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LEDERENLEDEREN

I min avis her til morgen læste jeg en stort opsat artikel om en
beboer i en anden af byens boligforeninger, der døjede med
store fugtproblemer i sin lejlighed. Hun bruger nu kun en del

af sin lejlighed, da hun bliver endnu mere syg af de andre værelser,
og flere steder er der tydelige skimmelsvampe på væggene. En sær-
deles sørgelig situation at være endt i, da det er temmelig usundt at
bo med for mange af den slags. Nogle få vil der altid være i våde
omgivelser; men de skal ikke være til at se. Allerede efter omkring
et halvt år i lejligheden begyndte kvinden at få problemer med fugt
på væggene, og nu omkring et år senere taler avisens billeder deres
tydelige sprog om en usund lejlighed. Kvinden har selvfølgelig
været ved sin boligforening; men har på det nærmeste fået at vide,
at det er hendes egen skyld, og der under ingen omstændigheder er
noget galt med boligen.

I følge avisen fik hun af inspektøren, der først dukkede op
efter tre henvendelser, at vide, at hun skulle lufte ud en halv
time tre gange hver dag; men senere fortæller forretnings-

føreren, at hun kun skal lufte ud to-tre minutter hver dag. Og så er
spørgsmålet jo naturligvis, hvem der har ret i den sag. Måske gem-
mer der sig endda et større problem end fugt i en lejlighed her. Er
der tale om ansvarsfraskrivelse? Eller der et spørgsmål om manglen-
de kompetencer hos de ansatte/forretningsfører? Kan man forlange,
at en beboer af sig selv skal have viden om, hvordan man undgår
skimmelsvamp, eller er det ikke mere rimeligt at forvente, at man
får en fornuftig, korrekt og fyldestgørende vejledning, når man hen-
vender sig til sin boligforening – uanset hvilken person man hen-
vender sig til? Se det mener jeg jo; men den omtalte sag, viser
måske, at man ikke skal forvente det.

I Brabrand Boligforening går jeg ud fra, at vi har et kompe-
tent og veluddannet personale, der vil kunne forklare os
beboere, hvordan vi skal handle, hvis vi opdager skimmel-

svamp eller andre ureregelmæssigheder i vores lejemål. Jeg forven-
ter at få en venlig og grundig vejledning og blive taget alvorligt, når
jeg henvender mig. Og det skal siges, at jeg heller ikke har noget at
udsætte på nogens behandling af mig til dato; og sådan skulle det
gerne blive ved med at være – for alle beboere.

Skulle det ske, at man ikke bliver taget alvorligt, må man
henvende sig igen og gå højere op i systemet; i sidste ende
findes der forskellige nævn og instanser i det offentlige, som

man kan søge hjælp hos; men så langt skulle man da helst ikke
komme.

Det er selvfølgelig muligt, at man selv har handlet uhensigts-
mæssigt, og så er det jo rart at få at vide, hvordan man kan
holde sin bolig i god stand; men det jo også muligt, at boli-

gen på grund af alder trænger til renovering, og i det tilfælde er det
rart, når de ansvarlige erkender det og gør noget ved problemet.
Jeg håber, at de finder ud af det i den omtalte sag.

Med ønske om et smukt forår, når sneen smelter, 
og en glædelig påske sidst på måneden.

Sebastian

Fugt i boligen –
hvem lufter ud?

af Sebastian Adorján Dyhr
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SOMMERTID OG VINTERTID 
- et levn fra fortiden?

To gange om året stiller vi urene frem eller tilbage; men til hvilken nytte?

Det første forslag om indførelsen
af sommertid kom fra Benjamin
Franklin – manden, der er en

kendt videnskabsmand, opfandt blandt
andet lynaflederen og noget så eksotisk
som svømmefødderne. Benjamin Frank-
lin foreslog sommertiden indført i et hu-
moristisk essay i 1784. Men først fra 1910
blev det alvorligt overvejet at indføre.

Under 1. Verdenskrig, i 1916, og under
og efter 2. Verdenskrig, 1940 og 1943-48,
havde man sommertid i Danmark og fle-
re andre Europæiske lande. Siden 1980
har man stort set gjort ordningen perma-
nent.

EN ØKONOMISK GEVINST
Da man indførte sommertiden, var det
for at give folk lyse timer til arbejde i
køkkenhaverne sidst på dagen. Det var
en praktisk foranstaltning, der under kri-
gene var til stor hjælp, når der var knap-
hed på varer, og egen avl af grøntsager
var et vigtigt tilskud til den daglige hus-
holdning.

Man sparede ydermere på det elektri-
ske lys sidst på dagen, hvilket også var
en fordel for samfundet. Der var ikke de
store omkostninger forbundet med ind-
førelsen – urene skulle stilles; men det
var et beskedent problem på den tid.

NUTIDIGE KONSEKVENSER
I dagens samfund er det mere kom-
plekst. Man får selvfølgelig stadig en ti-
mes mere lys om aftenen med sommerti-
den i forhold til vintertiden; men der er
en del omkostninger forbundet med skift
til og fra sommertid. Vi har ikke på sam-
me måde behov for den ekstra times lys
til køkkenhaven, og det er ikke bare en
række ure i vore hjem, der skal stilles.
Computerne skal også have deres ure
stillet, og selvom det kan foregå automa-
tisk, så er der problemer forbundet der-
med. Det kendteste eksempel – og det,
der viser, at det er et problem – er at
bankerne ikke tillader dankortekspedi-
tioner i timen (eller rettere timerne) mel-
lem to og tre om natten, når vi går fra
sommer- til vintertid. Bankernes edb-sy-
stemer kan simpelthen ikke have, at det
samme tidspunkt eksisterer to gange på
det samme døgn, eller at der bliver fore-
taget ekspeditioner i forkert tidsrække-
følge.

JETLAG
Et mere biologisk problem, som der altid
har været i forbindelse med tidsforan-
dringer, og som også opleves, når vi rej-
ser over store afstande, kendes som jet-
lag – det at kroppen skal indstille sig på,
at dagens rytme er anderledes fra den
ene dag til den næste. Mange vil sige, at
det jo kun er et lille problem, som man
hurtigt kommer over; men mange bør-
nefamilier vil sikkert nikke genkendende
til problemet, der let strækker sig over en
uge hvert forår og efterår, når børnene
skal vænne sig til den forandrede tid.

I det moderne landbrug, hvor køerne
malkes og fodres på klokkeslet, oplever
man også en nedgang i mælkeydelsen,
når køerne pludselig – for dem at se,

malkes en time forskudt i forhold til da-
gen før.

LANDSFORENINGEN MOD 
SOMMERTID
Diskussionen om sommertid har faktisk
et sådant omfang, at der findes en lands-
forening mod sommertid. Den har hjem-
sted i Beder, hvor formanden bor; men
dens primære kontaktområde er hjem-
mesiden, der findes på adressen:
http://home2.inet.tele.dk/jbak/sommertid
– hvor det er muligt at læse mere om for-
eningen. Sagen om sommertidens virk-
ninger har også været oppe og vende i
Folketinget i 2001 og er også behandlet i
EU-regi. Henvisninger dertil findes på
landsforeningens hjemmeside.

AF SEBASTIAN ADORJÁN DYHR
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BEBOERRÅDGIVNINGEN
- nu også på Holmstrup Mark

Holmstrup Mark får fast træffetid - foreløbig på forsøgsbasis

Efter aftale med afdelingerne bag
beboerrådgivningen, så får bebo-
errådgivningen nu på forsøgsba-

sis en fast træffetid på Holmstrup Mark.
Træffetiden er aftalt i samarbejde med de
3 afdelingsbestyrelser for Holmstrup,
Odinsgård og Thorsbjerg og starter fra
den 1. marts 2005.

Træffetid hver tirsdage 15-17 
Jernaldervej  245, 1. lejl. 6. 
(Værestedets lokaler) 

I beboerrådgivningen tager vi alle hen-
vendelser alvorlig. Gennem en fælles
snak forsøger vi at skabe klarhed om-
kring din problemstilling samt afklare,
om det er noget, vi kan hjælpe dig med,

eller om det kunne være nyttigt at ind-
drage andre. Du kan henvende dig ano-
nymt, og da vi er ansat af beboerne, så
foretager vi os ikke noget i sagen uden
dit samtykke. 

Mange henvendelser har at gøre med al-
vorlige forhold så som sygdom, økono-
miske problemer, misbrug; problemer i
familien, problemer i forhold til de of-
fentlige instanser eller problemer med en
nabo. Men en del bruger os også, fordi
de ikke ved, hvor de ellers skal henven-
de sig for lige at få afklaret et spørgsmål
for at kende deres rettigheder eller blot
for at have et andet menneske at dele
deres tanker med. 

I et vist omfang har vi mulighed for at gå
med som bisiddere til vigtige møder, li-
gesom vi i begrænset omfang har mulig-
hed for at søge mindre beløb hjem fra
fonde.

Vi er socialrådgivere af uddannelse og
en af vores styrker er kendskab til de so-
ciale love samt vores kontakter i de for-
skellige kommunale systemer. 

Vi håber selvfølgelig, at I vil blive glade
for den lokale træffetid, men du er selv-
følgelig fortsat velkommen til at kontakte
os på Gudrunsvej 16, 1. th.

Med venlig hilsen
Jens Høgh og Anita Bergmann

Beboerrådgivere 

FERIETILBUD TIL BØRNEFAMILIER
Hjælp at hente til ferie hvis man er en økonomisk trængt børnefamilie

Så er det ved at være tid til at tæn-
ke på sommerferie igen. Beboer-
rådgivningen har sammen med 9

andre beboerrådgivere rundt om i landet
igen brugt vinteren til at søge  penge til
sommerferie.

Formålet med ansøgningen er at kunne
hjælpe socialt og økonomisk trængte
børnefamilier med muligheden for et fe-
rietilbud. Der er med glæde, at vi kan
fortælle, at Arbejdsmarkeds Feriefond
netop har givet tilsagn om støtte til dette.

Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal
børnefamilier muligheden for en uges
betalt ferieophold samt hjælp til betaling
af transportudgifter efter nærmere fast-
satte retningslinier. 

Er I en børnefamilie – har I lyst til at
holde en uges ferie sammen – og kniber
det med at få råd, så er dette tilbud
måske noget for Jer? Tilbudet henvender
sig til alle forældre – også de som ikke
bor med barnet til dagligt.

Der ydes støtte til ferie i Danmark. I
mange år har vi samarbejdet med Dansk
Folkeferie, da mange beboere har været

glade for deres feriecentre med de man-
ge muligheder for børnene; men mulig-
hederne er mange og ferien kan skræd-
dersyes til den enkelte families ønsker
og behov, blot ferien foregår i Danmark.

HVEM KAN KOMME 
I BETRAGTNING
Tilbudet er rettet mod børnefamilier i af-
delingerne: Skovgårdsparken, Gellerup-
parken, Toveshøj, Holmstrup, Odinsgård
samt Thorsbjerg – da det er disse afde-
linger, der betaler til Beboerrådgivnin-
gen.

For at komme i betragtning skal man
opfylde Fondens økonomiske retnings-
linjer. Det handler primært om det rådig-
hedsbeløb, som familien har tilbage, når
de faste udgifter er betalt. Retningslinjer-
ne er rummelige, og ferietilbudet vil der-
for kunne nå en bred kreds af børnefa-
milier.

Hvis du/I har behov for økonomisk
støtte for at kunne realisere ferieønskerne
sammen med børnene, så kontakt os i
Rådgivningen for at få foretaget en vur-

dering af mulighederne for at få bevilliget
et betalt ferieophold.

Dokumentation for indtægter og udgifter
de sidste tre måneder skal medbringes til
brug for udfyldelse af et ansøgningsske-
ma samt beregning af økonomien. 

HVORDAN SØGER MAN
Interesserede bedes henvende sig i Be-
boerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 1. th. i
de faste træffetider. I er naturligvis også
velkomne til at ringe for anden aftale, el-
ler hvis I har spørgsmål.

Ansøgningerne vil blive behandlet i
den rækkefølge de indkommer, så derfor
– vent ikke for længe med at henvende
jer.

Venlig hilsen
Jens Høgh 8625-2126

& Anita Bergmann 8625-2150
Beboerrådgivere

86252126
86252150
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SÅLEDES UDKOMMER SKRÆPPEBLADET
Skræppebladet har en plan – en produktionsplan

10gange om året udkommer
Skræppebladet – vi holder ju-
le- og sommerferie, og derfor

producerer vi ikke noget blad i løbet af
december og juli. Resultatet er, at I kære
læsere, må undvære bladet i januar og
august; men hver eneste måned resten
af året skulle I gerne modtage bladet i je-
res postkasse/brevsprække i den første
uge i måneden.

TI MÅNEDER = TI BLADE
Bladet uddeles i nogle af boligforening-
ens afdelinger af bude og i andre afde-
linger af varmemestre eller gårdmænd.
Den centrale fordeling af bladet tages der
vare på i boligforeningens administration
på Gudrunsvej 10A – også kendt som
»Den hvide Gård«. Men uanset hvordan
fordelingen er i din afdeling, skal bladet
være dig i hænde i løbet af den første
uge af de ti måneder, februar, marts,
april, maj, juni, juli, september, oktober,
november og december.

Skulle det ske, at bladet ikke kommer
frem til dig, kan du henvende dig på bo-
ligforeningens administration, når den
første uge af måneden er gået. Det kan
du høre telefonisk (8931 7171), person-
ligt (Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand) el-
ler via e-post (brabrand@bbbo.dk). Du
kan naturligvis også fortælle os det på
bladet; men vi skal alligevel sige det vi-
dere til administrationen.

PRODUKTIONSGANGEN
Inden du kan sidde med det færdige blad
i hånden, går den forløbne måned med
planlægning og produktion af bladet ef-
ter et ganske bestemt mønster. Hver
måned indledes – en mandag – med et
redaktionsmøde, hvor redaktionen blandt
andet evaluerer sidste nummer og plan-

lægger det kommende nummer. De præ-
cise datoer kan ses af tabellen herunder.
På redaktionsmødet besluttes det, hvilke
redaktionsmedlemmer der skal skrive om
hvad. De næste ti dage arbejder redak-
tionen så på deres historier, og på dead-
linedagen – der altid er en torsdag, sam-
les det indkomne stof fra redaktionsmed-
lemmer og hvem der ellers har sendt os
stof. Stoffet sendes videre til layouteren,
der sætter bladet op i løbet af den kom-
mende uge, hvor også bladets fotograf
og tegner leverer materiale til bladet. En-
delig læses der en tekstuel og satsmæssig
korrektur på bladet, der sendes til tryk
mandag otte dage efter deadline. Tryk-
keri og bogbinder levere bladet tilbage til
boligforeningens administration om tors-
dagen i den uge, så budene med flere
kan bringe bladet ud i den kommende
weekend.

INDLÆG MODTAGES
Ønsker du et emne behandlet i bladet,
har du forslag til en person, som vi kun-
ne skrive et portræt af, eller sker der no-
get i din afdeling, som du gerne vil dele
med resten af beboerne i boligforening-
en? Det kan også være, at du skrive dig-
ter eller historier, som du kunne tænke
dig at få bragt, eller du har en viden om
noget, som du gerne vil dele ud af, skal
du endelig ikke tøve med at henvende
dig til redaktionen. Du kan komme til re-
daktionsmødet, der afholdes i redaktions-
lokalet på Gudrunsvej 2, kld. efter ne-
denstående plan, du kan møde op på
deadlinedagen, du kan skrive en e-post
(skraeppen@stofanet.dk) eller et brev til
os eller ringe til bladet (8625 2699).

AF SEBASTIAN ADORJÁN DYHR

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

www.skraeppebladet.dk

Produktionsplanen

Måned Marts April Maj Juni
Møde (mandag) 28/2 4/4 2/5 6/6
Deadline (torsdag) 10/3 14/4 12/5 16/6
Udkommer (torsdag) 29/3 28/4 26/5 30/6

Måned August September Oktober November
Møde (mandag) 1/8 5/9 3/10 31/10
Deadline (torsdag) 11/8 15/9 13/10 10/11
Udkommer (torsdag) 25/8 29/9 27/10 24/11
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FRITIDSAKTIVITETEN 
»HAANDBRYGGERLAUGET AF 1970«

Åbent hus den 18. marts kl. 1300-1700.

I Brabrand Boligforening er der
mange fritidsaktiviteter. Den æld-
ste af disse aktiviteter er »Haand-

bryggerlauget af 1970«, som har 35-års-ju-
bilæum den 17. marts i år.

Formålet med aktiviteten håndbrygning
er, (citat fra skråen), »at bevare og vide-
reudvikle håndbrygningskulturen i de af
lauget indrettede lokaler, for derigennem
at fremme mulighederne for godt selska-
beligt samvær og menneskelig trivsel«.

Alle, der er bosat i én af Brabrand Bo-
ligforenings afdelinger, har fortrinsret til at
blive medlem af Haandbryggerlauget.

Haandbryggerlauget markerer jubilæet
ved at holde »åbent hus« med blandt an-
det rundvisning i laugets lokaler 

fredag den 18. marts 
kl. 1300-1700

Her vil en håndbryggersvend forklare,
hvordan håndbrygget øl fremstilles. Lige-

ledes vil der være mulighed for at smage
på nogle af produkterne.

Laugets adresse er Tousgårdsladen Ed-
win Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand.

LOKALER OG MATERIEL
Haandbryggerne har for mange år siden
ved en meget stor arbejdsindsats indrettet
lokalerne, så de er velegnede til formålet.
Det, man straks lægger mærke til, når
man træder ind i lokalet, er, at lokalerne
er flot vedligeholdte og renholdesstan-
darden er meget høj. Stueetagen er ind-
rettet til »bryggeri«, og på første sal er der
et samlingslokale, som er velegnet til god
trivsel og selskabelig samvær. Stueetagen
er inddelt i tre lokaler: materiel og lager-
rum, »bryggeri« samt gær og kølerum. I
lokalet, hvor der håndbrygges øl, er der
mæskekar, kogekar køler og varmepla-
der.

BRYGNING OG INDLÆRINGSMETODE
For at blive brygger, skal der selvsagt ske
en indlæring. Indlæringen kan sam-
menlignes med den »gamle mesterlære«.
Håndbryggerne lærer de nye medlem-
mer, hvordan man efter de gamle traditi-
oner fremstiller håndbrygget øl. Brygger-
ne fremstiller mange forskellige typer øl,
der varieres ved forskellig tilsætning af
råfrugter, humle, vand og gær. Efter bryg-
ningen fyldes øllet i junger, og kulsyre
under tryk påfyldes, og øllet må nu op-
bevares i kølerummet i nogle måneder,
inden det er klar til indtagelse. Hånd-
bryggerlauget har ingen love eller ved-
tægter; men en skrå ligesom i de gamle
laug. Bestyrelsens titler er gamle laugstit-
ler, nemlig Oldermand (formand), laugs-
mester (næstformand), oldgeselle (kasse-
rer), laugsskriver (sekretær), skaffer (ind-
købschef), ølsmed (materielforvalter) og
ceremonimester (fest – og trivselsfor-
mand) .

AF ANTON SØRENSEN

NU KOMMER BROEN SNART
Reparationen i Randers nærmer sig sin afslutning

På kommunenes vejkontor oplyser
Helle Svantemann, at der endnu
går 1-11⁄2 måned, inden broen

over Edwin Rahrs Vej kommer på plads.
Vangerne, der bærer selve broen er til
reparatioen i Randers, og når de er klare
igen, bestemmer vejret, hvornår broen
endeligt kan bruges igen.

Der venter stadig en del arbejde med
den forsikringsmæssige side af sagen;
men Helle Svantemann fortæller, at det
formodentlig bliver vognmandens for-
skringsselskab, der kommer til at betale.

BROENS ER HØJ NOK
To gange i 2004 er broen over Edwin
Rahrs Vej blevet kørt ned. Da den blev
ramt første gang, var der ellers advarsels-

lamper, der blinkede, hvis
for høje køretøjer nærme-
de sig; men da broen der-
efter blev hævet til 4,6 me-
ters frihøjde blev lamper-
ne taget ud af drift. I kom-
munens tekniske udvalg
har man dog snakket om,
om der igen skulle sættes
advarselslamper på broen
igen; men broen er allere-
de meget høj; og advar-
selslamper hjælper jo ikke
mod folks dumhed.

AF SEBASTIAN ADORJÁN DYHR
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I skrivende stund har vi fortsat ik-
ke haft vinter af betydning; men
marts kan jo godt være bunden af

vinterens isnende greb. Men et par sol-
skinsdage kan gøre underværker, for so-
lens varme vil få pilens dunede gæslinger
til at bule ud. Man vil se hasselbusken
blive dækket af sine hængende blom-
sterrakler. Erantis, vintergæk og krokus
vil skyde frem, så snart jorden varmes
op, og snart vil de få følgeskab af de gu-
le og blå knoldiris, som blev lagt i jorden
sidst i oktober.

Solen får mere magt, som dagene går,
og på de lune pladser i stenbedet vil vi
nu også se nikkende kobjælde og vorte-
mælk melde deres ankomst som indled-
ning til den nye havesæson

Men husk  endelig ikke at fjerne af-
dækningen, da frosten kan hurtigt vende
tilbage

Her i kolonihaven  Sommerlyst  er for-
året også ved at melde sin ankomst. 

Julerosen har blomstret siden begynd-
elsen af februar, og løgvæksterne er også
her ved at bryde frem. Det er  blandt an-
det erantis, vintergæk, perlehyacint samt
de tidlige tulipaner og påskeliljer, som er
på vej op af mulden for at byde forårsso-
len velkommen.

DRIVHUSET
Her i marts skal de  første sommerblom-
ster såes. Det er også i denne måned, jeg
skal i gang med at lave de første stikling-
er af krysantemum. Disse stikkes i almin-
delig pottemuld blandet med sand. Når
de har slået rod, pottes de i 10 cm potter.

Tomatplanterne, der blev sået i midten
af januar, er her i marts så langt fremme
i væksten, at de skal pottes i 15 cm pot-
ter

KØKKENHAVEN
De første grønsager skal sås, når jord-
temperaturen er 4-5°C varm.

I år vil jeg prøve skorzonerrod. Derud-
over bliver det spinat, salat, radiser og
gulerødder. I denne havesæson vil jeg
også prøve at sætte skalotteløg. 

I kartoffelbedene, der blev overdæk-
ket med plastik i februar, skal de forspi-
rede kartofler sættes her i midten af
måneden, såfremt jordtemperaturen er
10°C.

I slutningen af måneden skal der også
sættes solfanger over jordbær og rabar-
berbedet 

Prydhaven
SLYNG OG KLATREPLANTER
Her i marts skal sensommerblomstrende
slyngplanter beskæres og de tidligt blom-
strende udtyndes.

Forsømte planter og kraftigt voksende
slyngplanter skæres tilbage til hovedran-
kerne. 

De småblomstrede clematis, samt hy-
brider af jackmanitypen kan også skæres
tilbage eller udtyndes, hvis der er behov
for dette.  De kan skæres stærkt tilbage
enten til en afstand af 25 cm over jorden,
eller så langt tilbage, at der kun bliver to
knopper tilbage på de nye skud. Klatre-
planter, der har bredt sig for stærkt, kan
ligeledes skæres tilbage. Staudeagtige
slyngplanter som humle bør skæres helt
ned til jorden sidst i måneden.

Vinterdækningen fjernes først, når for-
året viser sig mere stabilt. Når afdækning-
en fjernes gives et tilskud af en bland-
ingsgødning.

ALTANKASSER OG KUMMER
Har man en lille have eller måske kun en
altan, kan man jo godt opleve foråret tæt
på. Jeg har tidligere beskrevet beplant-
ning af kasser og kummer her i bladet og
vil i dette nummer omtale brugen af
blomsterkasser på hjul

Man får nemlig størst fornøjelse af sine
planter, når man kan flytte rundt med
dem, efterhånden som de blomstrer. Hvis
de store krukker eller kasser skal flyttes
jævnligt, er det en fordel at placere dem
på en af disse plantevogne, som kan
købes i plantecentrene.

Køb jorden i god tid før forårsplant-
ningen – en forholdsvis let jord med god
næring passer til de fleste planter. Jeg
selv bruger en Pindstrup-blanding med

granulat. Man kan også blande en-
hedsjord  med almindelig havejord i for-
holdet 1:1. Der kan også laves en bland-
ing af havejord tilsat spagnum og sand.
Husk, spagnummen skal gøres fugtig, før
den  blandes med jorden. Der bør tilføres
en håndfuld benmel og 50 gr. blandings-
gødning til 10 liter plantejord.

Hvis man fremstiller plantekasser af
trykimprægneret træ, skal man huske, at
de skal være fri for dampe, der er skade-
lige for de kommende planter. 

Brug kun saltimprægneret træ til plan-
tekummer og kasser. Så undgås det, at
planternes rødder svies.

PÅFYLDNING AF JORD 
Når man fylder sine kasser og krukker,
må man påse, at dræn-huller ikke bliver
stoppet til. Læg derfor sten eller potteskår
over hullerne, således at der bliver fri
passage. Fyld derefter op med lecanød-
der til en fjerdel af  beholderens højde.
Læg herover en måtte af klæde eller fi-
berdug, således at jorden ikke skylles
ned i drænlaget.

MÅNEDENS TIP
Hvis man vil gerne vil have en flot blom-
sterpragt hele sommeren, kan man vælge
at lade blomsterne stå i potterne i stedet
for at plante dem direkte i de store kruk-
ker og kasser. 

I stedet for jordblandingen, fylder man
fugtig spagnum i beholderne og pakker
planterne deri. 

Når man holder spagnumen fugtig, kan
planterne på denne måde holde sig i
lang tid.

Samtidig kan man udskifte planterne
på en let og ubesværet måde.

På min hjemmeside www.ipomoea.dk
kan I følge årets gang i kolonihaven
Sommerlyst. Her finder I også min omta-
le af månedens blomst samt link til
spændende haver. 

DIN HAVE I MARTS
Nyt fra kolonihaven Sommerlyst

AF SVEND AAGE HANSEN
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De to sammenkoblede rumsond-
er, der udforsker Titan, har ikke
fået navnene Cassini og Huy-

gens rent tilfældigt. I dag kendes navne-
ne måske kun af specielt interesserede;
men de har begge føjet væsentlige ele-
menter til vor viden om naturen i brede-
ste forstand. De levede begge i 1600-tal-
let og var tilknyttede Solkongens hof i
Paris, hvor de arbejdede sammen med
den danske astronom Ole Rømer fra
Århus.

Huygens var hollænder og arbejdede
meget med fysik, især lyslære og varme-
lære; konstruerede blandt meget andet
det første brugbare pendulur, og så var
det ham, der udviklede sandsynligheds-
regning, der nu er elementært pensum i
matematik. Han byggede også gode kik-
kerter, og det var faktisk ham, som i 1665
først opdagede Titan, ligesom det var
ham, der fandt ud af, hvad Saturns ring-
system var.

Cassini, der var født i Italien, konstate-
rede, at Jupiter roterede om sin egen ak-
se (ligesom Jorden), og han beregnede
Jupiters rotationstid med stor nøjagtig-
hed. I Paris blev han direktøt for obser-
vatoriet og kastede sig over Saturn og
dens ringe. Han opdagede hele fire

måner mere hos Saturn. Det var faktisk
lidt af en bedrift, da de er meget mindre
end Titan.

NU SKAL DER FORSKES
De mange målinger fra
Huygens rumsoden skal nu
analyseres.

Rumsonden Huygens har
været langt nede i  atmo-
sfæren på Saturns store må-
ne Titan og både taget foto-
grafier og foretaget måling-
er. Efter at den første be-
gejstring og mediebevågen-
hed har lagt sig, skal disse
resultater nu nærmere ana-
lyseres. I skrivende stund
synes følgende klart: På den
meget kolde måne, hvor
temperaturen højst er minus
168°C, er der dannet et
grundfjeld af frosset vand.
Til gengæld er der områder
med flydende metan. Selve
atmosfæren består af kvæl-
stof og metan, og det regner
ind imellem med metan;
men det er så sjældent, at

luften er ret tør. En nøjere analyse af den
kemiske sammensætning mangler imid-
lertid stadig. Endelig menes det, at vin-
dene på den store måne blæser i samme
retning, som den roterer. De er svage ved
overfladen, men kraftigere længere oppe.

Et er om resultaterne virkelig kan med-
virke til at skaffe nye oplysninger om li-
vets opståen; men udforskningen af den
fjerne måne er i sig selv en bedrift og
yderligere udtryk for, at udforskningen
af vort planetsystem foregår med storm-
skridt i disse år.

CASSINI-HUYGENS
Fantastiske billeder og resultater fra rumsonderne ved Saturns måne Titan

AF JENS SKRIVER
Astronomiklub Capella

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

CAPELLA ASTRONOMIKLUB
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HUMORISTISK FOREDRAG I LADEN
Mød Keld og Dirch og mange flere den 21 marts klokken 19 30

Den 21 marts 2005 klokken 1930

holder Susanne Pedersen fore-
drag med relevante musikind-

slag i Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej
6B. Emnet  er »Dansk humor 1920-1967«.
Arrangør er »Naboskaberne«. 

Skræppebladet har besøgt Susanne Pe-
dersen i hendes lejlighed for at høre nær-
mere om foredragets indhold, og om
personen Susanne Pedersen.

DANSK REVY PÅ LP
Susanne Pedersen fortæller, at det er Mu-
sikalsk Museum, som står bag opford-
ringen til at kaste et genkendelsens lys i
erindring over de gamle, store og for
længst afdøde revykunstnere. Det vil
være i et humoristisk kalejdoskop med
musikalskt og tekstligt indhold fra LP-pla-
der som supplement til selve foredraget.

Her vil blive lagt vægt på genhør med
store kunstnere som Carl Fischer, Schiø-
ler Link, Osvald Helmuth og Liva Weel.
Alle personligheder, tegnende 47 års revy
i Danmark, og deres mere og mindre tur-
bulente liv i alkoholproblemtik og be-

sættelsesårene med mørklægning, både
bogstaveligt og overført.

»Jeg har tænkt mig at starte med en af
de ældste, man har på LP: »Sov dukkeli-
se« og slutter så af med Preben Ugle-
bjergs klassiske »Gyngerne og karussel-
lerne« fortæller Susanne Pedersen.

KJELD OG DIRCH
»Er nogle af de største, »Kjeld og Dirch« ik-
ke repræsenteret?«
»Kjeld og Dirch vil også indgå, og især
forskellen mellem dem, hvor Kjeld var
den mere alvorstyngede over for Dirchs
udprægede folkelige komikerfigur, Nu
har jeg kun et lydbånd på LP med Kjeld
Petersen alene. Det er »Jul i den flyvende
tallerken«, og den er ikke just aktuel nu,
hvorimod jeg har flere monologer med
Dirch Passer, og så har jeg naturligvis de-
res samspil i »Tømmerflåden«.

»Er det så alle musik-og teksteksemplerne
som er fra LP?«
»Nej der er også overspilninger til CD,
som jeg via mit musikanlæg kan over-
spille til og derved fjerne al unødvendig
LP-støj. Så lydkvaliteten bliver ikke så lidt
bedre.«

EN AMATØRHISTORIKER 
I FLYTTEKASSER
Hvem er Susanne Pedersen? I lejlighe-
den, hun nu har boet i i 10 år – det sted,

hun har boet længst - står spredte bog-
reoler, fortrinsvis fyldt op med historiske
værker og faglitteratur omhandlende po-
litik og biografier. Litteratur, som vidner
om, at vi har at gøre med en politisk in-
teresseret af borgerlig observans, og sam-
tidig med en person, som interesserer sig
stærkt for antikvariske bøger. Man kan
se, her bor en perfektionist.

»Jeg kalder mig amatørhistoriker inden
for danmarkshistorien i perioden l660 til
1960« fortæller Susanne Pedersen – fra
Enevældens opkomst til H. C. Hansens
død.

Jeg er født i København i 1949, og har
boet i Århus siden l970, og i Brabrand si-
den 1983. Frem til 1995 har jeg været
igennem 33 flytninger, så man kan vel
godt sige, jeg er lidt rodløs. I hvert fald
har jeg allergi over for flyttekasser«.

VOLD OG UTRYGHED
»Med et så stort og dyrt musikanlæg fryg-
ter du da ikke indbrud?«
»Min lejlighed er tyverisikret, og selvom
jeg har et professionelt lydanlæg, som jeg
bruger til redigering af musik, og har
gjort siden 1983, har jeg ikke haft ind-
brud. Derimod har jeg været udsat for
overfald 9 gange i løbet af de 10 år, jeg
har boet her, og det gør mig i høj grad
utryg. Hver gang jeg er blevet overfal-
det, har jeg ikke følt en beskyttende op-
bakning fra politiets side, og deres argu-
menter har været, at det enten var min
egen skyld, eller de ikke havde mands-
dækkende ressourcer til at forfølge de
overfald, jeg har anmeldt. Jeg tør ikke gå
ud i området efter mørkets frembrud.«

AF PETER KJELLERUP HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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FORSØG PÅ SAMTALE
Det er nødvendigt for os at blande os og diskutere regerings og kommunestyres dårlige oplæg 

om integration af udlændinge hos os (og andre steder)

For at det meget følelsesladede po-
litiske spil om integration af ud-
lændinge i Gellerupområdet ikke

skal oversvømme boligforeningens be-
styrelsesarbejde, har vi nedsat et Gelle-
rupudvalg af særligt interesserede til at
følge de politiske udspil og prøve at
komme med interne og eksterne ud-
meldinger om forholdene set fra os. Det
er temmelig svært, når vi ikke som poli-
tikerne skal lave som-om-politik i forhold
til foruroligede danskere uden kendskab
til herboende udlændinge; men netop
løbende både skal forholde os til så me-
get politisk vrøvl og samtidig prøve at få
vores lokale problemstillinger frem.

Her kommer så igen lidt blødt, mel-
lemmenneskeligt materiale, som også er
blevet fremlagt for integrationsminister
Bertel Haarder på et møde i januar, hvor
Henning Woller, Torben Overgaard og
jeg deltog i en god meningsudveksling i
ministeriet. Hvis de mere kontante op-
lysninger og forslag fra vores side i den
anledning ikke når at komme i Skræppe-
bladet denne gang, så kommer de i
næste blad. 

Det er nødvendigt i en snak om for-
holdene i Gellerupområdet at komme
med en selvstændig markering om be-
styrelsens holdning til boligforeningens
udlændinge, fordi vi i bestyrelsen ople-
ver, at forhold uden 

for boligforeningen – både i Danmark og
i udlandet – ofte vanskeliggør forholdet
mellem danskere og udlændinge.

1. Udlændingene har ret til at leve og
være, som de er, når de har ret til at være
i landet og overholder landets love.
På disse præmisser er det vores opgave
at lade dem mærke, at de er velkomne
blandt os.

Det er selvfølgelig, fordi andre danske-
re ser helt anderledes på det her, at det
er nødvendigt for os at sige, hvordan vi
ser på det. Konsekvensen er så, at vi
sammen med lokale udlændinge prøver
at fremme de kvaliteter i det danske sam-
fund, som understøtter den fælles, gode
nutid og fremtid. 

2. Mange af børnene lærer ikke (ordent-
lig) dansk.
Mange af de unge og voksne egner sig
ikke til det danske uddannelsessystem og
arbejdsmarked, fordi de ikke opfatter
områderne som eksistensvilkår i Dan-
mark.

I første omgang er det konstaterende.
Dernæst giver det selvsagt problemer,
fordi udlændingene (selvfølgelig!) vil ha-
ve del i goderne i Danmark og derfor
må bidrage til deres fortsatte etablering,
hvad de ikke kan eller ikke får mulighed
for uden et ordentligt dansk og kendskab

til og accept af danske
omgangsformer.

Det ordentligt tal-
te, danske sprog er
det grundlæggende

og kommer før arbej-
de. Problemerne her er gan-

ske store, fordi den traditionelle livsfor-
ståelse (inklusive muslimernes »Guds
ord«) ikke kan opretholdes med et or-

dentligt dansk. Sekularisering følger med
historisk nødvendighed – også deraf
modstand imod dansk og det danske hos
nogle af udlændingene. Efter vores me-
ning kun få.

Det er yderligere i denne sammen-
hæng med det altomfattende krav om lø-
narbejde som løsning på integrationspro-
blemerne nødvendigt at påpege, at løn-
arbejde i sin nuværende form intensive-
rer naturødelæggelsen via kravet om øget

vækst og den individuelle, firmamæssige
og statslige konkurrence for at overleve
på markedet. Vi står alle – danskere og
udlændinge (her og i udlandet!) – med
den fælles opgave at placere os i et livs-
forløb, som er holdbart for alle menne-
sker nu og for de kommende generatio-
ner (bæredygtighed).

Det er de udenlandske, unge voksne,
der må begynde at tale dansk, så deres
børn lærer et ordentligt sprog i det land,
hvor de skal leve. Det kan ikke senere
læres i skolen, hvor vores område har en
udskiftning af elever på mellem 1⁄3 og 1⁄4
årligt, og hvor dansk er et minoritets-
sprog.

Hvis ikke udlændingene via sprog og
adfærd gør sig attraktive på det studie-
og arbejdsmarked, som begynder at
mangle deltagere, så vil højredanmark
fortsætte sin hårde politik mod udlænd-
ingene og spolere muligheden for en be-
hagelig fremtid sammen. Det er det bar-
ske og simple vilkår. 

3. Den truende konflikt – især i Gelleru-
pområdet – består i, at udlændinge (selv-
følgelig) umiddelbart vil bevare sig selv i
deres individuelle og kollektive identitet
(som er den bestræbelse, der er mig/os), li-
ge som vi danskere vil det, og det vil en el-
ler anden form for »danskhed« – især
uden for området - ikke acceptere for ud-
lændingenes vedkommende, selv om det
er udlændingenes oplagte ret i det danske
samfund. Konfrontationer her cemente-
rer grupper helt til krig!
Det skal gøres attraktivt for udlændinge-
ne at indgå i det danske samfund, som så
i dialogen må skabe plads til (måske)
anderledes mennesker. Kommer denne
proces ikke i gang, forhærder de etniske
grupper sig i forhold til hinanden – og
det er allerede rundt omkring i Europa
gået meget, meget galt!

Identitetssnak er vanskelig, fordi vi
mennesker over tid ændrer os samtidig
med, at vi har oplevelsen af stadig at
være os selv. Men vi skal kunne være
trygge, når det anderledes trænger sig
ind på os som mulighed eller krav. Når
jeg går sammen med en udlænding, skal
jeg kunne bære den idiotiske dansker,
som råber forræder efter mig, og ud-

AF HERMAN NIELSEN
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lændingen skal tilsvarende kunne bære
udtrykket danskerelsker! Vi skal prøve
både at være i vores oprindelige, trygge
miljø og så sammen med fortrolige andre
prøve at etablere den fælles fremtid, som
vi alle er afhængige af. Men som ud-
gangspunkt må vi forstå, at alle menne-
sker umiddelbart kæmper for at bevare
sig selv i den udgave, vi er – og at det er
et sårbart projekt at give sig i kast med
de nødvendige ændringer for en mulig
fremtid.

Se det var så mit bud på noget af alt
det, som vi skal snakke om og prøve at
leve med og realisere. Snakke om inde-
bærer selvfølgelig ret til at mene noget
andet og prøve at få andre med på det.
Men så er vi allerede i gang – og det er
det det drejer sig om: At komme i gang!

ADMINISTRATIONEN LUKKET
På grund af kursus for personalet holder administrationskontoret, Gudrunsvej
10A lukket tirsdag, den 8. marts 2005.

Med venlig hilsen
Brabrand Boligforening - Administrationen

Sne og isklædte træer og buske omdannede
Gellerupparken til et eventyrland

Midt i februar meldte Kong Vinter sin ankomst
til Danmark og lod sneen drysse fra skyerne,
samtidig med at alle børnene gik på vinterferie. 
Søndag den 13. februar vågnede Gelleruppar-
ken op klædt i hvidt, og børn og barnlige sjæle
strømmede med deres kælke og slæder ud på
Kælkebakken, som virkelig levede op til sit
navn.
Sneen lå flere steder knæhøjt og nogle steder
var der dukket meterhøje snedriver op i nattens
løb.
Det kolde vejr dannet sneen om til iskrystaller,
der hængte sig tungt på træer og buske, som
vejede ind over veje og stier, så det næsten
blev helt huleagtigt at bevæges sig rundt i
området.
Især stien fra City Vest blev omdannet til en
eventyrsti, som næsten kunne bringe tankerne
hen på H. C. Andersens eventyr om Snedron-
ningen.
For Skræppens udsendte endte gåturen med
en rask lille sneboldkamp nede foran blok 6 på
Gudrunsvej, hvor en flok kampivrige drenge
afbrød snemandsbyggeriet for at begive sig ud
i en kamp, som havde flere rigtig gode fuld-
træffere.

Helle Hansen

Gellerup i hvidt
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SUCCESFULD FASTELAVNSFEST
Med både tøndeslagning og tryllekunstner

Søvangens fastelavnsfest, søndag
den 6. Februar 2005 i Gellerups-
kolens gymnastiksal 2 blev både

med hensyn til fremmøde og forløb en
glædelig succes for afdelingsbestyrelsens
fastelavnsarrangører.

FINE, VARIEREDE UDKLÆDNINGER
Der var mødt omkring 50 voksne og
børn op til arrangementet, og man må si-
ge, der var udvist både fantasi og kreati-
vitet i de mange udklædninger, som især
børnene mødte op med. Tilsvarende var
stemningen særdeles livlig.

De mange varierede udklædte startede
med den traditionelle tøndeslagning, og
af disse var der 3 som skulle slås ned, og
vel at mærke helt ned. Det foregik af to
omgange. Først for børnene, hvor de del-
tagende var fra 2 år – med lidt hjælp fra
medfølgende mor - til 14.
Her blev henholdsvis kattedronning
og kattekonge følgende:
Annette Noes Petersen, 14 år
Madice Karus, 9 år
Rasmus Nielsen, 4 år
Christoffer Tækker Hellerup, 3 år
Christian Tækker Hellerup 8 år
Emilie Kok Sørensen 8 år.
Dernæst blev det de voksnes tur, og
her blev følgende kattedronning og
kattekonge:
Dorte Kok Sørensen
Kim Korsgaard

ET FORTRYLLENDE TROLDERI
Efter endt præmieoverrækning til de re-
spektive kattedronninger og kattekonger
kom troldmanden Alhambra på besøg,
respektfuldt udklædt i smoking, med rød
butterfly og høj chapeau. Det var noget
som kunne samle børnene.

Alhambra lagde ud med at vise, hvor-
dan man kunne ødelægge mors tøjsnor,
og så få den hel igen – men det kræver
nok noget øvelse, hvis nogle af de inter-
esserede skulle forsøge. Det fandt lille
Josephine i hvert fald ud af, da hun på
Alhambras opfordring skulle trylle nogle
penge væk, og en anden kan så undre
sig: Hvordan mon man tryller penge frem
af den blå luft? Det kunne han i hvert
fald med æg.

Men der blev også gjort andre gode
forsøg med ivrig deltagelse fra børnene.
Der var korttricks, og en avis man øde-
lagde, for så at få den tilbage i ubrugt
stand, og Jonas og Madice fik lov at

prøve hinandens kræfter af, med uafgjort
resultat, mest til børnenes egen undren.
Jo det var fortryllende trolderi.

BOLLER OG SLIK 
Hele arrangementet sluttede med serve-
ring af fastelavnsboller med kakaomælk
til og nogle gevaldig store slikposer i til-
gift, og omkring middagstid var det tid at
vende tilbage til virkelighedens week-
endtrummerum, med indtryk af – ikke
nogen illusionsnummer – at der med
fuldt overlæg var blevet handlet fra afde-
lingsbestyrelsens side på at gøre årets fa-
stelavnsarrangement til en succes, og det
må man sige var »kommet i hus«.

af Peter Kjellerup Hansen

(konge) Rasmus Nielsen & (Dronning) 
Christoffer Tækker Hellerup - »Små«

(konge) Christian Tækker Hellerup &
(Dronning) Emilie Kok Sørensen - »Mellem«

(konge) Anette Noes Pedersen & 
(dronning) Madis Karjus - »Store«

(konge) Kim Korsgaard & (Dronning) 
Dorte Kok - »Voksne«

2 -SØVANGEN

Angelika Kedzsora & Casper Nielsen
»Festlig og sjov udklædning«



SKRÆPPEBLADET MARTS 2005
14

A F D E L I N G E R N E  �A F D E L I N G E R N E �

FASTELAVN MED 
AAB’S AFDELING 24

Vellykket fastelavnsfest

Søndag den 6. februar afholdtes en
vellykket fest for store og små i
Glashuset og Underhuset. Som

det fremgår af billederne mødte der alt
fra musketerer til prinsesser. Tønderne
blev smadret på stribe til stor fornøjelse
for de fremmødte.

Efterfølgende var der underholdning
med trylleri og klovneri.

Jan Berthelsen

3 - SKOVGÅRDSPARKEN

FASTELAVNSFEST 
MED MASSER AF ENERGI

Alt klappede ved den traditionsrige fastelavnsfest i Holmstrup

V ar det ikke, fordi man vidste bed-
re, skulle man ikke tro, der både
mangler frivillige til at tage sig af

arrangementer og interesse for aktiviteter,
når man har overværet den årlige fa-
stelavnfest i Holmstrup. Den var en sand
udladning af energi. Målgruppen var
børn og voksne i alle aldre. Dog var der
ikke arrangeret tøndeslagning for folk
over 100. Tøndeslagningen foregik i flere
aldersgrupper, og alle grupper lagde stor
energi i det, så tønderne hurtigt blev slået
i stykker. For de ældstes vedkommende
gik det så hurtigt, at det var få voksne,
der i det hele taget nåede at komme til at
slå til tønden. En lige så stor energi hav-
de frivillige lagt i at servere frugt, kaffe,
sodavand og fastelavnsboller. Det hele
kunne sluttes ret tidligt, hvor alle børn fik
en godtepose med hjem.

Der blev udvalgt 4 kattekonger,
4 dronninger og 4 ministre.

Børnene og nok ikke mindst deres for-
ældre og bedsteforældre havde brugt me-
get fantasi til spændende dragter. Mange
kunne have deltaget i tidligere tiders ma-
skeballer. Derudover blev festen for
eksempel besøgt af engle, spidermen,
manden med leen, soldater i kamoufla-

geuniformer, Harlekin, sørøvere og med-
virkende fra 1001 nats eventyr. Præmier
for bedste udklædning gik til en harems-
dame, en beduin og Pippi Langstrømpe.

Alt i alt et tilbagevendende arrange-
ment som beboerne i Holmstrup og
Brabrand Boligforening må håbe vil kun-
ne fortsætte mange år endnu.

Jens Skriver
foto: Lars Eg

6 - HOLMSTRUP
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TYSKLANDSTUR
Fællestur til øen Silt og Tyskland med banko og indkøbsmulighed

Lørdag den 2 april. 2005 kl. 900 fra
P-pladsen Rødlundvej 268, hvor vi
køre til Rømø, hvor vi tager fær-

gen kl. 1200 til Sild og retur, hvor vi er kl.
1400. På færgen får vi det store kolde
bord, og når vi kommer på land igen
køre vi til Tyskland, hvor vi ca. har 1 ti-
me til at handle i. På turen spiller vi ban-
ko i bussen, så husk enten en kuglepen
eller en dupper. Envidere drikker vi kaf-
fe/te i bussen med et helt rundstykke
med smør. I skrivende stund ved vi ikke
helt hvad prisen blive;r men det kom-
mer nok til at koste ca. 150 kr. med alt

(bus, mad på færgen, rundstykke, kaffe
og te). Ønskes der andre drikkevarer, er
det på egen regning og risiko.

Vi er hjemme igen i Harlev kl. ca. 1800,
alt efter hvordan det flasker sig ved
grænsen.

Der vil komme en skrivelse ud til be-
boerne i midten af marts måned, så ved
vi den nøjagtige pris. Vi håber at så man-
ge som muligt tager med på turen.

Med venlig hilsen 
Harlev banko og aktivets-forening

FASTELAVN I HARLEV J
Successen var så stor, at man stod som sild i en tønde

Søndag den 6 februar slog 33
børn katten af tønden. Alle børn
var festlig udklædt, og voksne

hyggede sig med kaffe eller te med friske
fastelavnsboller til, så vores festlokale var
alt for lille til så mange beboere. Vi var
ca. 70 personer og sad og stod som sild i
en tønde, men alle hyggede sig på bed-
ste vis. Der var præmier til de mest op-
findsomt udklædte børn. Kattekonge/ -
dronning samt katteprins/-prinsesse var
der også præmier til. Men alle navne har
vi desværre ikke fået, eller så mangler
adressen.

KATTEKONGE/-DRONNING/-PRINS
OG -PRINSESSE
Dronning 0-4 år
Birgitte Thomsen Rødlundvej 92
Prins 0-4 år Troels
Dronning 5-7 år 
Cecilie Rønfeldt Rødlundvej 210
Prins 5-7 år 
Marie Crone Rødlundvej 94
Konge 8-12 år
Niklas Rødlundvej?
Prins 8-12 år:
Patrick Rødlundvej?

Bedst udklædt:
0-4 år Birgitte Thomsen Rødlundvej 92
0-4 år Frederik Rødlundvej32
5-7 år Frederik Rødlundvej 32
5-7 år navn ukendt Rødlundvej?
8-12 år Cecilie Rødlundvej?
8-12 år Straffefange Rødlundvej?

Vi må prøve at gøre det bedre næste
år; men ellers havde vi en dejlig søndag
og vi siger en stor TAK til alle dem, som
gav en hjælpende hånd.

Hilsen 
Elna, Karina, Lilian, Torben og Finn.

10 - RØDLUNDPARKEN
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Hermed følger nye tildelingsregler for
Brabrand Boligforenings Fritidsfore-
ning. Opmærksomheden henledes på,
hvornår ansøgninger skal være frem-
me, og hvortil disse skal sendes.
Husk altid beskrivelse af arrangemen-
tets art samt budget.

Tildelingsregler for BBF  1. april 2005

Tilskud til afdelinger:
Sommerfest/kulturfest/sommerudflugt
Til sommerfest ydes et tilskud på kr.
4.000,- + kr. 10,- pr. lejemål i afdel-
ingen

eller
der kan søges om halv tilskud til som-
merfest og halv tilskud til kulturfest

eller 
afdelinger uden børn, der som følge
heraf ikke holder sommerfest, kan
dog søge om tilskud til en sommerud-
flugt.
Der ydes ikke tilskud til fortæring.
Fælles for alle arrangementer gælder,
at tilskud skal søges skriftlig, med en
beskrivelse af arrangementet samt
vedlagt budget.
OBS!!! Der ydes kun underskudsga-
ranti og efter aflagt regnskab.

Juletræ/ fastelavn/ Skt. Hans fest:
Udover sommeraktiviteter gives desu-
den tilskud til ét arrangement pr. år
– vælges juletræsfest eller fastelavn

ydes p.t. kr. 70,- pr. deltagende barn,
dog max. 200 børn

– Øvrige valgte arrangementer

behandles ud fra en skriftlig ansøg-
ning med beskrivelse af festens art/
aktivitet, og med tilhørende budget.
– Slikposer til børn hører ikke under

fortæring.
– Der bevilges ikke smørrebrød til

medhjælpere

Tilskud til foreninger/ aktiviteter:
Kørselstilskud til foreninger og aktivi-
teter:
Der ydes 50% tilskud til transportud-
gifter, dog max. kr. 2000,- og max. 2
gange pr. år.
I tilfælde af behov for brug af speciel
bus, vil bestyrelsen se velvilligt på en
sådan ansøgning.
Der gives kun tilskud til én forening
på udflugt.
For at få tilskud til kørsel i egen bil
skal det sandsynliggøres, at det er en
billigere løsning end buskørsel. Eks.
mindre ture eller færre antal deltagere.
Afregnes efter statens takster 
Der skal ved kørsel i egen bil udfyldes
et specielt skema (medsendes ved
bevilling).

Øvrige arrangementer:
BBF vil fremme børneaktiviteter, så
hvis der laves arrangementer i bolig-
foreningsregi, vil bestyrelsen se meget
positiv på sådanne ansøgninger.
Bestyrelsen vil desuden arbejde på at
hjælpe aktiviteter/ foreninger med:
• PR. for aktivitetens/foreningens fort-
satte beståen
• PR. for at hverve nye medlemmer

• ved arrangementer/ fester i forening-
en, eks. fødselsdag, julestue o.s.v.
Husk altid festens art og budget.
OBS! der ydes ikke tilskud til for-
tæring.
Ved tilskud til musik, skal medsendes
en underskreven kontrakt indeholden-
de navn, adresse samt cpr. nr., til brug
for skatteindberetning.
OBS!!! Der ydes kun underskudsga-
ranti og efter aflagt regnskab.

Vær opmærksom på:
Alle ansøgninger skal være BBF´s
bestyrelse i hænde inden festen/ aktivi-
teten / arrangementet afholdes.
BBF skal altid være à jour med ved-
tægter, medlemslister samt regnskaber
for diverse foreninger.
For at opnå tilskud skal mindst 60%
af medlemmerne være beboere i Brab-
rand Boligforening.

Ansøgningerne skal sendes til Bent
Mikkelsen, Brabrand Boligforenings
kontor, Gudrunsvej 10A, 8220 Bra-
brand. Ansøgningen skal være Bent
Mikkelsen i hænde senest den 1. i
måneden hvor ansøgningen ønskes
behandlet.
Revideret den 9/11-2004

Venlig hilsen
BBF - bestyrelsen

TILDELINGSREGLER FRITIDSFORENINGEN

Derfor inviterer vi alle afdelinger i Brabrand Boligforening til reception

Fredag den 18. marts kl. 13 til 17 i  lokalerne på Edw. Rahrsvej 6 B
Vi byder p� lidt godt til ganen, nemlig snitter og selvf¿lgelig godt ¿l og nok ¿l. Der vil ogs� v�re
sodavand og kaffe.

Vi gl�der os til at se Jer.

Bestyrelsen for Håndbryggerlauget af 1970

FEJRER
35 ÅRS JUBILÆUM
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Igennem flere år har Fritidsbutikken
arbejdet med at hjælpe børn og unge i
Århus Vest med at få meningsfulde,
organiserede fritidsaktiviteter, de til
kan gå til.
»Og det er lykkedes at hjælpe mange
børn i gang i de århusianske forening-
er, fortæller Hicham Chouceir, der er
fritidsvejleder i blandt andet Gellerup,
hvor der i dag lever 1.241 børn mel-
lem 7 og 14 år.

»Stadig flere af vores unge går til fod-
bold, karate, svømning, syning, hånd-
bold, boksning, badminton og lignen-
de idrætsgrene. Men der er fortsat
mange unge, som ikke går til fri-
tidsaktiviteter, og mange af dem ken-
der ikke til det at være spejder. Så nu
er det det, vi prøver at skubbe i
gang«.
Og lige netop nu er økonomien bag
projektet ved at være på plads. Både
Urban og Århus Kommune er parate
til at støtte spejderprojektet med i alt
120.000 kroner, som blandt andet
skal bruges til at indkøbe rigtig spej-
derudstyr, oplyser Hicham Chouceir. 

Forventninger og ønsker 
»I Fritidsbutikken har vi i lang tid
overvejet at gøre en særlig indsats i
forhold til at få børn og unge, som
bor i Gellerup, til at deltage aktivt i
spejderaktiviteter. Derfor er vi indgået
i et samarbejde med Det Danske Spej-
derkorps i Århus om at etablere en
spejdergruppe i Gellerup. Vi vil gerne
lære de unge, hvad spejderne er for
noget, hvad det indebærer at gå til

spejder, hvilke værdier spejdertanken
bygger på, og hvad både børn og unge
kan få ud af at gå til spejder«, fortæl-
ler Hicham og understreger, at det er
vigtigt, at der bliver etableret en spej-
dergruppe i Gellerup, fordi der er et
stort behov for fritidsaktiviteter, der
tilbyder andet end sport.
»Det er også vigtigt, at børn og unge i
Gellerupområdet lærer de gode spej-
derværdier at kende, så som at være
en god kammerat, at tage medansvar i
familie og samfund og i det hele taget
at stifte bekendtskab med Det Danske
Spejderkorps idegrundlag, spejder-
principper, DDS’es formål, spejderlo-

ven, spejderløftet, DDS’es organisa-
tionsopbygning med mere,« fastslår
Hicham.

Arbejdsgruppen Solsikken
Fritidsbutikken og Det Danske Spej-
derkorps i Århus har et stort ønske
om at inddrage de aktive i lokalområ-
det – beboerne, foreningerne, kommu-
nale institutioner og stærke ressource-
personer – i projektet. Derfor er der
blevet sammensat en bred arbejds-
gruppe med repræsentanter fra for-
eninger, nøglepersoner med anden
etniske baggrund, kommunale institu-
tioner, Det Danske Spejderkorps og
Fritidsbutikken. Arbejdsgruppen, der
har fået navnet »Solsikken«, blev
etableret i januar 2004, og den er
åben for nye interesserede, som har
lyst og ideer til arbejdet.
Arbejdsgruppens konkrete opgave er
at bakke op om og støtte arbejdet
med at etablere og udvikle en spejder-
gruppe i Gellerup. Den skal være net-
værk og sparringpartner for spejder-
projektet i hele projektperioden, og
den skal benytte gruppens egne res-
sourcer og netværk til gavn for spej-
derprojektet.  
En af arbejdsgruppens opgaver er at
finde og rekruttere seks-otte voksne
mænd og kvinder, der har lyst til at
være ledere. De skal hjælpe med at
etablere et satellitprojekt med to
drengepatruljer og to pigepatruljer i
alderen 8-12 år. Tilsammen med i alt
ca. 25 børn. Med tiden er det håbet,
at satellitprojektet skal udvikle sig til
en selvstændig spejdergruppe med
egen bestyrelse under Det Danske
Spejderkorps, Aros Division.
Arbejdsgruppen »Solsikken« holder
møder kvartalsvis eller efter behov.
Fritidsvejleder Hicham Chouceir fra
Fritidsbutikken er koordinater for
projektet og kan træffes på telefon-
nummer 29 20 90 64.

SPEJDER ER SUND FRITID
Ny spejdertrup i Gellerup får støtte af Urban og Århus Kommune. Flere voksne frivillige efterlyses.
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Dragen i Bjerget
Mandag den 7. marts klokken 1000

kan i opleve teaterstykket Dragen i
Bjerget. Prinsesse Mira opdager at

hendes fine guldkrone er væk.
Hvem har mon stjålet den? Sammen
med alle børnene i salen begiver hun
sig afsted til Dragen i Bjerget for at få
den tilbage. De bevæger sig igennem
både vand, luft og jord på deres rejse
og får hjælp af både fugl og fisk.
Børnene er med til at bære handlingen
fremad med sang og leg og lærer man-
ge variationer over den samme remse.

Fyrtøjet
I april fylder hele Danmarks H. C.
Andersen 200 år. I den anledning vil
vi gerne invitere jer med til Eventyr-
værksted – hvor børnene er medspille-
re i et eventyrligt drama inspireret af
et af digterens mest berømte fortæl-
linger, Fyrtøjet. Mød op og oplev hek-
se, soldater, prinsesser og konger.
Eventyrværkstedet foregår onsdag den
6. april klokken 1000

Arrangementeren er for børn fra 3-8
år. Det er gratis at deltage; men tilmel-
ding er nødvendig.

Arrangementerne er finansieret af pro-
jekt Læsehunger

BØRNEARRANGEMENTER PÅ 
GELLERUP BIBLIOTEK

Arangementer i foråret 2005

Gymnastik for kvinder
- 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 - 90 kr.
Træning 2 gange om ugen - 150 kr.
Træning 3 gange om ugen - 200 kr.

Prøvetime 20 kr.

Motion og Stavgang i InterFemina
i Lokalcentret Gellerup
• Mandag kl. 1830-2000

• InterFemina har lånt Lokalcentret
Gellerups motionsrum i vinter.
• Når vejret er til det, arrangeres der
stavgangs-gåture.  
Kontingent for motion og stavgang
indtil maj 125 kr.

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. 1500-1600 i Nordgård-
hallen
Pris indtil sommerferien: 75 kroner

Yderligere oplysninger 
Helle Hansen 4071 8675

INTERFEMINA
Diverse fra Idrætsforeningen

INTERFEMINAS 
GENERALFORSAMLING

Idrætsforeningen InterFemina holder
ordinær generalforsamling søndag
den 13. marts klokken 1630 i Livs-
værkstederne over Føtex (indgang
fra busstoppestederne)
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Venlig hilsen bestyrelsen
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Palmesøndag den 20. marts 
er der gudstjeneste kl. 1000 og kirke-
frokost, hvorefter Kim Hansen fortæl-
ler om »Jesus Christ Superstar«.
Kl. 1600 Palmesøndag er der påske-
koncert i Gellerup kirke.
Risskovkoret og Trio Dania opfører
en påskekantate af Max Gaarsted

Skærtorsdag den 24. marts kl. 1700

inviterer Gellerup Kirke til fællesspis-
ning. 
Skærtorsdag mindes vi, at Jesus ind-
stiftede nadvermåltidet, som vi har
fejret i kirken lige siden.
Alle er velkommen fra kl. 1700

– lammestegen serveres kl. 1745. Kl.
1900 er der gudstjeneste i kirken. Alle
er meget velkomne.
Tilmelding er ikke nødvendig. 

Langfredag den 25. marts 
er der gudstjeneste kl. 1000

Lørdag den 26. marts 
er der natkirke kl. 1900 og påskeguds-
tjeneste kl. 2200

Påskedag den 27.marts 
er der gudstjeneste kl. 1000

SMÅBØRNSGUDSTJENESTE
Torsdag den 31. marts kl. 1630

Gudstjenesten henvender sig først og
fremmest til de 0-6-årige og deres
familier.
Efter gudstjenesten serveres der pasta
og kødsovs i kirkens underetage til
20,- for voksne, børn er gratis.

Babysalmesang er et tilbud til foræld-
re og babyer i alderen 3-8 måneder,
der får mulighed for at være sammen
om musikken i kirkens flotte rum.
Musikpædagog Tine Mynster leder
formiddagene med salmesang.
»Når jeg laver Babysalmesang er det
med det ønske at skabe et musisk rum
hvor mor og barn er sammen. Vi skal
synge salmer, der også kan synges der-
hjemme og høre orglet med babyvenli-
ge toner. Ud over salmerne vil vi synge
nogle sange, der er lavet til babyund-
ervisning«, siger Tine Mynster

Babysalmesangen foregår tirsdage den
29/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4 kl. 930.
Salmesangen varer ca. tre kvarter, og
derefter er der kaffe, the og rundstyk-
ker i kirkens underetage.
Det er gratis at deltage, men kaffen
koster 10,-.

Der kan max. være 10 børn og 10
voksne til babysalmesang. Tilmelding
er nødvendig.
Tilmelding kan ske til kirkekontoret,
telefon 8625 1810 og/eller til sogne-
præst Karen Togsverd Hansen, Tele-
fon 8675 5585
Se mere på www.gellerupkirke.dk

PÅSKEN I GELLERUP KIRKE
Det foregår der i Kirken i Påsken

BABYSALMESANG I GELLERUP KIRKE
Et musisk rum til forældre og børn

Musikpædagog Tine Mynster vil lede 
babyer og forældre gennem salmesang.



SKRÆPPENS TAVLE

Afholder generalforsamling

Tirsdag den 29. marts kl. 1900 i mødelokalet, Dortesvej 13, kld. tv.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det afvigte kalenderår

4. Fremkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af to revisorer
9. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen,
bestyrelsen

P.S. Husk at møde op 
– det er også din have, det gælder.

HAVEFORENINGEN

Pensionistklubben har holdt
sin årlige generalforsamling.
Det foregik i en god og rolig
orden, så bestyrelsen er som
følger.
Formand: Svend Erik Sørensen
Næstformand: Ingrid Jensen
Kasserer: Gudrun Nielsen
Sekretær: Lillian Sand
Den øvrige Bestyrelse:
Ina Henneberg
Mary Ravnkilde
Inga Sørensen

Tove Eland (ny)
Rita Holmkvist (ny)
Suppleanter:
Ulla Weinreich (ny)
Inga Munk (ny)

Så lidt om hvad der sker marts
måned.

Onsdag den 9. marts 
kl. 14.00 
»Bankospil«
Husk brød til kaffen

Onsdag den 23. marts 
kl. 14.00
Underholdning med  Carlo
Larsen. Han kommer og fotæl-
ler om at være sygeplejersker
for 24 mand, 4 hustruer og en
mindre boplads på Grønland.
Brød og kaffe kr. 10,00.

mvh. på bestyrelsens vegne
Svend Erik Sørensen

GELLERUP PENSIONISTKLUB
Nyt fra pensionistklubben



TIRSDAG 1 GRÆSK FARSBRØD
ONSDAG 2 STEGT KYLLING MED AGURKESALAT
TORSDAG 3 KOTELETTER I FAD
FREDAG 4 LASAGNE

MANDAG 7 SKIPPERLABSKOVS
TIRSDAG 8 SVENSK PØLSERET
ONSDAG 9 DANSK BØF
TORSDAG 10 UGENS FISKERET
FREDAG 11 STUVET HVIDKÅL MED MEDISTER

MANDAG 14 KALKUNSNITZLER
TIRSDAG 15 BOLLER I KARRY
ONSDAG 16 GRØNLANGKÅL MED SKINKE
TORSDAG 17 OKSEBOV MED TOMAT
FREDAG 18 SPAGHETTI MED KØDSOVS

MANDAG 21 KALKUN I KKARRY
TIRSDAG 22 STEGT FLÆSK
ONSDAG 23 KARBONADER MED GRØNSAGER
TORSDAG 24 PÅSKE-LUKKET
FREDAG 25 PÅSKE-LUKKET

MANDAG 28 PÅSKE-LUKKET
TIRSDAG 29 FRIKADELLER MED RØDKÅL
ONSDAG 30 FORLOREN HARE
TORSDAG 31 STEGT MEDISTER MED RØDKÅL

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Ladens Folkekøkken
Madplan Marts 2005 Til brugerne

Maden bliver severet fra kl. 17.00 til kl. 18.00

Priser
Voksne 25 kr.
Børn 12 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

MARTS MENU 2005

Mandag den 7. Marts, kl. 17.00: Karbonader med kartofler og grøntsager
Mandag den 14. Marts, kl. 17.00: Frikadeller med kold kartoffelsalat
Mandag den 21. Marts, kl. 17.00: Ribbenssteg med brunede kartofler & rødkål
Mandag den 28. Marts, kl. 17.00: Sammenkogt ret med ris og kartofler

Ret til ændringer forbeholdes.

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

Gellerup Badet
din lokale svømmehal

Åbningstider:

Mandag 7.00 - 11.30 og 12.00 - 19.00
Tirsdag 15.00 - 19.00
Onsdag 7.00 - 12.00 og 15.00 - 19.00 *
Torsdag 15.00 - 19.00
Fredag 15.00 - 19.00
Lørdag 10.00 - 16.00 12.00 - 16.00 er springbassinet også

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

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

Billetsalget slutter 45 minutter før de anførte lukketider.

Svømmehallen forlades 30 minutter før lukketid.

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

Priser:

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

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

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

Gellerup Badet
din lokale svømmehal

Husk deadline til næste nummer er:
TORSDAG DEN 10. MARTS 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. marts kl. 19

BØRNESKRÆPBØRNESKRÆP

Find kodeordet i børnekrydsen.

Kodeordet i februar var

»ERANTIS«

Vinderne af et gavekort

på 50 kroner blev:

SARAH PIMOFSKY

Louisevej 48

8220 Brabrand

HANNA DYREMOSE

Jernaldervej 225 A, 2. th.

8210 Århus V

LAYLA ITANI

Gudrunsvej 18, 7. th.

8220 Brabrand

HVEM FÅR
PÅSKEÆGGENE,

PÅSKEHAREN OG
PÅSKEKYLLINGEN



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

Antenneservice
Stofa Antenneservice tlf. 70 10 45 88

Totalservice
Tlf. 89 31 71 71 eller 20 20 22 81

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-post: morconny@stofanet.dk

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

e-post: ingridj@stofanet.dk

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

e-post: 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-post: 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 Petersen

MARTS

Ma 7. 10.00: Dragen i Bjerget - Biblioteket side  18

On 9. 14.00: Banko, Gellerup Pensionist side  20

Fr 18. 13.00: Åbent Hus,Håndbryggerlauget side  16

Ma 21. 19.30: Foredrag om humor side  10

On 23. 14.00: Underholdning
Gellerup Pensionistklub sdie  20

Ti 29. 19.00: Generalforsamling
Grønærten side  20

To 31. 16.30: Småbørnsgudstjeneste
Gelleurup Kirke side  19

Sø 20. : Påsken i Gellerup Kirke side  19

APRIL

Lø 2. 9.00: Bustur Tyskland
Rødlundparken side  15

On 6. 10.00: Fyrtøjet - Bibliotek side  18

BRABRAND
BOLIGFORENING

Gudrunsvej 10 A
8220 Brabrand
Tlf. 89 31 71 71

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

Torsdag kl. 9.30-18.00
Fredag 9.30-12.00

Så kom sneen, og mange hyggede sig
med kreativt boligbyggeri


