
SKRÆPPE
BLADET

S E P T E M B E R  2 0 0 4

N U M M E R 7

�



SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2004
2

LEDERENLEDEREN

September er tid for beboermøder, og den der interesserer
sig for beboerdemokrati og funktion af en afdeling,
begynder vel med at følge med i Skræppebladet. Men

derfra og til at deltage aktivt – for ikke at tale om at få indflydel-
se – er der et antal skridt.

Så længe man ikke er engageret, ser det helt uoverstigeligt
ud. Og hvis man oven i købet er så dristig at lade sig væl-
ge, venter der en lang læreproces. Det virker uoverskue-

ligt. Og det tager en masse af ens tid. Tilmed skal man trækkes
med en masse kværulanter og bokse med administrationen. Så
hvorfor ikke lade de andre om at rende til møde uge efter uge
og nøjes med at lufte sin utilfredshed rent privat ?

For det første fordi det er nødvendigt: Engagerede og
vidende beboere, der er en del af den styrende mekanis-
me i vores byggerier, er en betingelse for at kunne bo på

de betingelser, vi gør. Alternativerne med fremmed eller kommu-
nal administration er indlysende ikke spor tiltalende. Hvis man er
beboer i en almen boligorganisation, er der tilbud om indflydel-
se. Det er til for at bruges, og det bliver bedre af at bruges. 

For det andet er der mulighed for at lære noget. Den
opmærksomme vil kunne forstå historie, forudsætninger,
økonomi, alternative muligheder, naboafdelinger og speci-

elle emner inden for både det tekniske og det sociale felt. En
afdeling er et demokrati i miniformat – som stadig er i vekselvirk-
ning med resten af samfundet.

For det tredje fordi sammenhæng og fællesskab er vejen til
større styrke. Den, der har været med til at skabe et synligt
resultat, vil selv have det med i sin personlige bagage og

vil kunne være med til, at fællesskabet udvikler sig. Så har vi
starten på den opgående kurve – i en afdeling som i en sports-
klub.

Og for det fjerde – og ikke mindste: Hele vor administrati-
on og hele vores drift bliver styrket ved en stadig dialog
med beboerne. Alt personalet er udvalgt efter, at det er

den almene boligsektor, de arbejder i, og ved at de og beboerne
bør kunne finde fælles løsninger og få fælles idéer. For det er
ude hvor græsset gror, at man skal hente de impulser, der mod-
virker bureaukrati, giver kraft til at overkomme problemer og
skabe et fællesskab, som gør beboerne glade for deres bolig og
deres afdeling. Så er det også til at overkomme de sten, men
møder på vejen.

Tag ordet, og tag godt imod dem der gider tage indflydelse
alvorligt.

Tag ordet

af Bo Sigismund
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PRÆST I GELLERUP 
I ET KVART ÅRHUNDREDE

Provst Steen Skovsgaard fejrede 25-årsjubilæum 
og udgav samtidig en bog om det religiøse møde med muslimerne i Gellerup

Egentlig holder Steen Skovsgaard
ikke så meget af at blive fejret,
men efter 25 år som præst i Gel-

lerup Kirke, kunne han ikke frasige sig,
at hans jubilæum blev markeret med stor
en festgudstjeneste søndag den 6. juni. 

»Og det var da også en rigtig dejlig dag,
som sluttede af med en hyggelig grillaf-
ten sammen med hele menighedsrådet,«
fortæller den 51-årige sognepræst, der si-
den 1997 også har kunnet kalde sig
provst for Århus Vestre Provsti.

I virkeligheden er det meget mere end
25 år siden, at Steen Skovsgaard kom til
Gellerup. Allerede i 1971 flyttede han ind
på Gellerupkollegiet, fordi han skulle stu-
dere teologi på Aarhus Universitet. Og
med undtagelse at enkel lille smuttur om-
kring Trøjborg midt i 1970’erne, så har
adressen siden altid heddet Gellerupom-
rådet. Og foreløbig ser præsten ikke no-
gen grund til at ændre på det.

»Er der da noget mere spændende end
Gellerup? Mine 25 år i Gellerup har været
25 foranderlige år, verden er fløjet forbi.
Min kone har fået nyt job hvert 6. år,
men jeg hænger fast,« siger Skovsgaard
med et stort smil på læben. Han vil dog
ikke afvise, at han en dag måske vil ryk-
ke teltpælene op, hvis der pludselig!
skulle vente en bispestol på ham. (I pa-
rentes bemærket er der faktisk netop i
skrivende stund en gruppe på Lolland
Falster, som har besluttet at opstille
Skovsgaard som bispekandidat til næste
års bispevalgkamp! red.).

BRYLLUP MED HESTEVOGN
Som præst i Gellerup Sogn er præsteop-
gaver ofte noget anderledes en andre
sogne. Konfirmander er der kun en
håndfuld eller to af hvert forår, og barne-
dåb forekommer knapt så tit, som i de
første år Steen var præst i kirken.

Bryllupper forekommer heller ikke så
ofte, men sjovt nok havde Steen Skovga-
ard netop denne sommer for første gang
den oplevelse, at se et nygift brudepar
blive kørt fra kirken i åben hestevogn.
Det var da Brabrand Boligforenings di-
rektør Torben Overgaards datter blev gift
ved et stort romantisk kirkebryllup. Steen
Skovsgaard havde tidligere både døbt og
konfirmeret datteren, som også ønskede,
at han skulle vie hende. Det ville Steen
da hjertens gerne, på betingelse af at det
foregik i Gellerup Kirke, og så måtte he-
stevognen altså bagefter tage turen helt
fra Gellerup til Lyngby.

PRESSENS SØGELYS
I de senere år har Steen Skovsgaard i fle-
re omgange været i pressens søgelys. Ik-
ke mindst i forbindelse med aftalen om,
at to muslimske mænd i aktivering blev
ansat til at holde vagt uden for kirken i
forbindelse med gudstjenester og andre
aktiviteter i kirken.

»Vores muslimske skytsengle« har
Skovsgaard døbt Khalid og Nabil, som
efterhånden er rigtig gode bekendte til
alle de faste kirkegængere. Ikke overra-
skende medførte omtalen, at Skovsgaard
hurtigt fik en henvendelse fra sognepræst
Søren Krarup, der sidder i Folketinget for
Dansk Folkeparti. Han stillede en række
kritiske spørgsmål om skytsenglene, som
Steen svarede på, og siden har han ikke
hørt en lyd derfra.

Et andet emne, som i disse tider ofte
dukker op i medierne, er planerne om
moskebyggeri i Brabrand. Her har Steen
Skovsgaard også flere gange være ude
og fortælle sin holdning.

»Jeg har ikke noget imod en moske,
for vi har jo religionsfrihed i Danmark.
Men jeg mener, at det skal være på en
række betingelser. Og selv om jeg ikke
har noget imod den, så betyder det ikke,
at jeg vil støtte den,« forklarer Steen
Skovsgaard, der dog er overbevist om, at
der inden for 10 år vil blive bygget en
moske i Århus-området. 

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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Isommer har Steen Skovsgaard ud-
givet bogen »Hvad kan du tilbyde
mig som muslim, præst?« 

Den lidt kringlede titel stammer fra et
spørgsmål, som Steen Skovsgaard for
snart otte år siden blev stillet af en ung
muslim på Tovshøjskolen.

Den aften fik den unge muslim et kort
svar om, at Steen ville kunne give ham
nåde. Det var et svar, som den uge mus-
lim kun kunne ryste lidt på hovedet af.
Men den unge mands spørgsmål blev si-
den ved at rumstere i Steens hoved; og
nu har han altså skrevet en
hel bog, hvor han blandt an-
det forsøger at komme med
et mere uddybende svar til
den ukendte unge muslim.

»Bogen kan måske godt
kaldes en slags frontberet-
ning, hvori jeg fortæller om,
hvilke erfaringer jeg gennem
årene har gjort mig i mødet
med muslimerne her i Gelle-
rup,« fortæller Steen Skovsga-
ard.

Bogen er en meget person-
lig beretning om møderne og
oplevelserne med muslimer-
ne. Og Skovsgaard forsøger
at komme med nogle kon-
krete bud på, hvordan kri-
stendommen i fremtiden kan
leve side om side med islam
i et område som Gellerup. 

OVERBLIK OVER RELIGI-
ONSFORSKELLE
Bogen starter med en kort
præsentation af Gellerup.
Herefter forsøger Steen
Skovsgaard på en let og over-
skuelig måde at lave en kort
gennemgang af de overord-
nede forskelle på islam og kristendom-
men, som er forståelig både for den
almindelige lægmand og kristne med
knap så stærk religionskundskab.

Senere i bogen kommer Skovsgaard
ind på, hvorfor han mener, at det er kir-
kens opgave at missionere i et område
som Gellerup, og han giver sine bud på,
hvordan man skaber bedre mulighed for,
at religionerne kan mødes. Til sidst for-
tæller Steen Skovsgaard om sine egne

oplevelser i religionsmødet i praksis, og
han slutter af med at kommentere et
måske kommende moskebyggeri i Dan-
mark.

I bogen beskriver Steen, hvordan han i
de uformelle møder med muslimerne
nogle gange nærmest kan opleve gud-
dommelige øjeblikke. 

»Jeg synes, at det spændende af og til
at blive sat til vægs. Jeg er meget ydmyg
over for det at tro. Det er ikke noget,
som man kan gøre sig fortjent til. Og jeg
tror på, at vores tro er meget bestemt af

vores miljø og kultur,« siger Steen, der i
bogen fortæller om et spændende møde
med en sympatisk og imødekommende
imam med god forstand på kristendom.
Steen stillede ham spørgsmålet, om han
aldrig havde følt sig fristet til at skifte tro?
Det havde imamen ikke, men Steen for-
talte, at det havde han. Og han tilføjede,
at han faktisk troede, at de hver især vil-
le have byttet tro, hvis de var vokset op
under den andens vilkår og opdragelse,

således at Steen havde været imam, og
imamen havde været præst. Uden at der
blev sagt mere, tror Steen, at de begge
følte, at det var sandt.

GUD ER I MØDET
Det er ofte i mødet med muslimerne, at
Steen Skovsgaard oplever, at Gud er nær.

»Religionsmødet giver kraft, og jeg tror
måske, at det er en af meningerne med,
at vi har forskellige religioner,« siger
Steen Skovsgaard og giver flere fine ek-
sempler på sådanne oplevelser i sin bog.

Blandt andet beskriver han nog-
le møder som hellige øjeblikke,
hvor Gud pludselig viser sig i
et glimt. Et øjeblik, hvor 1+1 ik-
ke længere er to, men tre, fordi
der i mødet åbenbarer sig en
helt ny virkelighed, skriver
Skovsgaard. 

Den unge ukendte muslim fra
borgermødet på Tovshøjskolen
får i bogen også et mere uddy-
bende svar på, hvad Steen
Skovsgaard kan tilbyde ham.
Og det er ganske overraskende;
for han har ingenting at tilbyde.
Fordi den unge mand så stærkt
gav udtryk for, at havde nok i
sin egen tro, og at han var mæt.
Evangeliet er nemlig for de fat-
tige, sultne og tørstige, skriver
Steen Skovsgaard og tilføjer i sit
svar til den unge muslim: Men
den dag, hvor du bliver usikker
på din tro, og på om du har
gjort det godt nok i forhold til
Gud og andre mennesker, den
dag må du love at komme tilba-
ge til mig, for så har jeg noget
at tilbyde dig – indtil da må du
nøjes med islam, lyder svaret fra
Steen Skovsgaard i dag otte år

senere.

»Hvad kan du tilbyde mig som muslim,
præst?« kan købes i Kivik i City Vest /
over Posthuset.

Steen Skovsgaard har i alt boet i Gel-
lerupområdet over 33 år, han kom hertil
som studerende.

NYTTIG VIDEN OM VORES 
OG DERES RELIGION

Interessante synsvinkler på religionsmødet både for muslimer og kristne

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE

Forsiden af Skovsgaards nye bog et er maleri af den katolske præst
Adolf Meister, malet i oktober 2001 – en måned efter 11. septem-
ber. Et provokerende billede af det lille Jesusbarn, der er lagt i
armene på en afghansk kvinde.
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Så fik vi alligevel sommer i Dan-
mark, og dette er også til stor
glæde for os havefolk. Vi har nu

haft mange kalenderdage med gode nat-
temperaturer. De varmekrævende nytte-
planter som tomater og agurker har haft
det svært med al den kulde, som juni og
juli bød på, men nu er planterne de fle-
ste steder i god vækst og ser ud til at gi-
ve et rimeligt udbytte.

KØKKENHAVEN
Jordbærstykket er nu klargjort, de gam-

le planter er skåret tilbage, jorden er

tilført en helårsgødning,
bedet er kultiveret og
bundvandet.

Her i september er der
også tid for optagelse af
spiseløgnene, således at
de kan nå at blive tørret
inden vinteropbevarin-
gen.

Hvis man har skærm-
dild i haven er det også i
denne måned, man skal
klargøre denne til fryse-
ren. 

I denne måned kan du
også tilså de afhøstede
bede med spinat, denne
afgrøde har til formål at
beskytte jordlaget og så
giver den samtidig et til-
skud af vitaminer i fo-
rårets madlavning.

PRYDHAVEN
Du kan fortsat forbedre din græsplæne
ved at perforere den for derpå at give
den en topdress i form af kompost eller
vasket sand. Pletter uden græs kan rives
op og tilsås med nyt græs.

Denne måned er også ideel for lugning
af havens hække; har hækken dannet
mange skud kan den klippes, dette gæl-
der dog ikke for forårsblomstrende hæk-
ke.

Har du stauder i haven, kan du dele
disse nu, eller du kan plante nye. I plan-
tecentrerne kan man i dag købe blom-
strende stauder således at man kan sam-
mensætte farverne efter eget ønske, såle-
des at man får et harmonisk staudebed. 

Husk at tilpasse plantehullet efter rod-
klumpen samt at sætte planterne 3 cm
dybere, end den stod i potten

Når det drejer sig om stenbede, plante-
kummer og mure, er september ideel til
anlæg og til planting af disse, man bør
dog ikke tilplante før jord og sten har sat
sig.

Du kan lægge løg mellem buske og
stauder i stenbede eller i krukker eller
kasser. Du kan også tilplante skåle og

potter, om du ønsker blomstring fra jul til
påske. Du kan lægge dem tæt; men husk
at sørge for et ordentligt dræn. 

Efter tilplantning vandes beholderne
hvorefter de stilles køligt og frostfrit.

DIN HAVE I SEPTEMBER
Nyt fra kolonihaven Sommerlyst

AF SVEND AAGE HANSEN
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ISAC NEWTON
Da alt i planetsystemet fik sin rette plads

Siden Middelalderens slutning hav-
de berømte astronomer som Co-
pernicus, Galilei, Thyco Brahe,

Johannes Kepler, Ole Rømer og mange
andre leveret vægtige bidrag til fremstil-
lingen af det moderne verdensbillede.
Danskeren Ole Rømer var nået så vidt, at
han havde konstrueret en nøjagtig meka-
nisk model af solsystemet, hvor plane-
terne og månen bevægede sig med kor-
rekt hastighed i forhold til hverandre.
Der manglede imidlertid stadig en for-
klaring på, hvorfor himmellegemerne be-
væger sig, som de gør. En almengyldig
forklaring blev givet af Isac Newton
(1642-1727), der var professor i Cambrid-
ge. Skønt myreflittig overtog han dog og-
så matematiske metoder fra andre. Den
franske filosof Descartes havde gjort det
muligt at beskrive en geometrisk figur
ved hjælp af en ligning, og tyskeren Leib-
nitz havde konstrueret differentialreg-
ning. Selv knyttede Newton differential-
regning til integralregningen.

HIMMELLEGEMERS BEVÆGELSER
Det var nu muligt at foretage en nøjagtig
matematisk beregning over de fænome-
ner, der forekom i fysikken og dermed
en universal fremskrivning af bevægel-
serne i vort solsystem. Men det var først

efter kraftig opfordring og opmuntring
fra vennen og kometforskeren Edmund
Halley, at Newton sammenskrev sit epo-
kegørende værk PHILOSOPHIÆ NATURALIS

PRINCIPIA MATHEMATICA i daglig tale kun
kaldet PRINCIPPER. Det var på mere end en
måde et stort værk. Det var så omfangs-
rigt, at det var meget svært at skaffe
penge til dets udgivelse. 

Ud fra tyngdeloven forklarede Newton
himmellegemernes bevægelser. En me-
get kendt historie er, at Newton erkend-
te tyngdeloven, da han så et æble falde
ned fra et æbletræ i sin have. (Det pågæl-
dende æbletræ kunne stadig ses et par
hundrede år efter.) Han konstaterede helt
enkelt, at massetiltrækning var den dy-
bereliggende årsag til, at planeter og ko-
meter bevæger sig, som de gør. 

LYSETS BRYDNING
Ved siden af den epokegørende sam-
menfatning af generationers forskning
gjorde Newton også centrale nye opda-
gelser. Hans erkendelse af lysets natur
fik også banebrydende betydning. Han
konstruerede det såkaldte spejlteleskop,
der var en betydelig forbedring af kik-
kerten, og som gjorde det muligt at fore-
tage betydeligt mere præcise observatio-
ner. Vigtigere var om muligt erkendelsen

af, at lys langt fra altid er hvidt. Brydes
det under forskellige vinkler, fremkom-
mer forskellige farver. Det ses typisk ved
at lade lyset brydes af et prisme. Så vil ly-
set vise sig som en farveskala. I 1800-tal-
let blev det til den såkaldte spektralana-
lyse, hvor det blev muligt at bryde lyset
fra en stjerne og derigennem nå frem til
dens fysiske sammen-sætning.

Bortset fra alt dette var Newton et barn
af sin tid og forsøgte at lave guld ligesom
mange andre store videnskabsmænd.

AF JENS SKRIVER
Astronomiklub Capella

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

CAPELLA ASTRONOMIKLUB

nyt • nyt • nyt • nyt
Husk fremover at du også kan kigge ind 

på vores hjemmeside for løbende nyheder

www.skraeppebladet.dk
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»URBAN«-PROJEKTET
Hvad er dog det?

Iforlængelse af integrationspolitik-
ken har forskellige projekter til
udjævning af fordomme på op-

ståede ghettodannelser og med det mål
at etablere større samhørighed mellem
danskerne og de indvandrende nydan-
skere set »lyset« ude i Århus Vest-områ-
det. Projekterne er under fællesbenævn-
else »URBAN«.

Udviklet fra det latinske ord »urbs«, som
betyder »by« er Urbanprojekterne en ræk-
ke aktiviteter, der har til formål at skabe
bæredygtige og velfungerende byområ-
der, socialt, kulturelt og økonomisk.

Skræppebladet har besøgt »Urban«-pro-
jektets sekretariat for at få nærmere op-
lysninger om de mange projekter, »UR-
BAN«-navnet står bag, og jeg talte med
sekretariatschefen, tidligere trafik- og
sundhedsminister fru Sonja Mikkelsen.

Hvilke projekter er afsluttet eller pt løben-
de?

Vi har cirka 40 projekter, som er god-
kendt til at blive sat i værk, heraf er 4-5
allerede afviklet. Fælles for dem er, at de
har til formål at fremme det sociale an-
svar hos de mange unge, som er inddra-
get i projekterne. Et af projekterne, som
afsluttes i foråret 2005, er etableringen af
den øverste bakke på Jernaldervej, som

gerne skulle skabe noget skiaktivitet. De
to mindre bakker skulle gerne danne
ramme om oplevelsesture og forskellige
fritidsaktiviteter. Altsammen klar til som-
meren 2005. Til det projekt har »URBAN«
modtaget 7 millioner kr.

Af igangværende projekter er et mu-
ltiaktivitetshus ud til Ringvejen sat til at
starte i september 2004, og det er blandt
andet med lokal arbejdskraft. Her står
NCC for det overordnede byggeri med
lokal arbejdskraft via opslåede praktik-
pladser. Alle unge, som er interesserede i
at medvirke i dette byggeri kan som ar-
bejdssøgende gå til Arbejdsmarked »Vest«.

Hvilke øvrige initiativer viser »Urban«
for at holde de unge f.eks. frakriminalitet?

Der er en god kontakt til de unge gen-
nem vores projekter, som ikke bare er til
glæde for beboerne i området Århus
»Vest«, men også gavner den arbejdsstyr-
ke, som er med i vore projekter. For ek-
sempel er Kommunens natuforvaltning
inddraget. De har en forpligtelse til at
skabe arbejde på lokal arbejdskraft, og
herunder indgår kontaktstedet i City-Vest
som en del af »Urban«-projektet. Et til-
svarende kontaktsted findes også i Bispe-
haven. Af andre projekter kan nævnes
teaterstykket »Girls«, som har været opført
på Gellerup-Scenen med deltagelse af
udelukkende unge fra Gellerup. Det er jo
netop disse unge, som har problemerne
tæt inde på livet, der er de mest oplagte
til at medvirke i et teaterstykke, som viser
deres dagligdag med dens mange kon-
fligter.

Der er mange handlemuligheder som
sport, svømning, IT og forskellige socia-
le teams i diverse værksteder at vælge
mellem for de unge til at forblive på »den
sikre side« af loven.

Hvordan fremmer I integrationen gen-
nem jeres projekter?

Det gør vi først og fremmest via folke-
information, som foregår fra et kontor
ved siden af Gellerup-Bibliotek. Her sid-
der et uddannet personale på cirka fem
personer, der hjælper de beboere, som
henvender sig med forskellige integrati-
onsproblemer.

Men lad mig lige i samme forbindelse
nævne vores succeshistorie »Point of
View«. Det er vores informationskanal

udadtil, forbindelsesleddet mellem »UR-
BAN« og de forskellige etniske grupper.
Projektlederen her hedder Achmed-el
Achmed. Hans væsentligste opgave er at
formidle unge- og forældrerådgivning, og
til hans hjælp er ansat en palæstinenser,
Ihman Jacob. Deres arbejdsområde bes-
tår blandt andet i at skaffe unge rodløse
en uddannelsesplads med henblik på ef-
terfølgende beskæftigelse. »Point of View«
fungerer som vejledningscenter og har
adresse på Dortesvej 23.

Et andet projekt, som har støtte fra
Brabrand Erhvervsforening er er »24 ti-
mer i ghettoen«, hvor en dansker skal til-
bringe 24 timer hos en etnisk familie og
omvendt. Det går ud på uforpligtende
samvær med henblik på at hjælpe til er-
hvervsarbejde og samtidig nedbryde for-
domme. Det handler nemlig ikke kun
om at skabe kontakt de fastlåste etniske
grupper imellem; men om kontakter på
tværs af de forskellige kulturer.

Derved vil »URBAN« også leve op til sit
formål: At skabe bæredygtige og velfun-
gerende byområder socialt, kulturelt og
økonomisk.

Er »URBAN« kommet for at blive?

»URBAN«—projektet kører i en periode,
som strækker sig fra 2002 til 2007, og
omfatter Århus-Vest områderne Gellerup,
Hasle og Herredsvang.

AF PETER KJELLERUP HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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MINDEORD
Mindeord over Henning Larsen fra Gellerupbadets Venner

Henning var engageret i redning-
en af Gellerupbadet længe før
Gellerupbadets Venner fik navn.

Han deltog i underskriftsindsamlingen i
2001 og blev en stærk medspiller, da for-
eningen blev dannet i 2002. 

Henning kendte en bred vifte af men-
nesker, talte altid godt med vores samar-
bejdspartnere og var afholdt blandt bru-
gerne i Gellerupbadet. Han tegnede selv
parkeringsplanen for Gellerupbadet og
mødte altid op til Vennernes arrange-
menter i badet. Sidst i lørdags, hvor Gel-
lerupbadets Venner holdt svøm-langt-dag

i Badet. Henning var velforberedt og
mødte altid med et smil. Han var med
foreningen i Holbæk Tyrkiske Bad, han
arrangerede udflugter for seniorsvøm-
merne i Gellerup Badet, og efter etable-
ringen af AGF Gellerup overtog han for
nyligt formandsposten i Gellerupbadets
Venner.

Henning var en af de mest unge ældre,
jeg i min tid har mødt (måske med und-
tagelse af Ruth). Henning var til sin død
et bevis på, at alder er, hvad man gør
det til. Henning blev næsten 82 år, men
af sind og fysik fornemmede jeg egentligt
ikke, at han havde rundet de 30.

Vi har mistet en formand, men aller-
mest en rigtig god og loyal ven.

Vi vil savne Henning, og hvis en svøm-
mehal kan savne nogen, tror jeg, Gelle-
rup Badet også vil savne Henning.

Alle vores tanker går til Ruth og bør-
nene.

Æret være Hennings minde.

Marianne Kennild, Bente Lund, 
Helle Hansen og Chresten Ibsen

KONTAKTSTEDET FEJREDE 1-ÅRS-
FØDSELSDAG MED OFFICIEL ÅBNING

Rådmandstaler, sang og musik på festdagen

Torsdag den 24. juni blev Kon-
taktstedet i Gellerup officielt ind-
viet af rådmand Flemming Knud-

sen. Det skete samtidig med, at de unges
værested kunne fejre sit et-årsfødselsdag.
Gæster fra nær og fjern dukkede op for
at hilse på og kigge nærmere på Kon-
taktstedet, som i løbet af det seneste år
har udviklet sig til en tryg base for en
stor gruppe unge mellem 14 og 25 år.
Det er høj grad unge, der tidligere ikke
havde noget sted at gå hen, som i dag
benytter sig af tilbudet. Tidligere stod de
ofte og hang på broen ved City Vest. Der

er åbent hver eneste dag i
ugen i Kontaktstedet, der er
et Urbanprojekt, der bliver
støttet af en lang række
samarbejdspartnere blandt
andet Brabrand Boligfor-
ening, ungdomsskolen, Driv-
remmen, Klubberne i Gel-
lerup, Familiecenter Vest og
Gellerup Bibliotek.

Rådmand Flemming Knudsen
holder tale ved indvielsen af

kontaktstedet

AF HELLE HANSEN

ADMINISTRATIV LEDER 
PÅ GJELLERUPSKOLEN

Magnetskoleprincip giver ny ledelsesstruktur

Randi Østergaard er fra 1. august an-
sat på Gjellerupskolen som admini-
strativ leder. Hun kommer fra en

stilling på Århus Købmandsskoles kursusaf-
deling hvor hun de sidste 14 år har arbejdet
med IT, uddannelse og administration. 

Gjellerupskolen får hermed en ny ledel-
sesstruktur med skoleleder, pædagogisk le-

der, administrativ leder og SFO-leder og ta-
ger dermed første skridt til at blive Magnets-
kole. 

Randi Østergaard kommer til at arbejde
med den administrative ledelse, skolens in-
ternet, kommunikation og profilering. 

/SAD
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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 for de afdelinger,  der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2005 til godkendelse
4. Evt. forslag 
5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling V, Toveshøj torsdag, den 9. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
Afdeling VI, Holmstrup tirsdag, den 14. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om efteråret:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
3. Afdelingens budget for 2005 til godkendelse og årsregnskab for 2003 til forelæggelse
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 I, Hans Brogesparken mandag, den 6. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling II, Søvangen tirsdag, den 7. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling III, Skovgårdsparken torsdag, den 9. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling IV, Gellerupparken onsdag, den 8. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler 
Afdeling VII, Hasselhøj/afdeling XV, Hasselengen onsdag, den  8. september kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus
Afdeling VIII, Drejergården onsdag den 8. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
Afdeling X, Rødlundparken onsdag, den 15. september kl. 19.00 i Næshøjcenteret
Afdeling XI, Odinsgården torsdag, den 9. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling XII, Thorsbjerg mandag, den 6. september  kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling XIV, Borum mandag, den 13. september kl. 17.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVI, Mølleparken tirsdag, den 14. september kl. 19.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVII, Højriisparken mandag, den 13. september kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling XVIII, Lyngby mandag, den 13. september kl. 15.00 i afdelingens fællesrum
Afdeling XIX, Bronzealdervænget mandag, den 13. september kl. 19.00 i Stenhytten 
Afdeling XXI, Hasselager torsdag, den 16. september kl. 19.00 i fælleshuset Hasselhøj 203
Afdeling XXII, Sonnesgade tirsdag, den 14. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIII, Skovhøj tirsdag, den 7. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Ikke bolighavende medlemmer torsdag, den 16. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler

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 EFTERÅRET 200 44
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GØR DET SELV MED KULØR
I Holmstrup sparer beboerne op til selv at vedligeholde deres bolig

IHolmstrup er det beboerne selv,
der står for at holde deres bolig i
pæn stand. Over huslejen sparer

de penge op til at male vægge, hvidte
lofter, lakere gulve eller sætte ny bord-
plade op i køkkenet.

Hos Ragnhild og Poul er der ingen
tvivl om, at den såkaldte B-ordning giver
en stor frihed til at sætte sit eget præg på
boligen. Man kan vælge farver på vægge-

ne og indrette sit køkken, så det passer
til det behov, man nu engang har.

Ragnhild og Poul har de seneste ti år
boet i en 4 værelses lejlighed på 85 m2 i
Holmstrup. Ragnhild er pensionist og
bruger det meste af sin tid på quiltning
og patchwork samt pleje af hendes
usædvanligt store samling af Hoya-plan-
ter – også kaldet voksplanter. De mange
blomster fylder godt op på glashylder
foran vinduerne og i små drivhuse. I alt
275 forskellige Hoya-planter har hun her-
iblandt flere sendt direkte fra Hawaii.
Poul arbejder som postbud.

»Det gode ved B-ordningen er, at man
hele tiden kan holde sin bolig pæn,« siger
Ragnhild, der viser rundt i lejligheden,
hvor vægge, karme og døre netop er ble-
vet malet. Væggene i en lys farve, og
dørene er gået fra grå til en flot blå. Ma-
lerarbejdet har Ragnhild og Poul selv
stået for. Under B-ordningen er det til-
ladt, at beboerne selv tager malerrulle og
pensel i brug, så længe det bare er
»håndværksmæssigt forsvarligt« – det vil
sige, at arbejdet er gjort ordentligt og ser
pænt ud.

Beboerne i Holmstrup betaler hvert år
31 kr. pr. m2 til B-ordningen. For Ragn-
hild og Poul bliver det til 219 kroner om
måneden, som de betaler over huslejen.
På et år er der sparet lidt over 2600 kro-
ner op. Det kan hurtigt løbe op, og i
løbet af bare fem år vil de have 13.000
kroner til at sætte deres lejlighed i stand
for.

»Fordelen ved B-ordningen er, at hvis
man ellers passer sin bolig godt og hol-
der den i pæn stand, så risikerer man ik-
ke at få en stor regning til istandsættelse,
når man skal flytte fra lejligheden,« siger
Ragnhild, der sætter størst pris på de æn-
dringer, som de har fået lavet i køkkenet.
Her er køleskabet blevet flyttet, så der er
blevet plads til flere køkkenskabe. Der-
udover er der sat en ekstra køkken-
bordsplade op. 

»På denne måde har vi fået et køkken,
hvor der er mere plads til både vores
køkkenting men også mere bordplads,
som vi havde brug for,« siger Ragnhild.

De nye køkkenskabe og bordplade har
de selv sat op, men inden de gik i gang
havde de varmemesteren på besøg, så
han kunne sige god for deres planer. 

»Her i Holmstrup kan vi gøre, hvad vi
vil, så længe vi holder os indenfor de
rammer, der sikrer, at en ny beboer kan
flytte ind i en bolig, der ser
ordentlig ud. Det er derfor
altid en god idé at snakke
med varmemesteren, in-
den man går i gang.«

At man i Holmstrup må gøre, hvad
man vil, sætter selvfølgelig også sit præg
på væggene i bebyggelsen, der ofte må
en tur under malerrullen, når en ny be-
boer flytter ind og gerne vil have en ny
farve på væggene. Hvis der ikke er
penge nok på B-kontoen må beboeren
finde sig i at sove i et grønt eller rødt so-
veværelse, indtil der er sparet penge op
til maling.

»Det er vilkårene, når beboerne selv
må bestemme, hvilken farve der skal
være på væggene si-
ger Ragnhi

På Brabrand Bolig-
forenings hjemmeside

www.brabrand-bolig.dk
kan du læse mere om B-
ordningen samt de regler,
der gælder for de enkelte
afdelinger.

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen
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EN SOLID HÅND PÅ RATTET
Portræt af foreningsbestyrelsesmedlem Morten Fich

Brabrand Boligforening er en af
de få boligforeninger, der forstår
at sætte præg på debatten og bli-

ve landskendt for sine holdninger. Det
skyldes ikke mindst en foreningsbesty-
relse, der foretrækker at have en solid

hånd på rattet, og som ikke bare er ind-
stillet på at gøre, hvad der bliver sagt.

Morten Fich har siden 1998 været med-
lem af foreningsbestyrelsen i Brabrand
Boligforening – en syv mand stor besty-
relse, som har det overordnede ansvar

for, at boligforeningen bliver administre-
ret efter gældende regler. Foreningsbe-
styrelsen har ansat en direktør, der fore-
står den daglige drift, og som ansætter
den administration, der er nødvendig for
at løse opgaven.

• Foreningsbestyrelsens opgave er
blandt andet at tænke i de mere over-
ordnede baner for dermed at sikre bolig-
foreningens fremtid.

Det sker gennem dialog og deltagelse i
samfundsdebatten, så der åbnes mulig-
hed for en fornuftig politisk udvikling,
der kan sikre boligforeningen gode ud-
viklingsmuligheder. 

»For os som bestyrelse er det meget til-
fredsstillende, når indsatsen indimellem
bærer frugt, og vi får påvirket udviklin-
gen,« siger Morten Fich.

Nogle beboere vil måske mene, at det
lyder lidt for teoretisk og stille spørgsmål
ved, hvad sådan en bestyrelse egentlig
laver udover bare at føre dialog til mø-
der.

Dialogen skaber i første omgang ikke
noget konkret, men den er et vigtigt led
i den proces, der skaber resultaterne. 

Konkret har den politiske linie ført af
bestyrelsen i Brabrand Boligforening
blandt andet resulteret i dannelsen af aar-
husbolig – et fælles udlejningssamarbejde
mellem 6 boligforeninger i Århus på en
fælles portal på Internettet. 

Derudover er løsningen for Gellerup
Badet et konkret bevis på, at den politi-
ske dialog og en standhaftig bestyrelse,
der ikke bare makker ret over for kom-
munale politikere, har en effekt.

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

Foto: Hans Grundsøe

Det arbejdende beboerdemokrati

I de kommende numre af Skræppebladet sætter foreningen
fokus på det arbejdende beboerdemokrati, så beboerne får et
indblik i, hvad de folkevalgte i foreningsbestyrelsen laver. 
Brabrand Boligforenings foreningsbestyrelse har det over-
ordnede ansvar for boligforeningen. 
Bestyrelsen har syv medlemmer valgt på repræsentantskabs-
mødet:

• Jesper Pedersen, formand
• Henning Woller, næstformand
• Morten Fich
• Rene Skau Björnsson
• Hartvig Vendelboe
• Søren Løkkegaard
• Herman Nielsen

Suppleant er Edvin Juhl.

Første artikel i serien om bestyrelsen er et portræt af 
bestyrelsesmedlem Morten Fich. 
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»Vi sad reelt med et konkursbo i svøm-
mehallen, og så endte vi med både at
kunne bevare svømmehallen og få en
multihal,« siger Morten Fich.

Morten Fich startede sin politiske karri-
ere i afdelingsbestyrelsen i Gelleruppar-
ken; men fik efter et år en post i for-
eningsbestyrelsen, hvis medlemmer bli-
ver valgt på det årlige repræsentant-
skabsmøde i maj.

Arbejdet som bestyrelsesmedlem tager
sin del af fritiden. I nogle perioder er det
måske op til 20 timer på en uge, der bli-
ver brugt til bestyrelsesarbejde, som om-
fatter: bestyrelsesmøder, eksterne møder,
e-mails og gennemgang af alt det materi-
ale, der er nødvendig for at være grun-
digt orienteret om, hvad der sker i bolig-
foreningen og samfundet generelt – refe-
rater, rapporter, aviser og tv.

»Du skal som bestyrelsesmedlem kun-
ne se helhederne og have en generel for-
ståelse for, hvordan det politiske system
fungerer, og så skal du være velorienteret
om, hvad der sker på det landspolitiske
område, fordi det jo kan få konsekvens
for boligforeningen og beboerne,« siger
Morten Fich, der her især tænker på de
ændringer, som regeringsskiftet i sin tid
betød for den almene boligbevægelse.
Bygherrerollen kom i udbud, hvilket har
fået stor betydning for det almene byg-
geri samt Regeringens forslag om at sæl-
ge de almene boliger.

»Vi oplever i dag en langt større kon-
kurrence fra andre boligformer især ejer-
boligen, og her skal vi som bestyrelse i
samarbejde med den administrative le-
delse hele tiden være på forkant, så vi
kan sikre os en plads på markedet,« siger
Morten Fich, der har den klare overbe-
visning, at det at have en bolig er en me-
get fundamental ting her i tilværelsen. Så
fundamental at han ikke ser nogen grund
til, at nogen skal tjene på det.

»Vores grundlæggende fundament i
den almene sektor er, at vi bygger profit-
fri boliger, og det skal vi gerne blive ved
med.«

Morten Fich ser dog også muligheder i
en løsrivelse fra den offentlige støtte, der
følger med det almene byggeri. En løsri-
velse, der vil give mere frihed til at byg-
ge endnu bedre boliger. Dertil kommer
ønsket om at slippe fra de mange regler,
der styrer og indskrænker de områder,
som boligforeningen må beskæftige sig
med. 

»Man kunne blandt andet forestille sig
et driftssamarbejde blandt en gruppe af
boligforeninger. Et samarbejde, der kun-
ne gøre servicen billigere til glæde for
beboerne. En anden mulighed er, at vi
kunne sælge/tilbyde vores ekspertise in-
denfor drift og service – eksempelvis
kunne en kommune købe boligadmini-
stration hos os, men som det er i dag, til-

lader reglerne ikke denne type virksom-
hed,« siger Morten Fich. 

I kraft af sin rolle som bestyrelsesmed-
lem i Brabrand Boligforening er Morten
Fich også repræsenteret i eksterne sam-
arbejder. Han er medlem af politisk ud-
valg i Vestsamarbejdet, sidder i repræ-
sentantskabet for aarhusbolig, og så er
han netop valgt som kredsrepræsentant i
BL´s 5. kreds. Samarbejdet mellem bolig-
foreningerne er for Morten Fich et sær-
deles vigtigt område.

»Som boligforening bør man prioritere
samarbejdet med andre boligforeninger
højt, så man ikke isolerer sig i selvtil-
fredshed. Hver boligforening mener jo,
at den er den bedste. Men gennem sam-
arbejdet får man inspiration og modspil.
Nogle er bange for at miste deres identi-
tet i fællesskabet, men tværtimod er det
gennem samarbejdet, at man bliver be-
kræftet i sin identitet,« siger Morten Fich,
der betragter aarhusbolig som et godt
bud på et fremskridtsorienteret samarbej-
de. 

Til gengæld er det lidt sværere at holde
liv i beboerdemokratiet, hvor det bliver
mere og mere vanskeligt at skaffe aktive
beboere. 

»Det kan enten være fordi, det går godt
og beboerne er glade og tilfredse. Eller
så er den manglende interesse sympto-
matisk for tiden, hvor folk bliver mere
og mere individualister. Man kan i dag si-
ge, at vi er gået fra at have medlemmer i
en forening til mere at have kundeorien-
terede forhold, hvor de individuelle krav
hos den enkelte beboer tæller mere end
fællesskabsfølelsen og solidaritet,« siger
Morten Fich, der udover bestyrelsesar-
bejdet passer et job som informations-
medarbejder ved AF´s regionskontor. På
hjemmebanen trives han som beboer i
Holmstrup efter at have boet en del år i
Gellerupparken. Et boligområde, som
fortsat har hans opmærksomhed og be-
styrelsens generelt. Et nedsat Gellerup-
udvalg under bestyrelsen har til formål at
finde løsninger på de problemer, der
præger Gellerup-området såsom krimina-
litet og manglende integration.

»Problemerne i Gellerup er spændende
men også tunge, og det er en stor udfor-
dring politisk at få det til at fungere, hvil-
ket vi kan konstatere, at det ikke gør i
dag. Som foreningsbestyrelse har vi en
overordnet forpligtelse til at gå ind i pro-
blematikken.«

Denne forpligtelse betyder blandt an-
det lobbyarbejde inden for det netværk
af forbindelser, som bestyrelsen har både
til kommunal- og folketingspolitikere.
Det er her bestyrelsen sætter sit præg på
udviklingen og dermed får sat en solid
hånd på rattet, så boligforeningen kører
den rigtige vej. 

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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OM DET VRØVL AT (VILLE)
INTEGRERE OPPEFRA OG POLITISK

Flygtninge og indvandrere som kamptema i politik

Idecember 2003 fremlagde Århus
Kommune sit materiale om Inte-
gration og bosætning til debat i

byrådet, og i maj måned 2004 fremlagde
regeringen så som opfølgning sin færdi-
ge(!) STRATEGI MOD GHETTOISERING.
I Århus var der én politiker, som gen-
nem eget dagligliv kendte til problemer-
ne, og han havde valgt at fraflytte en
ghetto for at få ordentlige skoleforhold
for egne børn og ikke mere blive moppet
som »for dansk«. Regeringens strategi
bærer præg af end ikke at ha´ bare sådan
en enkelt indblandet med i sagen.

DET OVERORDNEDE OG DET
NÆRE 
Vi var tre fra boligforeningen, som fik fo-
retræde for det berørte udvalg i Århus
Kommune, og her fremlagde vi (på 10
minutter og efter 15 års optagethed af
ghettoforholdene!) vores holdning til
kommunens meget overordnede forslag,
som vi fandt ubrugelige, samt overvejel-
ser om, hvordan en anden tilgang ville
være at foretrække for os i områderne.
Denne anden tilgang ville fokusere på
menneskene og menneskenes aktuelle
vanskeligheder, som vi har et relativt
godt kendskab til. En del af menneskene
og især deres valgte repræsentanter ville
så komme i fokus, og det vil være nød-
vendigt for at bedre forholdene både for
danskere, flygtninge og indvandrere.

Ganske elementært må vi fokusere på
og derfor starte med dagligdagen.

Opgaven i en ghetto er som ellers i
samfundet:

At leve dør om dør på de (relativt go-
de) betingelser, der nu engang er, og så
hen ad vejen (prøve at) reducere ubeha-
geligheder og affinde sig med andres til-
stedeværelse og skåne (helst forbedre og
»sikre«) de skrøbelige eksistensvilkår. (vo-
res punkt 1)

For et par år siden var jeg rundt i et
ghettoområde, hvor jeg havde boet 25 år
tidligere, for at tilbyde nogle udlændinge
deltagelse i et seminar om at være flygt-
ning og indvandrer i Danmark. Jeg kom
til et område, hvor en sværm af dejlige
unger tågede larmende rundt under me-
get beskidte forhold og nærmest vandali-
serede opgange, hvor ham, jeg ville ha´

fat i, næsten havde fået brændt sin dør
igennem udefra. Jeg fik aldrig talt med
ham; men underholdt mig på en møgbe-
skidt trappe med et par af hans børn,
som i en time sludrede og sludrede og
kravlede rundt på mig, spørgende om alt
muligt på et flot dansk (forældrene var
somaliere), mens vi ventede på (den vist
nok sovende) far, som altså aldrig duk-
kede op.

Overgangen mellem disse forhold og
de noget større børn fører til det næste
punkt (2):

Larm, trusler, uordentlighed og uro
skræmmer værdifulde danskere, der kan
li´ at bo her, væk. Det er mange udlænd-
inge også kede af.

Værdifulde danskere kan lyde noget
mystisk; men betegner blot det arbejden-
de folk, som ofte fraflytter vores områder,
fordi de ikke orker larmen (manglende
nattesøvn er vel det værste). Det værdi-
fulde består også i at vise, hvor samfund-
ets rigdom, som ikke-arbejdende også
har del i, stammer fra.

Nu kommer der et punkt, som invol-
verer os danskere på en måde, som man-
ge ikke vil ha´ med at gøre. Og i udvalg-
et blev jeg da også korrekset for at vise
for stor forståelse for folk, som slår and-
re, der bare vil færdes fredeligt på ga-
den, ned. 

Mange unge arabere oplever en ret til
og nyder diffus aggression mod danske-
re, også i forlængelse af følt ydmygel-
se/manglende værdsættelse (fra storpoli-
tik til den daglige frustration, altså ret-
færdiggjort på det personlige og (internt)
sociale plan). (punkt 3)

Mange danskere gør sig det for let ved
ikke at bruge gængs psykologisk-pæda-
gogisk forståelse og lidt indføling til at
forstå (ikke acceptere; men forstå!) det
voldsomme og for dem nedværdigende
pres, som muslimer udsættes for af krist-
ne og jøder – altså amerikanere, englæn-
dere, danskere (!) og israelere. Jeg er ik-
ke selv religiøs; men kan da se det og se
i medierne den frygtelige glæde ved ho-
verende at fremvise ydmygelsen af »de
andre«. Det går langt ud over det reli-
giøses område: Den, der har den største
kanon, finder det herligt at pløje den
gennem forsvarsløse »andre« og at frem-

stille sin heltedåd for offentligheden. Så
uhyrligt er det! Hvordan kan nogen fore-
stille sig, at de, der oplever, at det er de-
res, som det går ud over, skal kunne for-
blive indfølende over for andre menne-
sker, som mere eller mindre har andel i
det – eller som det bare går godt og der-
for er værd at berøve i det små, når man
nu kan og desværre ikke har den største
kanon?

Vi kan i bestyrelsen i boligforeningen
både snakke med udenlandske beboere
om det her og om vores oplevede nød-
vendighed af at opsige lejemål for de fa-
milier, hvis unge mennesker overfalder
andre beboere (aktuelt gamle og svage),
og derfor må finde andet bosted for at gi´
vores andre beboere ro. At være ind-
blandet i sådanne problemer giver men-
neskelig forståelse og (delvis) samhørig-
hed, og disse forhold prøver vi at fast-
holde trods udenforståendes aktuelle pi-
sken i rørte vande.

Vores fjerde punkt i det nære drejede
sig om skolen i sådan et ghettoområde,
og to af os tre havde tidligere flyttet vo-
res børn fra de lokale skoler, da vi fandt
det uforsvarligt at la´ børnene fortsætte
og var aldeles sikre på forståelse hos an-
dre danskere og mange indvandrere for,
at det endog var lovlig sent, vi gjorde
det:

Skolepolitikken bliver i denne sam-
menhæng umulig, da forudsætningen for
at være i skole sammen med andre under
godtagne normer ikke er til stede (som i
foreningslivet i øvrigt). (4)

Så kommer det prekære tema krimina-
litet, som vi selvfølgelig også havde op-
pe. Århus Kommune udviser 0-tolerance
over for unge kriminelle (sikkert alle, ik-
ke kun udlændinge), og det er en sag
mellem kommunestyret og politiet. I det
nære er vi meget mere interesseret i
mindre træk på lokalt politi til hoved-
stadsopgaver (topmøde, bryllup o.l.), så
der er betjente, når vi har små men ab-
solut hjælpkrævende problemer uden for
døren. Men desværre lyder beskeden of-
te (oplevet som næsten altid): Afspadse-
ring eller i København! I får ikke hjælp!

Der skal ikke snakkes store ord (nulto-
lerance til eksempel) men følges op kon-
kret med hurtig indskriden (SSP som

AF HERMAN NIELSEN
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hjælp lokalt til eksempel) ved bande-
hærgen, indbrud, overfald, trusler og vild
knallertkørsel. (vores punkt 5) 

På et netop afholdt debatmøde i den
lokale ghetto Gellerupparken var der et
illustrativt eksempel på, hvordan en dan-
sker og en udlænding kan bekræfte hin-
andens fordomme om kriminalitet og
køre derudaf uden at høre på hinanden
og snakke sammen. Ved en skatterazzia i
den lokale Bazar Vest havde politiet af-
sløret omfattende fusk og ulovligheder.
Den lokale politiker bruger så sagen til at
klandre de udenlandske forældre for at
være dårlige forbilleder for deres børn,
og det er i hans forståelse et centralt te-
ma i ghettoproblemerne. En lokal tillids-
mand og udlænding fortæller så en tilste-
deværende folketingspolitiker, at han
selv er skyld i det ved at ha´ nedsat bo-
ligsikringen – og folk skal jo dog leve! I
almindelighed får vi snakket meget bed-
re sammen lokalt, men virkeligheden har
selvfølgelig problemer og opgaver, hvor
snak ikke er nok. Men noget snak giver
altså nye problemer…

VORES SIDSTE PUNKT ER SÅ HER:
I ghettoområder kan udlændinge »flygte«
fra Danmark, og derfor er integrations-
snak vrøvl. Ingen kan tvinges til integra-
tion, men integration kan gøres attraktiv.
Yderligere kan samfundsmæssige segre-
gationsmekanismer modarbejdes politisk,
og det skulle politikerne interesse sig for.
(6)

Igen er to af os tre berørt, fordi vi er
fraflyttet Gellerupparken og dermed selv-
følgelig har bidraget til den ensidige be-
boersammensætning dér. Nu prøver vi
på at få noget debat om de forsøg på
løsninger, som glider uden om de berør-
te beboere og dermed skaber aggressio-
ner i stedet for opmuntring ved forsøg på
afhjælpning af oplevede problemer.

LAD OS ALTSÅ TALE SEGREGATI-
ON!
Lars Hulgaard har i en fin artikel i Social-
politisk redegørelse 2000 (Regering-
en/Socialministeriet) skrevet om social
kapital som »ressourcer, der opstår gen-
nem relationer baseret på netværk, nor-
mer og tillid«. Det har udlændingene i
stort omfang i de forskellige etniske
grupper i ghettoerne. Så meget at mange
danskere ikke bryder sig om det. Hvad
kommer det os ved, kan man spørge? Er
vi misundelige på varme, indbyrdes fø-
lelser i et egocentreret konkurrencesam-
fund? Lars Hulgaard har så en differenti-
ering mellem afgrænset social kapital
(varmen og trygheden i ghettoen blandt
sine egne) og brobyggende social kapi-
tal, som er de svage bånd til bekendte,
som giver mulighed for liv og arbejde i
andre sammenhænge (»at komme videre«
eller leve mere alsidigt). Og så kommer
denne flotte, korte tekst, som kan være
os alle en forståelseshjælp frem for aktu-
elt igen at hakke på flygtninge og ind-
vandrere:

»Den brobyggende sociale kapital har
således en stor, men til dels upåagtet be-
tydning, idet den foregår via institutio-
ner, som går på tværs af tætte fællesska-
ber mellem »lige« mennesker. Brobyg-
gende social kapital opstår ikke af sig
selv, men kan saboteres eller befordres af
offentlige tiltag. Den danske velfærdsmo-
del har historisk set udfoldet sig omkring
en kollektiv investering i den brobyg-
gende sociale kapital. En kapital som
imidlertid kan sættes over styr gennem
polarisering og adskillelse i samfundets
bærende institutioner (arbejdsmarked,
boligområder, kultur og dannelse). Hvis
overgangen til det postindustrielle sam-
fund understøttes af middelklassens til-
bagetrækning fra væsentlige kollektive
institutioner, opstår risikoen for en und-
erminering af den brobyggende sociale
kapital.«

Bertel Haarder, der står for REGERIN-
GENS STRATEGI MOD GHETTOISE-
RING, bør fokusere på midler, der mo-
dererer den almene segregation – altså
mere lighed i livsmulighederne i sam-
fundet – og så overlade den mellemmen-
neskelige integration til de spontane livs-
ytringer udfolden sig over tid. Haarders
fortid i folkehøjskolen gør, at han også
godt ved det. Også at han bør samtale
med de indblandede frem for at tromle
hen over hovedet på dem/os.

NYE ANSATTE I BOLIGFORENINGEN

Savas Akinci er d. 1. juni
ansat som gårdmand i Gel-
lerupparken. 

Eigil Andersen er d. 1. sep-
tember ansat som gård-
mand på Thorsbjerg og
Odinsgård

Ahmad Ali El-Ahmad er ansat
som uddannelsesguide med
det formål at yde rådgivning
og vejledning af unge og deres
forældre om valg af relevant
uddannelse. Ahmad har sam-
men med den anden uddan-
nelsesguide Iman Yacoub kon-
tor i Vejledningscentret på
Dortesvej 23. 

Henrik Høg Thomsen er
d. 15. juni ansat som gård-
mand i Gellerupparken. 
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GELLERUP ER SATELLIT 
I FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 

To billedkunstnere flytter ind i Gellerup under Festivalen Minority Report, 
der udfordrer intolerancen i dagens Danmark 

Fra den 25. september og en
måned frem finder festivalen Mi-
nority Report sted i Århus og om-

egn, og det er blandt andet med Gelle-
rupparken som en af festivalens mange
satellitter. 

Med 116 deltagende kunstnere fra he-
le verden - billedkunstnere, filmfolk, for-
fattere, politikere, kulturorganisationer,
græsrødder, erhvervsfolk og mange flere
- vil Minority Report gerne være en
sprudlende tænketank, hvor modsatret-
tede stemmer kan mødes, og der kan rej-
ses nye uventede spørgsmål.

Gennem den sidste måneds tid har
kunstnergruppen Nynne H. Pedersen og
Nikolaj Kilsmark boet i en lejlighed på
Lottesvej. De har valgt Gellerupområdet
som specifikt arbejdssted i forbindelse
med projektet »Mediebilleder fra Geller-
up«, hvor de vil diskutere og kortlægge
medierepræsentationen af Gellerup og
forskellige befolkningsgrupper i områ-
det.

Resultatet af interviewene og portræt-
terne af de mange forskellige Gellerup-
borgere vil kunne opleves i forbindelse
med festivalen.

HVORFOR INTOLERANCE
De fire ophavskvinderne bag Minority
Report, Trine Rytter Andersen, Kirsten
Dufour, Tone O. Nielsen og Anja
Raithel, har ønsket at undersøge bag-
grunden for den mere udtalte intoleran-
ce over for og blandt etniske minorite-
ter i Danmark.

Ved at brede emnet ud i et internatio-
nalt og interdisciplinært felt, håber de at
høste vigtige erfaringer og betragtninger
fra omverdenen. Og det er udstillingens
mål at indkredse begrebet intolerance
for dermed at åbne op for en engageret
og en anderledes diskussion af multi-
kulturalisme og sameksistens.

DEBAT I YGGDRASIL
Festivalen har arrangeret flere forskellige

debatmøder. Et finder sted i Gellerup i
Beboerhuset Yggdrasil, søndag den 3.
oktober fra klokken 17 – 19. Overskrif-
ten for debatmødet er »Er Danmark et
multietnisk samfund?«

Det er en debat-workshop, der styres
af formanden for Multikulturel Fore-
ning, Rabih Azad-Ahmad.

Han er ligeledes på banen dagen for-
inden i Ridehuset, hvor debatmødet
hedder »Etnisk intolerance – en ny
dansk folkesygdom?«

Her deltager journalist og forfatter
Helle Merete Brix, skuespiller og perfor-
mancekunstner Ellen Nyman, næstfor-
mand i Dansk Folkeparti Peter Skaarup
og Helle Stenum, der er forkvinde for
den anti-xenofobiske organisation miX-
europe. Her er det Rabih Azad-Ahmad,
der leder debatten, der foregår fra klok-
ken 15 – 19 i Ridehuset, Århus.

Yderligere oplysninger om Minority
Report kan fra 15. september læses på
www.minority-report.dk

4 - GELLERUPPARKEN

SANKTHANSBÅL 
DRUNKNEDE I REGN

Snobrødene blev dog en succes, og heksen blev sendt af sted med hjælp af benzin

For første gange i flere år havde af-
delingsbestyrelsen invitereret be-
boerne til Sankthansfest i Gelle-

rupparken. Men de tunge våde skyer trak
desværre hele dagen ind over Århus og
resten af Danmark, og selv om solen
endelig kiggende frem først på aftenen,
så det var så godt som umuligt at få en
enkel lille kvist til at fange an, da tænd-
stikkerne blev strøget.

Der var ikke mødt ret mange voksne
frem på boldpladsen neden for Kælke-
bakken, men det våde vejr kunne ikke
holde de små børn væk - mellem 60 og
80 af slagsen stod klar til at bage snobrød
og se på hekseafbrænding ved 20.30-ti-
den.

Det stort anlangte bål var ellers blevet
pyntet med den smukkeste grimme heks,

der var fremstillet af de unge piger i Na-
boskabernes mandagspigeklub. Og hek-
sen var blevet udstyret med en håndfuld
heksehyl i lommen. 

Et par initiativrige unge mennesker vil-
le ikke skuffe de mange børn, så der
blev fluks hentet en dunk benzin, som
blev stænket ud over bålet. De mange
børn blev placeret i behørig afstand af
bålet, inden tændstikken til sidst blev
strøget, og der med et stort ppppuuu-
hhhfff… hurtigt gik ild i bålet. Desværre
døde flammerne ud næsten lige så hur-
tigt, som de var født. Men heksens tørre
tøj nåede der dog lige at gå ild i, så lidt
hyl og bål fik børnene dog med, inden
de kastede sig over snobrødsdejen, som
Kontaktstedet havde medbragt til bålfest-
en. Heldigvis lykkedes det at få god ild i

de medbragte grillkul, så alle børnene
nåede at få bagt et dejligt snobrød, inden
Sankthans-aftenen var slut.

Helle Hansen
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SANKTHANS I SØVANGEN
Varme og social hygge trods vejret

At vejrprofeterne ikke er »til at li-
de på«, fik vi et ikke helt u ven-
tet bevis på, da Søvangens be-

boere havde forberedt sig til den årligt
tilbagevendende Sankthans-aften.

Hele dagen op til selve Sankthans-af-
ten havde vejret været overskyet med
spredte regnbyger tilsat en ikke indby-
dende brise til let kuling. Meteorologerne
havde da også forudsagt en døgnpro-
gnose lydende på konstant regn.

Selv vejret og udsigterne til det havde
heller ikke indbudt det store fremmøde
på bålpladsen. En lille halv snes stykker
var mødt op trofaste over for traditionen
med paraplyer.

Bålet blev tændt, og mens det spora-
disk ulmede, gjorde de fremmødte deres
bedste på midsommervisen i divergeren-
de tonestyrke.

Og så efter tredie vers forsvandt skyer-
ne, aftenens stjerner begyndte svagt at
blinke fra deres våde skjul, og det tænd-
te bål fik med ét ildkraft, så der skabtes
både varme og social hygge. Inden mid-
sommervisen var sunget til ende, var de
fremmødtes antal på over de 50

En udklædt papirsdukke agerede heks,
og blev som traditionen bød kastet på
bålet, som derved fik næring til at sende
hende til Bloksbjerg på nogle velplacere-
de »heksehyl«.

Efter bålafbrændingen var der salg af
øl og uddeling af pølser til ristning på
pinde fordelt til glæde for de mange
børn, som var mødt op, og for hvem af-
tenen både blev lun, tør og hyggelig.

Mon så det har været på grund af sam-
klangen i Midsommervisen, eller hvem
ved·

Et ved man i hvert fald. Meteorologer-
ne har et markant fællestræk med politi-
kerne: De er ikke til at stole på, og så
kan ingen af dem spå om konsekvenser-
ne af deres forudsigelser.

Peter Kjellerup Hansen

Lær at tale dansk sammen med andre kvinder
Kvinder kan mødes to gange om ugen og træne dansk

ACFC og Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Århus startede mandag den 9. august med tilbud om samtale med seks
danskere, der kan hjælpe kvinder med at forbedre eller lære det danske sprog til brug i hverdagen.

Det foregår mandag og onsdag fra klokken 19-20.30 ved Legepladsen, Dortesvej 47 i Gellerupparken. Mere information kan
fås hos Maj-Britt på telefon 6093 2578 eller Imad på telefon 8625 1576

/SAD

VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE 
I SØVANGEN

Renoveringen begynder allerede efter sommerferien

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 2
»Søvangen« besluttede på sit be-
styrelsesmøde 10. august, at

iværksætte renoverings- og vedligehol-
delsesarbejde for 2004 efter indhentning
af forskellige tilbud.

Primært skulle disse omfatte lakering af
indgangspartier og kælderdøre, maling af
udhuse på Brabrand Skovvej og maling
af gavlene på beboelseshusene samme-
steds

Senere vil der blive udført malerarbej-
de på klyngehusene og samtlige beboel-
seshuse på Brabrand Skovvej.

Som ekstraordinært  arbejde er det be-
sluttet, at der skal etableres ovenlys på
boligblokkene, udhusene på Brabrand
Skovvej skal beklædesm og to trapper til
kældre og én trappe til Brabrand Sko-
vvej skal renoveres.

Endelig skal affaldsrummene til klyn-
gehusene renoveres.

Ovennævnte vil blive påbegyndt alle-
rede efter sommerferien.

Peter Kjellerup Hansen

4 - GELLERUPPARKEN

2 - SØVANGEN
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PETANQUEBANEN ENDELIG INDVIET
Tra-tra-ra!

Petanquebanen på Toveshøj er
blevet indviet i strålende sol-
skinsvejr af Inga og Elmer Bech,

Birgit og Bent Hansen, Jørn Frandsen og
Søren Løkkegaard – og så behøvede vi
ingen kongelige. Vi delte os i to hold
som begge meget retfærdigt hver vandt
en spilleomgang.

Åh!

Spillet lignede langt fra det spil jeg i
sommer var vidne til på en camping-

plads i Geneve
for vi er alle
nybegyndere,
men vi morede
os selvfølgelig
desto kosteli-
gere over alle
skæverne. Ba-
nen havde nu
en del af skyl-
den for pudse-
løjerlighederne
for den har si-
ne steder nogle
bløde felter
som kuglerne
helt gik i stå i.
Efter dysten
hentede Elmer
is som vi kun-
ne køle os af med i heden.

TOVESHØJ I GRUS OG STØV PÅ
SØNDAGE
Banen ligger lige ved asfaltbanen ved La-
den. Der er forleden blevet sat et højt
hegn op mellem de to baner så faren for
at vi får en fodbold i nakken, skulle være
lille. Snart sættes der også en bænk fast
lige nord for grusbanen. Vi tilstræber at

spille søndag eftermiddage klokken et,
og alle interesserede er selvfølgelig vel-
komne – også på alle mulige andre tids-
punkter.

Søren Løkkegaard

INDBYDELSE
Til sensommerfest i Tousgårdsladen Lørdag d. 18/9-2004 kl. 18.00

Menu:
Rejecocktail med flûtes
Oksetyndsteg med årstidens grøntsager og kartofler
Is med frugter
Kaffe og småkager

Hyggemusik under middagen og efterfølgende til dans.

Prisen for dette enestående arrangement er 75 kr.
Øl, vin og vand købes til sædvanlige priser.

Billetter kan købes ved bankospillet i Tousgårdsladen, onsdage kl. 16-17.
Samt torsdag d. 2/9 og torsdag d. 9/9 kl 16-18 i Tousgårdsladen.

Tilmelding senest den 10/9.

På festlig gensyn
Arrangørerne, afd 5

5 - TOVESHØJ
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SOMMERFEST I HOLMSTRUP
Festen varede til den lyse morgen

Sommerfesten i Holmstrup har
som sædvanlig været en stor op-
levelse. Den varede fra lørdag

14/8 om morgenen til den næste mor-
gen. Den startede med stort fælles mor-
genbord i midterarealet mellem blokke-
ne. Derefter var der fodboldturnering og
alle mulige aktiviteter for børnene. Der
var boder, så deltagerne kunne få stillet
sulten og tørsten. Om aftenen spillede-
Hanzi Tanzi Tanzkapelle op til dans i tel-
tet med musik fra 1960’erne. Det hele
sluttede af med diskotek til den lyse mor-
gen.

Jens Skriver
Foto: Lars Eg

6 - HOLMSTRUP
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NYE OMGIVELSER OG NYT NAVN
Smølfen har fået nye lokaler og får nyt navn

Børneaktiviteten Smølfen i
Holmstrup er flyttet hen i
Værestedets lokaler. Den skal

også have nyt navn. Der er kommet
mange forslag til et nyt navn, men der
er ikke valgt noget endnu. Så nu kal-
des den i daglig tale bare klubben.

Begge aktiviteter har til huse i en
stor 4-værelsers lejlighed med syd-
vendt altan.

Da, jeg var der, myldrede børn ind.
Der var legetøj til fælles brug, og der
blev stillet slik frem. Lisbeth, der er
en af de fem voksne, som arbejder fri-
villigt i klubben, fortæller lidt om flytnin-
gen, og hvordan den fungerer. »Vi må
bruge alle Værestedets lokaler undtagen
kontoret«, fortæller hun. »Til gengæld har
vi gjort det pænt på altanen. Legetøj bli-

ver taget med fra de gamle lokaler. Der
mangler at blive stillet Airhoci op i de to
inderste stuer«, tilføjer hun.

Børnene savner »klæde-ud tøj«. »Det
kan vi hente i Genbrugsen«, siger Lisbeth.

Det er meningen, at forældrene skal
inviteres op for at se, hvad der foregår
i aktiviteten.

»Det er det ikke alle, der ved«, mener
Lisbeth.

Aktiviteten er officielt en forening,
og der bliver opkrævet et symbolsk
kontingent. Der kan købes inventar og
legetøj for en bevilling fra FAS. I øvrigt
skal aktiviteten leve af omsætningen
fra fester. Der skal være mulighed for
at købe slik til børnene. »Vi er med til
at arrangere alle fester undtagen jule-
festen«, oplyser Lisbeth. »Beboerfore-

ningen giver sodavand, og vi får over-
skuddet. Hertil kommer frikadellesalg.« 

Jens Skriver
Foto: Lars Eg

6 - HOLMSTRUP

BØRNE- OG VOKSENMARKED
…med alt fra honning til julepynt

Butiksrådet ved brugsen
havde arrengeret det årli-
ge børne- og voksenmar-

ked den 30/7. Det var en stor suc-
ces. Der var rig lejlighed til at byt-
te legetøj eller købe nyt. De voks-
ne kunne købe alt muligt lige fra
honning avlet i Holmstrup til vide-
oer og julepynt.

Jens Skriver
Foto: Lars Eg
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SANKTHANS-AFTEN
Sankthans-festen fulgte traditionerne

Bboerne hyggede sig med fælles-
spisning indendøre, mens reg-
nen silede ned. Det holdt dog op

med at regne, da bålet skulle tændes,
men det var meget svært, at få ilden til at
fænge. En fik den geniale idé i stedet at

fyre nogle raketter af, inden ilden langt
om længe fik fat i bålet.

Merete Blicher holdt en manende og
utraditionel båltale.

Festen var arrangeret af Smølfen, Pen-
sionistklubben og Afdelingsbestyrelsen.

Det var, de sluppet godt fra, og alt gik,
som det skulle. 

Jens Skriver
Foto: Lars Eg

MERETE BLICHERS BÅLTALE

Årstidernes skiften på vores
nordlige breddegrad betyder, at
vi har fire årstider. Disse årsti-

der har altid påvirket vores herdagsliv
med alt, hvad det indebærer af både ar-
bejdsliv og fritidssysler, vores påklæd-
ning er også forskellig alt efter årstiden,
og det er rart og afvekslende.

I Stenalderen levede stammerne i fuld-
kommen harmoni i og med naturen, bå-
de når det gjaldt plante- og dyreliv. Livet
blev forandret, da man begyndte at op-
dyrke jorden og drev landbrug og be-
gyndte at drive handel.

Sankthans er den lyseste tid i hele året,
og nu skal afgrøderne modnes og i hus,
så der er forråd til den mørke vinter.

Kvinder i disse samfund udviklede en
stor viden om plantelivet og dets betyd-
ning for at lave medicin, urtete og kryd-
derier til maden. Den medicin de lavede
kunne både bruges indvortes og udvor-
tes.

Den mørke middelalder kastede en
tung skygge over Europa. De kirkelige
sorte præster begyndte at brænde både
kvinder og mænd på bålet, som besad
denne nyttige viden om naturen.

Denne kollektive viden forsvandt des-
værre.

Der sker gradvis en tæmning af natu-
ren på grund af blandt andet effektivi-
tetsjag og rationaliseringer. Så sent som i
det 20. århundrede begyndte man at bru-
ge plantegifte, som har ødelagt mange
skønne og nyttige planter. Vejgrøfterne,
som før var fulde af vilde blomster, kom
i tresserne kun til at bestå af græs. Jeg sy-
nes vi skal have et fint økologisk system,
hvor vi og naturen er i balance og fred
med hinanden.

I dag er det så Sankthans en somme-
rens og lysets fest, og i Norden kaldes
det midsommerfest. Der har de en stang
med en smuk krans, og der brænder de
ikke hekse af. Den tradition fik vi i Dan-
mark i sidste århundrede. Jeg synes vi
skal holde op med at brænde heksen af
til Sankthans.

I stedet skal vi sende en hilsen til Mo-
der Jord, som symboliserer naturens
kræfter og livskraften samt ønske glæde
for Jenneskene jordens børn. 

Foto: Lars Eg

6 - HOLMSTRUP
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MINDEORD
Mindeord om Rødlundparkens flagmand

Torsdag den 24. juni mistede
Rødlundparken sin trofaste og al-
tid punktlige flagmand Poul Erik

Poulsen.
Poul Erik døde pludseligt og uden var-

sel på en klar og rolig formiddag, som
var blevet brugt til at luge ukrudt op i
den altid velholdte have, hvor det nu var
blevet tid for et lille hvil sammen med en
god nabo. 

Aldrig er en officiel flagdag blevet
overset eller glemt, aldrig er nogen be-
boer gået forgæves med et ønske om at
få hejst flaget ved en privat mærkedag –
og sidst men ikke mindst – aldrig er
Dannebrog blevet glemt ved solned-
gangstide.

Vi vil savne Poul Erik og hans indsats
for Rødlundparken og dens beboere
gennem 11 år. 

Poul Erik blev 65 år og efterlader sin
hustru gennem 44 år, Birgit, sin datter og
svigersøn, 2 børnebørn – og ikke at for-
glemme den lille gravhund, Vicki. 

Æret være Poul Eriks minde

Afdelingsbestyrelsen Rødlundparken

TO NØDRÅB 
TIL BEBOERNE I AFDELINGEN

Hvem kunne tænke sig at hjælpe med at lave nogle aktiviteter her I Harlev?

Er der nogle forældre, der er in-
teresserede i at hjælpe til med
børneaktiviteter og komme med

nogle gode froslag dertil?
Vi er nogle, der gerne vil være med til

det; men vi skal være flere til at køre det
igennem, ellers må vi droppe det.

Film for børn 6-10 år og 7-14 år
Juletræ for børn i alderen 1-14 år

Så kom ud af busken og afleverer
idéerne og hjælp til arrangemeneter i
postkassen til:

Elna Djærnis
Rødlundvej 34 A

Finn Quist Særenses
Rødlundvej 268D

Så kontakter vi jer. Læg dog gerne
navn og adresse og eventuelt telefon-
nummer.

Vi er ligeså nogle, der sysler med at la-
ve en bankoaften en gang om ugen.

Hvor? Det har vi ikke på plads endnu;
men et eventuelt overskud fra banko-
spillet skal gå til aktiviteter i afdelingen.
Måske bliver det i Lillering Forsamlings-
hus. Hvem ved?

Med venlig hilsen initiativtagerne
Elna, Finn, Karina, Lillian og Torben

10 - RØDLUNDPARKEN

GENBRUGSPLADSEN
Kaj Kofod er atter at finde – nu sammen med en halvtidsmedarbejder

Genbrugspladsen for Holmstrup
Mark fungerer nu så godt som
tænkes kan. Kaj Kofod har gen-

optaget sit store frivillige arbejde, og
kommunen har ansat en medarbejder på

halv tid. Niels Jensen fra afdelingsbesty-
relsen i Holmstrup vurderer, at sorterin-
gen foregår meget bedre end tidligere.
Meget miljøfarligt affald som maling og
elektronik bliver nu sorteret fra.

Genbrugspladsen er åben mandag til
fredag kl. 6.00–18.00 og lørdag til søndag
12.00–14.00.

Jens Skriver

6 - HOLMSTRUP
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ANDEMOR PÅ BESØG
…og afdelingen blomstrer af liv

Nu er der sket noget dejligt her-
inde i midtbyen. I sommer har
vi haft besøg af en andemor og

hendes yndige 11 ællinger, jeg må nok
sige det er en stor flok, men hun spadse-
rede nok så flot rundt hernede blandt
beboerne i nogle dage, men hun mistede
desværre to, om det er en kat eller en ro-
vfugl der har taget dem ved vi ikke, men
efter nogle dage hos os, gik hun over på
den anden side af vejen til DSB’s arealer,
vi må så håbe hun er kommet ned til no-
get vand, som jo er deres rette element,
prøv at se det skønne billede af dem.

Vi har også fået lavet en pergola herin-
de, som vi håber på vi kan hygge os med
i sommer, hvis vi overhodet får noget
sommer, men lige nu tyder det på, at
sommeren endelig er kommet, det er jo
herligt. 

Vi fik også holdt Sankthans-aften med
bål og grillmad, selv om vejret ikke var
det allerbedste, men vi havde heldigvis
vores fælleshus, hvor vi i køkkenet kun-
ne grille vores mad. Senere klarede vejret
op, så vi kunne få tændt vores bål, så vi
fik en hyggelig aften med sange og bål-
tale, som blev holdt af vores afdelingsse-
kretær Bent Lund – det slap han godt
fra.

Der sker fler ting herinde i løbet af ef-
teråret, men mere om det senere. 

Med venlig hilsen
Bent Jensen, afd. 22

22 - SONNESGÅRDEN

Svar på læserbrev: Bøger uden hjul
Ruth M. Stryhn fra Holmstrup havde et læserbrev i Skræppe-
bladet nr. 5 under overskriften »Bøger uden hjul«.

Ruth M. Stryhn var forundret over, at Gellerup-området
skulle have to folkebiblioteker, når bogbussen i Holmstrup
blev lukket i april måned.

Det er korrekt, at der i lokalplanen for Multihallen er be-
skrevet, at den kan indeholde et folkebibliotekstilbud.

Hermed er ikke sagt, at der bliver etableret en egentlig bib-
lioteksafdeling. Tanken er ikke at have et lokalbibliotek, som
vi kender dem i dag, men at skabe et forsøg, som skal inde-
holde et virtuelt tilbud – et udstillingsvindue for bibliotekerne. 

Forsøget vil blive evalueret og erfaringerne inddraget i de
eksisterende biblioteker.

Rådmanden for Magistratens 4. Afdeling, Torben Brandi
Nielsen, har i øvrigt netop igangsat udviklingen af en egent-
lig bibliotekspolitik. Når den er drøftet og vedtaget, vil den
danne grundlag for en senere debat om indhold og struktur i
de fysiske biblioteker i Århus i fremtiden.

Med venlig hilsen
Chef for Lokalbibliotekerne

Birgit Lind

LÆSERBREVE

S K R I V E RL Æ S E R N E
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I foråret 2004 startede AGF Svømning
i samarbejde med Gellerupbadets Ven-
ner og Fritidsbutikken svømning i
Gellerup Badet. Med undervisning
både for børn og voksne, hold for
videregående og som noget nyt ud-
spring fra vipperne og endelig også
vandaerobic nu for både mænd og
kvinder.

»Vi er kommet rigtigt godt i gang, og
det ligner allerede en forening med
mange forskellige aktiviteter. Og det
skal der selvfølgelig bygges videre på,«
fortæller formanden for AGF Svøm-
ning, Knud Jørgensen.
»Den nye efterårssæson startede alle-
rede først i august, og vi håber i år at
kunne få endnu større hold, nu hvor
de tidligere begyndere nu også kan
svømme med på de øvede hold. Vi ser

også meget gerne, at de voksne delta-
gere tager del i foreningslivet og enga-
gerer sig og dermed bliver medbestem-
mende for udfoldelserne på vore
hold,« siger Knud Jørgensen. Han
oplyser, at udover den almindelige for-
eningssvømning, så deltager AGF
Svømning/Gellerup også i andre akti-
viteter som for eksempel den netop

overståede »Store Bade-legedag« lør-
dag den 21. august i forbindelse med
Gellerup Kulturuge.

Aqua-camp med svømning
på skemaet
I starten af svømmerferien holdt AGF
Svømning/Gellerup for første gang
AQUA-CAMP i Gellerup Badet. Og
det blev en rigtig flot succes. Der var
nemlig tilmeldt 20 drenge og piger til

AGF SVØMNING/GELLERUP HAR TAGET
HUL PÅ NY SÆSON I GELLERUP BADET

Masser af muligheder for både store og små for at lære at svømme i den lokale svømmehal

20 drenge og piger deltog i AGF Svømning/Gellerups første 
Aqua-Camp i Gellerup Badet.

Træningstider AGF Svømning/
Gellerup i Gellerup Badet 

i efteråret 2004 

Mandag 
16-17 »Krabberne« – svømning for

begyndere 
16.17 »Søhestene« – viderekomne

hold for børn
17-18 »Krabberne« – svømning for

begyndere 
17-18 Undervisningshold for voksne
18-19 Undervisningshold for voksne
18-19 Aqua-aerobic (vandgymnastik

for kvinder og mænd)

Onsdag
BEMÆRK at onsdage KUN er for

kvinder.
16-17 »Krabberne« – svømning for

begyndere 
16-17 »Søhestene« viderekomne

hold for børn
16.30 – 17.30 Hold for overvægtige

piger (pris 120 kroner)
17-18 »Krabberne« – svømning for

begyndere 
17-18 Undervisningshold for voksne
18-19 Aqua-aerobic (vandgymnastik)

Torsdag
16-17 Udspring for børn og voksne

Lørdag
11-12 Genopfriskningshold for voks-

ne

Priser indtil til juleferien:
Børn: 275 kroner (søskenderabat der-
efter 200 kroner)
Voksensvømmere: 400 kroner -
Aqua-aerobic: 425 kroner

Hele programmet står også på AGF´s
hjemmeside: www.agf.dk 
AGF/Svømning Gellerup er støttet af
Urbanprogrammet, Fritidsbutikken
og Gellerupbadets Venner
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sommersvømmeskolen, hvor der hver
dag en hel uge igennem fra klokken ni
om morgenen til hen midt på efter-
middagen var masser af tilbud om
aktiviteter i vandet. 
For de 20 børn, der deltog i Aqua-
campen bød ugen også på en udflugt
til Moesgård Strand, hvor livredderne
gav en flot opvisning i livredning i
sandet.

-hm

Den ene dag tog svømmeskolen på tur til Moesgård Strand, hvor livreddererne
gav en opvisning i, hvordan man yder førstehjælp ved drukneulykker.

IDRÆTSFORENINGEN INTERFEMINA
Gymnastik for kvinder
i Nordgårdhallen 
Efterår 2004
Idrætsforeningen InterFemina byder
velkommen til en ny gymnastiksæson
for kvinder.
Sæsonen starter søndag den 5. sep-
tember og fortsætter indtil juleferien. 
I efteråret har vi to søndagshold. Fra
14-15 er det muligt at have børn med
i hallen.Holdet fra 15-16 er for kvind-
er, der ønsker at mærke sin puls og få
sved på panden.
Tirsdag klokken 17 - 18
Søndag klokken 14-15* 
Søndag klokken 15 - 16
Træning 1 gang om ugen koster 125
kroner 
Træning 2 gang om ugen koster 200
kroner
* Søndag fra klokken 14-15 har du
mulighed for at tage dine børn med i
hallen, men du har selv ansvaret for,
at børnene ikke forstyrrer gymnastik-
undervisningen. 

Husk at medbringe skiftesko og even-
tuelt en måtte til at lave gulvøvelser
på.
Yderligere oplysning ring til Helle
Hansen 40718675

Stavgang for kvinder
InterFemina tilbyde nu hold i den
populære motionsform med sunde
traveture i naturen

Stavgang er en ny fysisk aktivitet, som
kan dyrkes af alle – også selv om man
har skavanker, der gør det svært at
lave aktivteter, som kræver løb og
hop. Hele kroppen aktiveres på en
skånsom måde, uden at den belastes.
Træningseffekten er høj, uden at det
føles ubehageligt.
Stavgang – eller nordic walking – som
det kaldes, dyrkes i den frie natur. Det
eneste udstyr, der kræves, er et par
individuelt tilpassede stave – som
udlånes af InterFemina – og nogle
gode travesko.
Stavgang i InterFemina finder sted
hver mandag kl. 18.30-20.00
Afgang fra Livsværkstederne i City
Vest /o Føtex. Her udleveres stavene –
inden traveture begynde. 
Start mandag den 6. september.
Kontingent for stavgang indtil jul 125
kroner – eller pris pr. gang 20 kroner.
Instruktør er Lissi Jensen tlf. 2629
3650



SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2004
26

AktiviteterAktiviteter

Ønsker du gratis computer-undervis-
ning så henvend dig hos David på tlf.
8625 5640, eller mød personligt op til
en sludder i IT-centeret på 1´sal i
Laden. Vi kan også tilbyde hjælp til at
opgradere din PC´er, eller hjælpe dig
med at sætte netværk op, lave mindre
reparationer, tilslutte Stofanet/ADSL
og meget mere.

Vi kan tilbyde:
Introduktionskurser à 2 timer 
over 8 uger:
Mandag kl. 10 - 12

Hjemmeside for begyndere
Tirsdag  kl. 10 – 12

Word for begyndere
Onsdag  kl. 13 – 15

Word for begyndere
Torsdag kl. 18 – 20

Hjemmeside for begyndere
Fredag  kl. 19 – 21

Word for begyndere

Kurser à 3 timer over 6 uger:
Mandag kl. 13 - 16

Hjemmeside for begyndere
Tirsdag  kl. 18 – 21

Hjemmeside for begyndere
Onsdag  kl. 13 – 16

Word for begyndere
Torsdag kl. 09 – 12

Word for begyndere
Fredag  kl. 09 – 12

Word for begyndere
Lørdag  kl. 09 – 12

Administration af 
aarhusvest.dk

Tirsdage kl. 18 – 21
Åben it-café (ulige uger)

med foredrag
Søndag  kl. 09 – 11

Åben it-café (ulige
uger) med foredrag

Der er ikke emner på fore-
drag, de vil blive annonce-
ret fra gang til gang i Skræp-
pebladet.

Yderligere vil der komme 2 video-kur-
ser (optageteknik og redigeringstek-
nik). Datoerne for disse kurser vil bli-
ve annonceret senere.
Klik ind på www.aarhusvest.dk for at
få de sidste nyheder angående aktivi-
teter og kurser.

Ret til ændringer forbeholdes! 

IT-KOMPETANCELØFT 
Tousgårdsladen tilbyder gratis computer-undervisning for alle i Beboerhuset Tousgårdsladen

Da en dejlig sommer er ved at være
slut, skal vi jo til at bestille noget igen,
så herfra håber vi, at alle har haft en
rigtig god ferie, så I er klare til efter-
årets forskellige tiltag med banko –
løvfaldstur – efterårsfest og under-
holdning. Så hold jer ikke tilbage. Vi
glæder os til at se alle friske og sol-
brændte. Så mød op til tingene, det er
jo jeres egen klub.

Nyt fra Gellerup Pensionistklub
Onsdag den 15. september kl. 14.00
»Kæmpe banko«. Vi spiller om et par
ekstra gavekort, og der er gratis kaffe
med brød.

Onsdag den 29. september kl. 9.00
starter vores »Løvfaldstur«, der i år
går til Fjeldsted Skovkro på Fyn, hvor
vi skal have suppe med hvad, dertil
hører. Og imens der bliver taget af
bordet og dækket til kaffe, bliver der
mulighed for en tur i det fynske land-
skab for dem, som har lyst til det. Vi
serverer som sædvanligt kaffe og
rundstykker på turen til Fyn, og det
hele koster kun 175 kr. Biletter sælges
som sædvanligt efter fførst til mølle-
princippet.

På hele bestyrelsens vegne
Svend Erik Sørensen

GELLERUP PENSIONISTKLUB
Nyt fra klubben
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Søvangens Pensionistklub har været
på en hyggelig forårstur ud i det blå.
Turen gik til Korning Kro, hvor vi
drak kaffe, og så spiste vi middag på
Barrit Kro med god mad.

Og efter en hyggelig rundtur kørte vi
til Glud museum, hvor vi fik en rund-

visning og sluttede af med en kop kaf-
fe.

Vi var hjemme igen 17.30.

Med venlig hilsen Bestyrelsen,
K. M. Frederiksen

SØVANGENS PENSIONISTKLUB
Vellykket forårstur med to krobesøg

Med bøjet svanehals hænger hovedet på den
fugleagtige Kristusfigur. De store og udtryks-
fulde fødder er gennemborede at en nagle.
Maven trækker sig sammen, smerten er
næsten ubærlig. Men langsomt vokser vinger-
ne frem og trækker den tyngede figur op mod
himlen. Håbet bryder frem og overvinder
smerten. 

Skulpturen »Giv mig vinger« er et af de vær-
ker som kunstneren Birger Holmgaard udstil-
ler i Gellerup Kirke på en udstilling af samme
navn. Ud over træskulpturer vil der også kun-
ne ses nogle spændende relieffer på skifferpla-
der kombineret med karamik. Udstillingen
kan ses i Kirkens underetage frem til efterårs-
ferien.

Birger Holmgaard er en alsidig kunstner der
arbejder med både træ, keramik og fedtsten.
Han har tidligere bl.a. udstillet på Møllen
Grenå og Kunstnernes Sommerudstilling, Tis-
trup – begge censurerede udstillinger. Desu-
den har Birger Holmgaard udsmykket flere
skoler og kirker. Der kan læses mere om
kunstneren på www.traeskulptur.dk

MSP 

GIV MIG VINGER!
Birger Holmgaard udstiller i Gellerup Kirke

Udstillingen »Giv mig vinger« med kunstneren Birger Holmgaard
kan ses i Gellerup Kirkes underetage fra den 22. august og frem til
efterårsferien. 
Kirken er åben mandag til fredag 9-13, samt torsdag 16-18. 
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CAFÉ VITA
Tlf. 86 25 95 99

SEPTEMBER MENU 2004

Mandag den 6. september, kl. 17.00: Forloren hare, med kartofler & surt
Mandag den 13. september, kl. 17.00: Sammenkogt ret, med årstidens

grøntsager, ris & kartofler.
Mandag den 20. september, kl. 17.00: Stuvet hvidkål, frikadeller & kartofler
Mandag den 27. september, kl. 17.00: Stegt flæsk, med persillesovs, kartof-

ler & gulerodssalat.

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,-).

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.
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TORSDAG 2 OKSEKØD I PEBERROD
FREDAG 3 LASAGNE M/FLÛTES

MANDAG 6 KALKUN I KARRY M/RIS
TIRSDAG 7 STEGT FLÆSK M/PERSILLESOVS
ONSDAG 8 OKSEKØD I SUR-SØD SAUCE
TORSDAG 9 VARM KARTOFFELSALAT M/PØLSER
FREDAG 10 BOLLER I KARRY

MANDAG 13 UGENS FISKERET
TIRSDAG 14 SAMMENKOGT RET M/RIS
ONSDAG 15 FRIKADELLER
TORSDAG 16 JUGOSLAVISK FARSBRØD
FREDAG 17 UNGARSK GULLASCH

MANDAG 20 SKIPPERLABSKOVS
TIRSDAG 21 UGENS OVERRASKELSE
ONSDAG 22 SYDHAVSKYLLING
TORSDAG 23 HAKKEBØF
FREDAG 24 SPAGETTI BOLOGNESE

MANDAG 27 SVENSK PØLSERET
TIRSDAG 28 STEGT MEDISTER
ONSDAG 29 KARBONADER M/GEMUSE
TORSDAG 30 GULE ÆRTER

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Ladens Folkekøkken
Madplan September 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.

HUND STJÅLET FOR ANDEN GANG!
Jeg har familie i Brabrand i nærheden af Lyngby. De bor på en lille ejendom, og deres have er indhegnet. Alligevel
har de oplevet, at en lille hundehvalp er blevet stjålet fra dem 2 gange. Første gang blev hunden genkendt efter et

foto på en efterlysning; det viste sig, at en ung mand med anden etnisk baggrund, boende på Gudrunsvej, var i
besiddelse af hunden. Den unge mand ville imidlertid ikke frivilligt aflevere hunden (han sagde, at han havde købt
den af en somalier for 1000 kr. oppe ved Bazar Vest). Først da politiet kom og konstaterede hundens identitet, gavden unge mand afkald på den stjålne hund.Der gik nu nogle uger, men så gentog historien sig. Hundehvalpen er igen blevet stjålet fra haven.Det drejer sig om en gårdhund – den ligner grisehandlerens hund fra TV-serien Matador.Hvis nogle ser den, bedes I venligst meddele det til Skræppebladets redaktion.Jeg kan ikke forstå, at nogle kan finde på at stjæle en lille hund, som er en families kæledyr; man kan ikke ladevære med at spekulere på, hvad sker med den. Tror tyven mon, at den kan opdrages til at blive en kamphund?

/Indsenders navn er redaktionen bekendt
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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 16. SEPTEMBER 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 16. september kl. 19

BØRNESKRÆPBØRNESKRÆP

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i juli var

»TONER«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

LOUISE KRISTIANSEN
Jernaldervej 249 A, 2.

8210 Århus V

ENVER ØZER
Lottesvej 16, 3. th

8220 Brabrand

PETER DYHR
Jettesvj 3, 2. th
8220 Brabrand

Hvilke ord gemmer
sneglen på?



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:

Erik L. Andersen, tlf. 86 28 90 72
Eran@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, Voldbæk Have:
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 Sprogøe, tlf. 86 28 03 17

olesprogoe@stofanet.dk

SEPTEMBER

On 15. 14.00: Banko Gellerup Pensionistklub side 26

Lø 18. 18.00: Sensommerfest i Laden side 18

On 29. 09.00: Løvfaldstur
Gellerup Pensionistklub side 26

Efterårets afdelingsmøder side 10

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

Så blev det alligevel sommer


