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LEDERENLEDEREN

V alg burde dreje sig om politik. Folketingsvalget blev styret
helt over til at dreje sig om personer. Derfor blev adskillige
vigtige emner uden for valgdiskussionen. Boligpolitikken er

et iøjnefaldende eksempel. Da Venstre erobrede magten i 2001, blev
boligministeriet nedlagt. Og det store nummer blev en kampagne
og en lov for at få realiseret en liberalistisk drøm: De almene lejlig-
heder skulle sælges. Nu ved vi, at hele den kampagne byggede på
illusioner: Hverken organisationerne, beboerne eller kommunerne
viste interesse af betydning. En ynkelig skæbne for et paradeforslag.
Og efter den store fuser er boligpolitikken forsvundet fra medierne. 

Det er virkelig underligt, at ingen partier for alvor bringer
boligpolitik frem i debatten. Der er ellers en hel del at tage
fat på. Det er ikke nok at stole på, at den lave rente giver

flere råd til at bo i parcelhuse. Det skaber heller ikke løsninger for
dem, der af en eller anden grund vælger andre boligformer.

Her følger et eksempel på en boligpolitisk tanke: Der mang-
ler direkte boliger i et vækstområde som Århus, og da byen
specielt tiltrækker unge, der etablerer sig, bør de tilbydes

andet end nybyggeriet og de urimeligt dyre ejerboliger. Her støder
vi på fænomenet tildelingsregler. Nu hvor årtiers fortrin for børnefa-
milierne ikke længere kan motiveres med et påtrængende behov,
var det måske på tide at ændre reglerne eller fjerne dem helt. For
det første er andelen af singler blandt de boligsøgende stor og sta-
dig voksende. For det andet kan det åbne for, at ældre med et gam-
melt medlemsskab vil kunne vende tilbage til den almene sektor
den dag hvor de sælger ejerboligen. For det tredje vil det kunne
medvirke til en ændring af beboersammensætningen i flere afdelin-
ger, hvor den er eller er ved at blive skæv. For det fjerde vil det
måske kunne give mere fleksibilitet.

Der er meget, meget lang vej fra tanker til realiteter. Ting
tager tid. Men kræfternes frie spil på boligmarkedet er far-
ligt. Vi ved fra udlandet, at det skaber tabere i stor stil og

ikke kan løse nogen af de samfundsspørgsmål, der knytter sig til
boligen. Men hvor er vi egentlig selv henne ?

Det er jo beboerne, der i høj grad mærker konsekvenserne af
politikken eller manglen på en sådan. Så derfor er det en
afmagt, når der så sjældent kommer noget politisk stof eller

bevægelse fra græsrødderne. Det daglige, praktiske engagement
med fester, projekter, beboerdemokratiet og nabokontakterne er
nødvendigt og en begyndelse for at kunne samles om noget. Det
»noget« må i bedste foreningstradition kunne udtrykke fælles inter-
esser. Derfra kan der opstå visioner og politisk kraft til forandring.

Alle vores repræsentanter, afdelingsbestyrelse, forening og
BL, henter i sidste ende deres styrke fra at der er liv i
vækstlaget. Det var der i 70-erne og 80-erne. I mellemti-

den er der ved at have bredt sig den opfattelse, at den almene sek-
tor kun består af administration. Nu er det på tide at få opbygget en
ny boligpolitisk kraft, og der er også afdelinger, der kan hjælpe med
til at udvikle den. Der skal nok blive brug for den.

Tag et boligpolitisk tema med til beboermøderne. Det kan
blive en begyndelse. Og lad os gerne se nogen boligpoliti-
ske tanker, også i Skræppebladet.

Valg eller fravalg
af Bo Sigismund

K  O  L  O  F  O  N

REDAKTION:
ANTON SØRENSEN, TLF. 86 26 36 36 (AFD. I)
PETER KJELLERUP, TLF. 86 25 09 58 (AFD. II)
JAN BERTHELSEN, TLF 27 59 58 82 (AFD. III)
SEBASTIAN ADORJÁN DYHR (ANSVH.),

TLF. 86 25 10 50 (AFD. IV)
HELLE HANSEN, TLF. 86 25 97 17 (AFD. IV)
BO SIGISMUND, TLF. 87 38 17 57 (AFD. IV) 
BIRTHE GRAFF, TLF 86 25 20  35 (AFD. V)
JENS SKRIVER, TLF. 86 24 54 19 (AFD. VI)
SVEND AAGE HANSEN, TLF. 86 28 16 13 (AFD. VII/XV)
BENT JENSEN, TLF. 86 98 05 96 (AFD. 22)
HANS NIKOLAJSEN, TLF. 86 16 79 03 (AFD. 23)
LINDI WESTERGAARD, TLF. 86 15 25 66

FOTOGRAF:
HANS GRUNDSØE, TLF. 86 28 28 98
TEGNER:
LONE C. PLATZ, TLF. 51 22 84 29
INTERNET:
SØREN KROGH, TLF. 27 49 64 09
LAYOUT:
JESPER KROGH, TLF. 51 34 20 14
KORREKTUR:
SEBASTIAN ADORJÁN DYHR, TLF. 86 25 10 50
TRYK: 
UNI TRYK A/S

ISSN 0906-267X
Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand
Tlf. 86 25 26 99. E-post:
skraeppen@mail1. stofanet.dk 
Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk
Åbent på deadlinedagen kl. 16.30-19.00
Skræppebladet er beboer- og forenings-
blad for Brabrand Boligforening.
Redaktionen er valgt på beboermøderne.
Bladets bestyrelse er den til enhver tid
valgte foreningsbestyrelse.

Bladet udkommer den første uge i hver
måned, undtagen januar og august.

Oplag: 5500 eksemplarer. 

Årsabonnement: 170 kr.

Skræppebladet trykkes på 
100% dansk genbrugspapir.

Indlæg sendes til:
Skræppebladet
Gudrunsvej 2, kld.
8220 Brabrand.
Stof modtages også gerne via e-post.

Sidste frist for aflevering af stof til
april-nummeret er:
torsdag den 14. april kl. 19.00

Husk at sidste frist for huslejebetaling er
onsdag den 6. april.
Er huslejen ikke indbetalt til tiden, over-
gives den til retslig inkasso efter 3 dage.



SKRÆPPEBLADET APRIL 2005
3

A P R I L

i n d h o l d

5 INTEGRATION FOR FULD MUSIK
Musikken i Gellerup får nyt liv.

6 REPRÆSENTANTSKABSKURSUS
»Effektivt samarbejde gennem dialog« var årets tema.

7 NAVNEKONKURRENCE
Der skal findes et navn til det nye multiaktivitetscenter.

8 DIN HAVE I APRIL
Nyt fra kolonihaven Sommerlyst.

9 ASTRONOMIKLUB CAPELLA
Om hvad der er aktuelt på stjernehimmelen lige nu.

11 GELLERUP KULTURUGE...
I år er der kulturuge inden sommerferien.

11 25.597,50 KRONER TIL SULTENDE BØRN
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.

12 SOMALISK FAMILIEHØJSKOLE
25 familier mødes til forskellige aktiviteter.

13 NYT FRA BEBOERRÅDGIVNINGEN
Information om projekt Feriesikring.

15 TOUSGÅRDSLADEN OVERVINTRER
Der er et godt aktivitetsniveau i Laden.

16 FORSØG PÅ SABOTAGE FRA NETTO
Afskeds- og tiltrædelsesreception i Brugsen.

17 EN AFTEN MED VISENS VENNER
Viseaften i Hasselager.

18 SKOLEELEVER FIK SVED PÅ PANDEN
Foreningernes Dag udfordrede på Nordgårdskolen.

19 EN KOMPLICERET SAG...
Orienteringsmøde om salg af almene boliger.

20 ET AF VERDENSKRIGENS HØJDEPUNKTER
Erik Egebak fortæller om de alieredes invasion.

21 FLYTTEPROCENTER
Flytteprocenter fra Århuses boligforeninger.

22 CAFÉENS UDVIDELSE FEJRET MED FEST
Nyrenovet Café blev indviet af Rådmand.

22 SAUNA PÅ VEJ TIL GELLERUP BADET
Ny sauna og terapibad til september når badet åbner.

25 AKTIVITETER
Biblioteket, Pensionistklubben, Gellerup Kirke, Spejder
m.m.

AFDELINGERNE 
4 - Gellerupparken  side 24
22 - Sonnesgården side 24

Side 4

Side 10

Side 14

Side 23
FORSIDEN: Bustur med linie 26

Foto: Hans Grundsøe

44
EN AFTEN PÅ LINE 26

af Svend Aage Hansen

Der har været meget snak i dags-

pressen om chauffører – vi har

taget en aftentur med linie 26 og

fulgt chaufførens vilkår.

1010
JORDENS BEDSTE JOB

af Jacob Zakarias Larsen

»Hverdagen bliver aldrig triviel, og

der er så meget liv i kirken« fortæl-

ler kordegn Birte Bruus Jensen

1414
IDRÆTSSKOLEN FYLDER

NORDGÅRDHALLEN...

af Helle Hansen

Der er blevet taget godt imod den

nye sportsskole som startede efter

juleferien med masser af tilbud.

2323
EID AL ADHA FEST 

FOR KVINDER

af Helle Hansen

Muslimsk helligdag blev fejret i

Livsværkstedet, som blev fyldt med

kvinder og børn.



EN AFTEN PÅ LINIEN AFTEN PÅ LINIE 26
Afgang  kl. 17.36

P å baggrund af de problemer,
som offentlige ansatte og ikke
mindst Århus Sporvejes chauf-

fører i følge dagspressen har haft med
utilfredse buspassagerer, hvor man både
har været udsat for verbal og korporlig
overgreb og ligefrem røverier, besluttede
jeg mig for sammen med bladets foto-
graf Hans Grundsøe, at tage på en aften-
tur med buslinie 26 for at følge, hvorle-
des denne buslinies chaufførers arbejd-
svilkår var.

I modsætning til linie 15, der også be-
fordrer en stor del af Brabrand Boligfor-
enings beboere, ja så hører jeg aldrig om
problemer på linie 26.

I følge tal fra Århus Sporveje befordre-
de Linie 26 i 2003 889.482 passagerer, og
for året 2005 ser det ud til, at der måske
vil være en lille stigning i passagerantal-
let.

Det var med afgang kl. 17.36 fra Nød-
deengen, vi med en af Århus Sporvejes
rutinerede chauffører, Henning, bag rattet
begav os af sted mod Skejby Sygehus.

EN GENNEMSNITLIG MANDAG
Der var 4 passagerer med fra endesta-
tionen, og ved Hasselhøj steg der yderli-
gere passagerer på. Efter Hasselhøj svin-
ger bussen ud på Kolt skovvej. Hvorefter
turen går videre ad Vangsbovej og Kolt-
vej til Hovedvejen. Ifølge chaufføren lig-
ger antallet af passagerer indtil videre for
denne aftentur på gennemsnittet for en
mandagsaften. Her hvor skumringen er
tiltagende, bevæger vi os ind mod cen-
trum. Den øvrige trafik glider stille og ro-
ligt, så bussen ankommer planmæssigt til
Park Allé. Ved dette stoppested udskiftes
passagererne. Vi bevæger os nu væk fra
centrum og ud af byen. Busturen forsæt-
ter via Rådhuspladsen og Vester Allé til
Mølleparken, hvor vi får følgeskab af
buslinie 7, som er på vej mod  Charlotte-
høj. 

Turen går videre ad Vesterbro Torv,
Langelandsgade og Paludan Müllersvej.
Ved Vanggårdscentret stiger passagertallet
yderligere. Snart efter passerer vi Ring-
vejen.

BUSSEN BLIVER TØMT
Ved stoppestedet Toftegården forlader al-
le passagererne bussen, og turen forsæt-
ter nu af Brendstrupgårdvej til Skejby Sy-
gehus. Da vi passerer Brendstrup Busvej
holder der en bus og venter på at kunne

passerer igennem busvejen. Henning for-
tæller, at det er en bus, som er på vej til
garagen. Efter et kort ophold ved Skejby
Sygehus bevæger vi os atter mod Hasse-
lager. På vej ind mod centrum bemærker
Henning, at antallet af passagerer ligger
højere end normalt for dette tidspunkt af
aftenen.

SID IKKE PÅ HJULKASSERNE
Som det fremgår, er der ikke megen dra-
matik over denne aftens bustur. Der var
efter min opfattelse en behagelig stem-
ning blandt passagererne. Der var kun
en enkelte oplevelse, hvor et par unge
mennesker mente, at de skulle sidde op-
pe på bussens hjulkasser. Da Henning på
sin rolige facon havde forklaret, hvad de
eventuelt kunne komme ud for ved en
pludselig opbremsning, nemlig i værste
fald en brækket hals, valgte de klogeligt
at stå op resten af turen. Der var også en
ung dame som på en bestemt måde gjor-
de Henning opmærksom på, at hun skul-
le have været af ved det netop passerede
stoppested. Men en betingelse for, at bu-
schaufføren standser, er, at man bruger
de dertil anbragte stopknapper, hvilket
hun åbenbart ikke var klar over, hvorfor
hun måtte  tage turen med til det efter-
følgende stoppested.

Vi ankommer planmæssigt til Nødde-
engen kl. 20.05. hvor Henning nu kan få
velfortjent pause.

LINIE 26 ER PRIVILEGERET
Når jeg ser tilbage på turen, må jeg er-
kende at det var et andet indtryk, jeg fik
af sådan en bustur, end det man læser og
hører om i medierne. Jeg må dog erken-
de, at det efterfølgende viser sig, at
chaufførerne på linie 26 må siges at være
privilegerede. For jeg har netop modtaget
statistikken udgivet af Sporvejs Nyt. I
modsætning til linie 15, der ifølge denne

AF SVEND AAGE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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Velfortjent pause før næste tur



IE 26 statistik ligger på en klar 1. plads
med 29 tilfælde i år 2004, når det
gælder tilfælde af 0-tolerance. Ja
så har der i samme periode slet
ikke være registreret nogen tilfæl-
de på linie 26. I statistikken kan
jeg også se, at de fleste problemer
ligger på linierne 15 – 16 – 18 – 12
– 5  og  9. Tallene for disse linier
er henholdsvis 29 –21 – 16 – 15 –
14 og 14 tilfælde af 0-tolerance.
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INTEGRATION FOR FULD MUSIK
380.000 kroner til at istandsætte Global Color Sound Studio, der skal give musikken i Gellerup nyt liv 

Nu kommer der rigtig gang i mu-
sikken i Gellerup. Med Cirkus
Tværs som tovholder for pro-

jektet »Global Color Sound Studio« er der
foreløbig blevet rejst 380.000 kroner til
istandsættelse af tre lokaler på i alt
100m2 under Børnehuset på Gudrunsvej
82.

Pengene til at etablere et musikstudie
med tilhørende øvelokaler kommer fra
såvel Urbanprogrammet som Fritids- og
Kulturforvaltningen. 

Lydstudiet forventes at stå klart om-
kring årsskiftet, og der skal være god
plads til musikalsk udfoldelse for alle ty-
per af musikgenre. Og det skal være mu-
ligt for alle musikinteresserede i Vestbyen
at komme og dygtiggøre sig på tværs af
alder, etnisk baggrund og musikgren. 

Musikinteresserede, der ønsker at være
med til at præge indretningen af de nye
øvelokaler, kan tage kontakt til Joop
Poelmann fra Cirkus Tværs, som er i fuld
sving med at få gang i istandsættelsen.

De mange støttepenge skal både bru-
ges til at renovere lokalerne og udstyre
dem med lydudstyr, brand- og alarman-
læg og forskellige instrumenter, så langt,
som kronerne nu rækker.

Med tiden er det planen, at der skal
nedsættes et brugerråd med repræsen-
tanter fra det lokale kulturudvalg, bru-
gerne og andre musikinteresserede, som
skal have det daglige ansvar for studiet.

NOGET FOR NOGET-INDSATS
»Global Color Sound Studio skal være
med til at fremvise det positive i vores lo-
kalområde og være med til at fremme
musiklivet. Målet er ikke at levere stjer-
ner til landets hitlister; men at fremme
glæden ved at spille musik. Og så hjæl-
per det jo altid på motiveringen at kunne

få sine ting ud i offentligheden«, siger
Joop Poelmann.

»Udgangspunktet for ombygningen er,
at vi laver så meget som muligt selv. Det
vil sige malerarbejdet, indretningen og
lignende, som vi nu må efter lovgivnin-
gen. Cirkus Tværs stiller sin musikmed-
arbejder til rådighed sammen med frivil-
lige og folk i aktivering. Og der vil hele
vejen igennem blive stillet krav om, at
de, som gerne vil benytte lokalerne, og-
så er med til at lægge et stykke frivilligt
arbejde deri. Det kalder vi noget for no-
get. Til gengæld kommer det så heller
ikke til at koste penge at låne musiklo-
kalerne«, lover Joop Poelmann.

»Målet er at få lokalerne til at se rigtig
lyse, lækre og pæne ud,, da vores erfa-
ring siger os, at det er stærkt medvirken-
de til,  at tingene også får lov til at
fortsætte med at være pæne,« fastslår cir-
kusdirektøren.

Læs mere på www.cirkustvaers.dk – klik
på galleri og på »Global Color Sound
Studio«.
Interesserede kan kontakte
Joop Poelmann
på tlf. 8625 8780/2927 2290

AF HELLE HANSEN



SKRÆPPEBLADET APRIL 2005
6

REPRÆSENTANTSKABSKURSUS 
Brabrand Boligforening har i weekenden d. 12. og 13. marts 

afholdt Repræsentantskabskursus med temaet: »Effektivt samarbejde gennem dialog«

Hotel Hvide Hus i Ebeltoft var i to
dage ramme om et spændende
kursus med titlen »Effektivt sam-

arbejde gennem dialog«. Efter indkvate-
ring og morgenmad, blev kurset  åbnet af
Henning Woller, som orienterede os om
kursets indhold og form, herefter havde
direktør for Brabrand Boligforening, Tor-
ben Overgaard, et oplæg om: Organisati-
on, Kommandoveje/sagsbehandling. Her
kommer et udpluk af hans oplæg, sådan
som jeg forstod det, og altså ikke en ren
kopi af oplæget.

T.O. startede med at fortælle, at han
mente, at der var nok oplysning omkring
organisationen Brabrand Boligforening
på hjemmesiden, så han gik straks vide-
re med beskrivelse af kommandovejen,
hvor han fortalte, at der egentlig kun er
et sted, hvor der er kommando. Det er
fra bestyrelsen til ham selv (TO). I resten
af systemet er man nødt til at tale stille og
roligt om det, og TO havde en opfattelse
af at kommandoer for så vidt var ubru-
gelige. For hvis man vil have alle i orga-
nisationen til at gå i samme retning er
det ikke nok med en kommando: »Gå til
højre, nu« da dette kun virker, hvis alle i
forvejen går samme vej; men da vi har så
mange forskellige afdelinger, er der også

forskellige retninger. Og Torben fortsatte:
»Og hvad angår sagsbehandlinger, det vil
jeg ikke komme ret meget ind på, – og i
øvrigt så har jeg valgt at tale om noget
helt andet, der er sket i de sidste par uger
og måneder, som er interessant for bolig-
bevægelsen, blandt andet antallet af ledi-
ge lejemål. Per 1. februar var der 1500 le-
dige boliger i boligbevægelsen, et tal der
stiger, og det kan på sigt give store pro-
blemer i forhold til udlejning. Yderlig er
der også regeringens forsøgsordning med
salg af almennyttige boliger, et tiltag som
vil undergrave boligbevægelsens demo-
kratiske opbygning, for hvis bare én bo-
lig bliver solgt i en afdeling, så skal der
laves en ny grundejerforening, og så vil
hele afdelingen, som lige nu er mange
stemmer, blive reduceret til én stemme,
også selvom der eksempelvis er 120 bo-
liger i afdelingen, og derved har den en-
lige ejer lige så meget at sige som de 120
har tilsammen, altså de 120 lejeboliger
bliver indflydelsesmæssig kun til en bo-
lig, altså et tiltag der, hvis det bliver an-
vendt, er lig med en afvikling af demo-

kratiet i boligbevægelsen og dermed den
almene boligbevægelse, hvor netop de-
mokratiet, altså beboerens indflydelse i
afdelingerne er en grundpille…«

ADFÆRD OG DIALOG
Herefter fik konsulent Erik Kjærgaard or-
det med et oplæg om adfærd/dialog. Der
var stor vægt på, hvordan vi forstår eller
ikke forstår hinanden. Et af hans budska-
ber var, at for at få en ordentlig dialog er
det nødvendigt at forstå hinandens sprog.
Som han sagde »Det nytter ikke med et
spørgsmål på dansk, hvis svaret kommer
på volapyk, da dette naturligvis kun vil
give forvirring og misforståelser.« Så før
en dialog kan give det ønskede resultat,
er det vigtigt først at lytte, for at forstå
den vi taler med, og da især hvis vores
sprog/kulturgrundlag er forskellig fra hin-
anden, da den danske humor med vores
sarkasme og ironi kan være svær at for-
stå, ja endda selv sprogforskellen mellem
jyder og sjællænder, kan være nok, til
misforståelser. Så vi skal lære at lytte og
hellere spørge en gang for meget, så vi
ved, om det er det samme, vi taler om.

Efter en givende formiddag var der så
noget til maven i form af et stort frokost-
bord.

CAFÉDEBAT
Da frokosten var overstået gik vi igang
med en »Cafédebat« som var styret af Git-
te Hodde fra B.L. (Boligbevægelsens
Landsforening). Der var tre gange tre

TEKST OG FOTO:
JAN P. BERTHELSEN

Henning Woller

Konsulent Erik Kjærgaard fortæller
om adfærd og dialog
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I det grønne område mellem Gud-
runsvej og Åby Ringvej opfører
Århus Kommune i samarbejde

Brabrand Boligforening et stort multiakti-
vitetscenter, som forventes åbnet i sep-
tember 2005. 

Der skal findes et navn til centret. Et
navn, som skal signalere, at centret er et
åbent aktivitets- og mødested for alle på
tværs af alder, køn og kulturel baggrund.
Et sted, hvor integration, bevægelse og
samvær er i centrum. Et sted som skal
være ramme om mange forskellige fri-
tids-, idræts- og kulturaktiviteter.

Derfor udskriver Århus Kommunes Fri-
tids- og Kulturforvaltning en navnekon-
kur-rence, og vi vil gerne have dit forslag

En dommerkomité bestående af re-
præsentanter for foreninger, organisatio-
ner og institutioner i området samt Århus
Kommune vil bedømme de indkomne
forslag, og vinderforslaget præmieres.

Du kan sende dit forslag til:

Århus Kommune
Fritids- og Kulturforvaltningen

Vestergade 55
8000  Århus C

att. Søren Madsen  

Fristen for indsendelse af forslag er 
1. maj 2005.
For yderligere oplysninger se centrets
hjemmeside: 
www.aarhuskommune.dk/
multiaktivitetscenter
eller kontakt Søren Madsen på telefon
8940 4862.

spørgsmål, som alle har relevans for den
måde, vi behandler/bruger hinandens
ressourcer lige fra beboere til viseværter.
En debat, som gav et godt billede af,
hvor vigtigt det er med en ligeværdig dia-
log. Og de gennemgående ord var op-
lysning, dialog og ligeværd. 

For at bryde det sædvanlige mønster,
hvor vi i de forskellige afdelinger har
tendens til at klumpe os sammen afde-
lingsvis, blev vi fordelt mellem 9 ca-

féborde og en del af opgaven gik ud på,
at vi ikke satte os sammen med nogen
fra vores egen afdeling. Efter cirka 20 mi-
nutter skulle vi så rokere til næste bord.
Igen blev grupperne bedt om ikke at
sætte sig sammen med den gruppe, som
de lige havde forladt. Efter cirka en times
debat, var der kaffepause. Herefter var
der opsamling i plenum, hvor de forskel-
lige forslag og svar til forbedring af vores
indbyrdes samvær og omgangstone. Da-

gen blev afsluttet med en festmiddag,
hvorefter aften var fri. 

SØNDAGSMORGENPRÆDIKEN
Søndag startede med, at Søren Carparij
fra konsulentfirmaet »Dieu« gav en »mor-
genprædiken«. Et ord som straks fik mig
til at tænke på en gudstjeneste, det var
det naturligvis ikke, så på en måde var
ordet »morgenprædiken« med til under-
strege, hvor let det er at tale forbi hin-
anden, hvis ikke vi taler samme sprog
med hinanden. Og jeg mener endda, jeg
er ret god til dansk; men ved mange ord
danner vi automatisk bestemte billeder i
vores underbevidsthed, og det giver ikke
altid den samme mening, som den, der
har sagt/skrevet, havde tænkt det. Så hu-
mor kan være svært at bruge i større for-
samlinger, da vi ikke nødvendigvis har
de samme indre billeder knyttet til de
samme ord. Det, Søren Carparij rent fak-
tisk talte om, var kvalitetsundersøgelser
af Brabrand Boligforenings afdelinger.
Og hvad disse vil kunne bruges til. Jeg
vil slutte med en tak til kursusudvalget
for et godt og udbytterigt kursus. Stem-
ningen under kurset kan kun beskrives
som god og behagelig Som skrevet i star-
ten er artiklen et billede af det, jeg fik ud
af repræsentantskabskurset 2005.

NAVNEKONKURRENCE
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Ja så nåede vi alligevel at få et vin-
tervejr med store problemer for
mange mennesker. Dette gælder

selvfølgelig også for os havefolk, som læn-
ges efter at komme i gang  med forårsar-
bejdet. Vi har dog i flere år efterlyst en
periode med hård frost, således at vi kun-
ne komme nogle af havens fjender til livs.
Så på den måde er vi også glade for, at vi
endelig for temperaturer på omkring -15°C
til -20°C, for det betyder alt andet lige, at
vi får færre skadedyr i vore haver i den
kommende sæson.

Der er selvfølgelig også delte meninger
om dette; men en god ting på dette områ-
de er at holde sig til egne erfaringer.

I denne måned handler det om opryd-
ning i et par af havens afsnit, samt om be-
skæring af roserne. Netop roserne vinder
mere indpas i haverne i disse år.

Havens forårsrengøring er just ikke det
mest spændende arbejde; men det er det,
som danner grundlaget for en god have-
sæson. Hvis man har erhvervet haven i
sensommeren eller efteråret, kan det
måske ligefrem være en glæde at gå deru-
de og klippe og rydde op efter vinteren.
For det kan jo være, der gemmer sig en
mængde forårsblomster under at det visne
og døde materiale.

PLÆNEN
Hvis man har en plæne, skal den  måske
havde et topdres. Dette gøres ved at rive
den grundigt med en løvrive. Alle ned-
faldne blade og kviste fjernes; det samme
gælder for vissent græs. Man kan nu give
den et lag vasket grus, hvorefter man river
den endnu en gang. Og er den meget
ujævn, kan det være nødvendigt at tromle
den. Bagefter gives plænen 50 gram hel-
årsgødning pr m2. 

Plæneklipperen skal først i brug når
græsset, når en højde af 6 til 10 cm. Hvis
man husker dette, giver man plænen den
bedste start efter vinterens dvale, og
græsplanterne får mulighed for at danne et
godt rodsystem, således at de bedre kan
klare tørke og fugtighed sommeren igen-
nem.

STENBEDET
Stenbedet er det næste, som står for tur.
Hvis man ikke har fået fjernet alt det visne
i efteråret, så bør det ske nu, hvor man
kan bevæge sig rundt uden at ødelægge
alle de nye skud.

I slutningen af måneden kan man fjerne
vinterdækningen fra stenbedets sarte plan-
ter. Du kan også dele bedets pudeplanter.
Ved genplantning skal du tænke på, at ha-
vens solsorte er hårde ved disse planter
under deres jagt på regnorme, hvorfor du
skal trykke dem godt fast i jorden. I dag
har man den fordel, at alle stenbedsplanter
forhandles som pottekultur, hvorfor man
kan plante dem hele året.

ROSERNES BESKÆRING
Dette at beskære roser er for mange have-
ejere forbundet med megen mystik, da de
forestiller sig, at både tidspunktet og tek-
nikken har stor betydning for rosernes ud-
vikling og blomstring. De har selvfølgelig
ret heri; men derfor behøver man ikke at
være rosenspecialist for at opnå et flot
blomsterflor på havens roser.

I virkeligheden er langt vigtigere at vide,
hvornår man ikke skal i gang med be-
skæresaksen. Og man skal også vide, at
man ikke skal benytte den »gammeldags«
kraftige beskæring, hvor man næsten
skære rosen helt til jordoverfladen. Denne
beskæringsform giver ganske vist store og
veludviklede blomster. Men det er det mi-
nus ved den, at man får langt færre blom-
ster og en senere blomstring end ved en
moderat beskæring.

Du kan benytte følgende tommelfinger-
regel: når forsytiabuskene blomstrer, så
kan man foretage den første beskæring af
havens roser. Ved en for tidlig beskæring
kan man risikerer at de nyudviklede skud
fryser tilbage, da man i den sidste halvdel
af april forsat kan have nattefrost. Forsytia-
buskene springer nemlig ikke ud, før der
har været en længerevarende frostfri peri-
ode.

Jeg vil foreslå, at man venter til først i
maj, hvis man vil være sikker på, at der ik-
ke sker en tilbagefrysning af de nye skud.
Alle roser danner blomsterknopper på de
skud, der udvikles her i foråret på de gam-

le overvintrede stammer, så roserne kan
godt blomstre uden en egentlig beskæring. 

Effekten af en beskæring er den, at man
får  en pænere busk med store veludvik-
lede blomster. Det kan være buskene kun
skal tyndes ud. Man har tre beskærings-
former for roser: hård, moderat og en let
beskæring.

HÅRD BESKÆRING 
Denne beskæring består i, at man skærer
ned til 3 til 5 knopper fra basis. Denne
metode er anvendelig for nyplantede og
for de storblomstrende roser. Busketroser
bør ikke udsættes for en så kraftig be-
skæring, da man kun vil få udviklet en
masse skud helt fra base resulterende i en
senere blomstring med færre blomster.

MODERAT BESKÆRING
Ved en moderat beskæring afkorter man
års-skuddene til den halve længde. Denne
beskæringsmetode kan anvendes til både
busketroser og de storblomstrende.

LET BESKÆRING
Den lette beskæring består i, at man
skærer sidste års blomsterskud tilbage til
den første eller anden knop under den
gamle blomsterbærende gren. Dette giver
en meget tidlig blomstring; men denne
metode kan godt skabe en for tæt og rid-
set busk.

Jeg må nok sige at en kombination af al-
le tre metoder vil give det bedste resultat i
de fleste rosenbede, dog med mest vægt
lagt på den moderate beskæring.

Når det drejer sig om park eller vildro-
ser, skal man kun fjerne alle døde grene
og udtynde således at busken ikke bliver
for kompakt; men får et let luftigt udseen-
de. Husk du aldrig må beskære skudspids-
erne, da du derved vil fjerne en del blom-
steranlæg.

ROSENBEDETS JORD
Man bør ikke grave jorden i rosenbedet,
da man uværgeligt vil ødelægge planter-
nes rodnet. Giv i stedet  bedet en gang
topdresning med spagnum kompost eller
barkflis. Dette bør ikke ske før vinteren er
forbi og jorden er helt optøet.

DIN HAVE I APRIL
Nyt fra kolonihaven Sommerlyst

AF SVEND AAGE HANSEN
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Går man en aftenstur kan man li-
ge netop nå at se vinterens ka-
rakteristiske stjernebilleder i syd-

vest. Det gælder kæmpestjernebilledet
Orion med sit bælte og stjernebilledet
Den store Hund med Himmelens mest
lysstærke stjerne Sirius.

JUPITERS VERDEN
På noget nær den modsatte side af him-
melhvælvingen ses nu planeten Jupiter,
der er så godt som lige så lysstærk som
Sirius. Jupiters rumfang er om knap 12
gange Jordens, og den udgør en verden
for sig selv med efterhånden ikke mindre
end 63 kendte måner. Det er dog lidt flot,
for det drejer sig for manges vedkom-
mende nærmest om løsrevne klippe-
blokker. Den mindste registrerede Jupi-
termåne har en diameter på 1 km. Ikke
desto mindre er den tanke blevet anty-
det, at Jupiter nærmest er sit eget solsy-
stem. Jupiter er imidlertid ingen stjerne. I
så fald skulle den have virket som en a-
tomreaktor og selv udvikle energi. Den
intense søgen efter planeter i andre sol-
systemer har imidlertid også afsløret, at
der er stjerner, som ikke er større end
Jupiter; men de er til gengæld 96 gange
så tunge.

JOMFRUEN
Solen og planeterne adskiller sig blandt
andet fra stjernerne ved at de skifter
plads på himmelen, men vel at mærke
inden for de 12 stjernebilleder, som kal-
des Dyrekredsen. Nu befinder Jupiter sig
i stjernebilledet Jomfruen. Siden de æld-
ste tider er stjernebilledet blevet opfattet
som en kvindeskikkelse. Ofte en høst-
gudinde.  Stjernebilledets altdominerende
stjerne Spica opfattes som nogle hvede-
aks, hun holder i hånden. Studeres Jom-

fruområdet imidlertid i en astronomisk
kikkert, viser det sig, at her findes utalli-
ge galakser, i hvert fald omkring 13.000.
En stjernegalakse er en samling af milli-
arder af stjerner ligesom Mælkevejen, der
er den galakse Solen med Jorden og vort
øvrige planetsystem befinder sig i. Ga-
lakserne kan have forskellige former,
men som oftest er stjernerne grupperet i
spiraler. Galakser både bevæger sig og er
foranderlige. Det har for nyligt vist sig, at
en galakse på den sydlige halvkugle
langsomt er ved at gå i opløsning og bli-
ve trukket ind i og opslugt af en stor
samling af andre galakser.

LØVEN
Forestiller man sig Dyrekredsen fra øst
mod vest, vil man efter Jomfruen komme
til Løven. Stjernebilledet, hvis forkrop lig-
ner et omvendt spørgsmålstegn, kan godt
minde om en hvilende løve eller en
sfinx, hvis forpoter markeres af stjerne-
billedets klareste stjerne Regulus.

TVILLINGERNE OG SATURN
Efter stjernebilledet  Løven følger Kreb-

sen og dernæst Tvillingerne med de to

dominerende tvillingestjerne Castor og
Pollux. Nu bliver man dog lidt forvirret,
når man kikker på Castor og Pollux, for
planeten Saturn befinder sig lige ved si-
den af dem. I en astronomisk kikkert ses
Saturns ringsystem tydeligt. Saturn og
dens store måne har lige været i medier-
nes søgelys, fordi de er blevet udforsket
af rumsonderne Cassini-Huygens. Huy-
genssonden blev i januar sendt ned gen-
nem Titans atmosfære, hvor den blandt
andet har undersøgt, hvilke stoffer pla-
netmånen er opbygget af, mens Cassini
har taget en række billeder på afstand.
Sensationspræget er nu blegnet; men
Cassini fortsætter med at udforske Saturn
og dens øvrige måner. Den har afsløret
eksistensen af endnu flere ringe i Saturns
ringsystem og flere måner. For tiden er
der registreret 35 måner ved Saturn; men
bortset fra Titan er de forholdsvis små.
Det er lykkedes Cassini at tage gode bil-
leder af Mimas, den syvendestørste. Selv
om den er Saturns syvendestørste måne,
er dens diameter imidlertid kun 397 km,
og 1⁄3 af den udgøres af et stort krater.  

De tilsyneladende tilfældige lysende
stjerner og planeter, man ser på himme-
len rummer dermed kilder til at forstå
meget af det, der foregår her på jorden.

AKTUELT PÅ STJERNEHIMMELEN
OG I HIMMELRUMMET NETOP NU

En uudgrundelig og mangesidig viden er skjult i universet

AF JENS SKRIVER
Astronomiklub Capella

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

CAPELLA ASTRONOMIKLUB

LØVEN

TVILLINGERNE



SKRÆPPEBLADET APRIL 2005
10

JORDENS BEDSTE JOB
Birte Bruus Jensen er bidt af Gellerup og sit arbejde i Gellerup kirke

Jeg har arbejdet på flere kirkekon-
torer; men aldrig fået så mange
venlige håndtryk og så megen

chokolade som her i Gellerup«, siger Bir-
te Bruus Jensen.

Birte Bruus Jensen er kordegn ved Gel-
lerup kirke og har sit kontor i kirkens
underetage. Herfra tager hun på sin egen
rolige og varme måde pulsen på Gelle-
rup og Gellerup Kirke.

Hver dag kommer beboer fra Gellerup
forbi Birtes Bruus Jensens kontor for at få
deres nyfødte barn registreret, få skrevet
en ny navneattest eller for at tilmelde sig
et af kirkens arrangementer.

Hun har svært ved at skjule sin be-
gejstring for Gellerup og for Gellerup kir-
ke. »Jeg har et dejligt job, for hverdagen
bliver aldrig triviel. Man møder så mange
mennesker her i kirken, og der er så me-
get liv hele tiden. Jeg kan huske, da jeg
startede i Gellerup, så spurgte mange
mig om, hvad jeg dog ville i Gellerup;
men jeg glæder mig hver dag, jeg kører
på arbejde. Jeg synes selv, jeg har jord-
ens bedste job« siger Birte Bruus Jensen.

ET POSITIVT INDTRYK AF 
GELLERUP
Gellerup har i manges bevidsthed et
blakket ry; men Birte skal tænke længe

for at komme på en dårlig oplevelse, hun
selv har haft i de tre år, hun har været an-
sat i Gellerup Kirke. Hun kigger ud af
vinduet forgæves søgende efter et ek-
sempel. Hun lyser op i et smil og vender
mit spørgsmål.

»Men den bedste oplevelse jeg har haft,
var da en familie kom og skulle have de-
res barn navngivet. Datteren skulle have
et navn fra hjemlandet og et dansk navn.
Familien havde ingen idé om et dansk
navn til datteren, så de ville opkalde dat-
teren efter mig, Birte. Jeg fortalte dem; at
jeg da var beæret, men rådede dem til et
andet navn, da det ikke var oppe i tiden.
Men det var en oplevelse, der varmede.«

Set fra sit kontor og fra sin gang i kirk-
en, så har hun kun et positivt indtryk af
Gellerup og dets indbyggere. 

GELLERUP KIRKE, EN DEL AF 
GELLERUP
Ved sidste folketingvalg dukkede to mus-
limer op i kirken med deres valgkort i
hånden. De ville høre, om det var her, de
kunne afgive deres stemme. For Birte
Bruus Jensen er det et eksempel på, hvor
integreret en del Gellerup kirke er af Gel-
lerup.

En af kirkens funktioner er at registre-
re nyfødte børn og indberette dem til fol-

keregisteret. »Jeg har aldrig hørt utilfredse
miner, ved at indvandrer eller muslimer
skulle have deres børn registreret gen-
nem kirkekontoret, tværtimod. De er gla-
de og taknemmelige. Fordelen ved, at re-
gistreringen sker i kirken, er at vi ligger
midt i det hele, lige på stedet. Det er
nemmere at smutte hjem, hvis man har
glemt noget. Det er ikke så nemt, hvis
man skulle helt ind på Folkeregisteret in-
de i byen« siger Birte Bruus Jensen. 

FULD FORSTÅELSE FOR 
DE FREMMEDE
Birte Bruus Jensen kender om nogen til,
hvad det vil sige at være fremmed i et an-
det land og i en anden kultur. Hun har
sammen med sin mand boet i USA, på
Grønland og i Grækenland. I Græken-
land havde de sammen et hotel i fem år,
og her forsøgte de at integrere sig så
godt, som de kunne. Så hun ved, hvor
svært det kan være at lære et helt nyt
sprog.

»Jeg lærte at tale græsk, men forstod
aldrig helt alle nuancerne af sproget, så
jeg er fuld af beundring for de fremmede,
der kommer her til Danmark og lærer
sproget«.

En tur gennem City Vest eller Gelle-
rupparken og man er klar over, at tøjstil-
en er stærkt inspireret af andre kulturer.
For nogle er det blevet en naturlig del af
Gellerup, for andre vækker det stadig
und ren; men Birte Bruus Jensen forstår
udmærket de indvandrere, der holder
fast ved deres egen kulturs tøjstil. Hun
havde det selv svært med grækernes
sprog, påklædning og kønsroller, så hun
forstår udmærket de fremmede her. 

»I min påklædning blev jeg heller ikke
integreret i det græske. Her var min
grænse, så jeg forstå udmærket de frem-
mede her i Gellerup. Jeg føler meget
med de fremmede her og kan godt forstå
nogle af deres grænser«. Set i bakspejlet
af den åbenhed grækernes viste hende,
da hun selv var fremmed i et fremmed
land, så synes hun ikke at vi i Danmark
er særlige åbne.

Arbejdsdagen er forbi, og hun gør klar
til at aflevere dagens post og sætte de
tunge bøger med navne på alle født i
Gellerup på plads på hylden. Hun kom-
mer igen i morgen for igen at tage bøger-
ne frem, for som hun siger, så er hun
bidt af Gellerup.

TEKST OG FOTO:
JACOB ZAKARIAS LARSEN
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SPRINGER TIDLIGT UD
I år holder foreninger og klubber kulturuge inden sommerferien

Igen i år bliver der arrangeret Kul-
turuge i Gellerup; men til forskel
fra sidste år, så er den lokale fest-

uge rykket frem, så den finder sted i uge
23, inden alle rejser væk på sommerferie.

Det første idé-møde har allerede været
holdt, og her kom der rigtig mange sjove
idéer på banen. På mødet var der enig-
hed om, at det vil være godt at samarbej-
de mere på tværs af institutioner og for-
eninger og lave aktiviteter sammen, der
vil kunne tiltrække et bredere publikum. 

Der var blandt andet idéer fremme om
at kontakte nogle kunstnere med anden
etnisk baggrund for i samarbejde med
beboere fra området at skabe et fælles
værk. For eksempel en udsmykning af
gavlen på Nordgårdhallen eller noget lig-
nende. 

Der var også idéer fremme om, at ar-
rangere et »rekordforsøg« med deltagelse
af beboere i området.

FIN INTERESSE FOR AT DELTAGE
Allerede nu har mange foreninger og ak-
tiviteter meldt sig med forskellige initiati-
ver, som skal løbe af stablen i Kultur-
ugen, blandt andet Kontaktstedet, der
gerne laver grill og sodavandsdiskotek.
Gellerup Kirke er også klar med forskel-
lige aktiviteter, og ligeledes er det Livs-
værkstederne, InterFemina, Fritidsbutik-
ken, DDS-spejderne, Det Musikalske
Museum, Den Sociale Tryghedsforening,
Unge for Unge samt Cirkus Tværs, der
sætter deres store cirkustelt på Festplads-
en. Her kan der så arrangeres forskellige
aktiviteter for børn og voksne.

Igen i år er det naboskaber Lene
Drøjdal, der koordinerer ugens aktivite-
ter, mens Gellerup Fællesråd er med til at
støtte annonceringen af ugens aktiviteter.
Det er besluttet ikke at lave en hus-
standsomdeling af kulturugefolderen, da
vi sidst år ikke havde det store udbytte af
omdelingen. I stedet laves en folder, som
sættes op i opgangene i afdeling 3, 4 og
5 og andre offentlige steder samt en pla-
kat for Gellerup Kulturuge.

Foreninger kan stadig nå at være
med i Kulturuge, hvis de har idéer til en
god aktivitet. Kontakt naboskaber Lene
Drøjdal tlf. 8625 1016.

AF HELLE HANSEN

25.597,50 kroner
til verdens sultende
Gellerup kirke og indsam-
lerne fik raslet et flot resul-
tat ind ved Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsam-
ling søndag den 6. marts.
Resultat slog sidste års
indsamling med 4.000 kr.
I alt blev der på landsplan
samlet 15 millioner kroner
ind.

Pengene fra Sogneind-
samling 2005 skal bruges
til at mætte nogle af de
800 millioner mennesker,
der hver dag går sultne i
seng. En del af pengene
skal bruges til oplysning
for mødre med underer-
nærede børn og til køk-
kenhaver og undervisning
i praktisk ernæring for
især kvinderne

/JZ

Gellerup Kulturuge
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SOMALISK FAMILIEHØJSKOLE I GELLERUP
Lørdag er familiedag for somaliere i Klubberne i Gellerup

Siden jul har Klubberne i Gellerup
hver lørdag lagt lokale til et helt
nyt tilbud til somaliske borgere i

Gellerup, Bispehaven og Herredsvang.
Det er foreningen Somali Community
som i samarbejde med den kommunale
klub har taget initiativ til at starte projek-
tet Somalisk Familiehøjskole.

25 familier med i alt 40 børn mellem 0
og 12 år mødes i institutionen og laver
forskellige aktiviteter sammen. Der er
lektielæsning, undervisning i somalisk og
matematik samt lidt gymnastik for kvin-
derne. Og i caféen spiller børnene bord-
fodbold og billard; mens mor og far sid-
der og snakker med hinanden.

Det er frivillige, der står for undervis-
ningen. Og blandt andet tager en uddan-
net somalisk kemiingeniør sig af mate-
matikundervisningen.

»Vi har lavet der her projekt for at hjæl-
pe somalierne i Gellerup med at få et
sted at mødes. Det har de ikke tidligere
haft,« fortæller Amdirashid Sheikh Mo-
hammoud, der er formand for Somali
Community. 

»Vi vil gerne hjælpe familierne med at
lære hinanden at kende og synliggøre

deres ressourcer over for hinanden. Og
så vil vi gerne være med til at bryde for-
domme og myter blandt somalierne over
for aktiviteterne i lokalområdet. For ek-
sempel ved at opholde os her i Klubber-
ne i Gellerup. Mange somaliere tror fejl-
agtigt,  at klubben er en arabisk klub. De
er slet ikke klar over,  at det er en of-
fentlig institution, hvor deres børn også
kan kommer,« fortæller Sheikh.

KLUBKONTAKT TIL SOMALIERE
Til at være gennemgående voksne i høj-
skoleprojektet, er der ansat to somaliere i
aktivering i KiG. De er på arbejde hver
lørdag; men har også vagter i KiG’s nor-
male åbningstid i ugedagene,  når bør-
nene er der.

»På en måde går det her projekt to ve-
je, for Klubberne i Gellerup opnår også
at få en god kontakt til hele den somali-
ske gruppe, ved at forældrene kommer
her i huset og lærer det at kende,« siger
Sheikh, der allerede har kunnet mærke
en stor udvikling blandt kursisterne på
højskolen. 

»De er ved at blive klædt på til at turde
bevæge sig rundt i området. Og de er
begyndt at komme frem med forskellige
ønsker om ting, som de gerne vil vide
mere om. For eksempel har en kvinde ef-
terlyst viden om, hvordan hun skal stem-
me til efterårets kommunalvalg. Så nu er
vi ved at forberede at få besøg af nogle
kommunalpolitikere i løbet af efteråret,«
fortæller Sheikh.

I projektet lægges der meget op til, at
det er deltagerne selv, der skal komme
frem med idéer og ønsker til aktiviteter
og lignende, og så vil man fra forenin-

gens side af forsøge at invitere relevante
folk. 

Et meget udbredt ønsker blandt soma-
lierne er at komme ud og se på Dan-
mark.

»Og vi vil meget gerne tage dem med
på ture, og her er det vigtigt at både børn
og forældre er med, så de sammen kan
få en masse gode og positive oplevelser,«
fastslår foreningsformanden. 

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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NYT FRA BEBOERRÅDGIVNINGEN
Mere feriehjælp at hente

I marts nummeret af Skræppen for-
talte vi om vores ferietilbudet –
Familieferie - til børnefamilier

med et lavt rådighedsbeløb. Mere om det
senere. Denne gang vil vi informere om
Projekt Feriesikring. 

PROJEKT FERIESIKRING 
Dette er et mangeårigt samarbejde med
tre andre boligområder, hvor beboer-
rådgiverne sammen søger penge fra so-
cialministeriet samt private fonde. For-
målet er, at sikre familier med lav indtægt
en mulighed for en ferie-oplevelse i Dan-
mark. 

Tilbudet retter sig mod beboerne i
Skovgårdsparken, Gellerupparken, To-
veshøj, Holmstrup, Odinsgård og Thors-
bjerg, da det er disse afdelinger, der står
bag Beboerrådgivningen.

Har jeg/vi mulighed 
for at komme af sted?:
1. Du/I har en indtægt, der ikke overstig-
er dagpengemax-beløbet, som er kr.
14.170 før skat (x2 for samlevende/ægte-
par).

Du/I har børn under 18 år, der skal
med. Børnefamilier har fortrinsret, men
enlige og familier uden børn vil i et vist
omfang også kunne komme i betragt-
ning, hvis sociale forhold taler herfor. 

Familier der har været af sted i 2003 el-
ler 2004 vil komme bagest i køen, såle-
des at flere familier får glæde af ordning-
en. 

Det er dog således, at sociale hensyn
kan vægtes. Det betyder i praksis, at hvis
der er sket noget specielt i din familie
for nylig, som f.eks. skilsmisse, sygdom,
dødsfald o.s.v., der gør, at I speciel

trænger til at komme lidt væk, så vedlæg
ansøgningen et par linjer, hvor I gør op-
mærksom herpå.

Sidste frist for indlevering af ansøgning
er fredag den 15 april.  Ansøgninger skal
afleveres til beboerrådgivningen, Gud-
runsvej 16, 1. th., 8220 Brabrand.

Både de heldige samt dem, vi må skuf-
fe, vil modtage skriftlig besked hurtigst
muligt

HVIS VI ER HELDIGE?
Hvis Jeres familie er heldig, vil I blive
bedt om at komme op til beboerrådgiv-
ningen til en snak om ferieønske. Som
familie har I selv stor indflydelse på, hvil-
ken type ferie I gerne vil afholde. Erfa-
ringsmæssigt har mange familier været

glade for vores samarbejde med Dansk
Folkeferie om deres huse i Vigsø,
Rødhus, Middelfart og Løjt. Her er mas-
sere af aktivitet for børnene og husene
har plads til 6 personer (Rødhus også 8
personer). Hvis I ikke er så mange i fa-
milien, så tag endelig familie, venner el-
ler bekendte med, så flest mulige får glæ-
de tilbudet.

Der vil i lighed med de foregående år
være muligt at få tilskud til andre former
for ferier. Det kan fx. være et højskole-
ophold, ophold på campingplads eller
rejsen betalt frem og tilbage til moster
Inga på Lolland-Falster.

FAMILIEFERIE
Som annonceret i marts, så har vi fået
penge fra Arbejdsmarkeds Feriefond. Til
forskel fra Feriesikring så er det kun bør-
nefamilier, der kan komme i betragtning
og her er det ikke størrelsen af indtæg-
ten, der er afgørende for om man kan
komme i betragtning; men det rådig-
hedsbeløb der er tilbage, når alle de faste
udgifter er betalt.

Under indtægter medtages boligstøtte,
mens de fleste faste udgifter medtages,
dog ikke afdrag på løbende forbrugslån.
Rådighedsbeløbsgrænserne er forholds-
vis vide, så vi vil atter opfordre børnefa-
milier, der ønsker en håndsrækning til fe-
rie i Danmark om at kontakte os enten i
vores åbne rådgivning på Gudrunsvej 16,
1. th. eller ringe for anden aftale. Hvis du
henvender dig, så medbring lønsedler for
de sidste 3 måneder samt dokumentation
på alle udgifter.

Med venlig hilsen
Jens Høgh / 8625-2126 

og Anita Bergman  / 8625-2150

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

Enlig            Samboende/gift       

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

Jeg/vi fik tilbudt hus i              2003             2004    

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

! ! ! ! ! ! !

Feriesikringsansøgning 2005

Indsendes til: Beboerrådgivningen, Brabrand Boligforening, Gudrunsvej 16, 1. th., 8220 Brabrand • senest  fredag den 15. april
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IDRÆTSSKOLEN FYLDER 
NORDGÅRDHALLEN

og går snart på græs
Pigefodbold på skemaet i april

Hver eftermiddag er der masser af
aktivitet i Nordgårdhallen, hvor
områdets piger og drenge har ta-

get rigtigt godt imod Gellerup Idrætssko-
le. Den nye sportsskole startede umid-
delbart efter juleferien med tilbud om
fodbold, boksning, boldspil og dans på
skemaet hver eftermiddag fra klokken 15
til 17 mandag til torsdag.

Det er Nordgårdskolen og Ungdoms-
skolen, der i samarbejde med fodbold-
klubben ACFC, Brabrand BokseKlub og
kvindeidrætsforeningen InterFemina står
bag idrætstilbudet. Projektet bliver støttet
af Integrationsministeriet.

FODBOLDDRENGENE
GÅR UDENFOR
Boksedrengene er de mest aktive, for de
træner fire gange om ugen, mens fod-
bolddrengene har måttet nøjes med tre
gange ugentlig træning, indtil de kan
komme på græs i løbet af april måned.
Pigerne har hidtil haft tilbud om en
ugentlig session med boldspil og én med
dans. Men i forbindelse med, at fodbold-
drengene går uden for på græs, bliver
der også tilbud om en ugentlig gang fod-
boldtræning indendørs for piger. Det bli-
ver om tirsdagen med start den 12. april.

AF HELLE HANSEN
FOTO: HANS GRUNDSØE
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TOUSGÅRDSLADEN OVERVINTRER
Udmærket aktivitetsniveau i Laden; men mat generalforsamling

Kun en snes stykker havde fundet
vej til den årlige generalforsamling
i Tousgårdens venner; men det

skyldtes i det mindste for en dels ved-
kommende, at det var mere eller mindre
snestorm, den dag generalforsamlingen
blev holdt.

Alt i Laden og på generalforsamlingen
fungerede ved det gamle. Den tidligere
husmand Ove Abildgaard blev valgt til
dirigent på 9. år i træk, og Esben Trige
aflagde som sædvanligt beretning og
fremlagde regnskabet.

MANGE AKTIVITETER
Laden fungerede imidlertid godt og hav-
de et højt aktivitetsniveau. Udlejningen
og dermed indtjeningen var blevet for-
øget. En vigtig aktivitet havde været Ur-
ban-projektet: IT til alle. På den nyind-
rettede 1. sal er indrettet en åben data-
stue, og der er undervisning i EDB. Lige-
som der har været ansat en vejleder i
EDB til hjælp til selvhjælp. Blandt brug-
erne af Laden kunne nævnes Urban,
Banko, Brabrand Boligforening, Nabo-
skaberne, Institutioner, Børne- og Unge-
aktiviteter, undervisning, foreninger og
private fester. For slet ikke at nævne Gel-
lerup Kulturuge.

Et fast problem i de senere års beret-
ning har været, at forholdet til kommu-
nen ikke var afklaret; men nu har Tous-
gårdsladen endelig fået en åremålskon-
trakt med kommunen. For nogle beboer-
huse har kontrakt indebåret en opstram-
ning; men for Tousgårdsladen indebærer
den kun en aftale om det, der hidtil er
blevet lavet, men der skal aflægges rap-
port til kommunen.

En hjemmeside er ved at blive opbyg-
get, og sammen med Århus Vest-hjem-
mesiden skal den medvirke til en evalu-
ering af de ting, der foregår i området
og skaffe et mere positivt PR.

Også Ladens Folkekøkken fungerede
upåklageligt; men PUF-midlerne er faldet
bort, så priserne er sat lidt op – rabatten
på 10 madbilletter er bortfaldet.

Endelig beklagede formanden, at det
var for svært at skaffe arbejdskraft til La-
den. Der er åbenbart ikke den store in-
teresse for at komme i jobtræning her.
En røst fra salen antydede, at huset nok
skulle være noget mere aktivt med at
kontakte folk, der skal i jobtræning.

Både beretningen og det efterfølgende
regnskab blev enstemmigt godkendt.

UNDERSKUDDET IKKE 
ALARMERENDE 
Det fremlagte regnskab viste en række
minusser; men de havde en naturlig for-
klaring i væsentlige udgifter som følge af
indbrud, hærværk og ekstra rengøring i
den forbindelse. Husmanden havde også
været udsat for et overfald og var blevet
frarøvet en del kontanter.

Der var overskud i ITcentret og under-
skud i Folkekøkkenet.

Der var oparbejdet en mindre gæld;
men den var ikke noget problem.

Kontingentet på 50 kr. årligt blev bibe-
holdt.

VALGENE
Alle valg foregik ved akklamation. Finn
Qvist Sørensen og Svend Aage A. Peder-
sen fortsætter i bestyrelsen, mens Musta-
fa Demir blev afløst af sin bror Metmet.
Abdullah Demirtas og Torben Fogh blev
genvalgt til suppleanter, mens Karen Fa-
ber og Inga Bech blev nyvalgt til parla-
mentariske revisorer med Ove Abild-
gaard som suppleant.

Aftenen sluttede af med, at en pokal
blev overrakt til Banko. De trækker folk
til og sponsorerer huset.

IDRÆTSSKOLE PÅ TOVSHØJ
Gellerup Idrætsskole er allerede så
stor en succes, at der nu arbejdes
på at skaffe økonomi til at udvide
projektet til også at omfatte Tovs-
højskolens distrikt. Der er nedsat
en baggrundsgruppe med repræs-
entanter fra skolen, ungdomssko-
len og de lokale idrætsforeninger,
heri sidder også repræsentanter for
de store idrætsorganisationer DGI
og DIF samt en medarbejder fra
ssp, der er et samarbejdsorgan mel-
lem skole, socialvæsen og politi.
Det er baggrundsgruppens opgave
at være med til at udbygge og finde
økonomi til at drive Idrætsskolen
videre i de kommende år.

FODBOLD FOR PIGER
Gellerup Idrætsskolen tilbyder 
fodbold for piger i 6.- 9. kl.

Tirsdag fra klokken 16.30 – 18.00 
Start: Tirsdag den 12. april 2005
Det er gratis at deltage.

AF JENS SKRIVER
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FORSØG PÅ SABOTAGE FRA NETTO
Strømsvigt som følge af byggeriet af det nye Netto satte ind, da Brugsen i Holmstrup holdt reception

Tinus Eriksen er fratrådt som ud-
deler i Holmstrup og afløses af
Denis Brun Jensen. Stemningen

var god, da Brugsen holdt afskedsrecep-
tion for Tinus og tiltrædelsesreception for
Denis Brun Jensen, selv om en Netto er
ved at blive bygget faretruende nær
Brugsen. Da receptionen skulle til at be-
gynde, var der omfattende strømsvigt

som følge af nybyggeriet på en Netto tæt
ved.

TINUS FORTSÆTTER I HØJBJERG
Efter 4 år som uddeler i Holmstrup til-
træder Tinus en stilling som uddeler for
en lokalbrugs i Saralyst i Højbjerg. »Den
er af nogenlunde samme størrelse som
Brugsen i Holmstrup; men omsætningen

er noget mindre«, forklarer han. På
spørgsmålet om Brugsen i Holmstrup le-
vede op til de forventninger, han i forve-
jen havde stillet, svarede han, at han i
forvejen var blevet advaret på godt og
ondt. »Nogle af de negative ting levede
op til forventningerne, men her har mest
været positive oplevelser,« lyder hans
sammenfatning om årene i Holmstrup.

NY UDDELER FRA VENDSYSSEL
Den nye uddeler Denis Brun Jensen har
på mere end en måde jordforbindelsen i
orden. Han er 36 år og er født og op-
vokset i Nr. Halne i Vendsyssel og har
været uddeler i en dagligbrugs i Havndal
i 41⁄2 år. Havndal ligger mellem Randers
og Hadsund, og det er så langt ude på
landet, som man kan forestille sig. Denis
bor til daglig i Hobro, og det bliver han
ved med. »Turen herned tager kun tre
kvarter med motorvejen«, forklarer han.
Under receptionen fik han en snak med
nogle af Brugsens faste brugere og
spurgte meget interesseret ud om områ-
det. Han glædede sig tydeligvis til at
komme i gang. »Vi må tage kampen op
mod Netto«, lød hans konklusion. Og så
blev der ved reception mindet om, at
Brugsen også råder over en varevogn,
der kan bruges til at bringe varer ud.

AF JENS SKRIVER
FOTO: LARS EG

Afgående uddeler Tinus Eriksen overrækker nøglerne til ny uddeler Denis Brun Jensen

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside 

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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EN AFTEN MED VISENS VENNER
Så gjorde de det igen! – Viseaften i Hasselager

Fredag den 25 februar
havde Festforeningen
indbudt til en Viseaften

i afdelingernes Fælleshus. For-
eningen havde allieret sig med
Visens Venner, og der var
skabt en yderst intim atmo-
sfære. Da vi ankom til lokalet,
følte vi os godt tilpas ved sy-
net de flot pyntede borde med
de tofarvede servietter i vin-
glassene, de smukke blomster
og de levende lys, der var sat i
vinflasker

EN DEJLIG BUFFET
Arrangementet var delt op i to
afsnit med en spisepause ind
imellem. Der var der buffet
med pølser, oste, frugt og flût-
es. Fra baren kunne man hele
aftenen igennem forsyne sig
med vin, øl og vand. Buffeten
var indeholdt i de kr. 40,00,
som adgangsbilletten kostede.
Medens drikkevarerne kunne
købes til moderate priser. Jeg
må lige huske at fortælle at
der var rigeligt både af mad
og drikkevarer.

EN GENNEMMUSIKALSK
TRIO
Den musikalske underhold-
ning bestod af Niels Skouby
på guitar, Lenni Petersen på
sin hjemmelavede gulvbas be-
stående af en omvendt pla-
stikbalje, en gulvskrubbe samt
en nylonsnor, foruden gui-
taren og bassen var der også
harmonikaen, som Brian spil-
lede helt suverænt på. Man
må nok erkende, at det var en
gennemmusikalsk trio. For-
uden ovennævnte trio, var der
også Ole på guitar, han var en
af aftenens solister.

FRA ANDERSEN TIL
AAKJÆR
Aftenens tekster og melodier
spændte vidt. Vi fik serveret
både gamle skillingsviser,
popsange og nyere og gamle
viser. Der var tekster af Benny
Andersen, Poul Dissing, Half-
dan Rasmussen, Lars Lilholt,

John Mogensen, Jeppe Aakjær,
St. St. Blicher, Dan Anderson,
Bellman og Edvard Taube
med flere. Det blev atter en
uforglemmelig aften i Festfor-
eningens regi med god under-
holdning. Hvor der både var
plads til fællessang og solist-
optræden. 

ET UDVALG AF SANGE
Kirsten Fich fortolkede »My-
lord«, senere var det Vagn og
Eva, der havde to sange på re-
pertoiret. Først sang de den
gamle klassiker »Mariehønen«
og derefter fremførte de en af
afdøde Max Hansens store
succeser »Kys hinanden«. Ole
og Kirsten underholdt os med
et par klassikere fra Dansktop-
pen: »Tag med ud og fisk« og
»Skibet skal sejle i nat«. Lenni
gav os sammen med de andre
i trioen Anne Dorthe Michel-
sens »Der kommer altid en
mand og en maskine til« og
»Mormors kolonihavehus«. Ole
fortolkede på mesterlig vis en
af Benny Andersen tekster om
hans elskede Rosalina. Af øvri-
ge sange fik serveret »Hjem-
mebrændervisen«. Niels Skou-
by gav os blandt andet sin va-
riation af Teddy Edelmanns
himmelhunden: »Må vi tage
Humlen med os i himmelen?«
Aftens arrangement var for i
øvrigt  krydret med lune vitser
fra aktørerne side.

… GÅ NU LIGE HJEM
Visens Venner afsluttede afte-
nens underholdning med end-
nu en Dissing og Andersen
tekst nemlig

»God nu nat og gå nu lige
hjem«. På egne og de øvrige
fremmødte gæsters vegne, vil
jeg hermed overbringe en
stor tak til Visens Venner for
deres brillante underholdning.
Der skal også overbringes en
stor tak til festforeningens be-
styrelse for denne aftens flotte
arrangement. Jeg vil sige at det
er godt gået!

TEKST OG FOTO:
SVEND AAGE HANSEN
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SKOLEELEVER FIK SVED PÅ PANDEN
Foreningernes Dag udfordrede Nordgårdskolens elever inden påskeferien

Skoleskemaet blev suspenderet
den sidste skoledag inden påske,
da eleverne på Nordgårdskolen

for tredje år i træk blev inviteret til at del-
tage i Foreningerne Dag.

Og der var masser af spændende, sjove
og anderledes aktiviteter at tage sig til. I
Nordgårdhallen mødte en halv snes unge
gymnaster fra »Springstjernerne« i Åbyhøj
op med deres airtrack, og gav en smags-
prøve på deres kunnen. Og så fik alle de
små elever selv lov at slå kolbøtter og la-
ve badutspring på den store hoppepude.
Og så kunne de også prøve at springe i
sjippetov. 

I skolegården var der besøg af DGI’s
Friluftsliv, som i støvregnen fik eleverne

til at lege forskellige udendørslege,
blandt andet blev der spillet kæmpe mi-
kado, hvor pindene var tykke grene,
man skulle flytte en og en, uden at de
andre grene rørte sig.

I Gellerup Badet var bassiner fyldte
med glade børn, som prøvede vandaero-
bic og livredning hos AGF Svømning. Og
hos Brabrand BokseKlub var der en ren
invasion af små 3. klasses piger, som
prøvede at bokse med rigtige bokse-
handsker på. Hos ACFC spillede de fod-
bold, mens fællesrummene på skolen bå-
de bød på funkdans og selvforsvar med
den specielle kampform Ki-Aikido. 

BESØG I DGI-HUSET
75 af skolens ældste elever tog i år bus-
sen ind til DGI-huset i midtbyen. Her
stod DGI’s Idrætsraket Vest for spænd-
ende aktiviteter som hip-hop-dans og
selvforsvar. Og de store elever fik virkelig
sved på panden og havde nogle herlige
timer med de forskellige former for idræt. 

Cirka 50 børn var på besøg hos Bryde-
klubben Throtts i klubbens egne lokaler
i Åbyhallen ved Åby Skole. Og her blev
der øvet masse af forskellige kast på kan-
vassen. 

Det er Integrationsprojektet Fritidsbu-
tikken, Nordgårdskolen og dens skole-
og fritidslærere, der sammen med DGI
og lokale idrætsforeninger står bag dag-
en. 

Traditionen startede i 2002, da Fritids-
butikken og skole- og fritidslærerne fik
den idé at lave skolens idrætsdag om til
en Foreningernes Dag, således at idræt-
stilbuddene blev præsenteret af forskelli-
ge foreninger i stedet for af skolens lære-
re. 

»Det blev så stor en succes både for
lærere, elever og frivillige foreningsfolk,
at vi nu med denne tredje gang, kan kal-
de det for en årligt tilbagevendende be-
givenhed,« siger Karina Krogh, der er fri-
tidsvejleder i Fritidsbutikken.

»Formålet med dagen er at give Nord-
gårdskolens børn en smagsprøve på de
forskellige foreningstilbud, der er både i
og uden for vores lokalområde. Ved at
foreningerne selv præsenterer deres til-
bud, møder børnene de trænere og lede-
re, der er i foreningerne, som de har mu-
lighed for at få en fritidsaktivitet i. Vi har
erfaret, at det gør det nemmere for bør-
nene efterfølgende at få meldt sig ind til
deltagelse i et aktivt fritidsliv,« fortæller
Karina Krogh.

De foreninger som var repræsenteret på
foreningesdagen var: 
Spring- og sportsakrobaterne, Åbyhøj,
Idrætsskolen
og foreningerne ACFC, Inter Femina og
Brabrand Bokseklub.
Brydeklubben Thrott,
DGI-Friluftsliv og Kampsport,
AGF Svømning/Gellerup
og Idrætsraketten Vest.  

TEKST OG FOTO:
HELLE HANSEN

Udenfor blev der blandt andet spillet mikado med tykke grene

Der blev prøvet selvforsvar 
med den specielle kampform Ki-Aikido

Brabrand Bokseklub blev invaderet 
blandt andet af en masse 3. klasses piger
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EN KOMPLICERET SAG
at sælge almene boliger

Et referat af Torben Overgaards møde med afdeling I

Jeg har gennem tiden læst mange
komplicerede love; men denne
her om salg af almene boliger er

helt klart den mest komplicerde lov, jeg
endnu har set og læst«, sagde Torben
Overgaard ved afdeling I's orienterende
møde tirsdag 15.marts.

Det var afdelingsbestyrelsen, der hav-
de inviteret til dette orienteringsmøde
vedrørende spørgsmålet om salg af al-
mene boliger. Boligforeningens direktør,
Torben Overgaard, gennemgik – via
overhead – hele proceduren og reglerne
omkring et eventuelt salg. Det vil her i
Skræppebladet føre for vidt at refere alt,
hvad der blev omtalt, hvorfor noget af
det vigtigste følger her i overskriftsform:

...der er tale om en forsøgsordning
over 3 år frem til 2007

...beslutning om salg i en afdeling træf-
fes af boligforeningen og/eller kommu-
nen og godkendes af Socialministeren.

...forsøget skal til afstemning i afdelin-
gen

...forsøget kan gælde såvel hele afde-
lingen som dele af en afdeling

...efter eventuel beslutning af salg ud-
arbejdes materiale til samtlige beboere
om anslået pris, vedtægter for ejerfore-
ning, fordelingstal m.m.

...salgsincitamenter: markedspris, men
med en »rabat« i form af et rente-og af-
dragsfrit lån til køber på 30% af salgspri-
sen. Lånet skal indfries i forbindelse med
videresalg

...boligforeningen skal etablere en ejer-
forening

...fællesarealer for eksempel vaskeri,
selskabslokale m.m. overføres til ejerfor-
eningen.

...de rent økonomiske forhold taler
blandt andet om en provenuefond i
Landsbyggefonden.

Boligselskabernes Landsforening har
naturligvis reageret på loven og noteret
flere høringssvar blandt andet:

...at nybyggeri bliver ikke øget

...beboerdemokratiske problemer

...Landsbyggefondens midler reduceres

...boligsociale hensyn mangler

...at der er tale om ekspropriation

Der var naturligvis på mødet en del
spørgsmål fra tilhørerne, og Torben
Overgaard svarede herpå – nogen af-
stemning blev natuligvis ikke foretaget,
idet der jo var tale om et orienteringsmø-
de.

Iøvrigt henvises til artikel i »Boligen« nr.
1 februar 2004 side 20-21 om samme em-
ne.

Brabrand Boligforenings repræsentant-
skab har ikke taget stilling til, om der
skal udbydes salg af foreningens almene
boliger.

PS: en helt anden sag: Billedet på for-
siden af sidste nr. af Skræppen er IKKE
fra Udsigten, men fra blokkene i Hans

Brogesparken !!! nemlig !!
Vi beklager fejlen. /red

AF BØRGE NIELSEN

Det Musikalske Museum er en lille privat kulturvirkos-
mhed, hvis formål det er at sprede kendskabet til det,
der findes på de gamle plader hastighed 78, 45 og 33.
Dette formål ønsker vi at fremme ved udgivelser, og
det har vi allerede gjort; men altid kun til venner,
bekendte og forretningsforbindelser.

Museets udgivelser har en helt unik kvalitet. Det skyl-
des, at de altid fremtræder lige så analoge, som det
forlæg vi har fra de plader, vi bearbejder. Museets lyd-
udstyr er topprofessionelt. Derfor er det arbejde, vi
udfØrer, også professionelt.

Endvidere holder vi gerne foredrag med plader. Disse
foredrag har historisk værdi, og når vi kan det, skyldes
det, at Museets leder, Susanne Petersen, er en habil
amatørhistoriker med speciale i dansk historie gennem
300 år. Vi vægter begge formål lige højt.

Det Musikalske Museum
Museumsleder

Susanne Petersen
Janesvej 33, 2. mf

Postbox 1473, 8220  Brabrand
tlf. 5121 9544

Som omtalt i sidste nummer af Skræppe-
bladet afholdt Det Musikalske Museum et
oplæg i Laden i slutningen af marts
måned. Dette foredrag lå for sent til, at
omtalen kunne komme med i dette num-
mer; men man kan læse mere i næste
nummer af Skræppebladet, eller se omtalen
på vores hjemmeside: 
www.skraeppebladet.dk

/RED
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ET AF VERDENSKRIGENS HØJDEPUNKTER
Erik Egebak deltog i de alieredes invasion af Normandiet i juni 1944.

Vi har tidligere fortalt om Erik Ege-
bak fra Voldbækhave, der under
2. Verdenskrig var mere end seks

år hjemmefra og i allieret krigstjeneste. Et
højdepunkt for ham og omkring 600 an-
dre danske søfolk var deltagelsen i de al-
lieredes landgang i Normandiet, der be-
gyndte på D-dag 6. juni 1944. Det hele
startede med, at Erik fik hyre på et ame-
rikansk skib i Boston, der til stor forun-
dring sejlede til Europa i ballast.

SKIB TIL TROPPETRANSPORT
I Cardiff begyndte imidlertid en ombyg-
ning af skibet, der kun kunne forståes
som, det skulle bruges til troppetrans-
port. Derefter blev det »gemt« i en fjord i
det nordlige Skotland. Her var samlet en
stor flåde. Selv om det skulle holdes
hemmeligt, var der vist ikke megen tvivl
om, at en invasion af Frankrig var under
opsejling. En af de første dage af juni
1944 sejlede skibet ned i Den engelske
Kanal. At noget stort var i gære, kunne
der ikke længere være tvivl om. Det viste
en hektisk trafik af forbipasserende eng-
elske og amerikanske krigsskibe. Det vis-
te sig, at rejsens foreløbige mål var Sout-
hampton; men inden de kom så vidt, fik

de en forsmag på hvad, der ventede. Ski-
bet detonerede en mine, det vil sige, at
det udløste en akustisk mine, der lå et
stykke væk; men eksplosionen var så
kraftig, at bagenden på det 10.000 tons
tunge skib blev løftet i vejret. Der var
imidlertid ingen skade sket, og straks ef-
ter ankomsten til Southampton lastede
de en enhed på cirka 400 mand med al-
le dertilhørende udrustning og køretøjer.

OMAHA BEACH
Efter 12 timers sejlads nåede de dagen ef-
ter D-dag over til Omaha Beach – den
blodigste slagmark på hele kysten. Her
faldt vist nok omkring 10.000 mand blot
på den første dag. Slagskibe og krydsere
lå langs med kysten og skød ind på
fjenden. Der var også en stærk trafik ved
kysten. Selv kolliderede de med et min-
dre skib, hvis skæbne for Erik er uvis. De
havde ikke tid til at undersøge det. Skibet
gik så tæt på kysten som muligt; men
blev ikke direkte beskudt. Tyskerne hav-
de derimod nogle meget fordelagtige stil-
linger, så de kunne beskyde kysten på
langs. Mandskabet lossede selv. De hav-
de sværvægtbomme til at losse Sher-
mantanks med. De blev losset ned på

specialfartøjer, der blev samlet på stedet
og kunne transportere tankene næsten
helt ind på stranden.

NERVEPIRRENDE
Erik har ikke tal på det; men han mener,
han sejlede over kanalen 12-15 gange.
Blandt de soldater, der blev transportede
over, var stemningen meget afventende
og meget spændt. De vidste jo, at de
måtte regne med at få deres sag for og
komme i ildlinien, så snart de kom i
land. De havde alle fået udleveret bero-
ligende piller. Dermed være ikke sagt, at
de blev dopet så meget, at de blev sat ud
af spillet; men nok til at de var stort set li-
geglade i hvert fald i første omgang. En-
gang var det dog ved at blive for meget.
I en uge hindrede uvejr al landsætning af
tropper og materiel. For det kontingent
på de 400 mand, de havde ombord, var
situationen ekstra spændt, og for nogles
vedkommende var det ved at slå klik. De
var fuldkommen hjælpeløse, og de fleste
af dem var stærkt søsyge.

SØMÆND I LAND
Selv tog Erik og kammeraterne revanche,
når de kom til Southampton. Der var
andre til at laste skibet, så de gik rent ud
sagt ud og drak sig skidefulde i den ud-
strækning, det var muligt. Southampton
var sønderbombet, så det kunne være
svært at finde en pub, der var forsynet
med øl. Under alle omstændigheder skul-
le de selv have glas med. Et værtshus var
hurtigt tømt for øl, og så var det videre til
det næste. Et sted kunne de kun få port-
vin, der blev serveret i syltetøjsglas. I
sådanne situationer kunne det være
svært at finde tilbage til skibet; men det
var det amerikanske militærpoliti ekspert-
er i. En gang, har Erik senere fået fortalt,
havde de fundet det rigtige skib; men var
ude af stand til at bruge landgangen. I
stedet blev et net, som blev brugt til last-
ning og losning, hevet ned på kajen, og
efter de var blevet hevet om bord, fandt
de selv deres køjer. Skulle der sejles dag-
en efter sådan en udflugt, var der dog
ingen vej uden om.

Sejladserne over Kanalen varede indtil
august 1944. Da var kampene flyttet langt
ind i Frankrig og over til Belgien, og Erik
kom med konvoj tilbage til U.S.A.

AF JENS SKRIVER
FOTO: HANS GRUNDSØE
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FLYTTEPROCENTER 
I ÅRHUSES BOLIGFORENINGER

Mellem ingen og 70% af beboerne i en afdeling flyttet i 2004

Der er stor forskel på, hvor mange
mennesker der flytter fra bolig-
erne i byens boligforeninger. De

store forskelle viser sig, når man ser på
afdelingerne hver for sig. Her ligger Stats-
bos afdeling på Holme Møllevej i bunden
med ingen flytninger i årene 2002 og
2003, ligesom Lejerbos afdeling på
Hjortshøj Møllevej i 2003 heller ingen
flytninger havde; mens Statsbos afdeling
på Skelagervej ligger i toppen med 70%
flytninger i 2002.

UNGDOMSBOLIGER OG SMÅ
AFDELINGER
Den største udskiftning findes i afdeling-
er, der består af ungdomsboliger. Disse
boliger beboes jo af studerende, der er
kendt for ikke at bo i samme – oftest lil-
le – bolig i længere tid. Den mindste ud-
skiftning findes oftest i små afdelinger.

GENNEMSNITSTAL
Boligforening 2004 2003 2002
Brabrand 21,40% 20,39%
Fagbo 13,00% 9,50% 18,00%
Statsbo 14,62% 13,02%
Viby Andels 18,90% 16,74% 15,64%

Som det ses af ovenstående ligger vo-
res boligforening i den øvre ende med
hensyn til udflytningsprocenter; men det
havde man måske også forventet med
berygtede afdelinger som Gelleruppark-
en og Toveshøj.

TOVESHØJ OG GELLERUP
Det interessante i den sammenhæng er
så bare, at det faktisk ikke er de to store
afdelinger med mange udlændinge, der
har de højeste flytteprocenter i Brabrand
Boligforening. Ud over afdeling 19, der
er en ungdomsboligafdeling, så ligger af-
deling 7, 8, 11 og 12 i både 2003 og 2004
højere i flytteprocenter end både Gelle-
rup og Toveshøj, der begge ligger ganske
tæt på gennemsnittet; som det ses af ne-
denstående tabeller, der er sorteret efter
flytteprocent.

Brabrand Boligforening

Afdeling 2003
18 0%
22 4%
1 5%
23 6%
16 7%
6 9%
2 11%
21 12%
17 14%
5 16%
14 17%
Gennemsnit 20,39%
15 21%
4 22%
7 22%
3 27%
10 29%
12 30%
8 31%
11 33%
19 55%

Afdeling 2004
16 4%
1 8%
6 10%
17 10%
2 12%
22 12%
14 17%
21 18%
3 20%
5 20%
4 21%
10 21%
Gennemsnit 21,40%
12 25%
18 25%
24 28%
7 31%
15 32%
8 37%
23 38%
11 43%
19 63%

AF SEBASTIAN ADORJAN DYHR



SKRÆPPEBLADET APRIL 2005
22

CAFÉENS UDVIDELSE FEJRET MED FEST
Rådmand klippede snoren til indvielsen af den nyrenoverede Café på Lokalcentret Gellerup 

Tirsdag den 15. marts var der fest-
pyntet med gule påskeliljer på
Lokalcentret Gellerup, som fejre-

de, at caféen på første sal efter en større
renovering,  der har fundet sted de sene-
re måneder, endelig var klar til at ge-
nåbne.

Rådmand Niels Erik Eskildsen måtte
frem for at tale og klippe den røde snor
over til caféen.

Og rådmanden roste den
nye café, som i dagens anled-
ning var åbnet hele vejen igen-
nem, så der var plads til alle
de mange ældre borgere med
mange forskellige etniske bag-
grunde, som var mødt frem for
at tage den nye cafe i brug. 

»Det er jo rigtig dejligt, at I
her ude i Gellerup nu har mu-
lighed for at
spise en god
gang frokost,
akkurat lige
som vor mor
lavede den
hjemme i Ikast
eller Istanbul«,

sagde rådmanden med et
stort smil.

Derefter bød formidda-
gen på en lille times sang
og underholdning med lo-
kalcentrets eget »Onsdags-
koret«, som også var glade

for at vende hjem fra det midlertidige ek-
sil i Gellerup Kirke.

Klokken 12.00 blev der budt på en stor
og spændende buffet. 

Om eftermiddagen fortsatte under-
holdningen med Bjergtrioen og en flot
opvisning af International Kvindefor-
enings børnefolkedansere.

AF HELLE HANSEN

SAUNA PÅ VEJ TIL GELLERUP BADET
1. maj lukker badet for at blive renoveret. Åbner til september med sauna og nyt terapibad

Den længe ventede renovering af
Gellerup Badet står for døren.
Fra den 1. maj og de kommende

fire måneder må vandhunde og andre
svømmeglade mennesker søge andre ste-
der hen,  hvis de vil ud at svømme.

De fem millioner kroner,  der er sat af
til at renovere bassinerne for, rækker i
første omgang kun til de tre mindste bas-
siner. Til gengæld er der skaffet penge
nok til,  at der endelig langt om længe
bliver opstillet en 10 kvadratmeter stor
sauna på bassinkanten i svømmehallen.
Og det lille soppebassin får bygget en
meterhøj glaskant op, så soppebassinet
fremover kan bruges som et terapibad
med 34 grader varmt vand.

Renoveringen af det efterhånden 35 år
gamle svømmebad betyder,  at de tre for-
reste bassiner skal have støbt nu bund.
Der vil også blive lagt nye fliser i hallen.
Endelig skal der indføres et helt nyt van-
drensningsanlæg,  som skal sørge for at
holde vandet rent. Det gamle rensean-
læg var nærmest slidt op.

KAMP FOR DET DYBE BASSIN
Den byrådsbeslutning, som for et par år
tilbage reddede Gellerup Badet fra luk-
ning,  indeholdt ikke penge nok til at
sætte det fire-meter dybe springbassin i
stand.  For de mange brugere i Gellerup
Badet er det meget negativt, hvis det dy-
be bassin bliver lukket.  Gellerupbadets
Venner, Gellerupbadets Senior svømme-

re/Motion og AGF Svømning har i løbet
af det sidste halve år holdt flere møde
med chefen for svømmebadene i Århus
Kommune, Hans Lumbye, for at finde
mulige måder at redde bassinet. 

Endnu er der dog ikke fundet nogen
løsning; men der er taget kontakt til en
række forskellige fonde. Og kampen for
at bevarer det dybe bassin foregår sta-
digvæk. Når pengene ikke at blive skaffet
frem til at få det dybe bassin sat i stand –
det drejer sig om godt halvanden million
kroner – så vil springbassinet i første om-
gang blive skærmet af med en væg. Skul-
le der senere blive fundet finansiering til
en renovering,  så kan væggen hurtigt
pilles ned igen. Forhåbentlig når væggen
aldrig at blive sat op. 

AF HELLE HANSEN

Rådmand Niels Erik Eskildsen indvier caféen

Trængsel omkring den spændende buffet
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EID AL ADHA FEST FOR KVINDER
Livsværkstedet fyldt med kvinder og børn, der fejrede muslimsk helligedag

På kvindernes inter-
nationale kampdag
den 8. marts blev

der blæst til fest for kvind-
er og børn i Livsværksted-
ernes Cafe Vita. Dagen
blev samtidig benyttet til at
fejre den muslimske Eid al
Adha-helligdag.

30-40 arabiske, iranske
og enkelte danske kvinder
og en hel masse børn hav-
de en hyggelig eftermid-
dag og aften,  som ud over
arabisk mad, kaffe og kage
også bød på en flot danse-
opvisning, der blev lavet af
ni iranske dansepiger fra
foreningen Pars fra Her-
redsvang.

EFTERLYSER FRIVILLIGE
Festen var arrangeret af frivilligheds-
rådgiver Malihe Davari, der er ansat i et
to-årigt projekt under KFUM’s Socialar-
bejde. Hendes opgave er at tiltrække fri-
villige mænd og kvinder til at lave en

indsats i Livsværkstedet, Kældershoppen
eller Genbrugen i Bazar Vest. 

»For mig gælder det om at få en god
kontakt til så mange som muligt herude i
området,  og så er en fest en rigtig god
måde at få folk trukket til,« siger Malihe,

der begyndte sit arbejde i
august 2004.

Lige nu har hun fokus
på at få fat i kvinder,  der
kan tænkes sig at lægge
nogle timers frivilligt ar-
bejde i Livsværkstederne. 

»Det kan enten være i
systuen, i køkkenet eller
ude i caféen, hvor de
skal snakke og hygge
med stedets brugere,« for-
tæller Malihe, der slår
fast, at frivilligt arbejde er
en rigtig god mulighed
for at danne netværk for
kvinder, som normalt ik-
ke kommer så meget ud. 

»Ved at møde andre
mennesker i forbindelse
med frivilligt arbejde

kommer man også til at få en masse go-
de erfaringer og mange gode oplevelser,«
siger Malihe Davari.

Interesserede kan kontakte Malihe Da-
vari på telefon: 2331 7752 

TEKST OG FOTO:
HELLE HANSEN
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A F D E L I N G E R N E  �A F D E L I N G E R N E �

22 - SONNESGÅRDEN

NYT FRA SONNESGÅRDEN
Generalforsamling i delebilsgruppen d. 10. marts

Så har der igen været fællesspis-
ning i afdeling 22 med gule ærter
og pandekager med is. Det skete

fredag den 3 marts. Der var mødt 42 be-
boere op, som havde en hyggelig aften.

Der er også kommet nogle brigdehold
op at stå, så der nu hver mandag kan
spilles brigde.

Der er også investeret i en delebil, så
de af beboerne, som har lyst til at være
med i den, kan komme det. Der er alle-
rede en del som er med i ordningen, og
der holdes generalforsamling i den kreds
af beboere, som der er med i delebilen,
torsdag den 10 marts i fælleshuset.

Nu venter vi bare på, at det skal blive
forår, så vi kan komme igang med at
plante det sidste, vi mangler ude i gård-
en.

Bent Jensen

4 - GELLERUPPARKEN

Oprydningsdag i Gellerup
Søndag den 24. april kl. 13.- 15

Mødested: Festpladsen i Gellerup
Alle børn og voksne er velkomne

Husk også at kigge ind på 

www.bbbo.dk
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AktiviteterAktiviteter

Gellerup Bibliotek vil lørdag den 2.
april fejre dagens fødselar med op-
læsning og uddeling af H. C. Ander-
sen eventyrbøger i tidsrummet kl. 10
til kl. 15. Der vil være oplæsning på
tyrkisk, farsi, somalisk, arabisk samt
dansk. Oplæsningen vil være af kend-
te fra lokalområdet samt byrådspoliti-
kere. Endvidere vil startskuddet gå på
hele tre konkurrencer, som vil løbe
hele april måned. Det drejer sig om:
en quiz både for de mindste, tip en
13‘er for de lidt større børn samt en
konkurrence blandt alle nyind-
meldte børnelånere. Der vil
være præmier til alle tre kon-
kurrencer.

Eventyrboggaven til indvan-
drerfamilier uddeles i forbin-
delse med H.C. Andersens 200-
årsfødselsdag er udgivet af Det
Kongelige Bibliotek. Bogen
indeholder 6 forskellige af for-
fatterens mest populære even-
tyr. Bøgerne er på to sprog,
således at vendes bogen den
ene vej, ses eventyrdigterens
originale tekst, og vender man
bogen om, så er de samme
eventyr på et af seks forskellige
sprog enten arabisk, tyrkisk,
bosnisk, somalisk, persisk eller
urdu. Dertil kommer en udgave

med den gamle danske tekst og
nudansk. Bøgerne er farverige med
tegninger af en broget buket af kunst-
nere fra H. C. Andersens tid til nu. 

Idéen har været at producere en even-
tyrbog, som kunne gives som gave til
indvandrerfamilier bosat i Danmark.

Ud over en udstilling af eventyr over-
sat til andre sprog vil der foregå meget
mere på Gellerup Bibliotek hele april
igennem.

Den 6. april kommer Eventyrværkste-
det. Her skal børn være medspillere i
et eventyrligt drama inspireret af H.C.
Andersens Fyrtøjet. Stykket er for de
3 til 8 årige og spilles kl. 10, varighed
ca. 1⁄2 time.

Lørdag den 16. april fortæller even-
tyrfortælleren Lisbeth Weitemeyer
først lidt om H.C. Andersens eventyr-
lige liv, derefter fortæller hun eventy-
rene »Klods Hans« og »Hvad fatter
gør«. Det sker kl. 1230.

Den 30. april er der så
præmierudtrækning på alle tre
konkurrencer. Det sker kl. 1030.
Umiddelbart herefter kan man
høre eventyrene »Engangslighte-
ren« og »Den grimme ælling«
fortalt af Peter Søvad. 

Arrangementerne d. 16. og 30.
april er for hele familien. Der er
gratis adgang.

Vi håber, rigtig mange vil være
med til at fejre årets fødselar
sammen med os.

Hilsner
Personalet på Gellerup Bibliotek

GRATIS GAVEBOG 2. APRIL
Den 2. april fejres H.C. Andersens fødselsdag overalt i verden – derfor også på Gellerup Bibliotek 

Onsdag den 6 april kl. 14.00
Bankospil
Husk brød til kaffen.

Onsdag den 20 april kl. 12.00
»Forårsfest«
Medbring selv maden, eller bestil den
i caféen.

Efter maden er der gratis kaffe med
småkager og musik og dans. Der er
som sædvanlig gratis adgang.

Onsdag den 4 maj kl 14.00.
Bankospil, husk brød til kaffen.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Svend Erik Sørensen

GELLERUP PENSIONISTKLUB
Kommende arrangementer i klubben
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AktiviteterAktiviteter

Når præsten går i Byen
Den 13. april kl. 19.30 er der sogneaf-
ten i Gellerup kirke. Her fortæller
gadepræst Iben Munkgaard. Davids
om sit arbejde som præst på gaden i
Århus. Det handler om mødet med
unge, som er ensomme, tumler med
livets store spørgsmål og som søger en
tro. 

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag den 16. maj kl. 11 er der
friluftsgudstjeneste ved Quistgårdsvej
ved Brabrand sø.
Kirken sørger for transport frem og
tilbage.

Småbørnsgudstjeneste
Småbørnsgudstjeneste i Gellerup kirke
torsdag den 26. maj kl. 16.30.
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 gratis.

Gellerup Kirkes postliste
Tilmeld dig Gellerup Kirkes postliste
og få tilsendt en e-post som en påmin-
delse, når vi holder sogneaften, sær-
gudstjenester eller andre arrangemen-
ter i kirken.
Send et e-brev til
info@gellerupkirke.dk

FORÅR I GELLERUP KIRKE
Iben Munkgaard Davids kommer på besøg

I Gellerup er der en klub, som hedder
Gettogether. Gettogether er et gratis
tilbud til børn og unge som bor i Gel-
lerup. Vi mødes hver mandag og ons-
dag eftermiddag i parken kl. 16.00,
hvor vi laver forskellige udendørs
aktiviteter. Her i vintermåneden har vi
blandt andet kælket, lavet sneborge
og leget sneboldkamp, hvilket alle var
begejstret for. Det lykkedes også at
spille rundbold midt i al sneen.

I foråret vil vi blandt andet lave sno-
brød, forskellige boldlege, stafetter,
perlehalskæder, tegne og lave drager.
Der vil også være en mindre gruppe
børn, som sammen vil lave et lille tea-
terstykke, som de vil opføre for resten
af børnene i Gettogether.

ALLE BØRN ER VELKOMNE
Lederne i Gettogether er alle frivillige,
med baggrund i KFUM og KFUK,
som er en dansk kristen børne- og
ungdomsorganisation. KFUM & KFUK
findes også på internationalt plan,
hvor det hedder YMCA og YWCA. Vi
synes alle, det er sjovt at være med og
skønt at få en masse gode oplevelser
sammen med børnene.

Alle børn i Gellerup skal være hjerte-
lig velkomne.

Hvis du vil vide mere om Gettogether
kontakt da Jeppe Ostersen – mobil:
5056 7942 e-post: Jeppe@ostersen.net

Majbrit Billesø Jensen, 
navigator i Gellerup KFUM & KFUK

GETTOGETHER
Aktiviteter for alle ved Kælkebakken i Gellerup
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Vi (Mathilde, Sanne og
Anna) blev spurgt om vi
ville hjælpe til med at
lave en lille reklame for
spejderne på Legeplad-
sen i Gellerup.
Vi valgte at lave bål og
et lille spejderløb.

Lejrbål 
med popcorn
Legepladsen havde
brænde, og et par af bør-
nene hjalp os med at få
startet bålet. Vi havde
købt ind, så vi kunne
lave popcorn over bålet.
Det er altid hyggeligt at
stå ved et bål, man snak-
ker sammen, og det giver
ro at kigge ind i bålet.
Nogle af pigerne lavede
lidt underholdning. 
Alle de børn, der ville,
fik lov til at lave deres
egne popcorn.

Spejderløb 
med råbåndsknob
Vi havde lavet i lille løb,
som foregik på selve leg-

epladsen, med små poster rundt
omkring med simple spejderfærdighe-
der: blandt andet morsekode, knob,
lave et råb, genkende lugte og bygge
en snemand.
Børnene skulle deles ind i hold på 3-4
personer. De skulle løse opgaverne, så
godt de kunne og aflevere svarene,
som de fik points for. Der var 9 hold
igennem. 

Smagsprøver på spejderlivet
Generelt gik alle børnene op i både at
lave popcorn og i løbet. De var glade,
søde, gode til at samarbejde og til at
hjælpe hinanden. De gik meget op i at
følge de regler, der var sat op i forhold
til løbet, og de gik meget op i, hvem
der vandt. De vidste på forhånd, at vi
ville komme og glædede sig meget til
at komme i gang. Vi tror at der var ca.
30-40 børn igennem.
De voksne på legepladsen var også
gode til at hjælpe til, da vi jo ikke var
så mange ledere og vi ikke kendte bør-
nene.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag,
hvor alle der deltog fik en lille smags-
prøve på, hvad det vil sige at være
spejder.
Det er vores indtryk, at børnene hav-
de en rigtig god eftermiddag.

Af spejderlederne 
Sanne, Mathilde og Anna fra FDF

SPEJDERDAG PÅ LEGEPLADSEN
DDS’erne mødes i Gellerup til gode oplevelser 

Der er nu oprettet to drenge og to
pigerpatrulje med i alt 26 børn. 
Der kan desværre ikke optage flere
børn i grupperne på nuværende
tidspunkt.
Men der er lavet en venteliste for de
børn, som har lyst til at blive spejde-
re. 

Der er faste spejdermøde i Gellerup
hver søndag fra kl. 14-16 på Lege-
pladsen, Dortesvej 49

For mere information: Fritidsvejleder
Hicham Chouceir, 2920 9064 



SKRÆPPENS TAVLE

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

FØR DU SMIDER UD !
SÅ PRØV AT RINGE TIL OS

K Æ L D E R S H O P P E N
Edwin Rahrsvej 24 – 26

holder FORÅRSUDSALG
Mange gode og billige møbler, lamper, tøj m.v.                     

VI AFHENTER OG SÆLGER
BRUGBART GENBRUG
Møbler – porcelæn – tøj , m.m.
Flytte- og restbo har også interesse.

e-mail: genbrugigellerup@mail.dk       
Telefon 8625 9568 
Åben man. – fre.  10:00 - 16:00  el. eft. aft.

Generalforsamling i Gellerupbadets Venner

Der indkaldes til generalforsamling i 
Gellerupbadets Venner torsdag den 14. april 2005 kl. 19.30
i  Livsværkstederne /over Føtex i City Vest.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen



FREDAG 1 BOLLER I KARRY

MANDAG 4 SKINKE MED GEMÜSE
TIRSDAG 5 SKOVHUGGERENS LIVRET
ONSDAG 6 KOTELETTER I FAD
TORSDAG 7 SKIPPERLABSKOVS
FREDAG 8 LASAGNE MED FLUTES

MANDAG 11 BIKSEMAD MED SPEJLÆG
TIRSDAG 12 STEGT MEDISTER
ONSDAG 13 SYDHAVSKYLLING
TORSDAG 14 KALKUNSCHNITZLER
FREDAG 15 SPAGETTI BOLOGNESE

MANDAG 18 KOTELETTER
TIRSDAG 19 UGENS FISKERET
ONSDAG 20 DANSK BØF
TORSDAG 21 FRIKADELLER MED RØDKÅL
FREDAG 22 LUKKET

MANDAG 25 KARBONADER MED ÆRTER OG
GULERØDDER

TIRSDAG 26 SAMMENKOGT RET MED RIS
ONSDAG 27 FORLOREN HARE
TORSDAG 28 FRIKADELLER
FREDAG 29 SVENSK PØLSERET

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES

Ladens Folkekøkken
Madplan April 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

APRIL MENU 2005:

Mandag den 4. april kl. 17.00: Ribbenssteg med hvide og brune kartofler & rødkål
Mandag den 11. april kl. 17.00: Gule ærter med flæsk og pølse
Mandag den 18. april kl. 17.00: Hamburgerryg med grøntsager og kartofler
Mandag den 25. april kl. 17.00: Gullash med kartoffelmos

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

Ret til ændringer forbeholdes.
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Gellerup Badet
din lokale svømmehal

Åbningstider:

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

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

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

Billetsalget slutter 45 minutter før de anførte lukketider.

Svømmehallen forlades 30 minutter før lukketid.

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

Priser:

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

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

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

Gellerup Badet
din lokale svømmehal

Husk deadline til næste nummer er:
TORSDAG DEN 14. APRIL KLOKKEN 19.00!

Indlæg modtages skriftligt, på disketter
eller på vores e-post:

skraeppen@mail1.stofanet.dk
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Løsningen i Børne-kryds og tværs'en er:
Indsendt af:       NAVN:

ADRESSE:
Løsningen sendes til SKRÆPPEBLADET, GUDRUNSVEJ 2, KLD., 8220 BRABRAND, så vi har den senest torsdag den 14. april kl. 19

BflRNESKRfiPBflRNESKRfiP

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i marts var

»TØSNE«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

CAMILLA RASMUSSEN
Rødlundvej 86
8462  Harlev J

SØREN DYHR
Jettesvej 3, 2. th
8220 Brabrand

LAYLA ITANI
Gudrunsvej 18, 7. th

8220 Brabrand

Bemærk at gavekortene fremover
gælder til G.E.C GADs boghandel

Byt om på bogstaverne i blomster-
hovederne og find ud af hvilke
blomsternavne der vokser frem i
forårssolen!

L +
tøjmærke

D



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

Torsdag kl. 19-22, søndag kl. 10-12
Formand: Freddy Pedersen, Sigridsvej 49

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

Afdeling 21, Hasselager:
Lars Pedersen

Afdeling 22, Sonnesgården:
Hanne Grunnet

Afdeling 23/24, Skovhøj Hasselager:
Leif Pedersen

APRIL

Lø 2. 10.00: H.C. Andersens fødselsdag på
Gellerup Bibliotek side  25

On 6. 10.00. Eventyrværksted
Gellerup Bibliotek side  25

On 6. 14.00: Banko pensionistklubben side  25

Ti 12. 16.30: Fodbold for piger side  15

On 13. 19.30: Sogneaften i kirken side  26

To 14. 19.30: Generalforsamling
Gellerupbadets Venner side  28

Fr. 15 : Ansøgning Beboerrådg. side  13

Lø 16. 12.30: Eventyrfortælling
Gellerup Bibliotek side  25

On 20. 12.00: Forårsfest pensionisklubben side  25

Sø. 24. 13.00: Oprydningsdag Gellerup side  24

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

Nu kan vi endelig begynde
at så og plante


