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LEDERENLEDEREN

E ndnu en gang er det gået ud over Gellerup og Toveshøj!
Børnene er igen blevet tabere. Som omtalt længere henne i
bladet, og som en del sikkert har lagt mærke til, blev broen

over Edwin Rarhs Vej, der forbinder de to store afdelinger endnu en
gang revet ned af en lastbil, der var for høj til at komme under den.

Kommunen har godt nok vedtaget, at broen skal genopbyg-
ges; men det kommer til at tage en to-tre måneder endnu,
inden der er fri passage over Edwin Rarhs Vej på det sted.

Indtil da, må vi klare os med lyssignalerne ved henholdsvis Gud-
runsvej og Shell-tanken.

Sidst broen blev revet ned, blev den hævet et stykke, så biler-
ne bedre kunne komme under; men for mig at se, var det en
helt forkert beslutning at vise et sådant hensyn til bilisterne;

nej man skulle have vist større hensyn til fogængerne i et område
med så mange mennesker – og børn – samlet på et lille område og
med så vigtig en skolevej. For mig at se, havde det været rimeligere
at lave Edwin Rahrs Vej til en mindre vigtig indfaldsvej, lave chika-
ner og andre trafikdæmpende foranstaltninger, så Toveshøj og Gel-
lerup blev bundet endnu bedre sammen for de svage trafikanter.

Men i det mindste vil jeg håbe, at broen nu kommer op i
en ordentlig højde, at advarselsblinkene kommer til at vir-
ke, og bilisterne tænker sig om og ser sig for.

Et andet sted, hvor jeg frygter, at der bliver taget hensyn til
de forkerte, er i Antenneforeningen Århus, der netop har
indkøbt avanceret edb-udstyr og selv gennemført en seerun-

dersøgelse med overraskende resultater. Undersøgelsen er, som det
ses af omtalen senere i bladet, blevet forsøgt gennemført hos 27.000
af foreningens medlemmer, 5.000 har besvaret spørgsmålene. Og
det er jo sådan set meget flot. Men selvom knap en sjettedel af de
spurgte har svaret, så er det kun en mindre del af samtlige medlem-
mer. For spørgeskemaet er udsendt elektronisk, og nok har mange i
Århus en e-postadresse; men to grupper er sikkert underrepræsen-
teret i resultaterne, og det er de ældre, og de svagest stillede, der
slet ikke har adgang til e-post, eller kendskab til, hvorledes de del-
tager i en sådan undersøgelse. Havde man valgt en langt dyrere
løsning og udsendt spørgeskemaerne med posten, var det såmænd
ikke sikkert, at man havde fået en større svarprocent; men man hav-
de da givet alle en mulighed for at være med.

Det store problem kommer, når Antenneforeningen vælger at
lade programudbudet afhænge af, hvad folk i en kommen-
de spørgeskemaundersøgelser svarer. Bliver denne under-

søgelse udført på lignende måde, skal Antenneforeningen argumen-
tere godt for, at det er et repræsentativt udvalg af dens medlemmer,
der har givet deres mening til kende, for ikke at blive beskyldt for
en udemokratisk valgprocedure.

Med de beste ønsker for det nye år, 
og en rigtig glædelig fastelavn.

Sebastian

Tager man hensyn
til de rigtige?

af Sebastian Adorján Dyhr
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PIGERNE STRØMMEDE TIL 
PIGE-NYTÅRS-FESTIVAL I GELLERUP

R&B-sangeren Burhan G i sit es med 350 skrigende piger til nytårsfest på Gellerupscenen

Lørdag den 15. januar var pigernes
dag på Gellerupscenen. Drenge
og mænd var simpelthen forment

adgang, hvis ikke lige det var nødven-
digt, at de var der for at arbejde. Det var
foreningen PigeLiv, der stod bag det sto-
re nytårsfestarrangement, som trak piger
til så langt væk fra som Sønderborg,
Åbenrå og Vollsmose i Odense.

Det var et fyldigt program, som arran-
gørerne kunne præsenterer for alle festi-
valsdeltagerne. Dagen åbnede klokken
13.00 med sang og underholdning. Og i
løbet af eftermiddagen blev der holdt en
række forskellige workshops med emner
som smykker og skønhedspleje, hånd-
læsning, stjernetydning, arabisk mave-
dans og folkedans. 

Klokken 15 blev der vist flot mode-
show, hvor nogle af pigerne bag festiva-
len selv gik på cat-walken for at vise det
smarte tøj frem. »Brevkassen« var et andet
spændende indslag med Mia fra Lysthu-
set og Line, som man kender fra Infernal
og www.chilinet.dk. De svarede på
spørgsmål og gav forskellige oplæg, som
var med til at skabe debat.

Senere på eftermiddagen kunne piger-
ne se teaterstykket »Girls2«, der er skrevet
og blev opført af en gruppe unge piger
fra Gellerupområdet. 

Festivalens helt store navn var den po-
pulære r&b-sanger Burhan G, der først
på aftenen gik på scenen for at give kon-
cert. Han var så populær, at arrangørerne
af festivalen måtte sørge for at sætte en
række vagter ind foran scenen for at hol-
de de begejstrede, skrigende piger fra at

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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springe op på scenen for at hilse på stjer-
nen. Da koncerten var slut blev der åbnet
for diskoteket indtil klokken 21.30, hvor
pigefestivalen sluttede.

Pige-Nytårs-Festivalen er arrangeret af
PigeLiv, hvor Britt Naundrup er koordi-

nator. Og hun lover oven på den
store succes, at PigeLiv vil gøre alt
for, at Pige-Nytårs-Festivalen på Gel-
lerupscenen kan blive en tilbageven-
dende begivenhed.

MUSIKKEN I GELLERUP 
FÅR EGEN BOLIG

Nye øvelokaler på vej til musikinteresserede i Gellerup. 
Her skal det være muligt at øve, modtage undervisning og indspille musik

I mange år har musikinteresserede
i Gelleupområdet haft svært ved
at finde steder, hvor de har kun-

net øve sig sammen. Men de trængsler
ser nu endelig ud til at være forbi. For
den 1. februar overtager en arbejdsgrup-
pe under Gellerup Kulturudvalg kvit og
frit lejen af to store øvelokaler, der ligger
i kælderetagen under Fritidshjemmet Fal-
ken, Gudrunsvej 82. 

Det nye musikøvested har indgang ad
en trappe fra gadeniveau, og det ligger
placeret, så eventuel musikstøj ikke kan
genere nogen.

De to lokaler har tidligere været brugt
som musikstudier, dengang der var ung-
domsklub i bygningen,  men i de sidste
mange år har lokalerne været brugt som
hjemsted for et lille pædagogisk muse-
um, som nu er blevet flyttet ud på et af
pædagogseminarierne.

GLOBAL COLOR SOUND STUDIO 
Lige nu står de to lokaler tomme; men
det hensigten, at de skal sættes i stand, så

de hurtigst muligt kan blive taget brug
som musikøvelokale. 

Gellerup Kulturudvalg er en under-
gruppe i Nordgårdskolens distrikt, der ar-
bejder på at fremme kulturlivet i lokal-
området. Kernen i arbejdsgruppen bag
musikøvelokalerne består af Gellerup-
scenen, Århus Ungdomsskole (Nordgård-
skolen/Tovshøjskolen), Gellerup Biblio-
tek, Klubberne i Gellerup og Cirkus
Tværs.

Det er Cirkus Tværs, der har påtaget
sig ansvaret for det daglige opsyn med
øvelokalerne, som hen ad vejen vil blive
udstyret med forskellige instrumenter og
al den teknik, som er nødvendig for at få
musikken til at spille. Med tiden er det
planen, at der skal stiftes en musikfor-
ening af brugerne af øvelokalerne. De
skal så være med til at passe og drive ste-
det.

Så snart arbejdsgruppen fik besked
om, at den ville få øvelokalerne stillet til
rådighed, blev der sendt ansøgninger af
sted til en lang række forskellige fonde,

som forhåbentlig vil være med til at støt-
te initiativet og fremme musikkens vilkår
i Gellerupområdet.

Du kan læse mere om øvelokalerne på
Cirkus Tværses hjemmeside, som findes
på adressen: www.cirkustvaers.dk - klik
ind under »Galerie« - eller du kan kon-
takte cirkusdirektør Joop Poelmann, hvis
du vil høre mere tlf. 8625 8780.

AF HELLE HANSEN

Gellerups nye musikøvelokaler 
ligger i kælderetagen under Gudrunsvej 82
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BOKSNING, DANS OG FODBOLD PÅ
SKEMAET I GELLERUP IDRÆTSSKOLE 

De ældste i folkeskoleelever i Gellerup har fået et nyt fritidstilbud i Nordgårdhallen

Skoleeleverne fra 6.-9. klasse, der
bor i Gellerupområdet, har siden
årsskiftet haft mulighed for at til-

melde sig Gellerup Idrætsskole, som
holder åbent i Nordgårdhallen hver ef-
termiddag fra mandag til torsdag i tids-
rummet fra klokken 15-17.

På idrætsskolen kan eleverne gratis
træne fodbold, boksning, dans og bold-
spil flere gange om ugen. 

Det er den lokale fodboldklub ACFC,
bokseklubben BBK og Idrætsforeningen
InterFemina, der sammen med Ung-
domsskolen og Nordgårdskolen står bag
Gellerup Idrætsskole. Projektet har mod-
taget 300.000 kroner i støtte fra Ministeri-
et for flygtninge, indvandrere og integra-
tion.

Elever der har lyst til at gå i
Idrætsskolen kan møde op og
tilmelde sig i Nordgårdhallen:

FODBOLDSKOLE MED ACFC
Sæsonen starter med inden-
dørstræning i Nordgårdhallen. Til
april rykker fodboldtræningen ud
på græs. 
Drenge 12-14 år
mandag, tirsdag og torsdag 
kl. 15.00-17.00
Trænere: 
Chadi Ali-Kayed og 
Nasser Owedi

Juniorer: 14-16 år
tirsdag, onsdag og
torsdag 
kl. 15.00-17.00
Trænere: 
Omar Kayed og 
Mahmoud (Mac) Hammmad

BOKSESKOLE MED
BRABRAND BOKSEKLUB
Boksetræningen foregår hver
mandag til torsdag kl. 15.00-17.00
Trænere: 
Jan Thielemann og 
Youssef El Awad

IDRÆTSSKOLE FOR PIGER MED
INTERFEMINA 
Boldspil: 
hver mandag kl. 15.00-17.00.
Her vil blive mulighed for at komme i
form med bl.a. volleyball og basketball i
løbet af foråret. Gennem perioden bliver
der grundtræning og træning i de for-
skellige boldspil og deres regler.
Instruktør: Line Holberg

Funk og aerobic:
onsdag kl. 15.00-17.00.
Her skal der svedes og pulstrænes, så al-
le bliver gennemvarme! Der kommer ind-
slag med styrketræning/bodytoning,
power yoga, effekt og hi/low. Derudover
vil der hver gang blive trænet en fast ko-
reografi med inspiration fra funk, street-
dance og MTV.
Instruktør: Anne Lyager

AF HELLE HANSEN
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NATUROPLEVELSER FREMMER
FORSTÅELSEN FOR VORT SAMFUND

Det er målsætningen for Grønt Skolenetværk på skolerne i Århus Vest

Grønt Skolenetværk er en udløber
af De grønne Guiders arbejde.
Der blev i sin tid ansat en Grøn

Guide for Århus Vest og en for Århus
Nord; men de er nu begge blevet sparet
væk. Det var egentlig også meningen, at
de skulle foretage opsøgende arbejde på
skolerne og fremme aktiviteter. Den op-
gave overlod de til Jørn Frost Hedegaard,
og han fortsætter med liv og sjæl.

LABORATORIUM UDE I NATUREN
Et resultat er så godt som hjemme. Det er
opførelsen af et skur til laboratorium
med måleudstyr til skolernes fælles brug,
der skal ligge nord for Tovshøjskolen ud
til sø-området. De fornødne penge er be-
vilget; Friluftsrådet har givet kr. 20.000
og Agenda 21, der administreres af Århus
Amt, yder et tilsvarende beløb. 

Det eneste, der mangler, er de fornød-
ne kommunale godkendelser og de er
på vej. Skuret bliver på 9m2 og hertil
kommer et halvtag på 6m2.

Jørn Frost Hedegaard understreger, at
det kommer til at ligge nogenlunde uge-
neret, og at der næppe er større risiko for
indbrud og hærværk her end andre ste-

der. »Forældrene og børnene skal inddra-
ges«, siger han, »og når brugerne får fæl-
les ejerskab til stedet, vil de også føle an-
svar for det«.

NETVÆRKET
Udover den initiativrige koordinator bes-
tår Grønt Skolenetværk af lærere fra Fry-
denlundskolen, Møllevangsskolen, Nord-
gårdsskolen, Selam Friskole, Lykkesko-
len og Tovshøjskolen. Bakkegårdsskolen
er også til dels med.

»EKSPERIMENTARIUM«  
Netværket har netop holdt sit 9. møde,
der summede af gode idéer og initia-
tivlyst. Næste projekt er afholdelsen af
en fælles markedsdag på Tovshøjskolen
den 8/6. Det har fået denne målsætning:
»Fokus på naturvidenskabelige oplevel-
ser og erfaringsudvekslinger mellem på
4.-7. klassetrin på skolerne i Århus Vest«.
Hver skole vil deltage med et par klasser.
Formodentlig vil der samlet deltage op
mod 250 børn. Forløbet skal foregå som
et »Eksperimentarium«, og det skal foregå
fra forskellige boder. Hver klasse bidra-
ger med forsøg og resultater, som kan

demonstreres for de andre deltagere. En
lærer vil gerne vise, hvordan man sår og
planter sine egne tomater og kartofler. Af
andre emner enedes om: »Søens planter
og dyr«, »Bodyshop, (Kropskendskab) i
Hasle Bakkelandskab», »Mad« og »Kemi«;
det første skal udmøntes i fremstilling af
mad fra forskellige kulturer og den an-
den er læskedrikke, som de kan købes i
butikkerne. Der var også den mulighed,
at dissekere fisk og grille dem bagefter.

Skolebladsjournalister fra 7-8. klasse fra
de pågældende skoler kan formidle pro-
jektet videre og danne et naturvidenska-
beligt pressebureau.

FREMTIDEN
Forståelse af naturen er samtidig en for-
udsætning for forståelsen af vor kultur.
Netværket er overbevist om, at planen
vil medvirke til at fremme integrationen i
området og vil derfor søge om støtte fra
Århus Kommunes integrationsmidler. Og,
som Jørn Frost Hedegaard sluttede af
med at sige: »Grønt Skolenetværk kan
bruges som forbillede for andre netværk
i området«.

AF JENS SKRIVER
FOTO: HANS GRUNDSØE
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HVORDAN HAR VORES DEMOKRATI
DET I BRABRAND BOLIGFORENING ?

Bliver der orienteret godt nok?

Der har været ekstraordinært re-
præsentantskabsmødet den 6. ja-
nuar 2005. Formålet var at få til-

ladelse/opbakning til at indgå et samar-
bejde med Boligforeningen Århus Om-
egn om danne et fælles administrations-
selskab, benævnt Jysk Boligadministra-
tion.

Dette sker for, at Brabrand Bolgfor-
enings afdelinger i Hasselager får mulig-
hed for at samarbejde med deres naboer,
som hører under Boligforeningen Århus
Omegen. Dette vil efter planen give en
bedre økonomi.

I første omgang omfatter forslaget af-
delingerne i Hasselager, og med tiden til-
stræbes det, at så mange opgaver som
muligt bliver løst i fællesskab.

VEDTAGET MED STORT FLERTAL
Forslaget blev vedtaget med: 67 for, 3
imod og 2 ved ikke.

Når der var så stor en opbakning til
forslaget, skulle man jo tro, at der har
været lavet et grundigt forarbejde blandt
andet med at orientere de forskellige af-
delingsbestyrelser inden mødet. Imidler-
tid viser det sig, at flere afdelingsbesty-
relser, ikke har haft den fornødne tid, til
at sætte sig ind i betydningen af det for-
slag, som blev forelagt – ikke at resultatet
nødvendigvis ville være blevet anderle-
des. Forslaget belyste kun de positive si-
der, og sådan skal det jo nok være; men
debatten manglede dybde. Det var som
om den korte tidsfrist (mødeindkaldelse
20. december og så lige i julemåneden,

hvor de fleste afdelinger har rigelig om
ørene) havde afværget de mest nærgåen-
de spørgsmål, da mange egentlig kun
havde de oplysninger, der kom frem på
det ekstraordinære repræsentantskabs-
møde. Hvis det er tilfællet, var debatten
ikke god nok.

Så herfra må der lyde en opfordring til
Jesper Pedersen (formand for Brabrand
Boligforening) om at prøve på at få givet
os beboere og folkevalgte i afdelingsbe-
styrelserne i Brabrand Boligforening no-
get mere at forholde os til inden det or-
dinære repræsentantskabsmøde den 24.
maj.

AF JAN BERTHELSEN

UVISHED OM BROENS FREMTID
Broen over Edwin Rahrs Vej blev kørt ned af en kranvogn

En mandag eftermiddag i decem-
ber lød der pludselig et ordentlig
brag ud over hele Gellerup. Det

var ikke nytårsfyrværkeri; men broen
over Edwin Rahrs Vej, der med ét blev
revet ned, da en lastbil med en kran på
ladet med voldsom kraft kørte ind i bro-
en. Chaufføren i lastbilen havde glemt at
klappe sin kran ordentlig sammen.

Den ene side af broen endte oven på
lastbilen, som fik fronten trykket ind.
Chaufføren kunne dog næsten miraku-
løst hjælpes uskadt ud af førerhuset. 

Til al held gik der ingen mennesker på
broen, da ulykken skete, og der var hel-
ler ikke nogen andre biler på kørerba-
nen, der blev ramt af broen. 

Det var kun i begyndelsen af det gam-
le år, at  broens højde blev hævet fra 4,2
meter til 4,5 meter; men det var altså hel-
ler ikke nok til at forhindre ulykker. Poli-
tikerne på rådhuset overvejer nu, hvor-
dan broen skal genopføres. Og der vil
højst sandsynlig gå et par måneder, før
den igen er på plads.

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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HVAD SKER DER, HVIS EN 
AFDELING FORKASTER BUDGETTET?

En redegørelse for hvordan et afdelingsbudget udarbejdes

Inden jeg beskriver, hvad der sand-
synligvis vil ske, hvis en afdeling
forkaster det forelagte budget, vil

jeg først redegøre for, hvordan budget-
tallene fremkommer, og hvilken indfly-
delse afdelingsmødet og afdelingsbesty-
relsen har på udarbejdelsen af budgettet. 

UDARBEJDELSEN AF DRIFTSBUD-
GETTET  BEGYNDER ALLEREDE I
FORÅRET
Som begyndelse foretager afdelingsbesty-
relsen og inspektøren en såkaldt mark-
vandring i afdelingen, og det vurderes,
hvad der efter deres skøn skal foretages.

Ligeledes skal eventuelle beboerønsker
indgå i overvejelserne for det kommende
års budget.

Inspektøren eller administrationen ind-
henter efterfølgende priser på det, bebo-
erne ønsker, der skal foretages i afdeling-
en.

Administrationen undersøger, hvilke af-
giftsændringer der eventuelt er kommet,
samt om der er nye love og vedtægtsæn-
dringer, der kan få indflydelse på bud-
gettet. 

Administrationen udarbejder herefter et
budgetudkast, som sendes til afdelings-
bestyrelsen til videre bearbejdning. Når
afdelingsbestyrelsen har vurderet bud-
getudkastet og eventuel vil foreslå æn-
dringer, afholdes der møde med admini-
strationen om det endelige budget, der
skal forelægges afdelingsmødet til vedta-
gelse.

Hvis der er eksradionære store arbej-
der (som sikkert bevirker huslejestignin-
ger), vil det være hensigtsmæssigt at ind-
kalde til afdelingsmøde inden budgetmø-

det, således at konsekvenserne bliver de-
batteret, inden afgørelse skal træffes på
budgetmødet.

DYR RENOVERING AF LEGEPLADS
Da jeg er valgt som afdeling 1, Hans Bro-
ges Parkens, repræsentant i Skræppebla-
dets redaktion, vil jeg bruge et eksempel
herfra.

I Hans Broges Parken skulle legeplad-
sen renoveres, og udgifterne hertil var
store i forhold til afdelingens størrelse.

I fuld overensstemmelse med de oven-
for nævnte retningslinier indkaldte afde-
lingsbestyrelsen inden budgetmødet be-
boerne til et møde, hvor vi kunne drøfte
renoveringen og konsekvenserne heraf.

Som det fremgår af det foranstående,
har såvel afdelingsmødet som afdelings-
bestyrelsen stor indflydelse på budget-
forslaget, inden det fremlægges på afde-
lingsmødet.

Hvis afdelingsbestyrelsen har fulgt ret-
ningslinjerne for udarbejdelse af budget-
tet og inddraget beboerne inden budget-
mødet, hvis der er ekstraordinære udgif-
ter, og beboerne har deltaget i de møder,
afdelingsbestyrelsen har indkaldt til, kan
eventuelle huslejestigninger ikke komme
som en »bombe« på budgetmødet. 

Når budgettet forelægges afdelingsmø-
det, kan beboerne enten vedtage eller
forkaste det.

Hvis afdelingsmødet godkender bud-
gettet, forelægges det for foreningsbesty-
relsen til endelig vedtagelse.

TILSYNET KOMMER IND I SAGEN
Hvad er proceduren hvis afdelingsmødet
forkaster budgettet?

Hvis en afdelingsbestyrelse følger ret-
ningslinierne for udarbejdelse af budget-
tet, er der ikke mange saglige grunde til
at forkaste budgettet; men afdelingsmø-
det har muligheden.

Hvis afdelingsmødet forkaster det fore-
lagte budget, som det blandt andet skete
i en enkelt afdeling i 2004, er procedu-
ren: Budgettet skal forelægges forenings-
bestyrelsen, hvis bestyrelsen er enige
med administrationen og afdelingsbesty-
relsen i budgetforslaget, og der i øvrigt
ikke foreligger noget alternativ forslag fra
afdelingsmøde – det kunne jo være, at
forkastelsen udelukkende beror på, at af-
delingsmødet (beboerne) synes huslejen
er for høj – skal sagen sendes til Tilsynet
for Støttet Byggeri, som så skal afgøre
tvisten.

Tilsynet vil temmelig sikkert bede om
foruden budgettet at få tilsendt referat fra
budgetmødet og eventuelle kommentarer
mv. fra administration og afdelingsbesty-
relse, inden de træffer en afgørelse. 

Hvis det forelagte budget er behandlet
efter de beskrevne retningslinier, vil Til-
synet som hovedregel godkende det af
afdelingsbestyrelsen i samarbejde med
administrationen udarbejdede budget.

Jeg vil for god ordens skyld gøre op-
mærksom på, at afdelingsbestyrelsen in-
gen indflydelse har på en stor del af ud-
gifterne i budgettet; såsom prioritetsydel-
ser, offentlige og andre faste ydelser, som
blandt andet er ejendomsskatter, vandaf-
gifter, energiforbrug, pligtmæssige bidrag
til byggefonden med videre.

AF ANTON SØRENSEN

Husk fremover, at du også kan kigge ind 
på vores hjemmeside for løbende nyheder

www.skraeppebladet.dk
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Efter et vel overstået årsskifte kan
vi nu se frem til en ny have-
sæson, for selv om man ikke kan

flytte ud i haven før den første april, ja så
begynder mine forberedelserne jo alle-
rede her i begyndelsen af februar.

Disse forberedelser burde også gælde
for de beboere som har have eller luk-
kede altaner. For der ikke noget hyggeli-
gere end at så sine egne planter, se dem
spire frem og vokse til. Man kunne
måske alliere sig med sin nabo.

Frø af tomatplanterne Potentat, Gemini
eller Elin og sherrytomaten Garden Fre-
und kan med fordel sås nu enten i potter
eller små spirekasser for eksempel ægge-
bakker m.v. i en så og prikle-muld. Den-
ne muld kan købes i 20 liters sække eller
poser.

Så snart frøene spirer frem, stilles de
lyst; gerne i et vindue, eller man kan
tilføre lys ved hjælp af en lampe.

Hvis man stiller planterne i vinduet,
kan man lave en parabol af et stykke stift
karton eller pap og beklæde parabolen
med stanniol. Når man laver en sådan
parabol, får man ikke ranglede planter i
kraft af parabolens evne til at reflektere
lyset. 

Februar er også tiden, hvor man skal
efterse de overvintrende planter og få
dem afpudset for vissent løv. 

OMPOTNINGSTID
Har man bregner, er februar også ideel til
at ompotte disse. Dette gælder især, hvis
man ser flere rødder end jord. Inden om-
potningen fjernes alt vissent løv. Ompot-
ningen sker bedst i en blanding af én
del lerjord uden kalk, én del spagnum og
én del kompostjord.

Man kan også bruge måneden til at
planlægge nyplantning eller omplantning
af altankasser og kummer. Her tænker
jeg især på plantning af klatrende og
slyngende planter, som kan være med til
at sætte kulør på en trist og kedelig mur-
flade. 

Nogle af disse planter er selvhæftende,
andre kræver opbinding til et espalier,
som kan være trådnet eller et af træ.

Der er en ting som man bør være op-
mærksom på. Det er at planter, der vok-
ser  op af en mur, kun får lys på den ene
side.

På de vægge, som man kan se fra hu-
set, skal man plante stedsegrønne eller
vinterblomstrende klatreplanter. Her tæn-
ker jeg især på vedbend, som findes i
mange nuancer og med vidt forskellige
bladformer

Af vinterblomstrende planter finder du
Chimonanthus Praecox  og  Jasminum
Nudiflorum. Disse to planter er nemme
at dyrke, og så har de nogle flotte blom-
ster her i den mørke vintertid.

Jeg vil til slut nævne nogle af de talrige
løvfældende og sommerblomstrende
klatreplanter, som jeg selv finder anven-
delse for.

Det drejer sig om Tobakspibeplante,
tragtsnerlen Ipomoea, Clematis, Klatre-
hortensie, Kaprifol og slyngroser. For dis-
se blomstrende planter gælder, at de
findes i et utal af farver og  varianter.

SKÆPPEBLADET OG 
INTERNETTETS MULIGHEDER
Som redaktør af havesiden her i bladet,
havde jeg på baggrund af min beskrivel-
se af alpeviolen og dens pasning, den
oplevelse via Skræppebladets redaktion
at modtage en henvendelse fra  en blom-
sterelsker.

Det var Lotte Knutzen fra Greve som
stillede nogle spørgsmål omkring det at
passe og pleje  alpevioler. Jeg kan oply-
se, at jeg har besvaret de stillede spørgs-
mål; men faktisk er det interessant, at
man på den måde får udbredt Skræppe-
bladets artikler via Internettet.

Til orientering kan jeg oplyse, at du på
www.ipomoea.dk hver måned vil kunne
finde månedens blomst samt dens dyrk-
ning og pleje

DIN HAVE I FEBRUAR
Nyt fra kolonihaven Sommerlyst

AF SVEND AAGE HANSEN



SKRÆPPEBLADET FEBRUAR 2005
11

Planeten Saturn er for tiden synlig
på aftenhimmelen i øst og det
meste af natten den 14 januar var

den længst væk fra solen og tættest på
Jorden. Planeten er mest kendt for sit
ringsystem; men flere af dens mange
måner har også længe været i forskning-
ens søgelys.

TITAN
Det gælder ikke mindst den meget store
måne Titan, der med en diameter på
over 5.000 km er den næststørste måne i
solsystemet, og som er større end plane-
terne Pluto og Merkur. Endnu mere be-
mærkelsesværdigt er, at Titan er den ene-
ste måne i solsystemet, der har en atmo-
sfære, og denne atmosfære består for en
meget stor dels vedkommende af kvæls-
tof, hvorved den minder meget om Jor-
dens. Det atmosfæriske tryk på Titan er
heller ikke væsentligt højere end på Jor-
den. Temperaturen er imidlertid minus
168 grader Celsius, så der ingen mulig-
heder for liv. Forskerne mener imidlertid,
at tilstanden minder meget om forholde-

ne på Jorden i dennes barndom, så det
skulle være muligt på Titan at undersøge
de betingelser, der kan føre til liv. Lige-
som planeten Venus er dækket af et tæt
skylag, er det heller ikke muligt at se Tit-
ans overflade. Titans atmosfære er meget
forskellig fra Venuses ugæstfri svovldi-
oxid, så det vides ikke, hvorfor Titans at-
mosfære er så tæt. Det eneste, der med
sikkerhed kan siges, er, at den nordlige
halvdel er mørkere end den sydlige. Der
er fremsagt mange gisninger, om hvad
der kan være på Titans overflade, såsom
at hele overfladen er dækket af hav.

CASSINI-HUYGENS
Når dette læses, vil sløret måske være
løftet for nogle af disse hemmeligheder.
Sonderne Cassini-Huygens er blevet
sendt i kredsløb omkring Saturn. Den
store sonde, Cassini, bærer sonden Huy-
gens. For nylig passerede de Saturns
tredjestørste måne Iapetus og studerede
dennes uregelmæssige form. Nu er Cas-
sini i nærheden af Titan, og Huygens vil
blive sendt ned i Titans atmosfære. Det

skete 14 januar, da planeten Saturn var
nærmest Jorden. Måske har dagspressen
allerede videregivet væsentlige resultater.
Under alle omstændigheder vil man kun-
ne orientere sig på Tycho Brahe-planeta-
riets hjemmeside www.tycho.dk

MÅSKE AFSLØRES TITANS 
HEMMELIGHEDER

Rumsonder udforsker Saturns største måne

AF JENS SKRIVER
Astronomiklub Capella

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

CAPELLA ASTRONOMIKLUB

Husk også at kigge ind på 

www.bbbo.dk
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DRØMME OM GELLERUP
Borgere samledes i Nordgårdhallen og talte om deres idéer til Gellerups fremtid

Ingen idéer var for dumme, og al-
le havde lov at komme til orde, da
borgerne i Gellerup blev inviteret

til et heldagsarrangement i Nordgårdhal-
len lørdag den 27. november.

Nordgårdhallen var for en dag udenfor
blevet beklædt med et kæmpebanner,
hvorpå der stod »Gellerupdrømme«, og
indenfor var hallens vægge blevet pyntet
med en lang tegning, der strakte sig he-
le vejen rundt i hallen. Tegningerne var
lavet af børnene på Nordgårdskolen, og
de viste, at der på skolen drømmes mas-
ser af smukke drømme om Gellerups
fremtid.

Det var Urbanprogrammets Vestby-
gruppe 7, der var initiativtager til dagen.
Gruppen, der arbejder under temaet
»8220 år 2020 – fra boligområde til by-
området« består af en gruppe borgere,
erhvervsfolk og foreningsaktive i Geller-
up.

En lang række lokale aktiviteter havde
slået små boder op, hvor borgerne kun-
ne komme og høre nærmere om de

mange forskellige aktiviteter, der findes i
Gellerup. Og Vestbygruppen havde ar-
rangeret sig med en større sofagruppe,
hvor borgerne kunne sidder og give de-
res bud med på, hvordan Gellerup skal
se ud i fremtiden. To arkitekter hjalp med
at give drømmene liv, så man ved hjælp
af  en billedkanon på væggen kunne se,
hvordan der vil komme til at se ud, hvis

der om nogle år bliver anlagt en butiks-
gade midt ned gennem Gellerup. 

Dagen igennem blev de borgere, som
kiggede indenfor, opfordret til at komme
med deres bud på fremtiden i boligom-
rådet. Fremmødet i løbet af dagen var ik-
ke overvældende, men de, som dukkede
op, viste stor interesse for at give deres
idéer til kende.

I løbet af dagen blev der arbejdet vi-
dere og udviklet på drømmene. Det var
firmaet Attractor, der stod for at få den
del af processen gennemført. Og dagen
sluttede med, at tre arbejdsgrupper frem-
lagde deres konkrete bud på initiativer,
der skal være med til at skabe Gellerups
fremtid. 

Erfaringerne fra dagen er ved at blive
samlet i en rapport, der blandt andet skal
formidle idéerne videre til Århus Kom-
mune, Urbanprogrammet og Vestbygrup-
pe 7. Sidstnævnte vil  sammen med in-
teresserede borgerne i den kommende
tid følge op på idéerne og drømmene.

AF HELLE HANSEN

ANTI-GHETTOISERING AF GELLERUP 
Workshop om Gellerup på Programbestyrelsens lanceringskonference i København

I december blev regeringens ny-
nedsatte Programbestyrelse for
ghettoisering præsenteret på en

stor konference, der blev holdt på Axel-
borg i København. Mere end 250 deltag-
ere fra hele Danmark deltog i konferen-
cen for Programbestyrelsen, som i de
kommende fire år skal være med til at
understøtte regeringens strategi mod
ghettoisering i landets større problem-
ramte boligområder med massive sociale
problemer.

Med workshop med titel »Negativ ad-
færd i udsatte boligområder« fortalte
Brabrand Boligforenings direktør Torben
Overgaard og centerchef Gitte Krogh, Fa-
miliecenter Vest, om de faktuelle realite-
ter i Gellerupparken, som vel nok be-
tragtes som et af landets mest kendte og
udhængte boligområder. 

Torben Overgaard fortalte om boligfor-
eningens strategi med grænser, konse-
kvens og tydelighed over for problem-
skabende beboere. Og Gitte Krogh in-
formerede om den specielle Gellerup-
model, der blandt andet har gearet de
kommunale aktører til i samarbejde med
beboerne at kunne yde en hurtig og ef-
fektiv indsats, hvis der opstår uroligheder
i området. 

DIALOG OM OPGAVERNE
Programbestyrelsen, der består af syv
medlemmer, her iblandt Århus Kommu-
nes integrationskoordinator Anne Marie
Larsen, skal medvirke til at igangsætte og
fastholde en positiv udvikling i de mest
udsatte ghettoområder i Danmark. Det
kan for eksempel vedrøre kriminalitets-
forebyggelse, lokale beskæftigelsestiltag,
boligforhold og forældreansvar. Program-

bestyrelsen skal også være med til at sik-
re, at alle relevante parter inddrages i en
forpligtende og konstruktiv dialog om
opgaven. 

Lanceringskonferencen blev åbnet af
programbestyrelsens formand Jørgen
Nue Møller, der er næstformand i besty-
relsen for Danske Bank. Og både inte-
grationsminister Bertel Haarder og soci-
alminister Eva Kjer Hansen gav den nye
bestyrelse deres ord med på vejen, in-
den alle deltagerne blev sendt ud i otte
forskellige workshops omkring emnet
ghettoisering. 

Det lokale iværksættercenter NYVIRK,
der holder til ved Bazar Vest, var også re-
præsenteret på konferencen med en
workshop med titlen »Barriere for er-
hvervslivet og iværksætteri i udsatte bo-
ligområder«.

AF HELLE HANSEN
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FOLKEINFORMATION ÅBNER PÅ
GELLERUP BIBLIOTEK
Fra 1. februar er Folkeinformations nye medarbejdere klar til at 

råde og vejlede borgerne i Århus Vest om stort og småt

Et helt nyt servicetilbud til borger-
ne i vestområdet rykker 1. febru-
ar ind mellem bøger og reoler på

Gellerup Bibliotek. Det er det nye Folke-
information, som efter lang tids forbere-
delse endelig er klar til at slå dørene op.

Efter fire ugers introduktionskursus er
de seks nye medarbejdere i Folkeinfor-
mation blevet klædt rigtig godt på til at
løse de mange forskellige opgaver, som
de uden tvivl vil blive stillet over for i
fremtiden. 

De nye medarbejdere startede allerede
3. januar med at sætte sig på skolebænk-
en for at deltage i et introduktionsforløb,
som har bragt dem vidt omkring. På sko-
leskemaet har emnerne spredt sig lige fra
kendskab til lokalområderne i Urbanom-
rådet til viden om arbejdsmarkedet, so-
cialområdet, kommunens familie- og bør-
nepolitik, samt hele udlændingepolitik-
ken kommunalt og nationalt.

»Sideløbende med de mange informa-
tioner har den nye medarbejdergruppe
også skullet lære at arbejde sammen som
et team. Og der blev gjort meget ud af, at
de skal lære hinandens stærke sider at
kende gennem teambuildingsøvelser og
forskellige gruppearbejder,« fortælle Sami
Saïdana, der er projektleder i Folkeinfor-
mation. 

EN BROGET FLOK
Folkeinformation er et Urbanprojekt, der
også har modtaget støtte fra Integrations-
ministeriet. Og det har hele tiden været
hensigten, at medarbejderne i det lokale
serviceorgan i høj grad skal afspejle den
beboersammensætning, der findes i Gel-
lerup, Herredsvang og Bispehaven.

Og må siges, at det er lykkedes af
blande kortene flot i ansættelsesudvalget,
der blandt andet bestod af repræsentan-

ter for en række lokale frivillige forening-
er og organisationer.

De fem nye medarbejdere er Abdiwali
Said Adan, der har somalisk baggrund.
Han er aktiv i »Unge for unge-projektet«.
Medine Karaman har tyrkisk baggrund
og har tidligere arbejdet som tolk, mens
Walid Mahmoud med palæstinensisk
baggrund i flere år har været medlem af
afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken i
Brabrand Boligforening. Den etniske
dansker i Folkeinformation hedder Su-
sanne Schmidt Sørensen. Hun er uddan-
net sygeplejerske og har arbejdet i Lo-
kalcentret Gellerup. Den sidste af de fem
nyansatte medarbejdere er Jean-Jacques
Lukunku fra Kongo, der har en uddan-
nelse som markedsøkonom. 

Derudover har Folkeinformation tre
andre medarbejdere, Abdirashid Sheikh,
der kommer fra det tidligere Somalisk
Rådgivningscenter og MST-programmet,
samt projektleder Sami Saïdana, der har
tunesisk baggrund. Han har været ansat i
Folkeinformationsprojektet siden august

og har haft travlt med blandt andet at til-
rettelægge de nye medarbejderes grund-
uddannelse. 

Endelig har Folkeinformation også an-
sat en jurist. Det er Bettina Bastholm, der
hver tirsdag eftermiddag er til stedet i
Folkeinformationen og hjælper med juri-
disk bistand i de sager, hvor der er behov
for det.

SATELLITTER OG ÅBNINGSTIDER
Folkeinformation får base på Gellerup
Bibliotek, og her følger åbningstiderne
de åbningstider, biblioteket har. 

Desuden åbner der i februar en satellit
af Folkeinformation i Bispehaven, som
vil holde åbent flere gange om ugen. Og
i løbet af foråret er det også planen, at
der skal åbne et satellit-kontor i Herred-
svang, så borgerne i den ende af bydelen
kan få let vej til råd og vejledning.

AF HELLE HANSEN
FOTO: FOLKEINFORMATION

Nyt Urbanprojekt slår dørene op, 
og fra 1. februar står disse personer

klar på Gellerup Bibliotek til at hjælpe
borgerne i Århus Vest med gode råd

og vejledning.
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STORE LEGEDAG
Herlig store legedag i Nordgårdhallen i forbindelse med den muslimske Aidt

Fredag blev der holdt Store Lege-
dag i Nordgårdhallen i forbindelse
med den muslimske Aidt.

Der var masser af sjov og aktiviteter,
blandt andet skydetelt, bolchekogning og
hoppepuder. Social og tryghedsforenin-
gens børn optrådte med sang og teater,
Brabrand Bokseklubs mesterbokser Reda
ZamZam tog et par runder i hallen og
Ibo fra MGP skrev autografer.

Naturligvs var Cirkus Tværs også re-
præsenteret, hvor børnene fra Gellerups
eget internationale børnecirkus optrådte

Der var masser af børn i hallen hele
dagen mellem 12 og 17.

Legedagen var arangeret af Naboska-
berne, Klubberne i Gellerup, flere insti-
tutioner og en lang række frivillige  fore-
ninger.

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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CROSSOVER
Ungdomsmedieprojekt i Århus Vest

I samarbejde med Beboerhuset
Tousgårdsladen/Gellerup, Triv-
selshuset/Bispehaven og Vestby-

ens Informations- og Kulturformidling
(VIKF)/Herredsvang, etablerer Indvand-
rer TV tre medieværksteder i Århus V. 

CROSSOVER er et undervisningsforløb i
TV- produktion for unge fra Århus V for-
delt på følgende måde:

Undervisningsforløb 1: 
01.11.04 - 31.03.05

Undervisningsforløb 2: 
01.04.05 - 30.09.05

Undervisningsforløb 3: 
01.10.05 - 31.03.06

Der er muligt at optage max. 12 deltage-
re pr. medieværksted og pr. undervis-
ningsforløb.
Undervisningen varetages af kvalificere-
de undervisere inden for de forskellige
emneområder.

FORMÅL
- at give et indblik i håndværket bag TV-
mediet.
- at give mulighed for at afprøve og ud-
vikle færdigheder
inden for TV-mediet.
- at styrke integrationen af unge i de lo-
kale medier og samfundet.
- at producere ungdomsprogrammer for
ITV.

På længere sigt er målet at skabe en ung-
domsredaktion for ITV.

UNDERVISNINGSFORLØB 1
SLUT: 31.03.2005 

Hvert medieværksted har sin videovej-
leder og 2 arbejdsområder : journalistisk
arbejde og tv- og webteknik. 

Deltagerne (max. 12 pr. medieværk-
sted) få en grundlæggende introduktion i
hvert område i den første måned. Efter
denne periode starter en specialisering
(2 måneder), hvor de som vil arbejder
med teknik eller journalistik hver især får
et grundigere forløb i enten video- og
webteknik eller journalistik. 

Der etableres flere optagelsesteams,
som hver består af 2 unge (en kamera-

mand/tekniker og en journalist). Der an-
vendes rotationsprincip , så alle kamera-
mænd/teknikere mindst en gang har
være ude med alle journalister. 

Til februar 2005 forventes den første
Monsoon Magasine færdigt produceret af
medieværksteds deltagerne og udsendt
af Indvandrer TV(ITV) på TV Danmark
Østjylland. 

Der er stadigvæk mulighed for
at deltager i forløb 1

FORUDSÆTNINGEN FOR 
DELTAGELSE
- at du har interesse og vil udvikle fær-
digheder/kompetencer inden for TV-me-
diet.
- at du kan gennemføre undervisnings-
forløbet fra begyndelse til slutningen.
- obligatorisk tilmelding til undervis-
ningsforløb

STED OG TIDSPUNKT
Undervisningen tilrettelægges som
workshops uden for normal skoletid og
afvikles i lokalområdet, på de tre medie-
værksteder. 

KONTAKT OG INFORMATION
Tousgårdsladen, Gellerup: 
Esben Trige, tel:86 25 91 58 eller 
esben@aarhusvest.dk

Trivselshuset, Bispehaven: 
Pia Mortensen, tel: 86 15 91 97 eller 
trivselshuset@hotmail.com

VIKF, Herredsvang:
Henrik Juel Knudsen, tel:28 12 45 62 
eller henrik@vikf.dk

Indvandrer TV:
Rui Monteiro, tel: 87 32 11 82,
mobil: 21 66 52 43, eller
itv@mediehuset-aarhus.dk

Informationer om CROSSOVER findes på
www.indvandrertv.dk/ungdomstv
eller på www.aarhusvest.dk

CROSSOVER – Ungdomsmedieprojektet i
Århus Vest  er støttet af : 
Bydel i bevægelse under Urban 
programmet, 
Århus Kommune 
Tuborgfondet

AF SEBASTIAN ADORJÁN DYHR
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SÅ GIK DEN JUL
Som traditioner nu byder det, forløb julemåneden vanen tro med et varieret righold af tilbud 

og aktiviteter for børn, voksne og barnlige sjæle. Vi har været ude og opleve nogle af disse.

De to afdelinger »Søvangen« og
»Skovgårdsparken« holdt fælles
juletræsfest i »Skovgårdsparkens«

selskabslokaler den 12. december. Det
forløb  med fest og en glædesstemning
hos ca. 50 børn i alle aldre, så det bragte
julehumøret frem. Der var arrangeret
sanglege for børn omkring et stort, fest-
ligt smykket juletræ til musik fra en ju-

lemandsudsklædt terzet: »Gudmunds mu-
sikere«, som i arrangementets anledning
havde delt sig op i  to hold: 3 mand mu-
sicerede i »Skovgårdsparken« og de sidste
3 i »Tousgårdsladen« for »Gellerupparken«
og »Toveshøj«. Der blev trakteret med ju-
leglögg m. æbleskiver, krumkager og ju-
leappelsiner.

ENGLELYD OG BØRNEFRYD
I Gellerup Kirke var der to julevandringer
for børn fra børnehaverne »Viben« og
»Nattergalen« og Skovgårdsparken den l4.
december. Ca. 45 børn deltog her ud-
klædte som personerne i Juleevangeliet.
De blev budt velkommen af 2 af kirkens
præster, Karen Togsverd og Annette Ben-
nedsgaard, begge udklædte. Derefter

AF PETER KJELLERUP HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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blev de ført ud på en symbolsk vandring
af en lille times varighed rundt i kirken,
mens der blev sunget »Her kommer Jesus
dine små«. Sognemedhjælperen, organist
og kordegn var sandelig også med. Kor-
degnen som krovært og sogenmedhjæl-
per og organist som engle med store
vinger, hvilket fik en af de små poder til
at undre sig: »Hvis du er en engel, hvor-
for flyver du ikke?« Men da »Ærkeenglen«
så højt annoncerede fra kirkens øverste
balkon, at nu skulle vi flyve ned til »Bet-
lehem«, lød det forskræmt fra en af de
små engle: »Neej!«

Nede i kirkerummet, som var omskabt
til  »Betlehem« var prædikestolen for-
vandlet til kro – ikke helt uvant, når man
ved, at man for ca. 200 år siden holdt
gæstgiveri i Ribe Domkirketårn - Det var
tanken, at her skulle det lille Jesusbarn
fødes. Men en udklædt Jomfru Maria vil-
le ikke rigtig lege med. Så Karen Togs-
verd valgte at fortælle Juleevangeliet for
børn, og arrangementet blev afsluttet
med fællessang: »Et barn er født i Betle-
hem«.

JULEFROKOST  I  »CAFÉ VITA«
15. december blev der afholdt julefrokost
i »Café Vita« med en menu, som bestod af

en god gammel dansk julebuffet, kombi-
neret med arabisk buffet og afsluttende
med dansk ris àlamande, hvortil man
kunne nyde sodavand eller kaffe/te.

Der var blevet solgt 30 billetter til ar-
rangementet, men jeg talte 60 - endda 2
gange, og så havde jeg ikke drukket spor
- De deltagende var overvejende daglig-
brugere og fællesskabsbrugere af være-
stedet, og der var deltagere som også
kom uden for Gellerup-området. Således
var der også enkelte unge med. En af
dem havde været frivillig medarbejder på
stedet i nu 3 måneder, og hun havde fået
lov at tage sin kæreste med. Det var
første gang han besøgte »Café Vita«, og
som han sagde: »Det blev ikke sidste
gang.«

GELLERUP KIRKES JULEFROKOST
»Værestedet« i Gellerup Kirke afholdt sin
årlige julefrokost i kirkens underetage
den 16. december.

Efter velkomst ved pastor Karen Togs-
verd var der indledende fællessang »Vel-
kommen igen Guds engle små«, hvorefter
der var det store juletraktement, smyk-
ket af Sanne og hendes døtre og tilberedt
af »Livsværkstederne« og til akkompagne-
ment af liflige juletoner fra bandet »Pop-

Etz« fra Århus. Efter julefrokosten var der
»pakkeleg«, varieret med de kendte jule-
salmer, og afsluttende med en kort an-
dagt oppe i kirkerummet.
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JA TIL NYT BOLIGSELSKAB
Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn går sammen i Jysk Boligadministration

De folkevalgte i repræsentantska-
bet i Brabrand Boligforening
sagde torsdag den 7. januar ja til

at oprette Jysk Boligadministration sam-
men med Boligforeningen Århus Omegn.

Det betyder, at de to boligforeninger
nu går sammen om en række administra-
tionsopgaver i første omgang fælles drift
og service i afdelingerne i Hasselager.

»Med Jysk Boligadministration har vi nu
rammerne for et samarbejde, der kan
skabe en mere rationel og billigere drift

og give beboerne en bedre service«, siger
direktør Torben Overgaard.

Flere og flere boligforeninger landet
over indgår i lokale samarbejder, så man
er fælles om administration og på den
måde kan få frigjort ressourcer til andre
opgaver. 

Jysk Boligadministration er i første om-
gang en paraply for et udvidet samarbej-
de mellem de to boligforeninger Bra-
brand Boligforening og Boligforeningen
Århus Omegn. 

I samarbejde har de
to boligforeninger op-
ført 130 boliger i Has-
selager – afd. 24 Skov-
høj, som var klar til
indflytning i april 2004.
Sideløbende har de
indgået en optionsafta-
le på 120.000m2 jord i
Hasselager, hvor de
sammen med Hoff-
mann A/S arbejder
med udvikling af et
større boligområde.

I dag har de to boligforeninger i alt 529
boliger i Hasselager, hvilket gør det na-
turligt at danne et fælles driftssamarbejde,
der servicerer alle beboerne i området.
Med tiden er det meningen, at samarbej-
det mellem Brabrand Boligforening og
Boligforeningen Århus Omegn også
kommer til at omfatte andre områder og
også andre typer af administrationsopga-
ver som for eksempel: kommunikation,
edb, analyseopgaver og byggeopgaver.

For beboerne har dannelsen af Jysk
Boligadministration ingen konsekvens
udover den positive effekt ved en bedre
og billigere service, der frigør ressourcer
til andre administrative opgaver. 

Beboerdemokratiet er uændret af den
organisatoriske ændring, der udelukken-
de er rent administrativt. 

De almene boliger er i dag underlagt
strenge restriktioner for sideaktiviteter,
hvilket betyder, at hvis to almene bolig-
organisationer skal samarbejde omkring
fælles drift og service, skal det ske i et
fælles selskab. Det er baggrunden for
dannelsen af Jysk Boligadministration.

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

Robert Sørensen, varmemester på
Gudrunsvej, fejrer den 4. februar
2005 25-årsjubilæum i Brabrand

Boligforening.
Robert blev ansat som gårdmand i Gel-

lerupparkens Varmecentral i 1980. Da
varmecentralen et år senere overgik til
Århus Kommune, blev han flyttet til Gel-
lerupparken som gårdmand. I 1987 kom
Robert til Søvangen, hvor han var repa-
ratør og varmemesterafløser. Da Rød-
lundparken blev bygget og indviet, blev
han afdelingens første varmemester. I
1994 vendte han dog tilbage til Søvangen
som varmemester og var der, indtil han i
2003 blev varmemester på Gudrunsvej. 

I april 2002 var Robert færdiguddannet
som Ejendomsserviceassistent. I dag er
titlen Ejendomsservicetekniker.

Det er kendetegnende ved Robert, at
når han sætter sig et mål, så går han 100
procent efter det. Det gælder både på
arbejde og i fritiden, hvor han er en god
cykelrytter, træner jagthunde, går på jagt
og gerne stiller op til et 5 km stafetløb.
Selv om han ikke har fået noget lærer-
brev, er Robert kendt som en god hånd-
værker inden for en lang række af fag:
tømrer, murer, smed, blikkenslager, bro-
lægger med videre.

Robert Sørensens jubilæum fejres med
en reception på administrationen, Gud-
runsvej 10 A, fredag d. 4. februar fra
11.00–14.00.

Til lykke med de 25 år.

25-ÅRSJUBILÆUM
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Henning Woller
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Morten Fich
Jernaldervej 229 A, 1. tv., tlf. 86 24 47 33
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Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22

sresj@ft.dk

Søren Løkkegaard
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FLERE END FORVENTET SER AARHUSTV
Seerundersøgelse blandt Antenneforeningen Århuses medlemmer

Flere end forventet ser AarhusTV.
Til gengæld blev TV2 Charlie
mindre populær blandt tv-seerne

trods den store reklamekampagne for ka-
nalen. Det viser en seerundersøgelse
blandt Antenneforeningen Århuses med-
lemmer.

Antenneforeningen Århus gennemførte
i efteråret 2004 en undersøgelse blandt
sine medlemmer. Der blev via mail ud-
sendt elektroniske spørgeskemaer til
27.000 medlemmer, og ca. 5000 har del-
taget i undersøgelsen. Det er Antennefor-
eningen Århus, der har investeret 20.000
kroner i et edb-program til digital under-
søgelse, hvor svarene bearbejdes i en da-
tabase, og bestyrelsen har selv lavet op-
tællingen af svarene. Undersøgelsen kan
således laves på 2–3 uger. Det er både
hurtigere og billigere end professionelle
firmaer. 

Antenneforeningen Århuses seerunder-
søgelse giver i store træk det samme re-

sultat som andre undersøgelser. De mest
sete tv-programmer er:

1. TV2
2. DR1
3. DR2
4. TV2 Zulu
5. TV3
6. Discovery
7. TV3+
8. National Geographic
9. TV Danmark 1

Det er værd at bemærke, at Discovery
er helt oppe på en 6. plads og National
Geographic tager 8. pladsen.

De mindst sete tv-programmer er
blandt andet: De tyske og de spanske tv-
kanaler, sxamt TV5, ATV, ESC, MBC, BBC
Food og Polonia.

Interessant er det også, at Antennefor-
eningen Århuses egen tv-kanal, Aar-
husTV, har langt flere seere, end man op-

rindeligt havde forventet. 54 procent af
de spurgte ser kanalen – heraf ser 11
procent den dagligt. 17 procent ser den
ugentligt.

Til gengæld fik TV2 Charlie færre see-
re, end man havde regnet med i forhold
til den intensive markedsføring af den
nye kanal. I undersøgelsen kunne man
give en kanal karakter fra 1– 5, hvor 1 er
den laveste værdi. 56 procent af de
spurgte har givet TV2 Charlie en karakter
inden for 1–3. 44 procent har givet den
enten karakteren 4 eller 5.

Selvom der er en del arbejde med at
gennemføre en seerundersøgelse, så er
det Antenneforeningen Århuses inten-
tion, at udbud af tv- og radioprogram-
mer fremover tilrettelægges på grundlag
af brugerundersøgelser blandt forening-
ens medlemmer.

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen
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DIGITALT TV ER FREMTIDEN
Antenneforeningen Århus følger tv-udviklingen

Antenneforeningen Århus følger
tæt med i udviklingen af digital
tv, som ser ud til at være inden

for rækkevidde i nærmeste fremtid. Det
kan give problemer for en del – især de
ældre tv-seere, og det er foreningen
særligt opmærksom på.

»Hvis der indføres et lovkrav om digi-
talt tv, vil det betyde, at næsten alle skal
have et nyt tv. I Antenneforeningen År-
hus er vi meget opmærksom på, at det
kan give problemer for specielt ældre,
og foreningen vil arbejde for, at det også
bliver muligt for disse grupper fortsat at
se tv«, sagde formanden Torben Over-
gaard på antenneforeningens generalfor-
samling d. 24. november på Hotel Scan-
dic.

Bestyrelsen arbejder således på at sik-
re, at det vil være muligt for foreningens
60.000 medlemmer at modtage både ana-
logt og digitalt tv. Stofa har udbudt digi-
talt tv via dekoder længe. Situationen
ændrer sig hele tiden, og udviklingen går
stærkt. Således stiller de store tv-skærme,
som flere og flere investerer i, større krav
til signalkvaliteten. Undersøgelse viser, at

cirka halvdelen af husstandene har TV
over 28«. 40 procent af de, der ikke har
TV over 28«, har planer om at anskaffe
det inden for to år. Næsten alle husstan-
de har video- eller DVD-afspiller eller har
planer om at anskaffe det inden for to år. 

Det går godt for Antenneforeningen
Århuses egen tv-kanal Århus TV. En see-
rundersøgelse gennemført af antennefor-
eningen viser, at flere end forventet ser
lokal-kanalen I øjeblikket ser 25.000-
30.000 kanalen hver uge, hvilket er lo-
vende i forhold til at skaffe reklameind-
tægter. 

Netop nu arbejdes der på at kunne
sende direkte tv fra byrådsmøderne. Der-
udover har foreningen planer om et nyt
program kaldet Paradise Chat, hvor man
kan tilmelde sig og se, hvem man chatter
med.

Det har været et ønske blandt anten-
neforeningens medlemmer, at man på
foreningens hjemmeside kan se prisen
på hver enkelt tv-kanal. Priserne kan ses
på www.antenneforeningen-aarhus.dk.

På generalforsamlingen var der en ræk-
ke forslag til vedtægtsændringer, der alle
blev vedtaget. Det drejer sig blandt andet
om en ny paragraf: »Udbud af tv- og ra-
dioprogrammer tilrettelægges på grund-
lag af brugerundersøgelser blandt for-
eningens medlemmer. Ved valg af pro-
grammer er bestyrelsen forpligtet til at
varetage mindretalsinteresser«. Derudover
blev det besluttet, at ekstraordinær gene-
ralforsamling skal afholdes, når bestyrel-
sen finder det nødvendigt, eller når med-
lemmer med mindst 10 procent af tilslut-
ningerne ønsker dette. 

Torben Overgaard blev genvalgt som
formand for Antenneforeningen Århus.
Rene Frandsen blev valgt som nyt besty-
relsesmedlem. Aase Christensen, afde-
lingsformand for Rødlundparken i Bra-
brand Boligforening, blev valgt som be-
styrelsessuppleant.  

Jørgen Mortensen, gårdmand og
tilknyttet Hejredalskollegiet, har
den 14. januar været ansat i Bra-

brand Boligforening i 25 år. I alle disse år
har han haft sin arbejdsdag i Gellerup-
parken, hvor han kom til i 1980 som var-
memester i de lave blokke. Gellerup-
parken er opført frem til 1972, så det var
et forholdsvist nyt stort boligkvarter, som
Jørgen Mortensen kom til, og som han
siden da har valgt at have som fast ar-
bejdsplads.

Efter flere år som varmemester blev
Jørgen Mortensen gårdmand i Gellerup-
parken, indtil han for nogle år siden blev
fast tilknyttet Hejredalskollegiet, hvor
han har en god kontakt til de unge be-

boere. Han har god humor og kan tale
med alle. På Driftskontoret giver kolle-
gerne ham følgende ord med på vejen:
»Ansvarsfuld, en god kammerat, siger al-
drig nej, et roligt væsen og – et varmt og
dejligt menneske«.

Jørgen Mortensen er udover at være
gårdmand også kendt for sin gode streg.
I flere år var han Skræppebladets huspo-
et og vittighedstegner. I nogle tilfælde
har han også hjulpet boligforeningen
med at lave tegninger til informations-
materiale til beboerne.

Jørgen Mortensens jubilæum blev fejret
med en reception på administrationen
den 14. januar.

Til lykke med de 25 år.

AF MARIANNE STENBERG
journalist - administrationen

25-ÅRSJUBILÆUM
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KORT NYT
Fra Boligen m. fl.

Fortrinsret benyttes af
dårligt stillede
Det er især dårligt stillede familier, der
flytter til anden bolig inden for den bo-
ligforening, som de bor i. Det viser en
undersøgelse fra Erhvervs- og Boligsty-
relsen, der har set nærmere på opryk-
ningsretten. En ordning, der går ud på, at
lejerne har fortrinsret til ledige boliger
inden for den boligforening, som de selv
bor i. 

Det er især grupperne uden for ar-
bejdsmarkedet og de mindre velstillede,
der benytter sig af fortrinsretten. Mange
indvandrere bruger også oprykningsret-
ten til at flytte til en større bolig.  

Der er relativ få beskæftigede med
middelhøj indkomst i den almene sek-
tor; men de, der er der, bruger ordningen
relativt ofte. Den kan således være med
til, at disse grupper vælge at blive boen-
de i en almen bolig i stedet for at flytte
væk. 

Til gengæld er ordningen med til at
fastholde en skæv beboersammensæt-
ning i visse afdelinger. Undersøgelsen vi-
ser, at oprykkere med dansk baggrund i
noget mindre omfang flytter til afdelinger
med mange indvandrere. I alt medfører
oprykningen, at andelen af danskere re-
duceres med ca. 1 procent om året i af-
delinger med mere end 20 procent ind-
vandrere.

Oprykningsretten beslaglægger i gen-
nemsnit hver tredje ledige bolig. Læs me-
re om »Virkninger af oprykningsretten i
almene boliger« på www.ebst.dk.

mast

Flere fusioner
Flere boligforeninger fusionerer eller ind-
går samarbejde. I 2000 var der 346 alme-
ne boligadministrationer. Ved udgangen
af 2004 var antallet faldet til 303. 

Udvikling mod færre administrationer
betyder ikke dårligere service for bebo-
erne. Tværtimod.

»Fusioner og lokale samarbejdsaftaler
sikrer beboerne bedre og bredere servi-
cetilbud. Vi er påbegyndt samme vej,
som nu kommunerne og amterne også
gennemfører med kommunalreformen«,
siger Henning Kirk Christensen, formand
for Boligselskabernes Landsforening. Læs
mere på BL´s hjemmeside www.bl.dk.

Kilde: Boligen

Flere tomme boliger
Flere vælger at købe hus fremfor at leje
en almen bolig. Med lav rente og af-
dragsfrie lån er den almene boligs kon-
kurrenceevne blevet så dårlig, at det nu
resulterer i flere lejeboliger, der står tom-
me.

Ifølge en omfattende analyse »Ledige
boliger og årsager dertil« udarbejdet af
AE-rådet i samarbejde med Boligselska-
bernes Landsforening, er nyopførte alme-
ne boliger kun konkurrencedygtige med
nykøbte ejerboliger i 29 af landets 207
kommuner. Kun i Storkøbenhavn og
Århus er det billigere at leje en almen
bolig end at købe ejerbolig. Det skyldes,
at ejendomspriserne i de to byer er steget
ganske betydeligt. I hovedstadsområdet
handles til priser på op til kr. 20.000 pr.
kvadratmeter. Uden for de større byom-
råder har boligpriserne slet ikke udviklet
sig nær så eksplosivt. Mange steder kan
en ejerbolig købes til kr. 5–7000 pr. kva-
dratmeter.

Den manglende konkurrenceevne er
da også ved at få konsekvenser. Siden
maj 2001 er antallet af ledige boliger ste-
get fra 200 til godt 1500 og langt hoved-
parten af de ledige boliger er i Jylland i
områder, hvor boligpriserne er lave og
de almene boligers konkurrenceevne
svækket.

Øverst på listen over kommuner med
mange ledige almene boliger er Frede-
rikshavn, hvor 113 boliger står tomme.
Ud af de godt 1500 boliger har mere end
halvdelen stået tomme i mere end tre
måneder.

Ifølge AE-rådets analyse er der ikke
megen hjælp til de tomme boliger at hen-
te fra befolkningsudviklingen. Frem til år
2020 vil befolkningen kun vokse markant
i Storkøbenhavn og Århus Amt. I de øvri-
ge dele af landet vil befolkningstallet
stagnere og i mange tilfælde direkte fal-
de. Blandt andet i yderdistrikterne hvor
problemerne med ledige boliger allerede
er størst.

Til gengæld tyder andre faktorer på, at
uddannelsesniveauet generelt øges, og at
der bliver flere ældre, hvilket burde være
en god udvikling for den almene boligs-
ektor, fordi de ældre traditionelt vælger at
bo til leje. Men det kan kun ske, hvis
sektoren kan tilbyde attraktive og kon-
kurrencedygtige boliger, lyder det i følge
AE-rådets konklusioner.

Kilde: Boligen

Nye udlejningsregler i
ghettoer
Regeringen er nu klar med sit lovforslag
til nye udlejningsregler i problemramte
boligområder. 

I lovforslaget foreslås en ny udlej-
ningsmodel. Den går ud på, at kommu-
nen kan beslutte, at en boligforening ved
udlejning i afdelinger med en særlig høj
andel af personer uden for arbejdsmar-
kedet skal afvise boligsøgende uden for
arbejdsmarkedet. Det skal ske, når den
boligsøgendes og dennes ægtefælle i
seks måneder har modtaget kontant-
hjælp, starthjælp eller introduktionsydel-
se. Kan boligen ikke lejes ud til andre
boligsøgende på ventelisten, lejes den
dog ud til den nævnte boligsøgende. Af-
viste boligsøgende skal af kommunen så
vidt muligt inden for seks måneder have
anvist en anden passende bolig. 

For at kunne opfylde dette krav kan
kommunen få råderet over flere af de
øvrige almene boliger . Den kan også
vælge selv at stå for anvisningen af bolig-
erne i en problemramt afdeling, idet den
kan kræve, at boligforeningen stiller
samtlige ledige boliger til rådighed for
kommunen. 

Kilde: Boligen
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SÅ BLEV DET JUL IGEN
Vellykket pensionistfest i samarbejde med AAB

For 25. gang afholdt AAB, afd. 24
og Brabrand Boligforening,  afd. 3
pensionistfest

og for 22. gang fortalte Gellerrup-
præsten Steen Skovsgaard en sød historie

fra det virkelige liv og afsluttede med ju-
leevangeliet. Det blev mødt med klapsal-
ver i modsætning til i kirken. Og med
samme glæde blev der spist, 

drukket  

og sunget 

indtil aften blev afsluttet med dans. 

og vi må jo ikke glemme vores køkken-
og serveringspersonale,  som var med til
at skabe en hyggelig aften for alle.

God bagJul til alle
/JB

EKSTRAORDINÆR GENERALFOR-
SAMLING I »KLUB SØVANGEN«

Efter en økonomisk nedtur viser det nye årsregnskab, at »Klub Søvangen« fungerer optimalt igen

Efter en økonomisk nedtur viser
det nye årsregnskab, at »Klub
Søvangen« fungerer optimalt

igen.
Som tidligere annonceret i Skræppe-

bladet skulle der afholdes en ekstraordi-
nær generalforsamling i »Klub Søvangen«
den 30. november 2004 med et eneste
punkt på dagsordenen: Regnskab.

18 medlemmer var mødt frem incl. be-
styrelsen.

Formanden Villy Jensen bød velkom-
men, og foreslog, da man kun havde et
punkt på dagsordenen, at man droppede

dirigentvalget, hvilket forsamlingen god-
kendte.

Derefter bød bestyrelsen klubbens nye
bogholder Henny velkommen, og hun
indledte mødet med at  udtrykke, at det
havde været et sjovt« regnskabsår, da der
har været  mange om regnskabets ud-
formning, og at hun derfor gerne så, at
man fremover fik lavet en ny regnskabs-
måde. Af den grund undskyldte hun og-
så den opståede  udskydelse af regn-
skabet.

Derefter blev regnskabet fremlagt og
gennemgået, og der blev stillet spørgsmål.

Blandt de spørgsmål, som blev stillet
var, hvorfor differencen på drikkevarer-
nes priser var så stor. Hertil blev svaret,
at differencen var klubbens indtægt.

Af kommentarer fra de fremmødte
kom der positive udtryk om, at klubben
økonomisk var kommet ovenpå, og at
den nu igen kører godt.

Sluttelig blev regnskabet sendt til af-
stemning og blev enstemmigt vedtaget,
hvorefter formanden takkede mødet af.

Peter Kjellerup Hansen

3 - SKOVGÅRDSPARKEN

2 - SØVANGEN
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JULETRÆSFEST I LADEN
Endnu engang blev den fælles juletræsfest en succes

V i er altid spændte, vi i afdelings-
bestyrelsen, før et arrangement:
har vi nu husket det hele, er op-

gaverne fornuftigt fordelt, og kommer
der mon overhovedet nogen beboere?

Juletræsfesten i år var ingen undtagelse
herfra, men alt stod klart til Toveshøjs og
Gellerupparkens fælles fest da døren til
Laden blev åbnet: det usædvanligt høje,
pyntede grantræ, bordene med ting til ju-
ledekorationer og juleklip, og bordet
med spiselige lækkerier.

Og alle opgaverne blev sikkert varetag-
et: Susanne sørgede for varme æbleski-
ver, Jørn solgte dem og lidt andet mund-
godt, jeg æltede leret til børnenes deko-
rationer, Svend Åge fra Bispehaven gik
og dansede rundt i nissetøj og sagde ho-
hooo, Helle fra Gellerupparken (ligesom

de to næste) klippede og tegne-
de, Bent og Ingrid styrede gave-
poseuddelingen, musikerne Gud
mund og Kompagni spillede og
sang og fik børnene og mødre
ud på gulvet til skægge fælles-
danse og lege, mens festens ho-
veddrivkræfter, Inga og Elmer,
var med overalt – selv nogle
slagsbrødre tog Inga sig myndigt
af.

Og, jo, der kom tilpas mange
beboere til at arrangementet
blev rart og overkommeligt. Tak
til alle deltagende hjælpere fra
begge afdelinger, og til alle jer
fremmødte børn og mødre.

Søren Løkkegaard

4/5 - GELLERUPPARKEN/TOVESHØJ

FASTELAVN FOR GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ
Gellerupparken og Toveshøj holder fastelavn 
søndag den 6. februar klokken 13.00 i Laden 
- og ikke, som skrevet i husstandsomdelingen, ved Yggdrasil!

Billetter kan købes mandag den 31. januar i tidsrummet 13.00-15.00 
hos udlejningen i Brabrand Boligforening
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BEBOERNE VANDT
De massive protester mod anlæg af en golfbane ved Grimhøj hjalp 

Magistratens 2. afdeling, der bl.a.
tager sig af teknik, miljø, na-
turforvaltning, veje o. lign., har

nu officielt meddelt, at planerne om an-

læg af en naturgolfbane med klubhus for
Ældresagen i Holmstrupkilen ved Grim-
høj er opgivet. På baggrund af de massi-
ve protester, der bl.a. blev fremført på

orienteringsmødet i Holmstrup, ønsker
Ældresagen og Kommunen ikke at gen-
nemføre projektet.

/JS

JULEBAZAR I HOLMSTRUP
Man kunne finde masser af julegaver på Pensionistklubbens julebazar

Der var stor interesse for den jule-
bazar, Pensionistklubben i Holm-
strup afholdt først i december.

Der var mulighed for at købe bl.a. glögg,
æbleskiver og pølser samt alle former for
hjemmelavede julegaver. Fra de mange
boder blev der faldbudt dekorationer, ju-
lekort og nisser foruden alle mulige ga-
ver, der var strikket, hæklet eller syet. Der
kunne også nævnes askebægre og ægge-
bægre, så det var ikke nødvendigt at gå i
butikker for at finde idéer til julegaver.

Sidst men ikke mindst var der mulighed
for hyggeligt samvær mellem de mange
boder.

/JS
Foto: Lars Eg

6 - HOLMSTRUP

Nisser kunne man finde mange af på julebazaren

Og masser af hyggelig samvær
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KUNSTUDSTILLING 
I BEBOERFORENINGEN

Mange af værkerne blev revet væk allerede første dag 

I december blev der afholdt en større
kunstudstilling i beboerforeningens lokaler.
De er nok ikke de mest velegnede til en

kunstudstilling; lokalerne er små og ofte fyldt med
mennesker. Men ikke desto mindre var der godt
salg i værkerne, hvoraf mange blev revet væk al-
lerede den første dag. Udstillerne var Per G. Han-
sen, Børge Flyvholm, Karen Lomholt Klejstrup,
Kristina Birkholm, Anders Jørgensen og Sven-Erik
Andersen. Gennemgående var motiverne nonfigu-
rative og surrealistiske. Per G. Hansen fremviste
akrylmalerier, hvor farverne især var inspireret af
Grønland og Island. Karen Lomholt Klejstrup frem-
viste sin præsentationsbruchure og fortalte, at hun
udstillede akrylmalerier og collager, men til daglig
laver næsten alt inden for kunst og er uddannet på
kunsthåndværkerskolen. Et af hendes værker hed-
der typisk nok »Ægthed i sanseindtryk«.

/JS
Foto: Lars Eg

6 - HOLMSTRUP
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JULETRÆSFEST
En fest man vil mindes længe

Den 5 december afholdte Festfor-
eningen juletræsfest for beboer-
ne i afdeling 7 & 15

Der var tilmeldt i alt 45 børn til arran-
gementet, med forældre, bedsteforældre
og øvrige familiemedlemmer var der 135

samlet til denne dejlige jule-
fest.

Foruden den store godtepo-
se fik børnene sodavand eller
specialglögg  og æbleskiver.

Denne dag havde vi den
store oplevelse, at julemanden
kom forbi og hyggede sig
med børnene og de voksne i
et par timer.

Da tiden var inde, bød Ju-
lemanden og nissepigerne op
til dans, og med
hjælp af musikklub-
ben »Bøffernes« mu-
sik, blev der danset
og sunget omkring

det smukt pyntede træ.
Efter dansen og de hyggeli-

ge salmer og sange gik julem-
anden og nissepigerne i gang
med at uddele godteposer til
de forventningsfulde børn.

Medens vi voksne sad og drak af den
gratis kaffe, nød vi synet af de mange
glade børn.

Der var også præmier til de flotteste
udklædte børn. Her havde man delt bør-
nene op i 3 aldersgrupper.

En stor tak til festforeningen for en
hyggelig og stemningsfuld eftermiddag

V/ Svend Aage Hansen

7/15 - HASSELHØJ/HASSELENGEN

To forventningsfulde børn

julemanden ankommer julemandens kone

Dansen går

Godteposer er uddelt

præmieudlevering
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FASTELAVNSFEST
Fastelavnsfest for børn fra 0 til 14 år i Rødlundparken 

Søndag den 6. Februar 2005
Kl. 10.00 til 14.00
Sted: fælleshuset Rødlundvej 8 på
parkeringspladsen

Vi skal slå katten af tønden, og der er
premier til kongen og dronningen samt
sjoveste udklædt, og der er slikpose til al-
le børn med billet. Ligeledes er der mu-
lighed for de voksne at købe kaffe/te
med en fastelavnsbolle. Der kan envide-
re købes sodavand.

Angående køb af billetter skal man
henvende sig hos.
Elna Djærnis, Rødlundvej 34a eller hos 
Finn Quist Sørensen, Rødlundvej 268D

Den 20 og 21 januar fra kl.18.00 til
20.30 begge steder. Pris per billet er kr.
10, som betales ved henvendelse. Og der
er ikke mulighed for køb andre tider.

Det er kun børn med en billet, der vil
få udleveret slikpose Og HUSK, det er
bindende; man får ikke sine penge igen,
hvis man ikke kan komme til arrange-
mentet 

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op
om arrangementet 

Med Venlig hilsen Aktivitetsudvalget:
Elna, Karina, Lilian, Torben og Finn

med flere

SÅ VAR DER JUL IGEN
Traditionen tro har Hyggestuen afholdt sin årlige Julefrokost

Festen afholdtes den 22 november i
afdelingernes selskabslokaler. Der
var tilmeldt 65 beboere til dette

års arrangement, og som sædvanen bød,
var lokalerne festligt pyntet.

Også i år havde man satset på levende
musik, som endda var importeret fra
Vendsyssel. Det var en musiker, som fra
starten skabte en god stemning blandt
gæsterne.

Menuen var  veltillavet  og bød foru-
den fisk på såvel kolde som lune retter.

Dertil kom risalamande, og som altid
var man spændt på, hvem som skulle
havde mandelgaverne.

Ved et tilbageblik på denne aftens buf-
fet vil jeg vove den påstand, at den stod

rigeligt mål med de tre dages anstrengel-
ser for køkkenpersonalet.

Et af arrangementets højdepunkter var
det store gavelotteri.

Atter  et flot arrangement i Hyggestu-
ens regi.

Tak for det og på gensyn i 2005

v/ Svend Aage Hansen

7/15 - HASSELHØJ/HASSELENGEN

10 - RØDLUNDPARKEN

Musikeren slår tonen an

Gæsterne er ved at indfinde sig

Vi tager lige en pause

Udtrækning af julelotteriet

Så er det tid til en tur på dansegulvet
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NYT FRA AFDELINGEN
Kvartalsskrift fra bestyrelsen til beboerne

10 - RØDLUNDPARKEN

Allerførst: et rigtig godt nyt år til
alle!!! Dernæst: hvad er højaktu-
elt af det, som afdelingsbesty-

relsen arbejder med for tiden??

PUNKT 1
Flagmand efterlyses H A S T E R ! 
Afdelingsmødet valgte i september sidste
år Finn Quist Sørensen, Rødlundvej 268D
til flagmand. Det lykkedes dengang des-
værre ikke at finde en suppleant til Finn.
Desværre har Finn måttet sige sig jobbet
fra grundet manglende tid, og vi er der-
for nu akut kommet i den situation, at vi
»med lys og lygte« søger en flagmand,
som vil påtage sig det ansvarsfulde og
noget tidkrævende job at være Rødlund-
parkens flagmand. 

Ansvarsfuldt er det at tage vare på, at
Dannebrog bliver behørigt hejst og halet
ned på alle Danmarks officielle flagdage

(f.eks. jul, påske, pinse og Kongehusets
mærkedage), og derudover er parat til at
hejse Dannebrog, når beboere i Rødlund-
parken har private mærkedage, som øn-
skes markeret med flaghejsning.  

Afdelingsbestyrelsen har drøftet emnet
grundigt og er kommet til den konklu-
sion, at hvis ikke der senest den 1. fe-
bruar i år har meldt sig en flagmand, og
helst også en suppleant, vil vi foranledi-
ge, at flagstangen afmonteres fra sin
plads - og den vil først blive genrejst,
hvis vi senere er så heldige, at der mel-
der sig en flagmand, der vil tage opgaven
op. 

PUNKT 2
Storskrald
Som omtalt i sidste kvartalsbrev er vi nu
i gang med etablering af 4 decentrale
storskraldspladser. Det kan ses i og med,
at der rundt omkring er fjernet træele-
menter, gravet ud og skåret i fliser på de
forskellige pladser. Derudover sker der
bl.a. det, at husholdningscontainerne ved
ungdomsboligerne bliver samlet i en ind-
hegning bag det nordlige lyseblå tårn. Vi
forventer, at arbejderne er færdiggjort til
ibrugtagning inden Påske. 

PUNKT 3
Ny TV-Kanal pr. 1. januar 2005
Måske har ikke alle bemærket, at TV-pro-
gramfladen pr. 1. januar er blevet udvidet
med en kanal, så vi nu i alt har 41 TV-ka-
naler at vælge imellem. Den nye kanal er
TV2 Charlie, som findes på kanal 32

(559,25 MHz). Denne kanal har ikke tid-
ligere været anvendt til TV-kanal, og det
er derfor nødvendigt at foretage en ka-
nalsøgning. 

PUNKT 4
Nyttehaven  
Og hvem var så for resten den lykkelige
i lodtrækningen om den halve nyttehave,
som vi skrev om sidste gang? Der var 5
interesserede, og den heldige var Ellen
Sejr, Rødlundvej 28. Vi er meget sikre på,
at Ellen glæder sig meget til foråret - og
havearbejdet! ! !

PUNKT 5
Parkering
Vi skrev i sidste kvartalsbrev om proble-
merne med parkering i afdelingens
smågader. Vi vil her ikke gentage opfor-
dringen til at parkere på de etablerede
parkeringspladser, men blot benytte lej-
ligheden til at orientere om, at vi IKKE
har glemt sagen - vi arbejder intenst på at
finde frem til den optimale, langtidshold-
bare løsning på problemet - til glæde for
langt de fleste beboere!!!

PUNKT 6
Næste bestyrelsesmøde 
afholdes onsdag den 2. februar 2005 i
mødelokalet på Rødlundvej 8. Alle be-
boere med noget på hjerte er velkomne
til at kigge ind i tidsrummet 19.00 - 19.30

Afdelingsbestyrelsen består som før
nævnt af følgende beboere:

Aase Christensen
Rødlundvej 44A
formand

Birgit Poulsen
Rødlundvej 154
næstformand

Anne E. Olesen
Rødlundvej 62
sekretær

Lene Debois Gjørup
Rødlundvej 60A

Finn Quist Sørensen
Rødlundvej 268D

Mona Frederiksen
Rødlundvej 46 1. suppleant

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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STORMEN RASEDE
Ved fælles hjælp klarede man det trods alt

Lørdag d. 8/1-2005 blev en forfær-
delig dag for Sonnesgården, taget
fløj delvis af bygningen, mange af

lejlighederne fik store vandskader, og en
del måtte genhuses på ubestemt tid.

Fra Brabrand Boligforening har vi fået
utrolig stor støtte; der gik ikke ret lang
tid, før Erik Vestergaard var til stede for at
besigtige skaderne, og kørte ned til Falck
for at anmelde skaderne, da det var kom-
plet umuligt at komme igennem på tele-
fon.

Falck gav meldingen, at de desværre
ikke kunne hjælpe, de prioriterede men-
nesker og dyr, så kontaktede vi politiet;
de kunne heller ikke hjælpe; men henvi-
ste til ISS Skadeservice, dem kontaktede
vi så, og ca. 5 timer senere fik vi den be-
sked, at de ikke kunne hjælpe os.

Så er det jo dejligt, at vi er så sel-
vhjulpne, som vi er. Vi fik stablet noget
mad på bordet i fælleshuset til de bebo-
ere, som havde behov for husly, samt
snakket med andre i den samme situati-
on. Vi er jo også så heldige, at have
gæsteværelser lige uden for døren, så der
kom nogle over, og andre kom på hotel.

Søndag morgen blev der hentet brød
og der blev lavet fælles kaffe for de be-
boere, der havde behov for det.

Senere var Erik Vestergaard på banen
igen, og fik tilkaldt en del folk fra bolig-
foreningen for at hjælpe med at rømme
de lejligheder, der var ramt af vand, samt
folk til at ordne afskæring og afdækning
af taget. Samtidig havde han fået fat på
nogle, der kunne rydde op i gården; der
var isolering og stålplader overalt. Der
var også en del biler der blev beskadiget.

Der kom en bil med en stor kran for at
løfte de store løse tagkonstruktioner ned.

Det har været helt overvældende den
hjælp, vi har fået
fra Brabrand Bo-
ligforening.

Tak for det.

Hanne Grunnet 
Formand for afd. 22 »Sonnesgården«

NYT FRA AFDELINGEN
Ny formand er Hanne Grunnet

Vi har i afdeling 22 desværre sagt
farvel til vores afdelinsgsbestyrel-
sesformand, da han på grund af

sygdom har sagt farvel til alt foreningsar-
bejde på sin læges anbefaling. Så på vo-
res afdelingsbestyrelsesmøde den 5 janu-
ar valgte vi ny formand, som blev Hanne
Grunnet, lejl. 7 st.

CABARET PÅ BESØG
Fredag den 7 januar havde vi besøg af
Århus Pensionistcaberet, som sang en
masse dejlige gamle sange for os. Det var
glimrende underholdning, og vi var 50
beboere, som hørte på, og samtidig fik vi
noget godt at spise, så sammenholdet
blandt beboerne herinde er virkelig godt,

når vi kan samle så mange beboere,
hvergang der er nogle arrangementer.

/Bent Jensen

22 - SONNESGÅRDEN
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Skræppebladet vil hermed gerne ønske
alle sine læsere en glædelig fastelavn

Arkivfotos fra tidligere  fastelavnsarrqangementer
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AktiviteterAktiviteter

Gymnastik for kvinder i Nord-
gårdhallen
Søndag kl. 14 –15 * 
Søndag kl. 15 – 16   
Tirsdag kl. 17 – 18  
* Obs - Børn må gerne komme med
søndag klokken 14-15, men mødrene
har ansvaret for børnene og skal sørge
for, at de ikke generer undervisningen.

Kontingent til maj: 
Træning 1 gang om ugen koster
kr. 125.
Træning 2 gange om ugen koster
kr. 200.

Træning 3 gange om ugen koster
kr. 250.

Motion og Stavgang 
i Lokalcentret Gellerup
Mandag kl. 18.30-20.00 
InterFemina har lånt Lokalcentret
Gellerups motionsrum i vinter.
Når vejret er til det, arrangeres der
stavgangs-gåture.  

Kontingent for motion og stavgang
indtil maj kr. 175.

Kom og dans i Danseraketten
· Er du pige mellem 8 og 13 år?
· Synes du dans er helt vildt cool?
· Har du lyst til at bevæge dig?
Så har InterFemina et tilbud, der er
noget for dig!
Tid: Søndag kl. 15.00-16.00 
i Nordgårdhallen
Pris indtil sommerferien 
kr. 100.

Yderligere oplysninger 
Helle Hansen 
4071 8675

VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON I INTERFEMINA
Gymnastik, stavgang, motion og socialt samvær for medlemmerne 

Lørdag d. 16. april kl. 13.00.
Sted: »Tousgårdsladen«
Edw. Rahs Vej 6 B. 8220 Brabrand

DAGSORDEN:
1.   Valg af dirigent.
2.   Valg af referant.
3.   Bestyrelsens beretning.

4.   Fremlæggelse af regnskab.
5.   Indkomne forslag + kontingent
6.   Valg til bestyrelsen (3 på valg).
7.   Valg af suppleanter.
8.   Valg af 1 revisor og en suppleant.
9.   Eventuelt + Udflugt.
Regnskabet udleveres på generalfor-
samlingen.

Eventuelle forslag til generalforsam-
lingen skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt fra
Bestyrelsen

LØRDAGSKLUBBEN
Indkaldelse til generalforsamling

Hver mandag klokken 14.30 bliver der læst en historie
højt for alle interesserede. 
Det foregår foran fortælletæppet i børneafdelingen.

Er du selv interesseret i at læse højt så kontakt personalet.

HØJTLÆSNING PÅ
GELLERUP BIBLIOTEK

Fortællinger fra 1001 nat, folkeeventyr
og andre spændende historier
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Vil du
• lære at svømme?
• svømme for at motionere?
• svømme for at konkurrere?
• dyrke udspring fra vipperne?
• prøve livredning 
og meget mere?

Undervisningshold for børn, voksne,
begyndere såvel som viderekomne

Mandag: 
kl. 16-17: Børn »Krabber« 
(begyndere 4-8 år) og  
»Søheste« (videregående 7-11 år)
kl. 17-18: Børn »Krabber« (begyndere

4-8 år) og Voksne og SU-motionister
kl. 18-19: Voksne og SU motionister +
genopfriskning/Vandaerobic

Onsdag - kun for piger:
kl. 16-17: Børn »Krabber« 
(begyndere 4-8 år) 
og  »Søheste« (videregående 7-11 år)
kl. 17-18: Børn »Krabber« 
(begyndere 4-8 år) og Voksne og SU-
motionister
kl. 18-19: Voksne og SU vandskræk/
Vandaerobic

Hver onsdag kl. 16-17:
Udspring kun for piger

Lørdag kl. 11-12: 
Svømning for voksne – genopfrisk-
ning.

På grund af ombygning af Gellerup
Badet slutter sæsonen allerede 1. april
Pris for deltagelse: 
Børnehold: kr. 150  (2. barn kr. 100)
Voksenhold/SU-hold: kr. 200.
Vandaerobic: kr. 225.

Du kan tilmelde dig i badet på de
nævnte tider, og du kan få flere oplys-
ninger på AGFs hjemmeside:
www.agf.dk eller i Fritidsbutikken på
tlf.: 8744 1999

SVØMNING I GELLERUP BADET

Torsdag den 24. februar kl. 19.00
i Beboerhuset Tousgårdsladen, Edwin
Rahrs Vej 6 B

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Foreningens regnskab til godkend-

else, herunder forslag til kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og

suppleanter
6. Valg af parlamentariske revisorer

og suppleanter
7. Eventuelt

Regnskab kan afhentes i Tousgårdsla-
den torsdag den 17/2-2005 i åbningsti-
den kl. 10.00- 14.00 eller efter aftale.

Eventuelle forslag til dagsordnen skal
være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget skal
kontingentet være betalt senest 3
hverdage inden generalforsamlingen.

Støt dit beboerhus, brug det, bliv
medlem. Foreningen giver kaffe. Vand
og øl kan købes. Husk medlemskort. 

Medlemskab 
enkelt-medlem kr.  50,00
børn kr.  10,00
institutioner kr. 300,00

OBS-giver ret til 1 stemme.

Vel mødt
Bestyrelsen

Tousgårdens Venner 

GENERALFORSAMLING TOUSGÅRDENS VENNER
Medlemmer af foreningen indkaldes hermed til generalforsamling

Først godt nytår til alle vore medlem-
mer og forbindelser.

Onsdag den 9 februar kl. 14.00 
»Bankospil« husk brød til kaffen.

Onsdag den 23 februar kl. 14.00 
uderholdning med Pia Voxtorp, der
vil underholde med Kaj Normann
Andersen i ord og toner.
Brød og kaffe kr. 10.00.

Med venlig hilsen,
på bestyrelsens vegne
Svend Erik Sørensen
(E-post: ises@stofanet.dk)

GELLERUP PENSIONISTKLUB
Velkommen til en ny sæson
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Gellerup Kirke
torsdag den 24. februar 
klokken 16.30

Gudstjenesten er for alle, der godt kan
lide børnegudstjeneste, og henvender
sig særligt til de 0-6-årige og deres
familier.

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

UNGDOMSGUDSTJENESTE

SMÅBØRNSGUDSTJENESTE

9. februar kl. 19 i Gellerup Kirke
er du fristet?

Søndag den 6 februar kl. 10 er der fa-
stelavnsgudstjeneste for store og små i
Gellerup Kirke. Vi glæder os til at se
mange prinser, drager, spiedermen og
andre finurlige udklædninger.

Efter gudstjenesten inviterer FDF  alle
til tøndeslagning foran kirken. Til slut
serveres der fastelavnsboller i kirkens
underetage.

FASTELAVN I GELLERUP KIRKE
Gudstjeneste og tøndslagning

Så indbyder vi igen til en hyggelig
værestedsaften i kirkens underetage.
Der er sædvanen tro kaffe på kanden
og mulighed for en snak fra kl. 17.

Omkring kl. 18 kommer den varme
og altid veltilberedte mad på bordet,
og derefter er der tid til fortælling,
sang og hyggesnak. Det er gratis at

deltage, og tilmelding er ikke nødven-
dig. Alle er meget velkomne.

Sognepræst Karen Togsverd Hansen

FÆLLESSPISNING I GELLERUP KIRKE
Den 10. februar klokken 17.00
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Har dit barn lyst til at være
spejder?
Er din søn eller datter mellem
8 og 12 år?
Har dit barn lyst til at tænde
bål, bage snobrød og lære nyt
gennem kreative aktiviteter?
Ønsker du, at dit barn lærer
disciplin, regler og udvikler
sig? 

Vi starter en spejdergruppe i Gellerup
der er kun plads til 25 børn.

Skal din datter eller søn være med? -
så kontakt fritidsvejleder Hicham
Chouceir, Fritidsbutikken - tlf. 8744
1999/2920 9064

Kære unge og voksne
Har du tid og lyst til at lave et godt
stykke frivilligt arbejde i Gellerup?
Har du lyst til, at være hjælper i en
spejdergruppe, at opleve venskab og
opleve børns glæde for naturen!
Så har vi brug for din hjælp - Kontakt
Fritidsbutikken!

KÆRE FORÆLDRE I GELLERUP
Skal I og jeres børn være med som spejdere?

Til marts åbner en ny aktivitet for
børn i Gellerup. Det sker, når Det
Danske Spejderkorps, DDS, tager hul
på en forårssæson med masser af
spændende spejderaktiviteter for
børn.
Arbejdet med at få gang i spejderakti-
viteterne har været under forberedelse
i et års tid. Allerede sidste forår var
man nået langt med planlægningen,
men sygdom var skyld i at initiativet
blev udskudt. 
»Men nu er baggrundsgruppen, der
består af en lang række voksne fra
lokalområdet samt repræsentanter fra
DDS, igen i fuld gang med at sætte
sving i projektet«, fortæller fritidsvej-
leder Hicham Chouceir fra Fritidsbu-
tikken, der tovholder på spejderinitia-
tivet.
»Vi er gået i gang med at skabe en
spejderaktivitet, fordi der mangler så-
dan en aktivitet i Gellerup. Spejderak-
tiviteter er sunde aktiviteter, som i høj
grad foregår ude i naturen, hvor bør-
nene lærer at lave bål, binde knob og
opføre sig godt. Børnene oplever en
god disciplin, og de får fine mulighe-
der for at udvikle sig. Målet er med
tiden at opbygge en rigtig DDS-spej-
dergruppe i Gellerup«, fortæller Hi-

cham Chouceir og oplyser, at initiati-
vet i Gellerup i starten får stor hjælp
af to andre spejderdivisioner i DDS. 

Mini og juniorspejdere
I første omgang er det planen at starte
fire spejderpatruljer med i alt 25 børn.
En lille patrulje for minipiger og mini-
drenge fra otte til ti år og to små pa-
truljer for juniordrenge og juniorpiger
fra ti til 12 år.
»Vi har pt. fem frivillige ledere, som
har meldt sig til at står for aktiviteter-
ne, men vi vil gerne have flere frivilli-
ge med. Og så bliver det også en
betingelse, at forældrene involverer
sig, hvis de ønsker, at deres børn skal
deltage i spejderaktiviteten,« under-
streger Hischam Chouceir. 
Når børnene starter i spejderpatruljen
skal de selvfølgelig have rigtig blå
DDS-skjorter og tørklæder, og så skal
børnene kunne tage duelighedsmær-
ker, som rigtige spejdere altid har
gjort.

Aktiviteter på Legepladsen
Første mødedag i de nye spejderpa-
truljer bliver søndag den 13. marts
klokken 13 i Legepladsen Gellerup på
Dortesvej 47. Der bliver også her, at

spejderpatruljerne fremover hver søn-
dag mødes for at lave aktiviteter. Med
tiden håber arbejdsgruppen bag spej-
deraktiviteten dog, at der en dag vil
kunne blive bygget en rigtig spejder-
hytte i det grønne område midt Gel-
lerup.

NY SPEJDERGRUPPE SPIRER FREM I LØBET AF FORÅRET

Det Danske Spejderkorps starter aktiviteter for børn mellem otte og 12 år i Gellerup
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MENU
Forret:

skinke med slikasparges, dip og flûtes
Hovedret: 

Svinekam med karotter, sukkerærter, 
rosenkål, hvide kartofler og surt

Dessert: 
Fløderand med frugter

Kaffe og småkager

Hyggemusikken under middagen 
og efterfølgende til dans leveres af

Bent W. Musik

Pris for dette enestående arrangement
kr. 75,-

Øl, vand og vin købes til sædvanlige priser.

Billetter kan købes ved bankospillet i Tous-
gårdsladen, onsdage kl. 16-17 eller ved hen-

vendelse til Inga Bech på tlf. 8625 0578

Tilmelding senest d. 9/3-2005

INDBYDELSE TIL FORÅRSFEST I LADEN
lørdag den 12. marts klokken 18.00

Sidste år blev der både holdt Kulturdag og Kulturuge i
Gellerup, og arrangørerne bag ønsker i år at gentage suc-
cessen. I år planlægges der at holde en Kulturuge allerede
inden sommerferien, fordi erfaringerne fra sidste år viste,
at det vil give flere mulighed for at deltage. 
Det er igen Gellerup Fællesråd, der i samarbejde med
Naboskaberne påtager sig den koordinerende opgave i
forbindelse med »Gellerup Kulturuge«
For øjeblikket er et brev på vej rundt til alle potentielle
»kulturuge«-deltagere. Der indkaldes til forberedende
møde tirsdag den 8. februar klokken 17.00 hos Naboska-
berne, Jettesvej 1, st. th. 
På mødet er alle interesserede Kulturugedeltagere velkom-
men til at komme frem med deres idéer og ønsker til
arrangementer i ugens løb. Har du lyst til at deltage aktivt
i planlægningen af  Kulturuge; men er forhindret i at del-
tage i mødet, så kan du kontakte naboskaber Lene Drøje-
dal på tlf. 8625 1016.

KULTURUGE 2005 I GELLERUP
Foreninger, klubber, institutioner inviteres til forberedende møde om sommerens kulturuge
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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

TOUSGÅRDSLADEN

Vi har fået ny e-mail adresse: 

info@tousgaardsladen.dk

og ny hjemmeside adresse: 

www.tousgaardsladen.dk

Mvh

Bent Hansen

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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ONSDAG 2 FORLOREN HARE
TORSDAG 3 SVENSK PØLSERET
FREDAG 4 HVIDKÅLSSUPPE

MANDAG 7 BOLLER I KARRY
TIRSDAG 8 DANSK BØF M/LØG
ONSDAG 9 SYDHAVSKYLLING M/RIS
TORSDAG 10 PANERET FLÆSK
FREDAG 11 UNGARSK GULLASH

MANDAG 14 BRUNKÅL
TIRSDAG 15 LASAGNE M/FLUTES
ONSDAG 16 GRØNLANGKÅL M/SKINKE
TORSDAG 17 FRIKASSÉ
FREDAG 18 STEGT KYLLING

MANDAG 21 GULE ÆRTER
TIRSDAG 22 STEGT MEDISTER
ONSDAG 23 KARBONADER M/GRØNTSAGER
TORSDAG 24 BRÆNDENDE KÆRLIGHED
FREDAG 25 SAMMENKOGT RET M/RIS

MANDAG 28 STEGT FLÆSK M/PERSILLESOVS

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Ladens Folkekøkken
Madplan februar 2005 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.

CAFÉ VITA
Tlf. 86 25 95 99

FEBRUAR-MENU 2005

Mandag den 7. februar, kl. 17.00: Hvidløgsbøf m. kartoflerMandag den 14. februar, kl. 17.00: Grønkålssuppe m. flûtes & citronfromageMandag den 21. februar, kl. 17.00: Paneret flæsk m. kartofler & persillesovsMandag den 28. februar, kl. 17.00: Forloren hare m. kartofler & tyttebær
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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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. 8625 6901

Gellerup Badet
din lokale svømmehal

Husk deadline til næste nummer er:
TORSDAG DEN 10. FEBRUAR 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 10. februar kl. 19

BORNESKRAE  P

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i december var

»JULEGAVE«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

SARAH SHAMS ELDIN
Jettesvej 27, 3. tv

8220 Brabrand

ÖZGE SIMSIR
Lottesvej 14, 2. tv
8220 Brabrand

MIRNA ABDE
Janesvej 21, st. mf.

8220 Brabrand

DER VAR 16 NISSER

Vinder af et gavekort
på 100 kroner blev:

GÖZDE KARABULUT
Usigten 58

8220 Brabrand

5. og 12.
bogstav

Tag det første bogstav i hver
tegning, og sæt dem derefter
sammen til et ord på ni bogsta-
ver.
Du får lidt hjælp med rækkeføl-
gen: Først bogstav 1 så 4 og
bagefter 8.
Resten skal du selv finde ud af.

BORNESKRAE  P



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
Afd. 1, 2, 3, 8, 16, 17 & 22:

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

Afd. 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen

Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Afd. 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23 & 24:
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

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:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

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:
Jørgen Lund, tlf. 40 94 50 27

jokskilove@stofanet.dk

Afdeling 21, Hasselager:
Lars Pedersen

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

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Leif Pedersen

FEBRUAR

Ti 1. 10:00: Folkeinformation åbner side  13

Sø 6. 10.00: Fastelavn Gellerup Kirke side  33

Sø 6. 10.00: Fastelavn Rødlundparken side  27

Sø 6. 13.00: Fastelavn 
Gellerupparken og Toveshøj side  23

Ti 8. 17.00: Møde om Kulturuge 2005 side  35

On 9. 14.00: Banko Gellerup Pensionistklub side  32

On 9. 19.00: Ungdomsgudstjeneste side  33

To 10. 17.00: Fællesspisning Gellerup Kirke side  33

On 23. 14.00: Underholdning
Gellerup Pensionistklub side  32

To 24. 16.30: Småbørnsgudstjeneste side 33

To 24. 19.00: Generalforsamling
Tousgårdens Venner side  32

MARTS

Lø 12. 18.00: Forårsfest i Laden side  35

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

- hvornår kommer der mon sne?


