældrene
skal drages mere ind i samarbejdet med
skolen, udtrykt som en interesse for de-
res egne børn. Nogle forældre er også
interesserede, ja viser mere engageret in-
teresse end andre.«

Som eksempel på uengagerede foræl-
dre fortsætter Mogens Christensen: »Men
desværre er der også andre, som mangler
interessen for deres børns gøren og la-
den, og her finder vi årsagen til den
dårlige omtale med vold og hærværk. For
eksempel ikke en time før dette inter-
view blev alle vinduerne i den ene sko-
lefløj udskiftet. De var blevet smadret
med sten affyret fra slangebøsser. Noget
sådant skyldes kun, at forældrene overla-
der børnene for meget til dem selv. Med
samme årsag finder vi også de mange
konflikter eleverne imellem. Konflikter
som er mere af politisk-etnisk end af re-
ligiøs art blandt de større elever, Det kun-
ne løses, hvis forældrene talte mere med
deres børn, tog mere omsorg for deres
gøren og laden efter skoletid«.

KRAFTIG STIGNING AF 
FREMMEDSPROGEDE
Medierne har fremhævet det, beboerne
kan se det, danskerne taler om det, både
poltisk og generelt. Er der sket en mar-
kant stigning i antal af flygtninge og ind-
vandrere i Gellerup?

Mogens Christensen kan oplyse og be-
kræfte det for Nordgårdskolens vedkom-
mende:

I år 2000 var der 5-6 danske elever på
skolen, resten var fremmedsprogede.

I år 2004 er der 2 danske elever på
skolen, resten er fremmedsprogede.

På Statistisk kontor, Århus Kommune,
kan de også bekræfte stigningen i kom-
munalt regi. Her er tallene klare udtryk
for, hvorledes det står til:

I år 2000 boede der i Gellerupparken,
som omfatter 1776 lejemål, 6.001 perso-
ner Heraf var 1.099 af dansk herkomst.

I år 2004 bor der i Gellerupparken
6.042 personer. Heraf er 905 med dansk
herkomst.

Reelt betyder det, at den samlede be-
boerprocent i Gellerupparken for 2004
er på 15,0% af dansk herkomst. 

AF PETER KJELLERUP HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE

Mogens  Christensen ser ikke samme billede
som medierne fremstiller af Nordgårdskolen
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ALLAN FISKER I LETLAND
Serapions-prisen på 25.000 kroner muliggjorde en rejse til Letland 

og sikrer en snarlig afsendelse af endnu en container fuld af tøj og sko

Lørdag d. 21. marts modtog Allan
Fisker ved en reception i Serapi-
ons-ordenens lokaler på Kystvejen

»Serapions-prisen« i form af en bronze-
statuette. Sammen med statuetten fulgte
en check på 25.000 kroner, der gives til
en ildsjæl inden for humanitært arbejde,
som det blev udtrykt ved recep-
tionen.

EN LOGE INDEFRA
Det er ikke normalt, at »almin-
delige mennesker« kommer på
besøg i en loge. Det ved de
godt selv; men i forbindelse
med Serapions-ordenens fød-
selsdag og samtidige uddeling af
serapions-prisen var Allan Fisker
og pressen inviteret indenfor
sammen med logebrødre og de-
res hustruer til en højtidelig re-
ception, med hvad dertil hører
af taler om logen, dens formål
og historie.

Legenden fortæller, at Serapi-
on, en munk, der levede for om-
kring 1700 år siden i et kloster i
ørkenen, engang blev opsøgt af en fattig
kvinde, der ikke mere kunne forsøge sig
og sit plejebarn. Serapion, der havde
brugt alt sit jordiske gods, endte med at
sælge sig selv som slave, for at kunne gi-
ve kvinden penge, så hun kunne forsøge
sig igen.

Med denne historie in
mente har alle serapions-
brødrene handlet, sidens
ordenens stiftelse i 1888 –
naturligvis ikke ved at sæl-
ge sig selv; men ved at
hjælpe andre og støtte an-
dre humanitære organisa-
tioner økonomisk.

DONATIONER HJÆL-
PER ALLAN
Et par gange om året, når
Allan har samlet en conta-
inerfuld banankasser – og
det er omkring 1200 – sen-
der han dem afsted til Let-
land.

Men hvor bliver alle dis-
se kasser af? Indholdet er
blevet solgt fra en gen-

brugsbutik, og overskudet er gået til at
drive to børnehjem. 

Forrige år var Allan på besøg for at se,
hvordan »hans« børn havde det, og i slut-
ningen af april i år, har han igen været et
smut derovre. Det har en del af Serapi-
ons-prisen gjort muligt, og Allan er meget

lykkelig for at kunne følge med i børne-
nes liv.

Desværre har situationen i Letland
ændret sig væsentligt, og børnehjemmet
må ikke længere sælge tøjet, som de
modtager fra Allan. De har lov til selv at
bruge det og til at forære det til andre fat-

tige i landet – det får hospitaler, ældre og
andre børnehjem stor glæde af. Specielt
husgeråd af rustfrit stål modtages med
begejstring af hospitalerne.

Både børnene og andre fattige har sta-
dig brug for tøjet, som Allan sender; men
lige nu har man også brug penge til at

drive børnehjemmet, og det er
Allans plan at sende af de pen-
ge, som han får ind på at holde
foredrag, og som folk indbeta-
ler til støtteforeningen, til at be-
tale børnehjemmets drift.

CYKLEN SKAL VEDLIGE-
HOLDES
En container koster omtrent
kr. 16.000 at sende til Letland,
og derudover kommer der lø-
bende udgifter til vedligehold
af cykel og anhænger, der dag-
ligt udsættes for et stort slid, når
Allan kører Gellerupparken og
store dele af det vestlige Århus
tyndt for at indsamle tøj og sko,
som sorteres og pakkes, inden
det altså bliver sendt til Letland.

Det er derfor ikke kun prisen fra Sera-
pions-ordenen, der hjælper Allan og bør-
nene i Riga. For nyligt modtog han fra to
privatpersoner i Søvangen en check på
kr. 5000, og også Århus Rebekkaloger-
nes Humanitære Fællesfond ved søster-
loge nr. 7 Terra Nova har doneret penge

til Allan.
Vil du støtte Allan og

børnene i Letland, kan
du give ham rent og helt
tøj, sko og lignende i
sække, som du kan stille
i den udvendige kælder-
skakt på Bentesvej 31,
8220  Brabrand, hvis du
da ikke er så heldig at
træffe ham på telefonen:
5125 5251. Ønsker du at
støtte økonomisk, kan
beløb – store som små –
indsættes i Sparbank
Vest, City Vest-afdelin-
gen, kontonummer:
9895-000 152 728 2.

AF SEBASTIAN ADORJÁN DYHR
FOTO: ALLAN FISKER

Børn på »Allans børnehjem«

Én af præsterne og medarbejdere fra »Allans børnehjem« 
deler julegaver ud til børnene fra et andet børnehjem.
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VENUS VOR NÆRMESTE NABOPLANET 
»Venuspassage« er en vigtig begivenhed

To planeter befinder sig nærmere
ved Solen end Jorden. Det er
Merkur og Venus. Merkur er så

tæt på Solen, at den kun ses i solned-
gangen eller solopgangen. Selv så jeg
den for ikke så længe siden; men mange
har aldrig set den.

MINDRE GÆSTFRI
Til gengæld er Venus det himmellegeme,
der lyser klarest næst efter Solen og
Månen, selv om den knap nok er så stor
som Jorden; den er lidt tættere på end
Mars; men mens bemandede rumflyv-
ninger til Mars nu diskuteres, er der næp-
pe nogen, der kan forestille sig en rum-
flyvning til Venus. Den er ikke ligefrem
gæstfri. På overfladen er der flere hund-
rede graders varme. Forskellige luftarter i
dens atmosfære danner en drivhuseffekt,
så sollyset nok kan slippe igennem at-
mosfæren, men den medfølgende var-
meudstråling hindres i at slippe ud i rum-

met. Dertil kommer et kompakt skydæk-
ke, der består af bittesmå dråber af svovl-
syre. Det er dette skydække, der ved si-
den af planetens korte afstand til Jorden
er skyld i, at den lyser så klart på him-
melen. For tiden lyser den meget tyde-
ligt på vesthimmelen nogle timer efter
solnedgang. Den er klarere nu end til
andre tider, fordi den befinder sig i den
del af sit kredsløb, hvor den er nærmest
Jorden.

FASER
Iagttages Venus i en mindre astronomisk
kikkert, vil det ses, at den viser faser
næsten lige som Månen. Lige nu ses den
nærmest  som en halvmåne. Den be-
finder sig jo mellem Jorden og Solen, så
størstedelen af sollyset vil ramme den si-
de, der vender bort fra Jorden. Den vil
lyse klarest den 2. maj. I juni vil den
være så tæt op Solen, at den ikke kan
ses på nattehimmelen. Til gengæld vil vi

den 8. juni kunne opleve en såkaldt »Ve-
nuspassage«, hvor  Venus om formidda-
gen vil passere forbi solskiven. Det er en
vigtig astronomisk begivenhed, som vi
skal vende tilbage til.

AF JENS SKRIVER
Astronomiklub Capella

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

CAPELLA ASTRONOMIKLUB

BORGMESTERDRØMME OM GELLERUP
Louise Gade håber på, at Gellerup om få år vil være et trendy sted at bo

Et Gellerup med hyggelige caféer
og smukke grønne områder, som
århusianerne valfarter til for at

besøge om søndagen for at få spænden-
de eksotiske oplevelser med hjem. Sådan
lyder borgmester Louise Gades drømme-
vision for Gellerup om måske bare fire,
fem år.

Dem fortalte hun om ved debatarran-
gementet »Gellerup – fordomme eller vir-
kelighed«, som fandt sted i Beboerhuset
Laden tirsdag den 20. april. Her var godt
et halvt hundrede lokale borgere med
bred etnisk baggrund mødt frem for at
høre, hvad borgmester Louise Gade, for-
manden for Brabrand Boligforening,
Jesper Pedersen, samt Rabih Azad-Ah-

med, formand for MultiKulturforening
havde at sige om den sag.

Borgmesteren gjorde det klart, at hun
udmærket er klar over, at Gellerup alle-
rede i dag er et dejligt sted at bo. Her lig-
ger nogle af byens bedste lejligheder,
som fås til en billig penge. Og her få man
en af byens bedste udsigter ud over hele
bugten, hvis man er heldig at bo på en af
de øverste etager. Her er svømmehal,
som borgmesteren selv tidligere var en
ivrig bruger af, da hun boede i området,
og her åbner snart et stort multiaktivitets-
center, der giver mulighed for en masse
spændende aktiviteter for alle områdets
borgere. 

Men det er klart, at der er opgaver,
som skal løses, men det var borgmeste-
ren også meget fortrøstningsfuld over for,
at man nok skal få klaret inden for en
overskuelig årrække, hvis blot beboerne
i området selv hjælper med til at skubbe
processen i gang.

Hvis kommunen, boligforeningen og
beboerne står sammen om at løse den
store opgave, der både handler om at
skaffe folk i arbejde og sørge for, at folk
føler sig integreret i samfundet også uden
for Gellerups rammer, så var borgmeste-
ren sikker på, at Gellerupparken inden
der er gået ti år, vil være et yderst trendy
sted at bo i Århus.

AF HELLE HANSEN



SKRÆPPEBLADET MAJ 2004
10

DIN HAVE I MAJ
Tilplantning af altankasser 

Gødskning og beskæring af roser

Nu nærmer  den 1 maj sig, og
det kribler hos haveelskerne ef-
ter at komme i gang. Det gør

det også hos dem, som kun har deres al-
tankasser, som skal tilplantes.

Hvad skal man så tilplante sine altan-
kasser med?

Det må være op til ens eget tempera-
ment, jeg vil dog komme med et par for-
slag.

Jeg foretrækker selv det enkle. Men
husk, at uanset, hvad du vælger, skal du
sørger for et ordentlig dræn, så vandet
kan ledes væk ved kraftigt regnvejr. Jord-
en du planter i er en såkaldt enhedsjord.

ALTANKASSER
Ved tilplantning af altankasser her i for-
årsmånederne vil jeg vælge stedmoder-
planter, da de er meget hårdføre. Jeg bru-
ger selv de rene farver – for eksempel
den orangefarvede, som man kan kom-
binere med den lyseblå forglemmigej.

Hvis du venter med tilplantningen til
omkring 1. juni, er der et stort og righol-
digt udvalg af planter, der er velegnede,
men husk at tage hensyn til lys og vind-
forhold. Er du i tvivl, så spørg, der hvor
du køber dine planter. 

Et forslag ved tilplantning af dine al-
tankasser omkring 1 juni: 3 stk. lyserøde
pelargonier, sammen med 2 stk. brogbla-

det efeu i hver kasse. I kanten kan du
plante blå hængelobelia. 

AMPLER OG KRUKKER
Herom nærmere i næste nummer af  bla-
det

GØDSKNING AF ROSERNE
Roser er meget gødningskrævende. Der-
for er det vigtigt, at jorden løbende til-
føres gødning. I det tidlige forår gødes
roserne med 2 cl klorfattigt NPK gødning
pr. plante. Sommeren igennem suppleres
med 2-3 gange tilførsel af 2 cl. gødning.
Det seneste tidspunkt for gødningstilfør-
sel er juli måned.

BESKÆRING
Beskæring af roser er altafgørende for et
vellykket rosenbed.

Beskæring foretages fra april, men ikke
senere end knopperne er begyndt at bry-
de. Gamle visne og syge grene skæres
helt væk. I tabellen ses, hvordan de en-
kelte roser er inddelt i grupper, og hvil-
ken type beskæring, der anbefales.

BESKÆRINGSMETODER
Hård beskæring:
Rosen skæres tilbage, så hver gren er ca.
10-15 cm lang

Moderat beskæring:
Rosen skæres tilbage, således at grenene
bliver halv længde. (ca. 20-25 cm)
Let beskæring:
Rosen skæres tilbage, således at grenen
er 2⁄3 af dens oprindelige længde.

AF SVEND AAGE HANSEN

Hård beskæring Moderat beskæring Let beskæring Udtynding af grene

Storblomstrende roser X X

Buketroser X X X

Mini- eller bunddækroser X X

Buskroser X X X

Klatreroser X

Vilde roser X X

Antikke eller historiske roser X
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KULTURDAGEN SPRUDLEDE AF ENERGI
Beboerhuset Laden var fyldt til bristepunktet, da der blev holdt Gellerup Kulturdag

Fra dørene blev slået op klokken
12, til de lukkede klokken 16, var
Beboerhuset Laden fyldt med

børn og voksne, som havde taget imod
indbydelsen om til at komme og deltage
i Gellerup Kulturdag.

De mange forskellige aktiviteter og
projekter havde fra morgenstunden været
i gang med at omdanne den store sal til
en farverig markedsplads, hvor de
mange besøgende kunne gå rundt og se
og snakke og spørge om alt mellem him-
mel og jord. Og det var der nærmest i
bogstavelig forstand i Gellerup Kirkes
store stand, hvor der dagen igennem var
præster i præstekjoler til stede. På samme
stand kunne børnene for øvrigt også få
malet ansigtet i herlige farver af frivillige
unge fra kirkens Gettogether. Og udenfor
lavede FDF-spejderne snobrød over bål.

I flere af boderne var der også mulig-
hed for selv at lave aktiviteter, Basen stil-
lede op med papirfremstilling og »Gratis

IT for Alle« havde lavet quizzer og send-
te næsten direkte video-tv fra kulturdag-
ens forskellige indslag. Og så var der og-
så repræsentanter fra både Beboer-
rådgivningen, Retshjælpen, Havefor-
eningen Grønærten, Lokalarkivet, Lokal-
psykiatrien, Familiecenter Vest og ikke
mindst alle Urbanprojekterne samt en del
lokalforeninger og Livsværkstederne.

MOSKE OG TRO OG MULTIHAL
Med de mange spændende aktiviteter i
stueetagen var det lidt svært at trække
folk op til arrangementerne på førstesa-
len. Her lagde syv nye Urbanprojekter
ud med at fortælle om deres arbejde,
som alle i en eller anden forstand har
noget med blandt andet Gellerupområ-
det at gøre. Desværre var der alt for lidt
tilhører til de spændende oplæg.

Da der lidt senere blev fortalt seneste
nyt om det kommende Aktivitets- og
multihus var der lidt flere, der fandt op
ad trappen. Mens der ved eftermiddag-

ens sidste debatarrange-
ment måtte meldes om
fuldt hus på første sal,
da sognepræst Steen
Skovsgaard fortalte om
sit møde med islam
rundt i Europa. Og bag-
efter kunne alle høre nyt
om moskeforeningen,
hvorfra Metin Aydin
kom og fortalte om fore-
ningens spændende ar-
bejde for at skabe en

moske og et islamisk kulturcenter ved si-
den af det nye aktivitets- og multihus ved
Hasle Ringvej.

LADEN SVINGEDE
På scenen i festsalen var der dagen igen-
nem fuldt program. Rådmand Flemming
Knudsen lagde ud med at åbne kultur-
dagen med et ønske om, at den vil blive
den første af en lang række kulturdage.
Og derefter gik det slag i slag med op-
trædende lige fra sange med Basens
blandede mandskor, MK, og cirkusshow
med Cirkus Tværs og hiphop med
Ground Elements til en forrygende af-
sluttende koncert med somaliske Mary-
am Mursal, der nærmest fik taget på La-
den til at løfte sig. Den store sangerinde,
der selv bor på Gudrunsvej, fik til sidst
næsten alle gæsterne på kulturdagen ud
på dansegulvet, og der var et flot punk-
tum på en succesfuld dag, som alle var
enige om, skal gentages næste år.

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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KONTAKT TIL BEBOERNE TÆLLER MEST
Søren Hammel er varmemester for unge studerende i ungdomsboliger

Det kan godt være vanskeligt at
interviewe en varmemester som
Søren Hammel, for han er ret

svær at fastholde på stolen. 
– Jeg smutter lige op og laver to må-

leraflæsninger – det tager kun to minut-
ter.

Beboerne og arbejdet kommer før en
artikel til Skræppebladet, så kuglepen-
nen må have tålmodighed endnu en-
gang, når Søren lidt senere glad springer
op for lige at hjælpe en ung studerende,
der banker på ruden for at få hjælp til at
blive låst ind.

– Vi tager ikke så nøje på kontortider-
ne her på Bronzealdervænget. Det er jo
studerende, som skal møde på universi-
tetet tidligt, så jeg passer mit arbejde ind
efter det. Beboerne er også gode til at få
fat på mig her i området. Ofte sætter jeg
telefonen oven på postkassen udenfor,
så jeg kan høre den, når jeg ordner be-
dene, siger Søren Hammel.  

Siden 1998 har Søren Hammel været
varmemester for en stor flok unge stude-
rende i de 128 ungdomsboliger på Bron-
zealdervænget. Et arbejde, som er noget
anderledes fra de andre afdelinger i Bra-

brand Boligforening, fordi der  her er ta-
le om unge mennesker, som for de fle-
stes vedkommende er flyttet hjemmefra
for første gang. 

– Der er en stor udfordring ved at være
varmemester i en afdeling med så mange
unge mennesker, og hvor der løbende er
en stor udskiftning. Det kan jeg godt lide,
siger Søren Hammel, der foretrækker at
arbejde som varmemester i nybyggeri el-
ler som her på Bronzealdervænget, hvor
godt halvdelen af beboerne flytter ud
hvert år.

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

FOTO: HANS GRUNDSØE
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– For det første kan jeg godt lide at
være med til at bygge noget nyt op og at
møde nye beboere, der skal flytte ind. 

GOD KONTAKT GØR GOD VARME-
MESTER
Det er kontakten til beboerne, der tæller
mest for Søren Hammel, og den del af ar-
bejdet som bare skal fungere, hvis man
vil være en god varmemester. 

– Du skal være god til at lytte til bebo-
erne og forstå dem, og så er det en stor
fordel, hvis du er en god menneskekend-
er. På den måde kan du pejle dig frem til
en god kontakt, så du får det bedste ud
af samarbejdet. I bund og grund handler
det jo om, at vi alle bare skal have det
godt.

Det lyder måske enkelt nok, men det
kræver en god erfaring og et åbent sind
hurtigt at kunne lære nye mennesker at
kende, så du får skabt en så god daglig-
dag i afdelingen som muligt. Men mange
års arbejde som gårdmand og varmeme-
ster i Brabrand Boligforening har givet
Søren Hammel en evne til hurtigt at kun-
ne fornemme de mange forskellige be-
boere og deres behov.

NÆRMER SIG 25-ÅRSJUBILÆUM
Næste år kan Søren Hammel fejre 25-års-
jubilæum i Brabrand Boligforening. Han
begyndte som gårdmand i Gelleruppar-
ken. Herefter kom han på gartnerholdet
på Gudrunsvej i Gellerupparken. I 1989
skiftede han til afdelingerne Odinsgård
og Thorsbjerg, hvor han blev ansat som
gårdmand og varmemesterafløser. Få år
senere overtog han her varmemesterpost-
en. I 1998 fik han så jobbet som varme-
mester for de nye ungdomsboliger på
Bronzealdervænget. 

Efter et år i det nye job blev Søren
Hammel ramt af lymfekræft og måtte
være væk fra Brabrand Boligforening i et
år for at gennemgå et langt og hårdt be-
handlingsforløb med kemoterapi og en
knoglemarvstransplantation. 

– Vi har en god arbejdsplads i Bra-
brand Boligforening. Det oplevede jeg
under mit lange sygdomsforløb, hvor ar-
bejdspladsen holdt ved og tog mig med
til kurser for varmemestrene, også selv
om det var uvist, hvornår jeg var klar til
at vende tilbage. Og da jeg begyndte på
arbejde igen, gav arbejdspladsen mig
mulighed for at starte stille og roligt, siger
Søren Hammel, der udover roser til bo-
ligforeningen også sender et stort et til
konen Hanne, der arbejder i bogholderi-
et.

– Uden Hanne var det aldrig gået.

PÅ KONTOR OG UDE I OMRÅDET
Kun en mindre del af Søren Hammels ar-
bejde foregår på varmemesterkontoret.
Her har han netop fået computer, som er
koblet på et intranet med administratio-
nen på Gudrunsvej. Det giver ham blandt
andet mulighed for at udskrive rekvisiti-
oner elektronisk. Men han trives bedst
ude i afdelingen blandt beboerne, hvor
han får en snak med de unge om blandt
andet affaldssortering, hvordan bade-
værelset skal afkalkes og så videre. Stem-
ningen er så god, at Søren ofte møder de
unge inde i byen, hvor de straks hilser
med et »Hej Søren«. 

Varmemesterens mere praktiske opga-
ver er: Syn af lejligheder, kontaktperson
til håndværkere, reparationer i boliger-
ne, pasning af de grønne områder og
rengøring af gangene. Fraflytningssyn ta-
ger meget tid, men det er også nødven-
digt i en afdeling med unge beboere.

– Jeg plejer at sige til en beboer, der
skal flytte, at han/hun skal komme ned
til mig og snakke om hele fraflytningen
og boligen. På den måde får vi opklaret
mange ting, som en ung beboer måske
var usikker overfor, og der bliver en bed-
re atmosfære under synet. 

NYE BEBOERE TAGES IMOD
For Søren Hammel er det også vigtigt, at
der bliver taget godt imod nye beboere.
Derfor gør han også meget ud af at få en
snak med nyindflyttere, når de henter
nøgler. På den måde kan han fortælle
om boligen og afdelingen og dermed
være med til, at den unge studerende fra
start kan føle sig godt tilpas. Men med
det glade og hjælpsomme væsen må
Søren også finde sig i, at de unge ringer
til ham om aftenen derhjemme, når der
opstår en akut situation, og den tager
han så også med.

– En aften ringede nogle beboere, for-
di en ung mand fra Tokyo Universitet li-
ge var ankommet. Han kunne ikke gøre
sig forståelig, bagagen var blevet væk i
Stockholm, og det eneste han havde på
sig var en seddel, hvor der stod: Bronze-
aldervænget 12, Århus. Jeg fik ham låst
ind, så han kunne få sovet og næste dag
hjalp jeg ham med at handle i Brugsen,
siger Søren Hammel.

Århus Universitet råder over syv af
ungdomsboligerne på Bronzealdervæng-
et til udvekslingsstuderende. Men det er
ikke altid, at universitet får guidet de
udenlandske unge godt på plads, og så
er det varmemesteren, der må tage over.  

– Varmemesterens arbejdsområde er de
seneste år blevet mere udvidet. Det so-
ciale fylder mere og mere, og vi skal

være i stand til at servicere på andre om-
råder end blot reparationer og pleje af
udearealer, siger Søren Hammel.

Han sætter dog stor pris på netop den-
ne del af arbejdet og gør, hvad han kan
for at hjælpe. Det gælder blandt andet,
når de unge studerende opsøger ham for
at få et godt råd om ting, der er af mere
privat karakter som for eksempel kære-
stesorger, problemer med SU, eller foræl-
dre, der ringer fordi de er bekymret for,
om sønnen eller datteren får en for stor
varmeregning.

– Efter min mening skal en varmeme-
ster også have tid til dette, siger Søren
Hammel, der dog ikke er bange for at ta-
ge fat på de mere almindelige arbejdsop-
gaver som at rense afløb og støvsuge
gange i blokkene.

– En god varmemester – det er en, der
siger på med vanten til de trælse opga-
ver, er god til at lytte til beboerne og kan
fornemme dagligdagen i en afdeling.

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



F O R E N I N G E N

ORIENTERINGSBREV
Ny struktur i BB Service

For at få en større professionalise-
ring af Brabrand Boligforenings
håndværkerafdeling samt give

medarbejderne en bedre dagligdag er der
skabt en ny struktur for BB Service. Må-
let er samtidig at sikre, at afdelingen kan
levere høj kvalitet til en konkurrence-
dygtig pris, for på den måde at give be-
boerne bedre og billigere løsninger.

Strukturen betyder, at der fremover bli-
ver sat mere fokus på håndværkerafde-
lingen. Det sker med valg af en forret-
ningsfører, der skal lede BB Service. Bent
Mortensen, bogholderiet, er valgt til den-
ne post. Han vil samtidig få ansvaret for
Hejredalskollegiet. Dette medfører, at der
bliver en del arbejdsopgaver, som skal
løses ved ansættelse af nye medarbejde-
re – det gælder blandt andet inden for
energi.

REPRÆSENTANTSKABSKURSUS
D. 13. og 14. marts var der repræsentant-
skabskursus i Ebeltoft. Et godt kursus
med gode oplæg og et stort engagement
blandt deltagerne. Økonomichef Grethe
Dam fortalte om økonomi herunder bud-
get, regnskab, og hvad beboerne får for
huslejen. Flere folkevalgte gav udtryk for
et ønske om flere kurser om dette emne.
Der planlægges derfor kurser omkring
økonomi, der tager udgangspunkt i be-
boernes og afdelingsbestyrelsernes dag-
ligdag. Eksempelvis hvad er ejendoms-
skat, og hvorfor kommer der huslejestig-
ninger. Kurserne vil også være åbne for
interesserede beboere.

GANG I DEBAT OM VÆRDIER
Der skal gang i en debat om de værdier,
vi i Brabrand Boligforening arbejder ef-
ter. Det gælder både folkevalgte og an-
satte. På repræsentantskabskurset kom
direktør Torben Overgaard ind på værdi-
debatten efter, at han havde lavet en
mindre analyse blandt driftspersonalet,
der havde fået spørgsmål omkring, hvad
er det vigtigste i forhold til: beboerne, af-
delingsbestyrelser, beboermøder og ejen-
domsfunktionærer. Der var helt tydeligt
en stor forskellighed i besvarelserne, der
ifølge direktøren viser, at det vil være
godt at få gang i en værdidebat for at få
afklaret, hvor stor bredden af synspunk-
ter er blandt ansatte og folkevalgte. At
drive en god virksomhed kræver netop,
at alle bevæger sig i den samme retning
og efter de samme værdier. Værdidebat-
ten, som alle i boligforeningen skal ind-
drages i, bliver skudt i gang i den nær-

meste fremtid med en debataften for be-
styrelsen, formænd og næstformænd. 

DEBATMØDE OM LANDSBYGGE-
FONDSMIDLER
Foreningsrådet har besluttet at afholde et
debatmøde for repræsentantskabet om
Landsbyggefondsmidler. Mødet afholdes
onsdag d. 28. april kl. 19.00 i Tousgårds-
laden og er åbent for interesserede be-
boere.

TILFREDSHEDSANALYSER
Bestyrelsen for aarhusbolig har besluttet
at igangsætte en proces med fælles eva-
lueringsprogrammer. Evalueringspro-
grammerne er såkaldte tilfredshedsanaly-
ser, der måler effektiviteten og succes-
graden af det arbejde og »produkt«, som
leveres af boligforeningerne. Det kan
være analyser af medarbejdertilfredshed
eller kundetilfredshed, hvor man under
sidstnævnte som eksempel måler, hvad
der skaber tilfredse beboere og bolig-
søgende. Evalueringsprogrammerne skal
blandt andet være et redskab til, at bo-
ligforeningerne kan pejle sig frem til at
levere en endnu bedre service i forhold
til de krav, som stilles. Programmerne er
bekostelige i ressourcer, og det er derfor
besluttet at gennemføre projektet i fæl-
lesskab i aarhusbolig-regi. 

KONFERENCE I AARHUSBOLIG
Den 6. marts var der konference for be-
styrelsen i aarhusbolig, hvor Brabrand
Boligforening er repræsenteret med di-
rektør Torben Overgaard og formand
Jesper Pedersen. 

Konferencens formål var blandt andet
at sætte fokus på fremtidens aarhusbolig,
og hvor der blev sat fokus på tre ind-
satsområder: Mere markedsføring, fælles
it og fælles evalueringsprogrammer.

Derudover blev forslag til en ny orga-
nisationsstruktur drøftet. En struktur, der
har til formål at sikre dynamik og løben-
de udvikling af aarhusbolig. For at nå
dette er der indført en projektledelse,
som roterer for to år ad gangen mellem
de seks boligorganisationer. Organisa-
tionsstrukturen blev vedtaget på det ef-
terfølgende bestyrelsesmøde d. 17. marts.

Derudover blev en redegørelse fra ad-
vokatfirmaet Bech Brunn-Dragsted gen-
nemgået, og der blev efterfølgende lavet
indstillinger baseret på de problemstillin-
ger og løsningsforslag, som er skitseret i
redegørelsen. 

• Medlemmernes rettigheder, hvis
samarbejdet i aarhusbolig ophører, skal
beskrives og føres ind som et element i
aftalegrundlaget mellem organisationer-
ne i aarhusbolig.

• Oprettelse af et register over ansøge-
re med gæld vurderes nærmere i samar-
bejde med advokat inden indstilling til
bestyrelse

• Der udarbejdes et oplæg til differen-
tieret gebyr. Der er her tale om en
såkaldt klippekort-model, hvor venteli-

stegebyret giver ret
til et vist antal til-
bud.

• Oprettelse af
boliggaranti drøftes
yderligere med ad-
vokat

PERSONALE
Den 1. marts gik Lise Simonsen, bog-
holderiet, på pension efter 32 år i Bra-
brand Boligforening.
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NOGET FOR SMÅ OG STORE
Fotos fra fastelavn, ny legplads og rundgang

FASTELAVNSFOTOS MANDAG DEN
3. MAJ KL 17 -18.
Masser af  søde fotos fra denne dejlige
dag

Som nogle vil vide, døde min mor i april,
og jeg var så heldig at være ved hendes
side, så derfor en ny dato, hvor jeg vil
være at træffe i Udsigtens vaskeri.

DEN ÅRLIGE RUNDGANG I  AFDE-
LINGEN  FINDER STED DEN 12. MAJ
Kontakt afdelingsbestyrelsen, hvis du har
noget vi skal se på

Ja så er vi kommet til den årlige rund-
gang, hvor afdelingsbestyrelsen ledsaget
af afdelingens personale og inspektør
kommer rundt for at besigtige vores af-
deling. Det er ved denne lejlighed, du
som beboer har chancen for at få vores
»besøg«, hvis du har noget, du synes, vi
skal se på. Kontakt os venligst forinden,
så vi kan tilrettelægge en rute.

LEGEPLADSENS INDVIELSE 12. JUNI
Indbydelsen hustandsomdeles

Desværre er de faktuelle ting onkring
indvielse af vores legeplads ikke på plads
her før deadline for Skræppebladet, så I
kan glæde jer til en lille husstandsomdelt
indbydelse. Vi håber, at rigtig mange be-
boere har reserveret datoen.

På afdelingsbestyrelsens vegne
Gunhild Weisbjerg

HUSK DET NU
Brug affaldshuset … og husk dit vasketøj

Afdelingens affaldshus skal benyttes til alt affald
pånær det almindelige køkkenaffald.

HUSK DIT VASKETØJ
Det er vigtigt at alle husker at få deres vasketøj med fra va-
skeriet, når de er færdige med at vaske. Det vil sige, at du
skal tage dit tøj ud af maskiner og vogne og tage det med
hjem, så andre kan komme til at bruge vaskeriet og vog-
nene.

Afdelingsbestyrelsen

DØDSFALD
Poul Pedersen er død

Vi har mistet en personlighed i af-
deling 2, »Søvangen«. Den 4. marts
2004 afgik Poul Pedersen ved dø-

den 84 år gammel.
Poul  var en meget aktiv person til det

sidste. Hans engagement i afviklingen af
afdelingens 50-årsjubilæum og forbere-
delserne til og afsløringen af jubilæums-

gaven, »Svensk ørn« var hans sidste fuld-
førte opgaver. 

Særlig markant var hans  fremlæggelse
og omhyggelige gennemgang – altid med
samvittighedsfuld indsigt – af afdelingens
regnskaber på de årlige beboermøder.

Poul var livsglad og altid meget hjælp-
som over for opdukkende problemer og
opgaver.

Vi i afdelingsbestyrelsen, som han sad
i i mere end 10 år, vil savne ham meget.

Æret være hans minde.
Afdelingsbestyrelsen

1 - HANS BROGES PARKEN

2 - SØVANGEN
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KAGE I DEN
Afdelingsmødet for Toveshøj i Tousgårdsladen den 13. april 2004 

En lille flok var mødt op, højst 25
beboere foruden fire fra afde-
lingsbestyrelsen, inspektøren og

sekretæren for afdeling 5, samt underteg-
nede.

Søren Løkkegaard åbnede mødet. Et
bestyrelsesmedlem var påtænkt som be-
styrelsens forslag til ordstyrer, men per-
sonen var ikke mødt op ved mødets be-
gyndelse, så Søren forslog sig selv som
ordstyrer, idet der ikke syntes at være no-
gen dagsordenspunkter med sprængstof
i. Det blev accepteret.

BERETNINGEN
Der har i årets løb været udført et godt
arbejde i afdelingsbestyrelsen, hvor de
havde opdelt de forskellige områder
imellem sig. Det eneste område, der ikke
havde fungeret helt godt, var socialud-
valget, men afdelingsbestyrelsen deltager
alligevel i et godt samarbejde med de for-
skellige aktører på det sociale felt i hele
Gellerupområdet.

Det fælles vaskeri har været udsat for
en del hærværk af forskellig slags, aller-
sidst ildspåsættelse, og det vil som sæd-
vanlig koste dyrt at få skaderne udbedret.
Der arbejdes med at finde en løsning, så
kun beboerne i værelserne får adgang til
vaskekælderen.

Porttelefonernes opsætning påbegynd-
es efter planen inden sommerferien; i
disse dage indhentes der pristilbud hos
nogle virksomheder.

Der er det sidste halve år blevet rap-
porteret om en del røverier fra fodgæng-
ere i og omkring Toveshøj. Senest er der
angiveligt også blevet truet med kniv. De
unge, som der er tale om, er ude efter
penge og er som altid flere end 1 person
om den feje gerning.

En beboer, der har boet mange år i To-
veshøj oplyste, at hun ville flytte grundet
ubehagelige oplevelser både i bussen og
i området forårsaget af de såkaldte util-
passede. Hun føler en utrolig afmagt, og
på trods af henvendelse både til Århus
Sporveje og Politiet oplever hun, at der
absolut intet sker for at gøre noget ved
problemerne.

Beretningen blev godkendt.

KAGEKNIV PÅ TALERSTOLEN
Årsregnskab blev ligeledes fremlagt af
Søren Løkkegaard, hvilket han gjorde
på en meget raffineret måde. Søren
henviste til de såkaldte Powerpointlys-

plancher med lagkagediagrammer, som
nutidens moderne folk bruger til at
fremlægge alverdens talmateriale med
på for eksempel repræsentantskabsmø-
derne, og når nu han ikke lige har disse
elektroniske finesser til sin rådighed
som værktøjer til et sådant diagram, ja,
så må den løsning, der ligger nærmest,
vælges, og det er såmænd en rigtig lag-
kage. Så alt imens Søren fortalte om
diverse poster, skar han lagkage i den
tilsvarende procentstørrelse, taget på
øjemål. Den mindste og sidste procent-
del var overskuddet, der udgjorde
kr. 868.278. En så kreativ fremvisning er
vist ikke set før.

I pausen blev lagkagen skåret ud i
endnu mindre procentdele, og de der
ønskede det, fik en bid af kagen.

Årsregnskabet blev enstemmigt god-
kendt.

TO KVINDER NYVALGT
Der skulle vælges 5 afdelingsbestyrelses-
medlemmer og 1 suppleant. De 5, der
blev valgt, var Hasse Vind, Søren Løkke-
gaard, Jørn Frandsen, Ibrahim Abou-Cha-
ker, der alle stod for genvalg, og Inga
Bech, der blev nyvalgt. Susanne Peter-
sen blev valgt til suppleant. Foruden dis-
se personer sidder Sleiman Jomaa og
Chico M. Eriksen i afdelingsbestyrel-
sen for det kommende år.

AVANCEMENT
Til Skræppebladets redaktion skulle
vælges 1 medlem og 1 suppleant. Der
var ingen, der ønskede at være Toves-
højs medlem af redaktionen, men und-
ertegnede ønskede at fortsætte som
suppleant; det kunne imidlertid ikke la-
de sig gøre, da der ingen repræsentant
var, og man så ikke kan vælge en sup-
pleant; det blev besluttet, at
undertegnede skulle
være repræsen-
tant i Skræppe-
bladet og selv-
følgelig være
fri til at skrive
når og om hvad,
jeg selv finder
det interes-
sant og
muligt at
dække.

Valget af et
FAS-medlem faldt
på Hasse Vind fra afdelingsbe-

styrelsen, med resten af afdelingsbesty-
relsen som suppleanter.

ET MAGERT EVENTUELT
Under eventuelt tog en beboer ordet og
påpegede, at halvtagene over trapperne
fra parkeringspladsen og op til gangbro-
erne ønskes rengjort. Der ligger til tider
en del affald på halvtagene. En anden
beboer omtalte Livsværkstederne, som
har fået en 4-årig bevilling og således er
sikret frem til år 2008. Kommunen beta-
ler et væsentligt beløb.

Finn Quist fralytter Toveshøj, men der
vil forinden blive holdt en lille festlighed
som tak for det store arbejde, han har
gjort for området.

Efter et kort og hyggeligt møde takke-
de Søren Løkkegaard af, og vi kunne be-
give os hjemad inden mørkets frembrud.

Af Birthe Graff

5 - TOVESHØJ
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6 - HOLMSTRUP

BEBOERMØDE UDEN DE STORE
ARMBEVÆGELSER

Begrænset fremmøde til beboermødet i Holmstrup

Omkring 25 beboere foruden re-
præsentanter for foreningsbe-
styrelsen, driftskontoret og ad-

ministrationen var mødt op til det ordi-
nære beboermøde i Holmstrup. Det be-
grænsede fremmøde skyldtes måske, at
afdelingsbestyrelsen forinden havde ud-
sendt en fyldestgørende beretning for ar-
bejdet. Det var derfor kun nødvendigt
med korte mundtlige beretninger. Her-
man Nielsen kunne præsentere det nyligt
istandsatte selskabslokale. For at passe
på det, er der en stram procedure for ud-
lejning af det, især når det udlejes til børn
eller unge. Regnskabet havde udvist et
overskud på godt kr. 260.000, så der hav-
de været en del penge at gøre godt med,
men de var langt fra alle blevet udnytte-
de. Hertil kom nogle millioner på regule-
ringskontoen, som stod og trak renter.
Der havde ikke hidtil været penge til for-
bedring af sydvestarealet, men det var
der nu, og forhandlinger med kommu-
nen var langt fremme.

B-ordningen, der er den regulerede
opsparing til vedligeholdelse af lejlighe-
den, så længe man bor der, havde givet
anledning til voldsomme debatter i afde-
lingsbestyrelsen. Størrelsen af opkræv-
ningen var blevet diskuteret, og afde-
lingsbestyrelsen ville gerne være fleksibel
med udlodning.

Flere lejligheder var blevet termofoto-
graferede, så det er muligt at aflæse tem-
peraturen forskellige steder i lejligheden.

BEBOERRÅDGIVNING
Jan W. Petersen fremhævede i sin del af
beretningen, at Børn & Unge kørte godt
og roste dem, der stod for det.

Der var noget debat om beboerrådgiv-
ningen og genbrugspladsen. Edvin Juhl
kritiserede, at der kun blev fokuseret på
personlig rådgivning af beboerrådgiver-
ne. Der var efter hans opfattelse behov
for en faguddannet medarbejder i Være-
stedet, som kunne foretage opsøgende
arbejde, så afdelingen kunne undgå de
meget store udgifter til istandsættelse af
lejligheder m.v. Flere andre ønskede ikke
opsøgende arbejde til folk, der ikke selv
er interesserede. Rita Flintholm spurgte
om Børn & Unge kunne bruge Væreste-
dets lokaler. Det havde været diskuteret i
afdelingsbestyrelsen, og det ville være
heldigt, hvis Værestedet kunne finde no-
gen at dele huslejen med.

AFFALDSSORTERING
Selv om der forekom meget sløseri med
affald, var der flere, som mente, at gen-
brugspladsen havde ført betydelige for-
bedringer med sig. Det vil især kunne
mærkes, når der snart bliver ansat en fast
mand til at tage sig af den. Niels Jensen
fremhævede, at store mængder miljøfar-
ligt affald nu blev samlet op.

Beretningen blev godkendt med over-
vældende flertal. Der var kun to stem-
mer imod.

REGNSKABET OG FORSLAG
Niels Jensen fremlagde regnskabet. Det

udviste et overskud, som skyldtes større
indtægter end budgetteret og færre ud-
gifter. Til trods for det er huslejestigning-
er uundgåelige bl.a. fordi Holmstrup er
meget billig sammenlignet med andre af-
delinger.

Regnskabet blev ligeledes godkendt
med overvældende flertal.

Et forslag om at overlade det lokale,
der tidligere havde været anvendt til gal-
leri, til gårdmændene, blev vedtaget med
overvældende flertal. De skulle alligevel
have mere plads.

Et forslag om indretning af garager
blev trukket efter en kort debat. 

VALGENE
Det lykkedes at få sammensat en afde-
lingsbestyrelse på syv medlemmer uden
afstemning. Tommy Casper og Herman
Nielsen ønskede ikke at fortsætte, mens
Niels Jensen og Rita Flintholm stillede op
igen, og Edvin Juhl, Simon Holse og Me-
rete Blicher meldte sig yderligere. Ud
over de nævnte består afdelingsbestyrel-
sen nu af Elly Lindved Nielsen og Jan W.
Petersen. Til gengæld var der ingen, der
ønskede at stille op som suppleanter. 

Jens Skriver genvalgtes uden afstem-
ning til bestyrelsen for F.A.S. med Niels
Jensen som suppleant, ligesom referen-
ten med akklamation blev genvalgt til
Skræppebladets redaktion.

Efter godt og vel et par timers møde
kunne dirigenten, Bente Ryolff, takke af.

Jens Skriver

BØGER UDEN HJUL
Bogbussen har besøgt Holmstrup for sidste gang

Fra og med den 1. april bortfaldt
betjeningen af Holmstrup med
bogbus. Det skyldes, at det bor-

gerlige flertal i Århus byråd ønsker at flyt-
te midler fra marginaliserede beboere i
yderområderne til fordel for prestigepro-
jekter for de priviligerede i midtbyen.

Af Jens Skriver
Foto: Lars Eg
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SONNESGÅRDEN
Afdelingen har fået navn

Referat fra beboermøde i afd. 22
den 13 april 2004. 

Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Årsberetning fra bestyrelsen
Pkt. 3 Afdelingens årsregnskab for 2003

til godkendelse
Pkt. 4 Evt. forslag
Pkt. 5 Eventuelt

Afdelingsbestyrelsen valgte Bo Sigis-
mund som dirigent. Formanden berette-
de om de mange ting, der var sket det
første år i afdelingens beståelse. Da vi
fik valgt en bestyrelse, hold vi møder en
gang om ugen, da der var mange ting, vi
skulle have på plads: vi skulle have vo-
res fælleshus møbleret, og vi skulle have
vores udearealer beplantet samt lavet
nogle husregler, vi kunne forholde os til.
Den bestyrelse, der blev valgt den gang,
har haft et fortrindelig samarbejde.

Vores kasserer fremlagde et flot års-
regnskab, som blev godkendt med over-
vejende flertal.

Der var indkommet 4 forslag 
til bestyrelsen
Et fra afdelingsbestyrelsen om at vi gerne
ville have et navn til afdelingen. Det hav-
de vi ikke, og der foreslog vi, at den
skulle hedde Sonnesgården. Det blev
vedtaget af beboerne.

Der var også et forslag om at flytte vo-
res postkasser til et andet sted i bebyg-
gelsen, men det blev forkastet, men der
vil komme en anden udgave af postkas-
serne, da dem, vi har nu, ikke lever op
til de regler, der er på det område i dag.

Så var der et forslag om, at vores døre
ind til fælleshuset, som er låst hele døg-
net, skulle være åbnet indtil kl. 22 om af-
tenen, men dette forslag kommer op på
et senere beboermøde, da det skal gen-
nemarbejdes først, og hvilken løsning vi

eventuelt vil komme frem til vil vise sig
senere.

Bestyrelsens punkt om leveregler blev
også drøftet, men der var først 3 æn-
dringsregler, som der skulle tages stilling
til. Da man havde drøftet dem, blev be-
styrelsens leveregler vedtaget. Dog blev
et enkelt punkt af ændringsreglerne for-
kastet, det var et punkt om rygepolitik,
som beboerne ikke kunne gå ind for.

Under eventuelt var der ikke stor tale-
lyst. Der var stor opbakning til beboer-
mødet, og det foregik stille og rolig, og
dirigenten og formanden takkede for-
samlingen for god ro og orden. 

Venlig hilsen
Bent Jensen

Sonnesgården afd. 22

22 - SONNESGÅRDEN

CAFÉ VITA
Tlf. 86 25 95 99

MAJ MENU 2004

Mandag den 3. maj, kl. 17.00: Ribbenssteg m. rødkål & kartofler
Mandag den 10. maj, kl. 17.00: Hakkebøf m. bløde løg & kartofler
Mandag den 17. maj, kl. 17.00: Dagens fisk
Mandag den 24. maj, kl. 17.00: Gammeldags oksesteg m. bønner & kartofler 

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,-).
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Pensionadetræning
Pensionaden er en dyst for pensioni-
ster, som finder sted hvert år i juni på
Hjortshøj Lokalcenter.
På Lokalcentret Gellerup er fortrænin-
gen begyndt tordag d. 22 april.
Der trænes hver torsdag kl. 10.00 -
11.30. 
Disiplinerne er f.eks pilekast, kug-
lespil, quiz-spørgsmål og puslespil på
tid 
– i alt 8 forskellige konkurrencer. 
Er du interesseret så kom og vær med
til denne sjove tradition.

Onsdag d. 12. maj 
Pensionistforeningen arrangerer
»Løvspringstur«
Opsamling ved Hejredalen og Biblio-
teket.

Onsdag d. 12. maj 
Forårsfest i plejeboligerne for beboere
og hjælpere.

Tirsdag d. 18. maj kl. 13.30
Underholdning ved Viggo Høiberg
med savblad og harmonika
Pris inklusiv kaffe og kage kr. 25

Sommerprogram 2004
Uge 25
Tirsdag d. 15. juni kl. 10.30 - 15.30:
Udflugt til Ejer Baunehøj med middag
Pris kr. 165,00

Onsdag d. 16. juni kl. 8 - 17: Pensiona-
de på Lokalcenter Hjortshøj (Hør prisen
i pensionadegruppen)

Torsdag d. 17. juni kl. 13 - 15: Sommer-
banko arrangeret af aktivitetsudvalget
Kaffe med kage kr. 10.
Pris pr. plade kr. 10

Uge 26
Tirsdag d. 22. juni kl. 13 - 15.30: Tur til
Brabrand Sø.
Transport kr. 20 – kaffe kr. 10

Torsdag d. 24. juni kl. 13 - 15: Vi drik-
ker kaffe på fliserne, hvis vejret tillader
det.
Kaffe kr. 10. Hygge - spil - gåtur

Uge 27
Tirsdag d. 29. juni: Jorbærpluk til fælles
og eget brug  kl. 9.30 - 12. 
Vi pyner og tilbereder jorbærrene
kl. 13 - 15

Torsdag d. 1. juli kl. 10 - 15.30: Grill-
frokost på Hejredalsvej med rundstyk-
ker, kaffe,
Grill-ben, -pølser og kartoffelsalat –
eftermiddagskaffe
Råhygge og godt humør.
Pris: se Center Nyt

Uge 28
Tirsdag d. 6. juli kl. 13 -15: Jonna Chri-
stensen har inviteret på besøg i koloni-
havehuset i haveforeningen af 1940.  
Kaffe og kage kr. 10. Kørsel kr. 20.

Torsdag d. 8. juli: Ud i det blå med
vores egen bus. Pris kr. 20.
Kaffe med kage kr. 10.

Uge 29
Tirsdag d. 13. juli kl. 10 - 11.30 og
kl. 13 - 15. Sjov motion inde og/eller
ude.

Torsdag d. 15. juli kl. 12.45 - 15: Vi
besøger det nye kunstmuseum AROS i
Århus.
Pris se Center Nyt.

Uge 30
Tirsdag d. 20. juli kl. 13 - 15.30. Vi
drikker kaffe ude eller inde og bager
vafler. Kr. 10.

Torsdag d. 22. juli kl. 13 - 15: Vi synger
Sommersange m. pianist ved klaveret.
Pris inklusiv kaffe og kage kr. 20.

Uge 31
Tirsdag d. 27. juli kl. 12.45 - ca. 17:
Hotel Ebeltoft Strand.
Kaffe m. lagkage kr. 100

Torsdag d. 29. juli kl. 13 - 15: Sommer-
banko arrangeret af aktivitetsudvalget
Kaffe med kage kr. 10.  Pris pr. plade kr.
10

Uge 32
Tirsdag d. 3. august kl. 13 15:   Ud i det
blå med den lille bus
Kr. 30 inkl. kaffe og kage

Torsdag d. 5. august kl. 13 - 15: Petan-
que og kaffe i Hejredalen

Uge 33
Tirsdag d. 10. august kl. 11 - 15.30:
Sommerudflugt
Sted / Pris se Center Nyt

Torsdag d. 12. august kl. 13 - 15: Ud i
det blå med den lille bus.
Kr. 20 tur/retur. Kaffe med kage kr. 10

Uge 34
Tirsdag d. 17. august: Musik og som-
mersange m. Kirsten Berg.
Inklusiv kaffe med kage kr. 20.

Torsdag d. 19. august kl. 13 - 15:  Ud i
det blå med den lille bus.
Kr. 20 tur/retur. Kaffe med kage kr. 10.

Uge 35
Tirsdag d. 24. august kl. 13 - 15: Som-
merbanko arrangeret af aktivitetsudval-
get.
Kaffe med kage kr. 10  Pris pr. plade
kr. 10.

Torsdag d. 26. august kl. 9.30 - 15.30:
Skandinavisk Dyrepark – heldagstur.
Kr. 175 inkl. entré, madpakke fra Cen-
teret - Gratis kaffe

AKTIVITETER I PÅ LOKALCENTRET GELLERUP
Gudrunsvej 80

Lokalcentret Gellerup
B R A B R A N D
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Onsdag den 12. maj kl. 8.30
Kører vi vores »Løvspringstur«, som i
år går til Dommerby, der ligger i
nærheden af Skive.
Som sædvanlig er der morgenkaffe og
rundstykker på en rasteplads et sted.
Vi skal besøge en antikvitetsforret-
ning, hvor der vil blive serveret mid-
dag. Efter spisningen er der mulighed

for at gå rundt på egen hånd. Og er
nogen fristet til at købe et eller andet
med hjem, er det også muligt.
Efter rundturen samles vi så til kaffe
og lagkage, inden turen atter går hje-
mad.

Det hele for kun kr. 175,00

Herfra vil hele bestyrelsen ønske alle
en rigtig god sommer og håbe at se
alle friske og solbrændte igen i sep-
tember måned.

På hele bestyrelsens vegne.
Svend Erik Sørensen

GELLERUP PENSIONISTKLUB
»Løvspringstur« den 12. maj

Alle kvinder, der har lyst til at komme
lidt i form op til sommeren, har nu
mulighed for at melde sig til på Inter-
feminas sommergymnastikhold. Fra 3.
maj og indtil sommerferien er der
gymnastik for kvinder i Nordgårdhal-
len hver tirsdag klokken 17 - 18 og
søndag fra 15 - 16. Det koster 50 kro-
ner at deltage to gange om ugen og 25
kroner, hvis du kun kommer en gang
om ugen.

Tirsdagsgymnastikken er kun for
kvinder, men om søndagen har du
mulighed for at tage dine børn med til
gymnastik. Du har dog selv ansvaret
for, at børnene ikke forstyrrer gym-
nastikkeninstruktionen. Husk at med-
bringe skiftesko og eventuelt en måtte
til at lave gulvøvelser på.

»InterFeminas Gæstebud«
I maj tager kvindegymnastikforenin-
gen også hul på en ny aktivitet, der
hedder »InterFeminas Gæstebud«.
Det er et nyt tilbud til alle kvinder i
Gellerup-området, også dem som ikke
lige har tid og lyst til at gå til gymns-
tik.

Her mødes vi i Livsværksterne i City
Vest og spiser sund mad sammen - og
hver gæstebudsaftenen har et tema,

hvortil vi måske inviterer et par
gæster. Det er meningen, at det hele
skal foregå rimeligt uformelt rundt
om bordene, hvor der gerne må snak-
kes, mens man spiser - og så diskute-
rer vi vindere under kaffen.

InterFeminas første Gæstebud finder
sted torsdag den 13. maj
klokken 17 - 21 - her er
temaet skønhed.

Det koster 20 kroner at
deltage i InterFeminas
Gæstebud. Hvis du ikke i
forvejen er medlem af for-
eningen, så koster det 60
kroner at blive medlem.

InterFeminas Gæstebud vil
fortsætte efter sommerferi-
en, hvor vi har planer om
at sætte forskellige andre
temaer på plakaten, det
kunne blandt andet være
sundhed og motion, kultur
og politik eller måske
uddannelse og arbejdsmar-
kedet.

Du kan godt tage mindre
børn med til gæstebudet,

men du har selv ansvaret for at passe
på dem.

Har du lyst til at deltage - eller vil du
vide mere, kan du henvende dig til
foreningens formand Helle Hansen
4071 8675.

SOMMERGYMNASTIK OG GÆSTEBUD
Idrætsforeningen InterFemina tilbyder sommergymanstik for kvinder 

– og inviterer til Gæstebud, hvor det første tema er skønhed
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SOMMERUDFLUGT
Fritidsforeningens sommerudflugt for familier i Brabrand Boligforening

går i år til Djurs Sommerland og Legoland. Turene er lørdag den 22. maj.

Pris:
Legoland – enhedspris kr. 80,00. Børn under 3 år er gratis.
Djurs Sommerland – enhedspris kr. 70,00. Børn under 3 år er gratis.
Bemærk, at turene i år allerede er den 22. maj.Brabrand Boligforenings

Fritidsforening

Navn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Børn fra 3 år &
Voksne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Børn under 3 år  . . . . . . . . . . . . . . .
Kørestol antal  . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlagt kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

! ! ! ! ! ! !

Tilmelding Djurs Sommerland

Navn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Børn fra 3 år &
Voksne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Børn under 3 år  . . . . . . . . . . . . . . .
Kørestol antal  . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlagt kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

! ! ! ! ! ! !

Tilmelding Legoland

Billetsalg
Hans Broges Parken, Søvangen, Skov-
gårdsparken, Gellerupparken, Toveshøj,
Holmstrup, Drejergården, Odinsgård,
Thorsbjerg, Borumtoften, Mølleparken,
Højriisparken, Lyngby, Bronzealdervæn-
get og Sonnesgade:
Mandag den 3. maj kl. 9.30-14.00
Tirsdag den 4. maj kl. 9.30-14.00
Onsdag den 5. maj kl. 9.30-14.00
Torsdag den 6. maj kl. 9.30-18.00
På Brabrand Boligforenings kontor,
Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand

I Hasselhøj, Harlev, Hasselengen, Baune-
vej og Skovhøj foregår billetsalg hos var-
memestrene i afdelingen i den daglige
kontortid fra den 3. - 6. maj.

Pris:
Legoland – enhedspris kr. 80,00.
Børn under 3 år er gratis.
Djurs Sommerland – enhedspris
kr. 70,00. Børn under 3 år er gratis.

Der køres fra Djurs Sommerland præcis
kl. 17.30 og fra Legoland præcis klok-
ken 17.00.

Afgang:
Afdeling Ca. tid sted
I Djurs 8.50 v/garagerne v. Udsigten

Legoland 8.20 v/garagerne v. Udsigten

II, III, IV & V Djurs 9.00 City Vest, P-Plads - VEST
Legoland 8.30 Gellerup Kirkes P-plads

VI, XI, XII, XIX Djurs 8.50 Dagli’ Brugsen, Holmstrup
Legoland 8.20 Dagli’ Brugsen, Holmstrup

VII, XV, XXI, XXIII Djurs 8.30 Fælleshuset, Hasselhøj 203
Legoland 8.00 Fælleshuset, Hasselhøj 203

VIII Djurs 8.40 v/selskabslokalet
Legoland 8.10 v/selskabslokalet

X Djurs 8.30 v/fælleshuset, Rødlundvej 8
Legoland 8.00 v/fælleshuset, Rødlundvej 8

XIV Djurs 8.30 Borumtoften 6
Legoland 8.00 Borumtoften 6

XVI Djurs 8.05 Mølleparken 27
Legoland 8.35 Mølleparken 27

XVII Djurs 8.40 Højriisparken, Truevej 46
Legoland 8.10 Højriisparken, Truevej 46

XVIII Djurs 8.45 Lyngbygårdsvej 37B
Legoland 8.15 Lyngbygårdsvej 37B

XXII Djurs 8.40 v/fælleshuset Sonnesgade
Legoland 8.10 v/fælleshuset Sonnesgade

Der køres fra Djurs Sommerland præcis kl. 17.30
og fra Legoland præcis klokken 17.00.
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Der indkaldes herved til generalfor-
samling i Fritidsforeningen

torsdag d. 27. maj 2004 kl. 19.00

i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. a Fritidsforeningens årsberetning til
godkendelse
b. Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes
årsberetning til orientering
3. Adflæggelse af regnskab til godken-
delse
a. Fritidsforeningen

b. Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af 1 parlamentariskl revisor og
1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Der er ingen indkomne forslag.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforenings 

Fritidsforening
Inga Andersen - Formand

FRITIDSFORENINGEN
Indkaldelse til generalforsamling i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Brabrand Boligforenings

Fritidsforening

Foreningens formål er at bevare og videreudvikle håndbryg-
ningskulturen ved brygning i de af lauget indrettede lokaler,
for derigennem at fremme mulighederne for godt selskabeligt
samvær og menneskelig trivsel.
Samlingsstedet er en gammel ombygget hestestald i Tous-
gården, hvor medlemmerne selv har indrettet kogerum, køle-
rum, ølsmedie, laugsstue og køkken.

Der er åbent en gang om ugen, hvor der er livlig brygaktivi-
tet og laugsbryg på ølhanerne.
Alle, der bor i Brabrand Boligforening, kan blive medlem-
mer.

Ved indmeldelse får man instruktion i, hvordan man brygger.
Alt nødvendigt udstyr og materialer forefindes i lauget.

Håndbryggerlauget af 1970
Edwin Rahrs Vej 6
(ved Tousgårdsladen)
8220 Brabrand
Tlf.: 8625 1960
www.haandbryggerlauget.dk

Åbent tirsdag i lige uger og torsdage i ulige uger fra kl. 19.30
samt 1. lørdag i måneden fra kl. 9.
Interesserede er velkomne efter aftale. Telefontid i åbningsti-
den.

HÅNDBRYGGERLAUGET AF 1970
Én af vore ældste foreninger
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Spil tennis i et helt år for kun 100
kroner, hvis du bor i Brabrand Bolig-
forening. Du kan spille fra tidligt mor-
gen til sen aften – og når det bliver
mørkt, kan du tænde for lyset indtil
klokken 23.00.
Brabrand Boligforenings Tennisklub,
bbt-gellerup, har et klublokale i kæld-
eren Gudrunsvej 58 – her kan du
reservere tid, så der altid er en bane
klar, når du har tid til at spille. 
Hvis du har lyst til at få tennisunder-
visning, kan det også lade sig gøre,
hvis du henvender dig til klubben.
Tennisklubben har en hel nyrenoveret
grusbanen til rådighed samt to asfalt-
baner. De medlemmer, som benytter
grusbanen, har medeansvar for at
være med til at holde banen ved lige.
Hvis din tennismakker ikke lige bor i
Brabrand Boligforening, så kan han
eller hun sagtens spille tennis i bbt-
gellerup, det koster blot 200 kroner
om året.

Tennis for børn
I samarbejde med Klubberne i Gelle-
rup har Tennisklubben bbt-gellerup
startet tennisundervisning for børn.
Her får børnene to gange om ugen

undervisning af en DGI-uddannet in-
struktør, der selv tidligere har spillet
Davis Cup-tennis på det libanesiske
tennislandshold.
Er du interesseret i at være med – kan
du prøve at henvende dig til Klubber-
ne i Gellerup, Dortesvej 47. Tlf. 8625
0333.
Unge under 18 år, der ønsker at
blive medlem af bbt-gellerup, skal
betale 50 kroner i årskontingent,
hvis de bor i Boligforeningen – og
100 kroner, hvis de bor udenfor.

Frivillige til bestyrelsen
På grund af fraflytnin-
ger mangler tennis-
bestyrelsen i dag et
par friske nye med-
lemmer. Så har du
lidt tid og lyst til at
være med til at få
aktiviteterne i tennis-
klubben til at køre,
så kan du kon-
takte kasserer
Helle Hansen
og høre
nærmere.

Tilmelding til tennisklubben og nær-
mere oplysninger fås hos Helle Han-
sen, tlf. 4071 8675.

TENNIS FOR ALLE OG ENHVER
Tennisklubben bbt-gellerup tilbyder byens billigste medlemskab 

og en hel nyrenoveret grusbane midt i Gellerupparken

Informationsmøde om spejder 
på Gellerup bibliotek!
Mandag d. 24. maj kl. 17.00

Kender du noget til spejder? 
Har du hørt om Det Danske Spejder-
korps?
Har dit barn lyst til at være spejder og
have en god fritid? 
Har du lyst til at hjælpe os med at
etablere en spejdergruppe i Gellerup?

Så vil vi invitere dig til et informa-
tionsmøde om de Blå spejdere
Alle er velkomne!

For mere information er du velkom-
men til at kontakte: fritidsvejleder
Hicham Chouceir fra Fritidsbutikken
på tlf. nr. 8744 1999

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen for spejdere  i Gellerup 

DET DANSKE SPEJDERKORPS
– et godt valg for dig eller dine børn
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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.

ALLAN FISKERS
STØTTEFORENING

»Støtteforeningen for Allan Fiskers børnehjem i
Riga« afholder generalforsamling

mandag den 17 maj kl 19.30 på Udsigten 17.

Dagsorden i følge vedtægterne.

GELLERUP 
FÆLLESRÅD

Generalforsamling i Gellerup Fællesråd 

Tirsdag d. 18. maj 2004 kl. 19.00 

i Beboerhuset Laden.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Hilsen Bestyrelsen
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TIRSDAG 4 KOGT SKINKE M/GEMÜSE
ONSDAG 5 STEGT MEDISTER M/RØDKÅL
TORSDAG 6 OKSEKØD I SUR/SØD SOVS
FREDAG 7 LUKKET

MANDAG 10 BØF M/HASSELBACKKARTOFFEL
TIRSDAG 11 RIBBENSTEG M/RØDKÅL
ONSDAG 12 STEGT LEVER M/BLØDE LØG
TORSDAG 13 BOLLER I KARRY
FREDAG 14 UGENS FISKERET

MANDAG 17 KALKUNSCHNITZLER M/BAGT KARTOF-
FEL

TIRSDAG 18 GRÆSK FARSBRØD
ONSDAG 19 GAMMELDAWS OKSESTEG
TORSDAG 20 LUKKET
FREDAG 21 LUKKET

MANDAG 24 STEGT FLÆSK M/LØGSOVS
TIRSDAG 25 BACONBØF
ONSDAG 26 STEGT MEDISTER M/RØDKÅL
TORSDAG 27 SPAGHETTI BOLOGNESE
FREDAG 28 STEGT KYLLING M/AGURKESALAT

MANDAG 31 LUKKET

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Ladens Folkekøkken
Madplan maj 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 7.00 - 11.30 og 12.00 - 19.00
Tirsdag 15.00 - 19.00
Onsdag 7.00 - 12.00 og 15.00 - 19.00 *
Torsdag 15.00 - 19.00
Fredag 15.00 - 19.00
Lørdag 10.00 - 16.00 12.00 - 16.00 er springbassinet også

åbent
Søndag 10.00 - 16.00 og 16.00 - 18.00 *
*) = Kvindesvømning - mænd har ingen adgang til anlægget.

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

Billetsalget slutter 45 minutter før de anførte lukketider.

Svømmehallen forlades 30 minutter før lukketid.

Svømning for alle foregår i Gellerup Badet og er en vifte af tilbud til
alle - stor som lille.

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 13. MAJ 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 13. maj kl. 19

BØRNESKRÆPBØRNESKRÆP

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i april var

»GILDD«
som alle havde gættet trods et

par små fejl i krydsen.

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

HANAN EL-SALEH
Gudrunsvej 48, 3. th

8220 Brabrand

ANNE SOPHIE SCHRØDER
JENSEN

Udsigten 24
8220 Brabrand

KHALED MAHMOUD
Gudrunsvej 2, 3. th

8220 Brabrand

GÆT ET PIGENAVN!

Tag 2. bogstav i hver tegning
og sæt dem rigtigt sammen



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, Sonnesgården:
Flemming Andersen, tlf. 86 28 35 27

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Ole Sprogø, Skovhøj 213

MAJ

Lø 6. 16.00: Tyrkisk Koncert
Gellerupscenen side  8

On 12. 08.30: Løvspringstur
Gellerup Pensionistklub side  20

On 12. : Forårsfest Lokalcentret side  19

Ma 17. 19.30: Generalforsamling
Støtteforeningen Allan Fisker side  24

Ti 18. 13.30: Underholdning Lokalcentret side  19

Ti 18. 19.00: Generalforsamling
Gellerup Fællesråd side  24

Ma 24. 17.00: Info møde om spejder side  23

To 27. 19.00: Generalforsamling
Fritidsforeningen side  22

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

Til lykke til brudeparret den 14. maj


