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hedder det i et gammelt ordsprog, der fortsætter: »Men at fremtu-
re i sine fejl er skændigt.«  Vi kender det som et fænomen i de
daglige medier - enten er de der udtaler sig voldsomt forurettede,
truer med sagsanlæg og al landsens ulykker, eller også nægter de
alt, hvad enten det drejer sig om en fugtramt lejlighed eller et
acceptabelt grundlag for at sende dette land i krig.

Her hos os, der jo opfattes som en brugerejet og brugerstyret orga-
nisation, burde vi jo have alle muligheder for at undgå begge dele.
Hele boligbevægelsen og i øvrigt en meget stor del af grundlaget
for det danske samfund er jo bygget op på tilllidsfuldt samarbejde.
Det er en ressource, der kan udvikles. Det frie forbrugsvalg og den
bevidste forbruger kan blive en styrke for både organisationen og
beboerne; det kan endda på lidt længere sigt løfte os ud over rol-
len som boligmarkedets discountbutik.

Tillid og samarbejde forudsætter at man kender hinanden og kan
indgå aftaler, der udvikler og forpligter. I nybyggede afdelinger
kommer mange med en åben holdning og fælles behov og interes-
ser. I modsætning til hvad jeg vil kalde »den ubevidste beboer«,
der henvender sig ved skranken, underskriver kontrakten, og så
kun lader høre fra sig hvis et eller andet går galt. Humlen er at vi
skal lære af, og bruge dem begge, for der er ikke ildsjæle nok der
af sig selv skaber fylde bag alle vedtagelser og hensigtserklæringer.

Kvalitetsundersøgelser - se bare skolerne - er moderne. Men det
er ofte usikkert hvad det egentlig er der bliver målt, og ofte svært
at omsætte resultaterne til synlig udvikling. Aktivitet og engage-
ment er bedre, for i den sidste ende er det handling og adfærd, det
kommer an på. Det er det, der er mærkbart og skaber tilfredshed -
eller utilfredshed. Er vi tilfredse allerede ? Så pas godt på. Dels kan
det dække over at reelle farer ikke bliver erkendt, dels kan det føre
til at man bliver taget på sengen som offer for at andre tager
beslutningerne, og uden at opfatte det kan man ende langt bagud
for den udvikling, man ikke selv er deltager i.

Visioner kan opstå i dagligdagen: Driften kan se sig selv som at de
skulle fremvises på Herningmessen. Administrationen kan sam-
menstille sig med de virksomheder, der bliver udnævnt til »årets
arbejdsplads«. Udlejningen ville sikkert gerne møde nye kunder,
der er lige så ivrige som dem der kommer ind ad døren til en
mægler.  Repræsentantskabet kunne glæde sig over at se resulta-
ter. Beboeren kan tænke sig som at han havde det med boliger lige
som bilmærker (Min Toyota... ) og sige »Jeg bor i xxxbyggeriet« -
underforstået: Jeg har selv valgt det, og jeg er rigtig godt tilfreds
med det. Der findes faktisk beboere, også her i BB, der kan sige
sådan. Jeg kender nogen af dem. Og også nogen ansatte.
Hver dag, hvert møde og hver arbejdsopgave kan løfte kvaliteten.
Det rigtig gode er samtidig, at indsatsen giver gevinst til alle, uden
at skabe tabere. Den almene sektor er i dagens og fremtidens sam-
fund nødt til at tænke i udvikling og fællesskab, fra stuen til højre
og opefter. Det er selve dens grundlag, og selve de ressourcer, den
har og nogensinde får.
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at flytte til andre lokaler, da beboerne klagede over duften
(lugten) af humle,« fortæller Eli.

Medlemskab af Haandbryggerlauget
Hvor længe har du været medlem af Haandbryggerlauget?
»Det har jeg været i 27 år, og er nu æresmedlem i Haand-
bryggerlauget. Vi er 6 personer, der er æresmedlemmer.«
Er der andre fordele end æren, ved at være æresmedlem?

»Som æresmedlem er man fritaget for at betale kontingent,
og vi er ikke som andre medlemmer forpligtet til at brygge 2
junger øl om året,« siger Eli; men han fortsætter: »Jeg bryg-
ger nu øl alligevel, cirke 4 junger om året; men da jeg ikke
selv drikker øl mere, bliver mit bryg brugt, når vi hygger os
på første sal.«
Hvordan bliver man medlem af Haandbryggerlauget?
»Når nogen henvender sig for at blive medlem, tager jeg en
snak med dem, og jeg siger til dem, at en af betingelserne
for medlemskab er, at de er ærlige. Hvis ikke de er det,
»ryger« de ud med det samme«, siger oldermanden bestemt
og fortsætter: »Grunden til, at jeg siger det så  bestemt, er
at vi gennem tiden  har haft et par medlemmer, der ikke
kunne lade andres bryg være.«
Er man haandbryggersvend, når man har indmeldt sig?
»Nej, man skal først lære at håndbrygge øl, og før man kan
kalde sig håndbryggersvend, skal der aflægges en certifice-
ret prøve. Tag det nu ikke så tungt, det er ikke så svært som
det lyder.«
Du sagde før, at hver medlem er forpligtet til at brygge 2
junger øl om året, hvorfor stiller man dette 
krav?
»Det er, fordi Haandbryggerlauget er et laug, hvor man
brygger nok øl og godt øl og ikke bare nyder at drikke det«,
kan Eli fortælle.
Drikkes der ikke meget øl på de aftner, hvor der brygges øl?
»Nej, hvert medlem drikker ikke mere end 1 til 2 glas, man-
ge skal jo køre hjem.«

Fremstilling af håndbrygget øl
Hvilke råvarer bruges der til fremstilling af håndbrygget øl?
»Der bruges vand, malt og humle. Malten laver vi selv. Det
vil sige. vi maler selv det forspirede og brændte korn. Vi
køber forskellige sorter af det forspirede korn, sorten
afhænger blandt andet  af brændingen. Da det er malten,
der giver øllet farve og alkoholindhold, kan vi variere begge
dele og ligeledes lave forskellig smag på øllet ved hjælp af
humlen.«

Haandbryggerlaugets fremtid
Hvordan tror du fremtiden tegner sig for Haandbryggerlau-
get?
»Vi har tidligere holdt nogle brygkurser, og det bevirkede, at
vi fik  flere medlemmer, så vi overvejer at holde nogle kurser
igen, måske allerede i maj måned. I øjeblikket har vi 45
medlemmer,« fortæller Eli og uddyber: »Alle beboere i Brab-
rand Boligforening kan blive medlem af Haandbryggerlau-
get, og da der endnu er plads til flere medlemmer, prøver vi
at fortælle, hvor dejlig en hobby det er at brygge øl. Hvis vi
skal have fremgang, skal vi selvfølgelig også have en god
oldermand,« afslutter oldermand Eli Andersen med et glimt
i øjet.

Da interessen for at håndbrygge øl og efterspørgslen på for-
skellige ølsorter stiger, er det ikke umuligt at oldermand Eli
Andersen får ret i, at der bliver fremgang i Haandbrygger-
lauget.
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af Anton Sørensen

foto: Hans Grundsøe

Alle beboere i Brabrand Boligforening var inviteret til recep-
tion i Haandbryggerlauget fredag den 18. marts 2005.
Som udsendt fra Skræppebladet havde jeg den fornøjelse at
deltage denne dag. Laugets oldermand, den 76-årige Eli
Andersen, bød velkommen. Da han var glad, smilende og
adræt kunne jeg ikke stå for fristelsen til at spørge, hvordan
han holdt sig i så fin form. »Min hund og Haandbryggerlau-
get er med til at holde mig i vigør«, svarede han.

Oprettelse af fritidsaktiviteten 
Haandbryggerlauget
Hvem fik idéen til denne fritidsaktivitet, og startede hånd-
bryggerlauget?
»Det var 5 personer fra Brabrand Boligforening der startede
Haandbryggerlauget. Det var Knud Dynnes Hansen, Alf
Grostøl, Jørgen Hess Kristensen, Bjarne Laursen og Georg
Holm.«
Hvor bryggede man øl i begyndelsen?
»Det gjorde man på Dortesvej, jeg husker ikke, hvilken
boligblok det var i. Haandbryggerlauget blev nu nødsaget til
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35-ÅRSJUBILÆUM I HAANDBRYGGERLAUGET AF 1970
RECEPTION I HAANDBRYGGERLAUGET – EN AF BOLIGFORENINGENS AKTIVITETER FYLDTE ÅR

76-årige Eli Andersen er æresmedlem og
har brygget øl i Haandbryggerlauget i 27 år.
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rede i samme måned var 61 børn og 37 voksne i Legoland.
Mange flere var med på en voksentur til Skæring Strandkro
for blot at nævne nogle af de første arrengementer.

Organisationen
På generalforsamlingerne blev valgt en formand, en næst-
formand, en kasserer, en sekretær, en formand for pensioni-
studvalget, en formand for voksenudvalget, en formand for,
ungeudvalget og en formand for børneudvalget. Kurt Åbo
Møller, der i dag bor i Holmstrup, var en af de første for-
mænd for ungeudvalget. Han fortæller, at han som medlem
af afdelingsbestyrelsen for Gellerupparken havde fået til
opgave at skaffe lokaler til en ungdomsklub. Man fik den
såkaldte aftægtsbolig ved Tousgården. Kommunen, der hav-
de dårlig samvittighed over, at den ikke havde været oppe
på mærkerne, gik med i arbejdet. Foruden huset, hvor der
blev indrettet en lille lejlighed til Kurt, opstilledes flere gam-
le jernbanevogne. Som led i dette arbejde var Kurt også
med i Fritidsforeningen. Boligforeningen trådte ret hurtigt
ud af projektet, der blev betragtet som en kommunal opga-
ve. 
Til generalforsamlingen i maj 1972, da foreningen havde
virket et år, mødte 127 stemmeberettigede op, og der blev
formandsskifte fra Wayne Jensen til Ole N. Madsen, som
senere blev formand for hele boligforeningen. Mens Wayne
Jensen havde fremhævet trivsel som Fritidsforeningens
hovedformål, fremhævede Ole Madsen trivsel og samvær.
Der blev gjort så meget for formidlingen af Fritidsforenin-
gens arbejde, at man endog bragte indlæg i Skræppebladet
på polsk

FAS 
Fritidsforeningens aktivitetsstøtte begyndte sin virksomhed
omkring 1. oktober 1971. Der forinden var Fritidsforenin-
gens bestyrelse begyndt at yde bevillinger i FASregi.
FAS blev oprettet af Fritidsforeningen for at være forskellige
interessegrupper med tilknytning til Brabrand Boligforening
behjælpelig med økonomisk støtte. Bestyrelsen bestod fra

starten af et medlem fra hver af boligforeningens afdeling,
som blev valgt på de ordinære beboermøder, samt en
repræsentant for Fritidsforeningens bestyrelse, som var født
formand. 
Der var følgende principper for støtte:
Til aktiviteter for voksne ydedes rentefri lån.
Aktiviteter for unge og pensionister ydedes delvis rentefrie
lån og gaver.
Børneaktiviteter blev fortrinsvis ydet gaver.
Og der var meget at støtte. F.eks. blev Brabrand Idrætsfore-
ning i januar 1972 bevilget 5.000 kr. til børne- og ungdoms-
arbejde, og KFUM og -K fik 2.500 kr. til start af aktivitets-
rum i Gellerupplanen. Begge aktiviteter var åbne for alle.
Sådan fortolkes FAS’ regler ikke i dag.
Det er således foreninger med meget store erfaringer bag
sig, der vil forsøge nye veje i dette årtusinde.
Dette bygger næsten udelukkende på, hvad der er blevet
offentliggjort i Skræppebladet. Brænder nogen inde med
supplerende oplysninger, er de velkommen til at henvende
sig.

Ny bestyrelse - fra juli nummeret 1972

af Jens Skriver

Fritidsforeningens fremtid og en sammenlægning af de to
bestyrelser for henholdsvis Fritidsforeningen og FAS disku-
teres nu livligt. Derfor er det interessant at se, hvordan det
hele startede. Fritidsforeningens officielle fødselsdag er 15
februar 1971, så Skræppebladet fra 1971 og 1972 er gen-
nemset for om muligt at finde ud af, hvad der egentlig ske-
te. Det var i de år grundlaget for Fritidsforeningen blev
skabt. Skræppebladet var den gang kun organ for Gellerup-
parken, så Fritidsforeningens øvrige formidling skete i
»Brabrand og Omegns Avis« og ved hjælp af opslag. Ikke
mindst Fritidsforeningens første formand, Wayne Jensen var
en flittig bidragyder til Skræppebladet, så stof herfra fylder
godt i disse tidlige årgange af bladet.

Brabrand Boligforenings Forældreforening
Når Fritidsforeningen 15 februar 1971 regnes for Fritidsfore-
ningens fødselsdag er det lidt af en tilsnigelse. Den er nem-
lig en så godt som direkte videreførelse Brabrand Boligfore-
nings Forældreforening. Hvornår denne foreningen er stif-

tet, er der vist ingen, som kan huske; men den er senest
startet i 1958. Som navnet siger var børn og unge denne for-
enings målgruppe, og den fungerede som støtteforening for
de mange børneinstitutioner, der skød op i området. Ifølge
forældreforeningens vedtægter havde den alle beboere i
Brabrand Boligforening som medlemmer. Der fremkom på
generalforsamlingerne en del utilfredshed med denne fore-
nings virksomhed. Da den bevilgede 60.000 kr. til støtte for
seks børnehaver i Gellerupparken, måtte den optage et lån
hos boligforeningen. 60.000 kr. var dengang et svimlende
højt beløb. Derfor blev indkaldt til en ekstraordinær gene-
ralforsamling 15 februar 1971 med det formål at ændre fore-
ningens vedtægter. Argumentet for ikke at nedlægge den
var, at den hæftede for gælden.
Ifølge referatet i Skræppebladet var mødet ret dramatisk. Et
flertal i den gamle bestyrelse og en gruppemødedeltagere
udvandrede i protest mod, at en del unge fra Søvangen var
mødt op. Det var der ikke taget højde for i de gamle ved-
tægter. En afstemning gav de unge ret til at blive, men efter
at mødet havde været suspenderet, kunne det genoptages,
da de unge indvilgede i at forlade lokalet. I modsat fald ville
der være blevet indkaldt til en ny generalforsamling.

Det nye formål
Den omdannede forening fik en lang bredere målsætning
end den hidtidige. Ifølge sine vedtægter skulle den arbejde
for alle grupper i Brabrand Boligforening fra børn og unge til
pensionister og i det hele taget støtte fritidsaktiviteter inden
for boligforeningen, ligesom den selv skulle tage initiativ til
nye aktiviteter.
Det besluttedes samtidig, at under Fritidsforeningen skulle
oprettes en fritidsfond, der disponerede over halvdelen af
Fritidsforeningens kontingent. Aktive grupper skulle kunne
søge den om engangsbevillinger. 
Medlemskab af Fritidsforeningen blev frivilligt, men man
skulle i givet fald selv melde sig ud. I modsat fald betragte-
des lejemålet som medlem.
Ved seneste forhøjelse i 1958 var kontingentet blevet sat til
50 øre om måneden pr. lejlighed. Det blev nu sat op til 3 kr.
om måneden pr. lejlighed. På mange måder var der kun tale
om en ajourføring, men udvidelsen af foreningens arbejde
krævede også flere penge.
Bortset fra et enkelt medlem bestod den første bestyrelse i
Fritidsforeningen udelukkende af beboere fra Gelleruppar-
ken. Blandt dem var Kirsten Jacobsen, da boende på Gud-
runsvej, der først for nyligt er flyttet fra boligforeningen og
stadig er leder af BOF.

Aktiviteter 
Og der kom gang i aktiviteter. En af de første aktiviteter var
et bolig- og trivselsseminar i maj 1971, hvis målgruppe var
afdelingsbestyrelsesmedlememerne i boligforeningen. Dem
kom der ikke mange af, men ellers gik det slag i slag. Alle-
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SÅDAN STARTEDE DET
DE FØRSTE BEGIVENHEDSRIGE ÅR I FRITIDSFORENINGEN OG FAS

Udsnit af plan over arrangementer fra Maj nummeret 1972

GELLERUP KULTURUGE I JUNI
PROGRAMMET ER VED AT BLIVE LAGT, OG DER ER UDSIGT TIL EN GOD UGE

af Sebastian Adorján Dyhr

For alle borgere i og uden for Gellerup vil der igen i år blive 
lejlighed til at se, høre og opleve en del af de kulturelle ting,
der  også til daglig sker i området; men ugen fra den 6. til
den 12. juni  vil Gellerup sprudle ekstra meget af liv og kul-
tur, for der inviterer  foreningen og andre til Gellerup Kul-
turuge. Der vil blive arrangementer  for store og små inden
for alle genrer. Lige nu ser der ud til at blive  en daglig café
på torvet foran Gellerup Bibliotek og Gellerup Kirke med
deltagere fra Kirken, Aktive Kvinder, der er en forholdsvis
nystartet forening, samt KIVIK med flere.
Cirkus Tværs opstiller et sted i Gellerup deres cirkustelt,
som vil  blive brugt til cirkus, musik og andre arrangemen-

ter, og der vil formodentlig komme nogle debatmøder i Tou-
sgårdsladen. For børnene vil der blive arrangeret en masse
lege og aktiviteter, og blandt andre Bokseklubben vil holde
åbent hus. Sidst i ugen bliver der nok diskotek arrangeret af
Kontaktstedet. Men mere om alle disse mange spændende
idéer i næste nummer af Skræppebladet, når programmet
ligger fast.
Desuden vil der blive opsat plakater og andre former for
informationer i Gellerup og omegn, når vi kommer nærme-
re på Kulturugen.



med på dette hold, og han fik sit erhvervskort den 23 april
1974.

Forsøgt overtaget
Som den humorist Henning er, fortæller han under vores
samtale, at han uden tvivl er Århus Sporvejes »dyreste
mand«.
For da han havde fået erhvervskortet, var hans første tanke
ikke at køre hos Århus Sporveje; men hos de Blå Busser.
Dette måtte på en eller anden måde været kommet
Århus Sporveje for øre, for selskabet overtog de Blå Busser.
Så han valgte at søge ansættelse hos Strandgaards busser i
Brabrand. Her kørte han så i to år, så havde Århus Sporveje
opdaget dette, med det resultat at de overtog busselskabet i
1975. Han valgte atter Århus Sporveje fra og søgte nu
ansættelse hos DSB. Dette opdagede Århus Sporveje efter
et par år. Så overtog de Grundførruten og Skæring Strand-
turen. Så var gode råd dyre, skulle han lade sig overtage –
det gjorde han så, med det resultat at Århus Sporveje ikke
siden har overtaget flere ruter.
Såh – Jeg må ha været den dyreste chauffør de har overta-
get.

Vækket med hornmusik
Henning fortæller, at han som nyansat ved Århus Sporveje
skulle lære alle daværende buslinier at kende, og turene
udgik alle fra garageanlægget på Bryggervej i Risskov. De
eneste linier, han ikke har kørt på, er linie 53 og 54
Under vores samtale kommer vi også ind på chaufførernes
arbejdsvilkår før og nu. Han fortæller, at det at være bus-
chauffør har ændret sig meget gennem årene. Når han ser
tilbage og til i dag, så er den udvikling, der har fundet sted,
ikke altid til det bedre. Der var
en anden ånd i tiden på de gam-
le linier, og da bød arbejdsdagen
ofte på flere hyggelige oplevelse
hver dag. Den gang lærte man
sine passagerer at kende, og på
en eller anden måde kom passa-
gererne hinanden mere ved, så
der ligefrem kunne være en hyg-
gelig stemning i bussen. Fra
tiden på linie 72 fortæller han, at
det kunne ske, at en eller anden
måske havde sovet over sig og
måtte vækkes med lidt hornmu-
sik. Som regel kom alle med på
vej til deres job og bussen var
alligevel altid rettidig fremme
ved Tranbjerg Station.

Firmaets bedste linie
Da man byggede det nye garageanlæg i Hasselager, kom
Henning  til at køre på linie 52, hvor han kørte i en kortere
periode. Derefter skiftede han til den nyoprettede linie 26.
Her har han været fast chauffør siden. Hvis du spørger
Henning, er det firmaets bedste linie. Der er mange rare
kunder, ja nogle er de næsten blevet i »familie« med. Andre
kommer sommetider ned med mad i opholdshuset, når der

skal prøves noget nyt og måske eksotisk. Privat kommer
han også sammen med et par fra linien, og ja – hans kom-
mende hustru har han selvfølgelig også lært at kende på
turen, for han elsker jo at snakke med kunderne.
En anden grund til, at det er en god linie, er sammenholdet
på linien. Hver sommer og vinter arrangerer de en bustur
med familien, hvor de kommer godt rundt i landet. Det
giver et godt sammenhold, når man også kender lidt til hin-
andens familie.
Derudover samles linien to gange om året til et aftensmøde,
hvor det kun handler om »arbejdspladsen«.

Uddanelsesprogrammet
Henning er glad for sin arbejdsplads og det er med en hvis
glød han fortæller om Århus Sporvejes uddannelsespro-
gram som blev startet op for snart seks år siden.
Programmet kører på den måde, at 24 ansatte m/k’er kom-
mer i lære som buschauffører. Samtidig kommer der 12
arbejdsledige som lige har fået erhvervskortkørekort ind i
stedet som afløsning for dem i to år. De nye  skal rotere
rundt for de 24, som er på skole 12 ad gangen.
Han fortæller, at det er en meget hård; men samtidig lære-
rig tid, hvor der læres alt om persontransport spændende
fra taxa over patienttransport og turistkørsel til almindelig
buskørsel, som vi kender den i vores hverdag.
Foruden ovennævnte omfatter pensummet dansk, tysk,
naturfag, og valgfrie fag med mere Det er som sagt en hård
uddannelse med flere prøver, afsluttende med en praktisk
turisttur inden for Europas grænser. Her skal deltagerne
selv klare alle opgaver på sådan en tur, det vil sige hotelbe-
stilling, tilrettelægge ture, afpasse køre/hviletid og alt, hvad
der kan forekomme på sådan en turistrejse.

Henning fortæller, at det hold han var med på som afslut-
ningsprojekt valgte en bustur til  Prag og Berlin . »Jo vi
bestod med glans«, slutter han.

Klik ind på www.linie26.dk, her finder du køreplan, og du kan
også sende en hilsen til chaufførerne på linien.
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af Svend Aage Hansen

foto: Hans Grundsøe

Det at komme til at køre bus var en af de hedeste drenged-
rømme, som den dengang 6 år gamle søllerød-dreng havde.
Som så mange andre drenge var han betaget af disse store
flotte busser og deres chauffører, som transporterede folk
rundt i kommunen. Han fortæller at han ofte fik lov til at
køre nogle ture alene med busserne; men et var disse dren-
gedrømme, noget andet var virkelighedens verden. Nu
skulle man først i skole for at få noget lærdom, derefter
skulle man også havde en uddannelse videre frem i livet.

Først damefrisør
Det blev Hennings lod at gå i lære som damefrisør vel
vidende, at det ikke skulle slutte her. For drømmen om at
blive ansat som buschauffør levede stadigt. Kørekortet var
erhvervet; men det var kun til privat brug, for man skulle jo
være 21 år for at få det eftertragtede erhvervskørekort,  som
skulle gøre drømmen til virkelighed. 
Men nu skulle han også lige havde overstået sin militærtje-
neste på Jægersborg kaserne  hvor han blev uddannet syge-
passer.

Så busvasker
Da Henning kom til Århus, fik han sit første chaufførjob hos
legetøjsgrossisten K. E Mathiasen; men dette job sluttede
brat med en fyring, da juletravlheden var overstået.  Så nu
var gode råd dyre, for han havde jo både kone og to små
børn at forsørge.
Ved et tilfælde kom han i snak med en chauffør på linie 42
(Strandgaards busser), der mente at vide, at de manglede en
til at vaske busser om natten. Henning fik  jobbet, og nu føl-
te han, at han var på ret kurs mod opfyldelsen af drenged-
rømmen. Nu skulle han blot lige have dette erhvervskøre-
kort for at komme bag rattet og køre med passagerer. Men
nu var vejen blevet kortere fra drøm til virkelighed. For her i
begyndelsen af halvfjerdserne påbegyndte man på Speci-
alarbejderskolen i Holme under faglærer Hugo Mågård
uddannelsen af et hold erhvervschauffører, og Henning  var
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FRA DRENGEDRØM TIL LINIE 26
ELLER HVORDAN HENNING ENDTE MED AT BLIVE ÅRHUS SPORVEJES » DYRESTE CHAUFFØR«



af Svend Aage Hansen

foto: Hans Grundsøe

Den officielle sæson i kolonihaven er nu en måned gam-
mel, og havefolket er i fuld gang med at så og plante på de
mange havelodder. Der skal også foretages en del reparatio-
ner på huse og espalier og drivhuse efter vinterens storme. 
I begyndelsen af april fik vi pludselig et par dage med mas-
ser af sol, og ved Haveforeningens standerhejsning lørdag
den 2. april, foldede Dannebrog sig smukt ud under en blå
og skyfri himmel, alt imedens mandskoret Juno Octavia
hjalp os med at synge Aksel Juuls smukke tekst »Der er
ingenting, der maner, som et flag, der går til top«.
Under det efterfølgende kaffebord underholdt koret med
blandt andet Miki Thedorakis, »En drøm om frihed«.
Det at invitere Mandskoret Juno Octavia til vores stander-
hejsning er blevet en del af Foreningens faste traditioner. 
Her i kolonihaven Sommerlyst kom jeg senere i gang i år.
Jeg plejer at sætte kartofler omkring midten af marts; men
sådan skulle det ikke være i denne sæson.
Men nu er jeg i fuld gang med forårets arbejde i have og
drivhus, samtidig har jeg travlt med at besvare e- mail i for-
bindelse med min hjemmeside. www.ipomoea.dk 
Efter at jeg har fået eget domæne ved årsskiftet har jeg haft
små 3000 besøgende på hjemmesiden fordelt på 25 lande.

Havens arbejde generelt for Maj måned
Prydbuskene som plantekalendere
Plantning af Rhododendron og stedsegrønne
Gødskning af græsplænen
Krydderurter til madlavning

Prydbusken som plantekalender
Som tidligere omtalt er det en god ting at holde øje med
prydbuskenes blomstringstidspunkter, da disse kan tjene
som kalender for de forskellige så- og plantningstidspunk-
ter i haven.
Jeg har tidligere omtalt Forsythiaen i forbindelse med
beskæring af roser. Her fra midten af maj og hen mod slut-
ningen af måneden blomstrer syren og kirsebær, først da er
det tid at så sarte grønsager, som for eksempel agurker,
bønner og majs. I de sidste dage af måneden blomstrer tjør-
nen, og da kan man udplante de forspirede dahliaknolde
samt tomatplanterne.

Plantning af Rhododendron og stedsegrønne
Hvis man skal nyplante Rhododendron eller stedsegrønne,
hvad man sagtens kan på denne tid af året, da planterne
som regel sælges i potter, skal man dog huske at stille dem i
en spand vand, således at rodklumpen bliver helt gennem-

vædet. Efter udplantningen må man også huske at vande
rigeligt, da der ellers let kan opstå skader på planterne.

Gødskning af græsplænen 
Hvis man ikke fik ordnet græsplænen i april, så er det nu
man bør fjerne alle sten, løv og grene. Som omtalt under
april gøres dette bedst med en løvrive, derefter gives som
omtalt en blandingsgødning 50 gram pr m2. Senere på
måneden tilføres
yderligere gødning i
form af kalksalpeter.
Gødningen gives
bedst ved vedvaren-
de regn. Er man ikke
sikker på, at gødnin-
gen bliver opløst, må
man eftervande. Og
da skal man huske
ikke at slatvande;
men give en bløder
på mindst 30 mm pr
gang. Hvis gødnin-
gen ikke bliver
opløst kan man risi-
kere at græsset bli-
ver svedet. 

Krydderurter
Det at dyrke krydderurter er meget spændende, og det er
kun dit eget temperament, som afgør omfanget. Man kan
dyrke krydderurter til brug i madlavning eller til buketter,
potpourrier, eller til urtete. Her vil jeg kun beskæftige mig
med krydderurter til madlavning. Jeg selv dyrker krydderur-
terne basilikum, dildskærme, estragon, purløg, snit dild og
timian. Man kan jo så sine egne krydderurter, eller man kan
købe i supermarkedet i potter. Man kan også indkøbe de
flerårige i et af de mange plantecentrer. Når du indkøber
krydderurter såsom persille eller purløg i potte, kan du efter
at have taget det, du skal bruge i den aktuelle situation,
skylle rodklumpen og plante den ud i altankassen, i en
krukke eller ud i haven. Hvis du har en gårdhave eller større
terrasse, kan du ligefrem lave en egentlig kryddergård.

På internettet eller biblioteket kan du finde mere informati-
on om selve dyrkningen. Jeg vil anbefale Politikens bog om
krydderurter..
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DIN HAVE I MAJ
NYT FRA KOLONIHAVEN SOMMERLYST  

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

Efter at have sendt sin ledsager rumsonden Huygens ned i
den store måne Titans atmosfære, fortsætter Cassini sin
færd i Saturns verden. Missionen skal vare i fire år, og det er
meningen, Cassini skal passere Titan mere end 40 gange.
Undervejs skal den også undersøge planeten Saturn, dens
øvrige måner og ringsystem. Denne færd er det værd fortsat
at dvæle ved. Der foreligger nu fotooptagelser fra flere
andre af Saturns måner. Selv om de er ret små, har de hver
især helt særegne træk.

Janus og Atlas
Det drejer sig om månen Janus, hvis diame-
ter kun er 180 km, og den er ikke cirkel-
rund. Den har for øvrigt bane til fælles med
et par af Saturns andre måner. Det drejer sig
også om den meget mindre Atlas, hvis dia-
meter kun er 30 km. Den antages at være
en såkaldt hyrdemåne for ringsystemet, da
den formodentlig er med til at holde ringsy-
stemet på plads ved hjælp af sin tyngde-
kraft.

Hyperion
En måne, der er gjort meget ud af, er Hype-
rion, der er den største måne i solsystemet,
som ikke er cirkelrund. Den ligner nærmest
en forvokset kartoffel. Den er ca. 410 km
lang og 240 km tyk. Planeter og måner
trækkes runde ved hjælp af tyngdekraften,
men Hyperion er tilsyneladende for let. Den
består da også for det meste af vandis. Den
befinder sig i øvrigt ret tæt på den store
måne Titan, der med sin tyngdekraft træk-
ker og kaster den rundt om Saturn i en kao-
tisk bane.

Enceladus
Hidtil er antaget, at Titan er den eneste
måne i solsystemet, der har en atmosfære,
men Cassinis resultater tyder på, at det også
er tilfældet for Enceladus. Den har sandsyn-
ligvis en atmosfære af vandmolekyler, hvil-

ket harmonerer fint med, at denne måne hovedsagelig bes-
tår af vandis. Med en diameter på ca. 498 km er den imid-
lertid for lille til at kunne holde på en atmosfære, men den
har muligvis isvulkaner eller gejsere, der sender is og vand
ud.
Enceladus kan 90 % af solens lys tilbage, hvorved den er det
mest reflekterende himmellegeme i solsystemet. Det kan
netop skyldes vulkaner, der spyr ispartikler ud på overfla-
den.
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PÅ REJSE I SATURNS VERDEN
CASSINI-RUMSONDEN FORTSÆTTER SIN FÆRD BLANDT SATURNS MÅNER OG RINGE 

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

CAPELLA ASTRONOMIKLUB



af Sebastian Adorján Dyhr

Således så siden ud, da jeg besøgte den d. 14. april om eftermiddagen

Ulrik Ricco Hansen, der i de sidste par år har boet i
Holmstrup, savnede en overskuelig adgang til oplysninger
om butikkernes åbningstider i lokalområdet. Og da han nu
er ved at uddanne sig til datamatiker, var det jo nærliggende
at lave en databasestyret hjemmeside, som også andre kan
få glæde af. Og som tænkt så gjort. Hjemmesiden har set
dagens lys og kan findes på adresse: 
http://internezzo.dk/holmstrup-tider, og jeg har været inde
på siden for at se, om den nu også kunne leve op til forvent-
ningerne. Det kan den så sandelig.

Tidslabyrint
Der kan let være alt for mange tidspunkter at holde styr på i
en travl hverdag. Det kan næsten være en labyrint at finde
rundt i. Især kan det være svært at huske beslægtede steder
med forskellige tider fra hinanden. »Netop denne problem-
stilling har motiveret mig til at gå i gang med projektet, der i

begyndelsen kun viste næste busafgang og de butikker, jeg
bruger til dagligt«, forklarer Ulrik.
Han har således fået etableret en hjemmeside med relevans
for mange andre – ikke blot beboere i Holmstrup; men også
for mange andre beboere i området; både beboere i de
andre afdelinger i området og de private lejere og villaejere
gør brug af oversigten med åbningstider.
»Alle de små lapper med tidspunkter på min opslagstavle er
nu erstattet af hjemmesiden. Den er altid aktuel, fordi alle
oplysninger er samlet i en database, og hjemmesiden auto-
matisk opdaterer sig selv. Minut for minut«, siger Ulrik, der
dog tilføjer, at man selv skal klikke på opdater-knappen for
at genindlæse siden med seneste tidspunkt.

Målsætning
Hjemmesiden har som målsætning at kunne besvare blandt
andre følgende spørgsmål:
- Hvilke butikker, restaurationer, services og aktiviteter
(=steder) har åbent lige nu, i dag, og i morgen?
- Hvordan får jeg mere information om stedet?
- Hvilke steder er tættest på Holmstrup?
- Hvornår går bussen (næste bus)?
- Er postkassen blevet tømt?
- Sker der noget særligt i dag?
- Hvornår skal jeg huske cykellys?
- Må jeg bore huller i væggen/vaske nu?
- Hvordan er vejret de kommende timer?
- Hvornår der særlige datoer (kalender)?
- Telefonnumre (varmemester, ulykke, taxa)?
- Oversigter (åbningstider, busafgange mv.)?

Anmeldelse
Nu bor jeg ikke selv i området; men mit indtryk er afgjort, at
siden kan leve op til Ulriks intention. Den er simpel at gå til,
og grafikken er ikke for fancy eller tung, så siden dukker
hurtigt op – og de vigtige informationer findes umiddelbart
på forsiden. Informationerne er nydeligt og logisk opdelt i
kategorier, der gør det nemt at finde dem. Og ønsker man
mere information om en butik/en aktivitet eller andet, klik-
ker man på navnet, og præsenteres for en side med oplys-
ninger om adresse, telefonnummer og åbningstider hele
ugen, ligesom man finder en beskrivelse af, hvorledes man
kommer dertil fra Holmstrup.
Et godt initiativ, Ulrik, til lykke med det.
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NY HJEMMESIDE FOR HOLMSTRUP
EN BEBOERS BEHOV KAN HJÆLPE ANDRE MED OPLYSNINGER
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NORDGÅRDSKOLEN KOMMER TIL AT BLOMSTRE
BRED OPBAKNING TIL AT HJÆLPE NORDGÅRDSKOLEN MED AT VENDE SKUDEN. 

SKOLEN RÆKKER HÅNDEN UD TIL LOKALOMRÅDET

af Helle Hansen

Torsdag den 21. april 2005 blev der holdt et epokegørende
møde i Gellerup, som om nogle år måske vil blive kendt
som mødet, der ændrede Nordgårdskolens fremtid. For
første gang nogensinde var mere end 25 lokale nøgleperso-
ner inviteret og deltog i et møde, der var indkaldt med den
dagsorden, at man i fællesskab skulle diskutere gode for-
slag, ideer og handlinger, der kan og bør iværksættes for at
sikre skolens børn og unge en god skolegang.
Konstitueret  skoleinspektør Jens Nygaard bød velkommen
til mødedeltagerne, der bredt repræsenterede både social-
væsen, foreningslivet, boligforening, erhvervslivet og en
lang række etniske foreninger samt Nordgårdskolens skole-
bestyrelse.

Elever glade for skolen
Jens Nygaard lagde ud med at give en række bud på myter
og fakta om skolen. Skolen har massive problemer med
vold og hærværk. Det er et faktum; mens det ikke er kor-
rekt, at skolen styres af en gruppe hårde drenge. Og så slog
inspektøren fast, at en undersøgelse blandt skolens elever
viser, at 90 procent af de 600 elever er glade for at gå på
skolen. Det modsvares dog i nogen grad af, at kun ti pro-
cent af de forældre, som i år har indskrevet deres børn i sko-
lens børnehaveklasse, rent faktisk ønsker, at deres barn skal
gå på Nordgårdskolen - de har simpelthen bare ikke kunnet
få deres barn ind på en anden skole!
»Der findes fantastisk mange myter om Nordgårdskolen, og
medierne viser stor interesse for at skrive om dem,« sagde
Jens Nygaard og understregede, at der med det indkaldte
mødet var lagt op til, at »skuden nu skal vendes den rette
vej«.

20-25 drenge kræve udfordring
På mødet kom det frem, at 20-25 store drenge laver en mas-
se støj i undervisningen, som er med til at forhindre, at
andre elever får den optimale faglige undervisning. I løbet af
den efterfølgende debat kom der mange konkrete bud og
forslag til initiativer, som vil kunne hjælpe skolen med at
give de 20-25 drenge et godt alternativt undervisningstilbud
i samarbejde med flere lokale aktører.
Forældreinvolvering og medansvar blev også diskuteret, og
her var det nye Folkeinformation klar med et konkret tilbud
om at hjælpe Nordgårdskolen med at nå ud til forældrene
og hjælpe med at lære dem at forstå, hvordan det danske
skolesystem hænger sammen og fordrer deres deltagelse.

Blomsterflor til næste forår
Endelig  blev skolens fysiske rammer diskuteret og kritise-
ret. Her kunne Jens Nygaard berette, at der er lys forude
inden for en overskuelig fremtid. 
»Der er lagt op til en renovering af de grønne områder, og
allerede næste forår vil tusindvis af erantiser, krokusser og

vintergækker skyde op i de nyanlagte græsplæner rundt om
skolen«, lovede han.
På mødet fremkom en konkret ide om at etablere en flagallé
på skolen, hvor der så skal hejses flag, der repræsenterer
alle de nationaliteter, som der findes på skolen. Og der var
også fra skolens siden af også et ønske om, at skolen i frem-
tiden skal åbne sig mere op over for lokaleområdet, så bor-
gerne, forældrene og søskende i langt højere grad kommer
til at færdes på  skolen uden for den normale skoletid, som
på et lokalt kulturcenter, der er åbent til sent aften. 

Erhvervslivet kræver faglighed
Fra det lokale erhvervsliv lød der et krav om mere faglighed
hos eleverne. »Fremtidens arbejdspladser kræver uddannel-
se, og de få hundrede ufaglærte jobs, som i dag findes i
Brabrand Erhvervspark, vil være forsvundet om bare fire-
fem år«, fortalte Steffen Thomsen fra erhvervsforeningen.
Han rådede skolen til at satse på at få byens bedste lærere,
og samtidig tænke fremad mod en tid, hvor der bliver fred i
Mellemøsten, hvorefter der vil åbne sig et stort handelsom-
råde, hvor der vil blive behov for folk, der kan tale arabisk.
»Vi har de gode lærere, men vi mangler lige at få overskud-
det. Men vi har allerede planer om at satse på at lave ara-
bisk til et tilvalgsfag, når vi når lidt længere«, svarede Jens
Nygaard, der afluttede mødet med at indbyde de fremmød-
te med til endnu to møder, som skal finde sted inden som-
merferien. Blandt andet et møde, hvor skole- og kulturud-
valget kommer på besøg på Nordgårdskolen.
»Vores møde i dag og de forslag og ideer, som kommer frem
på de næste par møder, vil blive sammenskrevet til en rap-
port med handlinger og planer for skoleåret 2005/2006, som
byrådet skal have fremlagt senest den 1. juli i år,« forklarede
Jens Nygaard, inden han takkede alle for fremmødet og de
mange positive inputs, som lovede rigtig godt for Nord-
gårdskolens fremtid. 
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af Maj Brit Hvid Christensen, projektkoordinator i KIVIK

foto: navn fotograf

I City Vest på 1. sal lige oven over posthuset og over for
Livsværkstederne ligger et lille kontor, hvor der ved døren
er opsat et lille skilt, hvorpå der står: KIVIK – Kristent Infor-
mations- og Videnscenter om Islam og Kristendom. KIVIK
har siden sin opstart i 2001 været optaget af at indgå i
møder med områdets muslimer med henblik på dialog om
tro og religion.

Information og viden
I begyndelsen af det nye år fik KIVIK ny leder, nemlig den
28-årige Peter Fischer-Nielsen, der har afløst Lorens Hedel-

und, der har valgt at gå på efterløn.
Peter Fischer-Nielsen er cand. mag i
religionssociologi og arabisk. Peter
ønsker at bygge videre på det funda-
ment og de gode relationer, som
Lorens Hedelund gennem sin tid i
KIVIK har etableret til såvel det krist-
ne som muslimske miljø i Gellerup
og omegn.
KIVIK ønsker, som det fremgår af

navnet, at være et Informations- og Videnscenter om Islam
og Kristendom. Det betyder, at man til enhver tid er vel-
kommen til at henvende sig, hvis man har spørgsmål ved-
rørende islam og kristendom. Vi har et lille bibliotek, hvor
man kan låne bøger, der netop handler om de to religioner.
En del af vores arbejde består i at undervise og holde fore-
drag om religionsmødet set ud fra en kristen synsvinkel. For
som vores navn også signalerer, har vi et kristent udgangs-
punkt for vort arbejde. Det er ikke nævnt for at separere
eller begrænse dialogen, måske tværtimod. Vi tror på, at
dialogen mellem muslimer og kristne er mest ærlig og kon-
struktiv, der hvor begge parter spiller med åbne kort. Vi for-
står den ægte religionsdialog som en samtale, hvor begge
parter stiller sin tro til rådighed. Ikke som en udveksling af
høfligheder, men som en samtale, hvor man i respekt for
hinanden tør lytte og lære og være uenige uden at dialogen
dermed ophører. Det er vel dybest set midt i forskellighe-

den, at dialogen skal stå sin prøve, idet det er der, vi har
størst behov for at forstå og respektere hinanden.

Studiegrupper
Udover arbejdet med information og oplysning om islam og
kristendom, ønsker vi fremover at styrke mulighederne for
fysiske møder mellem brede kredse af muslimer og kristne –
gerne sammen med andre lokale samarbejdspartnere. Vi vil
gerne være med til at etablere studie- og dialoggrupper,
debatarrangementer, sociale aktiviteter med mere. I det hele
taget ønsker KIVIK at være med til, at religionsdialogen bli-
ver en del af den almindelige dialog mennesker imellem,
således at gensidig respekt og forståelse for hinandens for-
skellighed kan bidrage til en bedre sameksistens mellem de
forskellige grupper. 
For at fremme KIVIK’s vision om at medvirke til større

interaktion mellem muslimer og
kristne ved at bringe de to grupper
sammen i møder ansigt til ansigt, har
KIVIK pr. 1. april ansat cand. theol.
Maj Brit Christensen som projektko-
ordinator. Hun skal primært arbejde
på at styrke frivilligheden omkring
KIVIK’s aktiviteter for muslimer og
kristne i Århus og særligt i Gellerup.
Dernæst skal hun være med til at

synliggøre KIVIK i såvel nærmiljøet som i den offentlige
debat.

Kontakt
KIVIK er altså en mulighed for at bidrage til et konstruktivt
og seriøst møde muslimer og kristne imellem. Er du blevet
nysgerrig, har du spørgsmål eller idéer, er du meget vel-
kommen til at kontakte os ved at kigge forbi på kontoret,
ringe eller klikke ind på vores hjemmeside www.kivik.dk,
hvor du kan holde dig løbende orienteret om vores arbejde,
og hvad vi har af aktiviteter her og nu. Så kig indenfor i
KIVIK – over posthuset i City Vest!

KIVIK – I CITY VEST
NYE MEDARBEJDERE I KIVIK, DER ØNSKER AT BIDRAGE 

TIL DEN LOKALE RELIGIONSDIALOG MELLEM MUSLIMER OG KRISTNE
af Anton Sørensen

For nylig var jeg på besøg hos afdelingsbestyrelsen i afde-
ling I. Samme aften var foreningsbestyrelsen inviteret og de
deltog med 2 medlemmer, formand og næstformand.
Afdelingsbestyrelsen havde,  efter dens medlemmers
mening, mange gode forslag om forbedringer af afdelingens
styrelse. 
De fleste af forslagene blev tilbagevist af foreningens med-
lemmer med henvisning til reglerne for almene boliger. Det
var tilsyneladende ret nedslående for afdelingsbestyrelsen.
Nogle afdelingsbestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de
overhovedet ingenting bestemte.
Efterfølgende vil jeg forsøge, at redegøre for om det er kor-
rekt, at den valgte afdelingsbestyrelse i afdeling I (og i øvrigt
i alle andre afdelinger) ikke bestemmer noget.

Sagt om demokrati
Inden jeg forsøger at forklare, hvad afdelingens rettigheder
og pligter er, vil jeg fremføre 2 citater, hvor af det første er
fra Jens Hage, tegner ved Berlingske Tidende. Han har skre-
vet »når en mand bestemmer det hele, kaldes det diktatur.
Når ingen bestemmer noget som helst, kaldes det demokra-
ti.« 
Det er andet er fra Svend Auken, der har udtalt til Informa-
tion: »det er jo rigtigt, at hvis den demokratiske proces
reduceres til at være et gummistempel i forhold til, hvad
store organisationsbureaukratier kan blive enige om, så er
det ikke et demokrati.«

Afdelingsbestyrelsens rettigheder
Det jeg efterfølgende skriver om afdelingsbestyrelsen er på
grundlag af Børge Højlunds bog om bo-vilkår og beboerde-
mokrati. Børge Højlund er advokat og juridisk rådgiver
inden for den almene boligbevægelse.

Som bekendt er afdelingsbestyrelsen valgt af beboerne på
afdelingsmødet (beboermødet). 
Væsentlige opgaver for en afdelingsbestyrelse er:
– Organisere og lede aktiviteterne i afdelingen.
– Vedtage ændringer i husordenen, men de skal godkendes
af afdelingsmødet.
– Føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsesstilstand m.v.
og se efter, at der er god orden.
– Skal have forelagt driftsbudgettet til godkendelse.
– Indenfor rammerne af budgettet kan afdelingsbestyrelsen
træffe beslutning vedrørende vedligeholdelses– og forbed-
ringsarbejder samt fornyelser m.v. Ligeledes om drift og
brug af fælleslokaler og etablering af fritidsaktiviteter o.l.
– Beslutte om der skal udføres rimelige moderniseringsar-
bejder eller kollektive anlæg. Desuden om udførelse af
ekstraordinære renoveringsarbejder samt udbedring af byg-
geskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v.
Sådanne beslutninger skal godkendes af afdelingsmødet.

Hvis det, afdelingsbestyrelsen har besluttet, drejer sig om
ejendommens drift, kan afdelingsbestyrelsen ikke selv
iværksætte dette, men administrationen vil sørge for, at det
bliver udført. 
Her er det måske også vigtigt at understrege, at det er
administrationen, der ansætter og afskediger ejendoms-
funktionærerne. Afdelingsbestyrelsen er altså ikke arbejds-
givere for disse.
Samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunk-
tionærerne er derimod meget vigtigt.
Hvis vi på grundlag af ovenstående vurderer afdelingens
rettigheder, er afdelingsbestyrelsens opgaver meget vigtige
og afdelingsbestyrelsen er en central brik i beboerdemokra-
tiet.
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BESØG HOS AFDELINGSBESTYRELSEN I AFDELING 1
TIL BELYSNING AF, AT EN AFDELINGSBESTYRELSE FAKTISK BETYDER NOGET

af Sebastian Adorján Dyhr

Fra først i april i år har arbejdsledige kunnet få hjælp til job-
søgning i Bazar Vest. Her vil projektleder Mazen Alzoheri
lære fra sig af sine personlige og professionelle erfaringer fra
arbejdsmarkedet. Det er meningen, at en række rollemodel-
ler skal hjælpes til at finde job og derefter hjælpe atter andre
ved at fortælle om deres erfaringer. Derved skal den onde
cirkel med fordomme om arbejdsmarkedet vendes til en
god cirkel. Mazen kan hjælpe de ledige, der brænder for at
få et job, med at udnytte deres engagement. Til gengæld
skal de efterfølgende hjælpe deres netværk ved at fortælle
de gode historier videre. På den måde kan det undgås, at

motiverede ledige bliver bremset af rygter og fordomme om
arbejdsmarkedet.

Støtte fra Urban
Projektet er skabt med støtte fra Urbanprogrammet og
koordinationsudvalget i Århus Kommune. Yderligere oplys-
ninger kan fås hos Projekt Sekretariatet, hvor projektkoordi-
natior Kirsten Seeberg træffes på 8620 5579 og projektleder
Mazen Alzoheri på 2623 7631. Endelig kan man naturligvis
møde op i Bazar Vest og få en sak med Mazen.

FLERE GODE JOBPROJEKTER
I BAZAR VEST SKAL DE GODE HISTORIER FORTÆLLES

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside 

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder



Dagens aktiviteter er ved at være til ende, og børnene spre-
des ligeså hurtigt, som de kom til. Lederne pakker sammen
for at mødes samme tid og samme sted i næste uge.

Gettogether mødes hver mandag og onsdag kl. 16.00
Gettogether har 12 ledere med tilknytning til KFUM og
KFUK, en dansk kirkelig børne- og ungdomsorganisation.

Yderligere information kan fås hos Jeppe Ostersen, mobil 5056
7942, e-postjeppe@ostersen.net

Vox pop
Hvad synes du om Gettogether?

Hiba, 8 år 
Jeg har været med mange gange fordi det er sjovt at lege her
– specielt når vi laver teaterstykker.

Anas, 12 år 
Jeg har været med her mange gange, men det er første gang
jeg laver teater. Det er sjovt at være med for jeg kan godt
lide at lave teater og lederne er gode.

Yasmin, 11 
Jeg har været med de fleste gange. Det er sjovt fordi der er
mange aktiviteter og så er lederne gode og søde.
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VOLLSMOSE I GELLERUP
AFDELINGSBESTYRELSEN FRA ODENSE-BYDELEN PÅ BESØG I GELLERUPPARKEN 

af Helle Hansen

Lørdag den 16. april var der besøg i Gellerupparken af en
mindre delegation af repræsentanter fra afdelingsbestyrel-
sen i Bøgeparken, der er en af de berømte afdelinger i
Odense-forstaden Vollsmose. 
Anført af afdelingsformand Asmaa Abdol-Hamid, der er en
ung arabisk kvinde, ankom bestyrelsen med dens varmeme-
ster og boligsociale medarbejder på et genbesøg, efter at
afdelingsbestyrelsen fra Gellerup for et par år siden var på
besøg i Vollsmose.
Repræsentanterne fra Gellerup fortalte om de mange pro-
jekter og initiativer, som er i gang i Gellerup. Og som i løbet
af de sidste par år virkelig har taget fat blandt andet på
grund af støtten fra Urban-midlerne.
Odenseanerne var meget imponeret over at høre om den
lokale initiativ »Unge og forældrerådgivningen«, og de
spurgte også interesseret til Gellerupparkens it-udvalgs nye
projekt med en aktiv hjemmeside, som alle beboere snart vil
blive præsenteret for.

Besøg i multihal og basaren
Efter et par timers oplæg om de mange nye aktivitetstilbud i
Gellerupområdet var det tid til at strække benene, og
gæsterne blev taget med på en gåtur rundt i parken, som
denne lørdag lå badet i solskin. 
Turen bragte dem forbi den nye multihal, som er under
opførsel på Gudrunsvej. Her var arrangeret en rundvisning
af NCC’s medarbejder, som viste gæsterne rundt i det store
byggeri, som virkelig imponerede de fynske gæster.
Derefter gik turen mod Bazar Vest, hvor gæsterne først blev
inviteret på spisning på Lykkeskolen. Her fortsatte snakken
om de to afdelingers fælles udfordringer, og der blev lavet
aftaler om at fortsætte visitterne hos hinanden med hal-
vårlige mellemrum.
Dagen sluttede med et besøg i Bazar Vest, som rigtig mange
af gæsterne havde været meget spændt på at se med deres
egne øjne. Og der blev sikkert gjort mange gode handler,
inden turen gik hjem ad mod Vollsmose igen.

af Jacob Zakarias Larsen

foto: Jacob Zakarias Larsen

Det er mandag eftermiddag, og lederne fra Gettogether er
samlet midt i Gellerupparken. Inden lederne har fundet
rundboldbattet frem og pakket maskerne ud til dagens tea-
terstykker, så myldrer det frem med børn fra alle sider. Bør-
nene genkender lederne og flokkes omkring dem, nysger-
rigt spørgende til dagens aktiviteter. Inden længe er de 40-
50 fremmødte børn i gang med at spille rundbold, øve teater
og bage snobrød.

Et behov for aktiviteter for børn
Lederne i Gettogether har siden januar 2003 lavet aktiviteter
for børn i Gellerup. De har siden da slidt godt på kælkebak-
ken og givet luft under vingerne på adskillelige hjemmela-
vede drager.  Magnus Kristensen er leder i Gettogether.
Han har været med fra starten og forklarer, hvorfor han ikke
som så mange andre pendler ud af Gellerup for at bliver
leder i en klub et andet sted i Århus.
»Vi kunne i lederflokken se, at der var et stort behov for
nogle, der ville lege og lave aktiviteter for børn her i Geller-

up. Derfor startede vi Gettogether, hvor vi leger, spiller
rundbold, laver små løb, bygger drager og bager snobrød.
Vores håb er at vi derigennem viser børnene noget om det
danske foreningsliv og frivilligt arbejde«, siger Magnus Kri-
stensen.

Kirkeligt engagement uden skjulte dagsordener
Kaster man et hurtigt blik ud over flokken af legende børn
og lytter man efter, så synes alle at være af anden etnisk
herkomst. 
Magnus fortæller, at han og de andre ledere tidligere har
været ledere i en kirkelige ungdomsforening og stadig er til-
knyttet en kristen børne- og ungdomsorganisation. Men
vilkårene og opgaverne er en anden, når det hedder Getto-
gether midt i Gellerup. Spørger man dem, så skjuler de ikke
deres religiøse tilhørsforhold – de er kristne, og de er knyttet
til Gellerup Kirke. Lederne skilter ikke åbenlyst med deres
religion over for børnene; men her er heller er ingen skjult
dagsorden. Det handler for Magnus Kristensen ikke om at
omvende eller gøre ikke-kristne til kristne; men det handler
om at kirken engagerer sig i lokalsamfundet på lokalsam-
fundets vilkår. Det er idéen bag Gettogether.
»Vores formål med Gettogether er igennem næstekærlighed
at være noget for andre, lave aktiviteter for dem. Vi ønsker
at være forbilleder, ikke at omvende dem eller på den måde
missionere«, siger Magnus Kristensen.

Gensidig respekt
Flere af lederne bor selv i Gellerup, og deres engagement i
Gettogether har gjort dem bevidst om, at Gellerup ikke er
så træls et sted at være, som nogle gør det til. 
»Vi har selv lært meget af vores engagement i Gettogether
og Gellerup og føler at der mellem børn og ledere er en
gensidig respekt. Det er da en god fornemmelse, når nogle
af børnene kan genkende os og det medvirker til at jeg alt i
alt, har et positivt indtryk af Gellerup«, siger Magnus Kri-
stensen.

Skurvogn søges – børn haves
Næste projekt for lederne i Gettogether er at få en skur-
vogn. Indtil nu har de ikke haft et sted at krybe i læ, når vejr
og vind fik de fleste børn til at holde sig inden døre. Det
skulle en skurvogn gerne være med til at ændre. Brabrand
Boligforening har støttet idéen om en skurvogn; men
ansøgningen ligger lige nu hos kommunen, så lederne ven-
ter med spænding på udfaldet af ansøgningen. 
»Vi har ansøgt om en skurvogn i håbet om, at vi derved kan
blive mere stabile og ikke være så afhængige af vejret. Vi vil
gerne have noget mere permanent, så vi får nogle rammer,
som også kan smitte af på børnene«, siger Magnus Kristen-
sen.
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ENGAGEMENT SKABER GENSIDIG RESPEKT
MAGNUS KRISTENSEN FORTÆLLER OM IDÉEN BAG GETTOGETHER I GELLERUP, 
OM SIT MØDE MED GELLERUPS BØRN OG OM SIT ØNSKE OM EN SKURVOGN

Børnene lærer i Gettogether noget 
om danske foreningsliv og frivilligt arbejde

Gettogether spiller teater
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desværre var der ikke brug for ham, da vikariatet udløb, og
nu finder vi ham i Data Vest.

Mus, computer, taletidskort m.m.
Man finder lidt af hvert i Data Vest. Som nævnt computere,
som Nezar meget gerne bruger tid på at vejlede kunderne
omkring inden købet. »Der er jo ingen grund til at sælge
folk en maskine til 10.000 kr., hvis deres behov er mindre og
kan opfyldes til 6.000 kr.« Som Nezar siger, så sælger han
Totalløsninger. »Det betyder, at jeg rådgiver kunden inden
købet, installerer hardware og programmer og leverer og
installerer på stedet i det omfang kunderne ønsker det,«
forklarer han. Naturligvis kan man også komme og bede
om en bestemt vare og så købe den uden videre; men total-
løsningen er et tilbud, som man kan benytte sig af, hvis
man har behov for det. »Jeg vil gerne gå hele vejen for at
hjælpe kunderne med deres forskellige behov«, oplyser
Nezar, som også siger, at han meget gerne bestiller en vare
hjem, hvis han endnu ikke skulle havde den i sortiment. Så
kan den som regel være i butikken i løbet af 2-3 dage.
Ud over salg udfører Nezar også support, reparation og
opgradering i butikken, så man kan komme med sin gamle
maskine og få nye dele sat i den.

Med tiden regner Nezar med at udvide, så der kan ansættes
en medhjælper og tages praktikanter i butikken. Og på den
måde er Nezar jo endnu engang i færd med at engagere sig
i sit lokalsamfund, hvis han kan skabe både en arbejds- og
praktikplads.

Held og lykke
På vej ud af butikken får jeg også at vide, at Nezar arbejder
på at få opgraderet butikkens hjemmeside, så han kan tilby-
de e-handel, hvor man kan side hjemme i stuen og bestille
varer fra butikken.
Et lille kuriosum – for mig i alle fald – er det, at man kan få
tastaturer med arabiske bogstaver. Det har jeg godt nok
aldrig set før; men Nezar fortæller, at han selv importerer
dem, da han opdagede, at der var behov for dem i området,
og sådan tager han varer hjem og udvider sortimentet efter
behov hos kunderne.
Efter en god snak, siger jeg tak for en hyggelig tid og vender
næsen hjemad. Og næste gang jeg mangler noget tilbehør
til min computer, skal jeg helt sikkert ned forbi Data Vest i
stedet for at cykle den halve by rundt i et forsøg på at finde
en ny harddisk eller et nyt tastatur.
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NEZARS IT-BUTIK – DATA VEST
TIDLIGERE MEDLEM AF GELLERUPPARKENS AFDELINGSBESTYRELSE ER BLEVET SELVSTÆNDIG

af Sebastian Adorján Dyhr

foto: Sebastian Adorján Dyhr

En formiddag i et lidt gråt aprilvejr går jeg ned i City Vest for
at møde Nezar i hans nye butik. Jeg finder den let på den
midterste etage mellem Tøj & Sko og Mackenzie. Data Vest
hedder butikken, der ikke syner af det store; men til
gengæld dækker over et godt udbud inden for IT-produkter.
Her finder man blandt andet færdige PC’er, tilbehør dertil
og mobiltelefontilbehør og taletidskort. Nezar tager smilen-
de imod mig, og jeg fornemmer, at jeg står over for en enga-
geret mand, der har meget på hjertet – så meget, at det
indimellem kan være svært at få det hele skrevet ned; men
heldigvis bliver vi afbrudt af kunder i butikken, så jeg kan få
tid til at samle mine noter og tanker, inden vi går videre til
det næste emne.

Afdelingsbestyrelsen
Nezar Ajjawi kom til Danmark for omkring 18 år siden fra
Libanon. Han er gift og har børn. Han bor på Gudrunsvej
med sin familie og har tidligere siddet i afdelingsbestyrel-
sen. Han er nu holdt for at kunne hellige sig arbejdet i
butikken; men sidder stadig med i afdelingens IT-udvalg,
som han var med til at stifte for 3 år siden, da han blev valgt
ind i afdelingsbestyrelsen. Han er også stadig formand for
IT-centeret på Dortesvej 23, hvor han sammen med en
gruppe af frivillige har undervist og haft ansvaret for den
daglige ledelse og hele det tekniske udstyr.
Til afdelingsmødet i 2002, hvor snakken om et fælles internt
computernet i Gellerupparken opfordrede flere af Nezars
bekendte ham til at stille op til bestyrelsen, da han er
uddannet dataingeniør og elektroniktekniker og har en
masse erfaring med IT.
»Jeg vil gerne bidrage med mine erfaringer til at hjælpe folk
i det område, som jeg bor i«, fortæller Nezar om en af grun-
dene til at være i afdelingsbestyrelsen. Om tiden i afdelings-
bestyrelsen fortæller Nezar: »Jeg har fået stor erfaring, og
det har været spændende, når vi har diskuteret en sag«, og

han fortsætter med at fremhæve det positive: »alle har
været gode til at lytte til hinanden og fremlægge deres egne
synspunkter, og der har været en god stemning på møder-
ne.« Jeg spørger til samarbejdet med Boligforeningens
administration med videre, og Nezar fortæller, at der da har
været gange, hvor man ikke umiddelbart har været enige
om en sag: »men der har været et godt samarbejde, og så er
man ved fælles hjælp nået til enighed.«
Hvad har været det mest spændende i afdelingsbestyrelsen?
»Man føler, at man kan bidrage med noget for beboerne«,
fortæller Nezar og fortsætter: »vores mening betyder noget,
og det er rart at vide, at man faktisk har en indflydelse på
hvad der sker i ens område.« Som en ekstra positiv ting
fremhæver Nezar fællesskabet i afdelingsbestyrelsen og i
det frivillige arbejde i det hele taget.
Hvad så med det værste ved at sidde i afdelingsbestyrelsen?
Nezar tænker sig lidt om og svarer så: »Det er nok det, at
det kræver, at man engagerer sig. Det nytter ikke bare at
komme til møderne, kigge og gå igen; men er simpelthen
nødt til at læse referater, være med i udvalg og tage stilling;
men« skynder han sig at tilføje »det giver så meget igen, når
man kan se, at ens arbejde giver resultat. Det er hele bes-
været værd.«

At tælle til en million
En ting, som går igen flere gange, er Nezars pointering af, at
han gerne vil være aktiv og med. Men han forbereder sig
altid grundigt, når han går i gang med noget. Inden han
åbnede sin butik her midt i februar i år, spurgte hans venner
ham »Har du nu talt til ti?« Det er en traditionel måde at
spørge, om man nu har tænkt det ordentlig igennem; og
Nezar fortæller mig med et stort smil: »Jeg talte ikke bare til
ti eller hundrede; nej jeg talte til en million.« Så han var
godt forberedt og havde egentlig brugt flere år på det.
Drømmen om selvstændigt arbejde spøgte allerede, medens
han læste, og undervejs i studiet havde han deltidsarbejde
inden for IT-branchen med salg; men også inde for import
og eksport, og i sin uddannelse valgte han en del økonomi-
og virksomhedsfag.
En af årsagerne til, at Nezar har nedsat sig som selvstændig
skal måske også søges i det faktum, at han er udlænding, og
Nezar spørger som så mange andre udlændinge: »Er det
fordi jeg ikke er dansk, at jeg får afslag til trods for mine
uddannelsesmæssige kvalifikationer og mine erfaringer?
Flere af mine studiekammerater fik arbejde med det samme
efter studiet; men jeg har måttet gå længe.« Der viste sig
dog stilling som underviser på HTX her i Århus, hvor Nezar
fik et 1-årigt vikariat efter at have efteruddannet sig med
pædagogik. Han underviste i matematik og elektronik; men

af Herman Nielsen

foto: Lars Eg

Jeg kan huske, da jeg selv flyttede til
Holmstrup, at det undrede mig, at
her meget tit kom disse nydelige,
unge sortklædte mænd med hat van-
drende glade gennem byggeriet. Det
viste sig, at de var på vej til besøg og
spisning hos Anni Hallum, som også
er mormon, og ud over sine religiøse
venner yderligere som venligt men-
neske har bespist (og passet) en del
af Holmstrup´s forhutlede unger.

At være gammel
Det kan Anni ikke mere; men ud
over at have rengøringshjælp og få
købt ind, klarer hun sig selv. Høre og
læse går det heller ikke godt med
mere; men det har slået mig, at Anni
praktiserer de  seneste, videnskabe-
ligt baserede sundhedsråd, som er formuleret i for eksempel
bøgerne »Recept på motion« og »Motion på recept«: Man
skal ikke bevæge sig, fordi det er sundt; men omvendt er
det usundt ikke at gøre det! Og det er usundt ikke at drikke
meget vand. Og alkohol og kaffe drikker mormoner ikke –
og maden skal være uden gift, som Anni udtrykker sig!

Gå, så går det nok
Det er fascinerende, at se Anni Hal-
lum gå sin daglige time med rollator
på stierne i Holmstrup, og vide, at
når vejret er dårligt, vandrer hun 10-
20 runder på sin store terrasse. Alene
at komme derud og bære rollatoren
over det meget høje dørtrin (25 cm!)
og ned igen er en kraftpræstation.

Da Anni Hallum flyttede til
Holmstrup, var byggeriet forsinket,
og hun måtte bo et stykke tid hos sin
ene datter i Toveshøj. Datteren var
Birthe Rehnquist, som senere også
flyttede til Holmstrup. Birthe døde i
1989.
Når Annis børn Rigmor og Kaj køber
ind til moderens fødselsdag, forestil-

ler jeg mig, at én af ekspedienterne lige har været på kunde-
plejekursus og roser dem for stadig selv i deres høje alder at
kunne gå i byen og købe ind. »Jamen vores mor skal da
have noget at spise!« Til lykke, til lykke…

30 ÅR I HOLMSTRUP OG NU SELV 100 ÅR
DA ANNI HALLUM VAR 70 OG BOEDE I SØNDERBORG, MÅTTE DER SKE NOGET 

– SÅ HUN FLYTTEDE TIL HOLMSTRUP OG HAR BOET HER SIDEN
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Revyerne går til farcen
I sidste halvdel af 1950 dukkede det uforglemmelige mak-
kerpar »Kjeld og Dirch«, bestående af Kjeld Petersen og
Dirch Passer op og indtog revyscenen med deres »Gøg og
Gokke«-agtige farcegeniale »Tømmerflåden«, hvori tilsku-
erne – stadig – bliver vidne til, hvordan en historie forstået
som vits ødelægges totalt.
Fremme i tresserne er det danske samfund ved at udvikle
sig fra landbrugsland til industriland. Det bærer revyerne
også præg af i Marguerite Vibys »Før vi fik bil«, skrevet af en
af tidens store revyforfattere »Epe«.
Susanne Pedersen sluttede sit vidtspændende foredrag af
med et sidste og mindeværdigt eksempel fra revyernes gyld-
ne epoke, entertaineren og skuespilleren Preben Uglebjergs
fortolkning af det danske samfund år 1967: »Gyngerne og
karruselerne«, med detaljeret gennemgang af de forskellige
vers. 

GELLERUP FÆLLESRÅD SAVNER OPBAKNING
FÆLLESRÅDET ØNSKER TÆT SAMARBEJDE MED BRABRAND FÆLLESRÅD OM LOKALE OPGAVER

af Helle Hansen

Gellerup Fællesråd vil ud af skyggen og have de lokale
borgere, foreninger og institutioner i tale. Mere information,
en oplysningskampagne samt et tættere samarbejde med
Brabrand Fællesråd skal være med til at puste liv i det lokale
fælles talerør.
De sidste par år har fællesrådet levet en meget stille til-
værelse i Gellerupområdet, som i forvejen er godt fyldt op
med masser af forskellige netværk og samarbejdsrelationer
på kryds og tværs med mange forskellige aktører. Og efter
trafikkampagnen i 2002, der endte med at skaffe to nye lys-
kryds Edwin Rahrs Vej, har der nærmest været fuldkom-
ment stille omkring Gellerup Fællesråd. Opbakningen til
fællesrådet fra de lokale borgere, foreninger og institutioner
har i et par år også været stærkt dalende, hvilket helt kom
tydeligt til udtrykt på sidste års generalforsamling, hvor
knap en håndfuld medlemmer dukkede op.
I det forløbne år har fællesrådets hovedaktivitet bestået i at
være økonomisk medarrangør af Gellerup Kulturuge, som
fandt sted sidste år i august, og som i år gentages allerede i
anden uge af juni. Derudover har den siddende bestyrelse
deltaget i de kommunale møder, som fællesrådene har
været indkaldt til. Og endelig er Gellerup  Fællesråd re-
præsenteret i Urbanprogrammets beslutningsudvalg, som er
med til at godkende alle de forskellige projekter, som er ble-
vet sat i værk Urbanområdet i løbet af de seneste to et halvt
år.

Fællesmøder og gode links
Gellerup og Brabrandområdet er fyldt med udfordringer,
som det i høj grad bør være i områdets beboere og instituti-
oners interesse at have medindflydelse på. Og det kan i
nogen grad ske netop gennem fællesrådet, som både er sik-
ret en tale- og høringsret over for mange af kommunens

lokale initiativer. Det gælder i høj grad mange trafikale
spørgsmål; men også på det miljømæssige, det sociale og
det kulturelle område kan det være aktuelt for et fællesråd
at komme på banen. Den siddende bestyrelse i Gellerup
Fællesråd tror på, at et fremtidigt samarbejde med Brabrand
Fællesråd vil kunne være med til at skabe mere sammen-
hæng i løsningen af de trafikale problemer, der eksisterer i
området. 
De to bestyrelser har lige taget hul på at drøfte et samarbej-
de, som med tiden også vil kunne udvides til at omfatte mil-
jømæssige og kulturelle områder, såsom skole og fritids-
spørgsmål.
På informationsområdet ligger det dog allerede fast, at Gel-
lerup Fællesråd snart vil kunne komme på nettet via et link
på Brabrand Fællesråds hjemmeside. Og der er også lagt op
til, at de to råd skal begynde at holde jævnlige fællesmøder.

Generalforsamling inden debat i kulturuge
Tirsdag den 17. maj 2005 holder Gellerup Fællesråd den
årlige generalforsamling i Beboerhuset Laden. Og den sid-
dende bestyrelse håber meget på, at der i år vil være et
større fremmøde blandt fællesrådets medlemmer, så der
kan udveksles synspunkter og ideer på mødet, hvor der
også gerne skulle vælges et eller to nye medlemmer til fæl-
lesrådet.
Ellers håber bestyrelsen på, at den i forbindelse med Gelle-
rup Kulturuge vil kunne samle interesserede borgere til et
debatmøde om fællesrådenes fremtidige arbejdsopgaver.
Debatmødet vil blive arrangeret i samarbejde med Brabrand
Fællesråd. Og her vil der blive lagt op til, at borgere, institu-
tioner og foreninger i Gellerup og Brabrand skal komme frit
frem med deres bud og ønsker til, hvad fællesrådene skal
prioritere at arbejde med de kommende år.      
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»DIRCH OG ALLE DE ANDRE« I TOUSGÅRDSLADEN
DANSK REVYMUSEUMS FOREDRAG VED SUSANNE PEDERSEN

af Peter Kjellerup Hansen

foto: Hans Grundsøe

Det var en lille; men i høj grad af interesse udsøgt gruppe,
som 21 marts 2005 fandt vejen til Tousgårdsladen for at lytte
til og opleve Susanne Pedersens foredrag om den danske
revykunst.

Den ulykkelige Ingeborg
Susanne Pedersen indledte kort sit foredrag med et  tidsre-
sume over dansk revyhistorie med supplerende omtale af
den lille kulturinstitution »Det musikalske Museum«, som
er garant for det foredrag, vi var kommet for at høre. Efter-
fulgt af en kronologisk redegørelse om de ældste revykunst-
nere fra omkring år 1900 samt  den ældste danske revyg-
rammofonindspilning fra 1903.
I 1920’erne var dansk revy repræsenteret af en sand diva,
Ingeborg Bruun Berthelsen, som var den førende i blandt
andet Tivoli-revyerne, fortalte Susanne Pedersen, og hendes
skæbne blev ret tragisk, da ondsindet nid og jalousi med
pålagt trekantsdrama brat gjorde en ende på hendes karrie-
re. Herom støttede en af de tilstedeværende, litteraturhisto-
riker Jesper Tveden, Susanne ved omtale af netop dette
mørke kapitel i revyhistorien, ud fra eget bogoplæg om
Ingeborg Bruun Berthelsen.

Statsradiofonien blander sig
I tiåret 1921-1931 blev Danmarks Radio et vigtigt led i  revy-
ernes folkeudbredelse. Det medførte efterfølgende en form
for smagsdommeri fra radioledelsen, og ikke alle revytekster
blev fundet »stuerene« med det til følge at der blev lavet en
revy »Fjollerup lokalradio« (1931), hvori netop de to popu-
lære revykunstnere Sciøler Link og Carl Fischer lavede par-
odi over Statsradiofoniens stive vurdering af revykunsten.
Her begynder også de store kunstnere fra dansk revys guld-
alder, at dukke frem. Osvald Helmuth lægger ud som viktu-

aliehandler i musikfilm som »En fuldendt gentleman« og
»Den mandlige husaasistent« og gør sig snart gældende
som dansk revykonge støttet af orkesterlederen Erik Tuxen.
Sciøler Link er igen ud på ironiens plan med revyvisen »Ih
hvor er det kommunalt« af Carl Viggo Meincke.
Til samtlige kunstnere blev originaloptagelser fra samtidens
grammofonplader afspillet.

Monologer og dialoger vinder indpas
Revyerne fulgte stærkt med i, hvad der rørte sig i tiden.
Således i Osvald Helmuths revyvise fra 1937 »Kongens rejse
til rivieraen«, som ikke særligt kongeligt omhandlede ferie
og billige tog om søndagene i en pendant til Kong Christian
10.s feriedomicil i Cannes. Under krigen var revyerne beg-
rænsede. Men Ludvig Brandstrup  fik dog gennemslagskraft
med »Schaldemode«, og slet ikke at forglemme Liva Weels
dobbelttydige »Man binder os på mund og hånd«. I
1950’erne inddrog Ebbe Rode monologer i revyerne og
skabte en ny æra i revyens historie. Hans mange Storm-P
monologer var repræsenteret af »Sangforeningen Morgen-
røden«, og blev fulgt op af et lille »hip« over fingrene til kir-
ken i Mark Twains »Begravelsen i Nevada«. Med et enkelt
»midterspring« til Liva Weels arvtager Erika Voight og »Tan-
te Agathe« – med trækbasun. Erika Voight var så stor en
sanger, at hun kunne vælge  mellem at synge revyviser og
store koncertarier. Sammesteds var også en både stor karak-
terskuespiller og revykunstner, den folkekære Ib Schønberg,
som i »Cirkusrevyen«, som han også var direktør for, gjorde
revyvisen »Det er genialt« uforglemmelig.
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af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe

Endnu mangler barnet at få et rigtigt navn, så indtil videre
må vi alle brække tungen på at kalde det Multiaktivitetscen-
teret; men i løbet af maj måned forventes det, at der kåres
en vinder af den navnekonkurrence, der har været udskre-
vet.

Til gengæld har det nye center nu fået udnævnt en daglig
leder. Det er blevet Søren Madsen, der siden 1988 har været
ansat som integrationskonsulent hos Fritids- og Kulturfor-
valtningen i Århus Kommune.
Søren Madsen har været med i hele processen med at skabe
grundlaget for et multiaktivitetscenter, som han står i spid-
sen for. Frem til byggeriet står færdigt i efteråret skal han
være med til at sørge for, at der bliver skabt en dialog med
og mellem de mange aktører og interessenter på tværs af
alder, køn og nationalitet, som skal bruge multiaktivitets-
centret i fremtiden.

Alle, der er nysgerrige, og som ikke kan vente med at kom-
me indenfor og kigge nærmere på byggeriet, har mulighed
for at blive vist rundt ved at kontakte Michael Abraha fra
NNC på tlf 2883 5692 eller 2488 7825. Hvis man har idéer,
ønsker eller lyst til at høre om muligheder for aktiviteter på
stedet, så kan man kontakte Søren Madsen på tlf. 8940
4862. 

TAG PÅ HALLEN
MULTIAKTIVITETSCENTRET KLAR TIL AT BLIVE TAGET I BRUG TIL OKTOBER. 

CENTERLEDEREN ER UDNÆVNT
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af Sebastian Adorján Dyhr

Journalist og beboer på Nørrebro i København, Lars Olsen,
giver i sin nys udgivne bog en forklaring på vor tids opde-
ling af det danske samfund. Han fremhæver nødvendighe-
den af at gøre noget ved sagen og forklarer hvilke proble-
mer, vi kommer til at stå over for, hvis ikke vi gør noget.
Bogen er overskuelig og skrevet i et klart og let forståeligt
sprog; men viser alligevel tydeligt, at forfatteren er inde i sit
stof, og ved – blandt andet gennem personlig erfaring som
beboer og far på Nørrebro – hvad han skriver om.

Den vigtige folkeskole
Lars Olsen kommer i bogens 5 kapitler og 236 sider godt
rundt om bolig-, skole-, social- og udlændingepolitik i et
forsøg på at forklare, hvorledes opdelingen mellem rig og
fattig er opstået, forstærkes og kan formindskes. Hovedår-
sagen til problemerne med ghettoer som Gellerupparken,
Vollsmose med flere skal efter Lars Olsens mening findes i,
at beboerne i Danmark søger at bo og gå i skole med lige-
sindede. I tidligere tiders folkeskole mødtes høj og lav i
samme klasse og lærte på den måde hinanden og hinan-
dens baggrunde og livsvilkår at kende; men i dag isolerer de
socialt velstillede sig fra de socialt dårligt stillede, og ingen
af parterne lærer de andre at kende, hvilket er til stor skade
for begge parter og samfundet som helhed. En konsekvens
af, at de stærke tager deres børn ud af den lokale folkeskole,
hvis der er mange svage i området, eller flytter fra områder
som Gellerup og Vollsmose, bliver et opdelt samfund, hvor
både de stærke og svage i kraft af deres isolation fra de
andre danner »skæve verdensbilleder« og tvivlsomme nor-
mer.

Forfejlet politik
For Lars Olsen er det temmelig klart, at den politik, man i
mange byer har ført med at lade ghettoerne få lov til at 
opstå, er ganske forkert. Med eksempler fra både Holland,
Sverige, Norge, USA, England og forskellige danske byer
(Esbjerg, Århus, Korsør med flere) viser forfatteren, hvorle-
des spredning af socialt svage familier (såvel danskere som
udlændinge) har en meget gavnlig effekt på såvel ghetto-
dannelsen som integrationen. Forfatteren langer ud efter
politikeres og visse forskeres »ghettoromantisering«, der
siger, at indvandrerkoncentration i ghettoer er en fordel:
»Det giver angiveligt de etniske mindretal mulighed for at
udøve deres oprindelige kultur og få tryghed gennem egne
netværk« (s. 91-92); men forfatteren henviser til under-
søgelser af blandt andre Rockwoll Fonden og erfaringer fra
Aalborg og Korsør, der viser det stik modsatte: nemlig at
spredning af socialt dårligt stillede (og herunder hører en
del af indvandrerne) virker betydeligt bedre for integratio-
nen.

Løsningsforslag
I bogen præsenteres flere konkrete metoder til at standse
ghettoiseringen. Det vigtigste er for Lars Olsen, at få folke-

skolen til igen at være den blandede skole for alle social-
klasser. Dette opnås ved igen at gøre det muligt og ønsk-
værdigt for både socialt stærke og svage at bo i samme dele
af byerne. Det kan for eksempel ske ved at bygge billigere
boliger i de dyre kvarterer, så for eksempel folkeskolelære-
ren, den fraskilte og den syge, der har mistet sin indtægt,
stadig har råd til at bo i de ellers dyre kommuner nord for
København. Hvis disse mennesker og deres børn kan bo i
disse områder, er det med til at sikre den blandede folke-
skole, der er så vigtig for vores samhørighedsfølelse på
tværs af sociale skel. En anden og ligeså vigtig metode, er at
gøre det attraktivt for de socialt stærke at blive boende i
område som Gellerup. Det gøres ved at fjerne de grunde,
der er til at flytte. En af de vigtigste grunde til, at de stærke
flytter fra Gellerup er koncentrationen af socialt svage i
området, så Lars Olsens råd er enkle: dels spred de socialt
svage over hele landet, dels lad boligerne i området være
billige nok, til at de er et godt alternativ til at købe egen
bolig.

En fælles indsats
Det lyder jo sådan set enkelt nok; men det kræver, at vi alle
er villige og interesserede i at gøre noget. Første skridt på
vejen er for Lars Olsen, at emnet bliver diskuteret i alle dele
af samfundet, og så skal der gribes ind på mange områder,
som forfatteren skriver: »I praktisk politik drejer det sig ikke
om snuptagsløsninger, men om mange forskellige tiltag, der
skal sættes ind over en bred front.« (s. 157).
Jeg kan klart anbefale alle, der har berøring med ghettoer
(eller koncentration af socialgrupper) på den ene eller
anden måde, at læse bogen og tage del i debatten om
udviklingen i det danske samfund. Det må være oplagt, at
boligforeningens foreningsbestyrelse og afdelingsbestyrelse
tager del i denne debat, ligesom politikere og embedsmænd
i blandt andet skoleforvaltningerne overvejer og diskuterer
de resultater og påstande, der fremlægges i bogen: men
også den almindelige borger vil have udbytte af at læse og
debattere bogen.

DET DELTE DANMARK
ANMELDELSE AF LARS OLSENS DEBATBOG

Lars Olsen
»Det delte Danmark«

Gyldendal, 2005
ISBN: 87-02-03800-5
Omslag: 
Sven Reiner Johansen 
med foto af
Michael Mottlau/Polfoto og 
Viggo Landau/Polfoto

Pris omkring kr. 160



af Jan P. Berthelsen

foto: Jan P. Berthelsen

Jeg var forbi Livsværkstedet i City Vest, hvor jeg blant andet
talte med den midlertidlige leder Sanne Andersen. 
Livsværkstederne er en selvejende institution, som har eksi-
steret siden 2000, så der er snart 5-årsjubilæum. Driften
financeres via satsmidler fra Socialministeriet  og kommu-
nale tilskud. Livsværkstederne er samarbejde mellem
KFUM´s sociale arbejde i Danmark, Gellerupkirke og Brab-
rand Boligforening. 

Grundværdierne for Livsværkstedet er de kristne: ethvert
menneske er værdifuldt og har ret til respekt,  det vil sige, at
der skal være plads og respekt for alle mennesker, for det,
man ser som kendetegnet for dette sted, er folks ret til bare
at være. Det vil sige, at hvis det er nok for dig bare at sidde
og få en kop kaffe, så er det okay, og der bliver ikke stillet
nogle krav. Livsværkstedet møder mennesket, hvor det er,
så man kommer heller ikke og presser på for at aktivere
folk.
Der er plads til alle, uanset om det er folk med misbrug eller
folk, som er ensomme og bare har lyst til at tale med nogen.
Er der tale om en misbruger, er der heller ikke krav om
ædrulighed; men blot et ønske om ordenlig opførsel.

Aktiviteterne 
I livsværkstederne arbejder desuden Susanne Block, hun er
ansat til at opsøge og være støttende blandt isolerede alko-
holdmisbrugere. Et projekt, hvor alkoholdmisbrugere kan
være, som de er, uden krav om behandling. Susanne Block
kan kontaktes tirsdag til torsdag mellem 9.00 - 15.00 på
telefonnummer 2689 1888 eller træffes i Café Vita.
Af aktiviteter på stedet er der pt. syhjørnet, hvor Kirsten
sidder. Her laves der kreative ting, noget sælges i Caféen, og
med tiden skal det sælges fra genbrugsafdelingen – et pro-
jekt som køres med midler fra Århus kommmune. Fysisk

ligger genbrugsafde-
lingen på Edvin Rahrs
Vej 24. Og for nylig
har de til det projekt
fået en container, så
de også kan få bedre
genbugsvarer som for
eksempel fjernsyn og
radioer. Det er et pro-
jekt, som er arbejds-
markedsrettet. Lige-
som i deres café, hvor
de for tiden har 10-12
i aktiveing af blande-
de nationaliteter og
med ligeså forskellige
arbejdstimer. Der er
alt 20 til 30 timer,
arbejdet er hovedsa-
gelig, at få cafeén til at
køre. De håber, at de
kan give de menne-
sker et løft i form af
opkvalificering til
arbejdsmarket 

I den forbindelse har de Rikke, som er ansat i projektet
»Direkte i arbejde«. Det hun laver, er blandt andet at skabe
et netværk til arbejdsmarket og uddandelsesteder. Der er et
godt samarbejde med sagsbehandlere fra Socialcenter Vest,
en kombination som har givet dem mange gode resultater. 
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LIVSVÆRKSTEDET I CITY VEST
ETHVERT MENNESKE ER VÆRDIFULDT OG HAR RET TIL RESPEKT

af Jens Skriver

foto: Lars Eg

Keld Albrechtsen fra Holmstrup, der indtil valget var med-
lem af folketinget og boligpolitisk ordfører for Enhedslisten,
forklarer, at Enhedslisten fortsat holder øje med udviklingen
og har genfremsat forslaget om ophævelse af loven om salg
af almene boliger. Han har foreløbig kun kendskab til salg
af lejligheder fra to afdelinger, men fortsætter, at det er en
fiasko for regeringen, der har været udsat for en kraftig og
berettiget kritik. Derfor er der risiko for en række aftaler
mellem regeringen og kommunerne om integrations- og
bypolitik, hvor regeringen vil stille krav om salg af lejlighe-
der til afdelinger, som skal med i nyordninger eller evt. lade
lejligheder stå tomme. Han understreger: »Der er bestem-
melser om, at bestemte støttemidler kan gøres betinget af,
at boligforeningen vil medvirke til salg. I den sammenhæng
kan loven få anvendelse, men der er næppe afdelinger, som
frivilligt vil træffe den afgørelse. Det kan blive et politisk
krav til boligforeningerne. Derfor er sagen værd at holde øje
med. En debat om forslaget i folketinget vil give et finger-
peg om overvejelser, om at salg skal tvinges igennem i sam-
men med integrationsreglerne.«

Konsekvenser
Perspektiverne virker yderst skræmmende. »Den hellige
grav er ikke velforvaret. Salgstanken er led i et ideologisk
korstog. Gennemføres salg med en stor afdeling, vil det give
enorme tab for lejerne. Den gæld, som hæfter på hver
enkelt lejlighed, vil ikke kunne dækkes, og det vil give hor-
rible tab for afdelingen. Den kommer da til at hænge på
landsbyggefonden, så samtlige lejere i den sidste ende kom-
mer til at betale. Hermed har regeringen skabt det instru-
ment, at salg gennemføres uden tab for staten, mens samtli-
ge lejere kommer til at betale gennem landsbyggefonden«.
Sådan står sagen lige nu efter Keld Albrechtsens mening, og
derfor er genforslag om ophævelse af loven nødvendigt.

Holdninger i Århus kommune  
»Eksempelvis kan nævnes«, siger Keld Albrechtsen, »at på
en nys afhold høring ved folketingets boligudvalg på Chri-
stiansborg, sagde en repræsentant for Århus netop, at netop
spørgsmålet om salg af tomme boliger var noget af det, man
havde i kikkerten i Århus, og som kunne indgå i aftaler.
Derimod var repræsentanten fra København stærkt imod.
Med det nuværende byråd i Århus er situationen risikabel,
men jeg håber den radikale byrådsgruppe vil følge partiets
boligpolitiske ordfører, Niels Helveg Petersens klare afvis-
ning af planerne. Borgmesteren har ikke nævnt det. Til
gengæld har hun krævet, at kommunen skal råde over
samtlige almene lejligheder. Hun har måske indset, at salg
ikke kan ændre beboersammensætningen«.

To samfund
»I virkeligheden«, fortsætter Keld Albrechtsen, »opnår man
det stik modsatte og får to adskilte dele af samfundet efter
beboernes indkomst. Der er i virkeligheden stadig ligeså
mange lejere som ejere. Ejerboligmarkedet er en bobleøko-
nomi. Skævvridningen af boligfinansieringen hænger sam-
men med de kortsigtede og risikable nye låneformer – f.eks.
afdragsfri lån, - der giver en kunstig lav boligudgift i ejerbo-
ligerne. Der bør i stedet skabes et rimeligt finansieret
alment byggeri, hvor folk kan bo for deres løn. I de store
byområder er en ejerbolig med de nye låneformer billigst for
en LO-familie. Det almene byggeri burde være for hele fol-
ket. Det haster, hvis befolkningen ikke skal blive helt splittet
op, men det er utænkeligt med den nuværende regering og
dens kunstige udvidelser af økonomien«.

Efter 14 år i folketinget
»Hvad er dit indtryk af samfundsudviklingen efter 14 år i
folketinget, og hvordan vil samfundet udvikle sig«? spørger
jeg til sidst. »Samfundet er for det meste gået i den forkerte
retning med mere egoisme og mindre fællesskab, men jeg
kan spore, at en holdningsændring er på vej hos unge. De
er på vej væk fra stress-samfundet og ønsker vist nok på ny
solidaritet. Dog har de folketingsgrupper, jeg har været med
i, måttet kæmpe for at redde værdier og forsvare positioner.
Som noget positivt kan fremhæves bypolitikken med husle-
jenedsættelser og renoveringer. Men det hører til enkelts-
tående episoder«, slutter Keld Albrechtsen.
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TANKEN OM SALG AF ALMENE BOLIGER
ER NÆPPE EN FUSER

DERFOR GENFREMSÆTTER ENHEDSLISTEN FORSLAGET 
OM OPHÆVELSE AF LOVEN OM SALG AF ALMENE BOLIGER



NYT SAMARBEJDE I HASSELAGER

af Marianne Stenberg

foto: Bo Sigismund

I Hasselager har Brabrand Boligforening og Boligforeningen
Århus Omegns beboere nu samme varmemester og gård-
mænd samt fælles varmemesterkontor. Den fælles drift er
en del af samarbejdet mellem de to boligforeninger. Et sam-
arbejde, der i januar 2005 blev til selskabet Jysk Boligadmi-
nistration.

Det giver nogle fordele, når afdelinger, der ligger så tæt på
hinanden, går sammen om driftspersonale, maskiner, kon-
torfaciliteter osv. Samtidig giver det mulighed for at give
beboerne mere service. Brabrand Boligforenings beboere
har blandt andet fået udvidet åbningstid, så det nu er lettere
at komme i kontakt med varmemesteren.

Det fælles varmemesterkontor er placeret i Brabrand Bolig-
forenings tidligere kontor på Hasselhøj. Der er ansat en ny
varmemester for den fælles drift. Han hedder Finn Ander-
sen, er 59 år og har været varmemester i Århus Omegns
afdelinger i Skovhøj siden 1997.

Brabrand Boligforenings medarbejder Jørgen Westergaard er
varmemesterafløser. Derudover er der tre gårdmænd.

Afdelingerne har også fået ny teknisk chef, idet Jørgen Før-
gaard fra Boligforeningen Århus Omegn overtager denne
post. Ny inspektør for afdelingerne er Anette Wenneberg
Andersen, der har været inspektør for Århus Omegns afde-
linger i Skovhøj.

I alt er der seks afdelinger i Hasselager. Brabrand Boligfore-
ning har afd. 7 og 15 Hasselhøj/Hasselengen, afd. 21 Bau-
nevej samt de nye afdelinger 23 og 24 på Skovhøj. Boligfor-
eningen Århus har en »ældre« afdeling fra 1984 på Skovhøj,
afd. 10 samt 50 boliger i afd. 17, som er opført sammen med
Brabrand Boligforenings afd. 24.

Har du lyst til at vide mere om Boligforeningen Århus
Omegn, kan du besøge dem på deres hjemmeside
www.boaarhusomegn.dk.

Varmemesterkontor
Hasselhøj 203
Tlf. 86 28 49 55
Åbningstider:
Mandag – onsdag: 7.30 – 9.30
Torsdag: 16.30 – 17.30
Fredag: 7.30 – 9.30

BEBOERNE DELER DRIFTSPERSONALE MED BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN
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TILFREDSHED OG VILKÅR

af Herman Nielsen

Jeg ved selvfølgelig ikke, om vi beboere i den almene sektor
er dårligere til at finde ud af det indbyrdes end folk, der bor
andre steder. Men vi er dårlige til det, og vi har opgaver,
som kræver, at i hvert fald nogle beboere, finder ud af det
sammen - eller afstår fra at blande sig, hvis ikke almen util-
fredshed skal brede sig. Jeg synes almen utilfredshed breder
sig – så derfor disse overvejelser.

Husleje
At huslejen for næste år skal behandles og fastsættes på et
afdelingsmøde, er en mulighed for at få noget indsigt i
almene vilkår i dagens Danmark; men har meget lidt at gøre
med at få den husleje, man gerne vil have. Med mindre man
vil bruge det tomme udsagn »så lav som mulig«, som med
alle de bindinger, vi lovgivningsmæssigt er underlagt, sag-
tens kan være meget højere end ønsket af nogle beboere,
måske af alle. Men det er et vilkår, som vi ikke umiddelbart
kan gøre noget ved, og som samlet kræver balance mellem
indtægter og udgifter i en afdeling, og det er jo da et godt
princip.
Det er oplagt, at de beboere i Gellerupparken og Toveshøj,
som de sidste par år har fået gennemtrumfet en husleje,
som de har fundet for høj, næppe er tilfredse beboere. Det
er kedeligt men uundgåeligt, at det er sådan i saksen mel-
lem lovkrav og naive ønsker (andre skal betale, til eksem-
pel), men da denne problemstilling er blevet behandlet flere
gange i Skræppebladet, vil jeg lade den ligge og tage en
anden og mere aktuel op.

55+boliger 
Sonnesgården og afd. 23 Skovhøj er meget forskellige; men
har i sigtet en fælles bestræbelse, som kan hives ud af disse
formuleringer fra boligforeningens pjece »Sonnesgade Den
servicerede medejerbolig«:

»Det er et krav for både medejerboligerne og de almene
boliger, at beboerne er over 55 år og ikke har hjemmeboen-
de børn. Derudover skal beboerne være indstillet på et fæl-
lesskab.« 

Det fælles er »over 55 år og ingen hjemmeboende børn«, og
det er det punkt, jeg vil beskæftige mig med her, fordi begge
afdelinger har meget stor fraflytning (Sonnesgården 12% og
afd. 23 Skovhøj 38% i 2004).

Da begge afdelinger er nye og med høj husleje, er stor fraf-
lytning særlig prekær for os, fordi de fraflyttede for kort tid
siden har været villige til at acceptere den høje husleje og de
opstillede vilkår. Vi kan yderligere formode, at den mang-
lende søgning fra »målgruppen« til alle boligerne er årsag til
den store fraflytning. I og med at ledige lejligheder, der ikke
efterspørges af 55+folk, skal lejes ud til interesserede, er der

åbnet for yngre beboere og med børn. Det lyder simpelt og
er det også; men krydser oplagt de legitime forventningerne
hos de beboere, som ikke vil have unge og børn i afdelingen
og er blevet stillet sådanne forhold i udsigt (so oder so).

Nu og fremover
Det er muligt aktuelt at lave indflytning tidsbegrænset, men
den tiltænkte målgruppe skal jo dukke op, hvis målsætnin-
gen (55+) skal kunne fastholdes. Og allerede det, at den på
et tidspunkt ikke kan fastholdes, medfører i min forståelse
stor utilfredshed og fraflytning, hvad der yderligere vanske-
liggør målsætningen helt til det umulige.  

Det er let for mig at forestille mig, hvordan helt forskellige
forventninger kan medføre store spændinger mellem bebo-
ere. Unge med børn får en dejlig bolig blandt ældre menne-
sker, der har satset på at komme til at bo blandt ligestillede
og ligesindede og i hvert fald uden børn. Det er ikke en god
eller let situation at klare, selv om det kan blive eller være et
vilkår, som man må affinde sig med. Og omgås hinanden
venligt og hjælpsomt, sådan som det er efterstræbelsesvær-
digt blandt naboer – enhver kan forestille sig, at det under-
tiden blot er et fromt håb!

Fællesskab
»Derudover skal beboerne være indstillet på et fællesskab«
står der yderligere om Sonnesgården. Men at forestille sig
det håndhævet – hvordan skulle det praktiseres? Vil man
have boligen, siger man vel ja til fællesskab, hvis det er et
krav (og blæser på kravet, hvis man har fundet det usagligt
ved boligtildeling), og så er den vel næppe længere. Fælles-
skab kan være et tilbud, som det er fint, folk gør opmærk-
som på, at de tilstræber, men et krav, en beboer skal opfylde
for at få en bolig – det kan det ikke blive…
Jeg savnet debat om sådanne bløde og almenmenneskelige
temaer, som aldrig vil kunne finde løsninger, men hvor jeg
tror, vi vil kunne lære at omgås hinanden, hvis vi kunne
snakke om dem, hvad der jo allerede er at omgås… bare
sådan lidt, og sikkert venligt og hjælpsomt.

OM AT (PRØVE AT) FINDE UD AF DET, SELV OM DET GÅR ANDERLEDES END ØNSKET OG FORVENTET

Jørgen Førgaard
teknisk chef

Anette Wenneberg Andersen 
inspektør

Finn Andersen
Varmemester

Jørgen Westergaard
varmemesterafløser

Søren Kristensen
gårdmand

Roy Kerry Sevenoaks
gårdmand

Gert Kristensen
gårdmand

kig også  ind på
www.bbbo.dk



KORT NYT

af Marianne Stenberg

På opfordring af direktør Torben Overgaard er der i BL-regi
nedsat en erfa-gruppe om ghettoisering med deltagelse af
direktører for boligselskaber fra de såkaldte ghettoområder.
Gruppen er baggrundsgruppe for BL´s repræsentanter i
Programbestyrelsen for regeringens ghetto-indsats. Der har
været afholdt møde d. 7. februar, hvor Torben Overgaard
har peget på to indsatsområder.
Skærpet indsats over for børn og unge eksempelvis »stree-
twalker«
Omvendt huslejemodel hvor den enkelte beboer får større
frihed. Eksempelvis hvis en opgangs beboere selv vælger at
vaske trapper mod en reduktion i huslejen

Moms på ejendomsfunktionærer
Told og Skat meddelte i foråret 2005, at ejendomsfunktio-
nærydelser er momspligtige. Det betyder, at der skal lægges
25 procent oven i udgifterne til ejendomsfunktionærernes
arbejde. Boligselskabernes Landsforening er gået ind i
sagen, hvor man vil prøve at køre nogle retssager. 

Valgt bestyrelse i Jysk Boligadministration
Der er nu valgt en bestyrelse for det nye selskab mellem
Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn.
Jysk Boligadministrations bestyrelse består af to medlemmer
fra hver forening + formand. Brabrand Boligforening har
formandsposten de første to år. Det betyder, at bestyrelsen
kommer til at bestå af to medlemmer fra Århus Omegn og
tre fra Brabrand Boligforening, hvor det ene medlem er
direktøren for den forening, der har formandsposten. Besty-
relsen består af: Jesper Pedersen, Henning Woller, Torben
Overgaard, Søren Embregts og Jette Holgersen.

Medarbejderdag i Jysk Boligadministration
Den 8. marts var alle medarbejdere fra Brabrand Boligfore-
ning og Boligforeningen Århus Omegn samlet til en fælles
medarbejderdag i Silkeborg. Formålet var dels at lære hin-
anden at kende, dels at formulere fremtidige samarbejdsfel-
ter i de enkelte afdelinger. Der skal nu nedsættes styregrup-
per, som skal medvirke til at tegne den nye organisations-
struktur.

HJÆLP FRA FOLKETINGET

af Marianne Stenberg

Socialminister Eva Kjær Hansen og et flertal i Folketinget er
parat til at ændre loven, hvis Brabrand Boligforening taber
ophævelsessagerne fra Gellerup-området i Boligretten.
En lovændring skal give fogeden større kompetence, så dis-
se sager kan afgøres hurtigere, end det er tilfældet i dag.
Ministeren afventer afgørelsen fra Boligretten på Brabrand
Boligforenings sag. Hvis vi taber, er hun parat til at stramme
lovgivningen.
I november 2004 afviste Fogedretten sagerne og henviste
dem til Boligretten. Brabrand Boligforening kærede denne
afgørelse til Landsretten, som dog også afviste at behandle
dem. Derfor søgte boligforeningen om at få sagerne bragt
for Højesteret, som vi så fik afslag på i marts 2005. Sagerne
er nu indbragt for Boligretten.
Socialdemokraternes boligordfører og medlem af Brabrand
Boligforenings bestyrelse René Skau Björnsson tog efter
afslaget på at få sagerne for Højesteret kontakt til justitsmi-
nisteren og socialministeren med opfordring til, at loven
laves om. 

Det krænker min retsbevidsthed, at dømte overfaldsmænd
kan blive boende dør om dør med deres nabo i 1 1/2 -2 år,
før en boligforening kan ophæve lejemålet – det er ganske
enkelt uholdbart, siger René Skau Björnsson. 
Det skal være muligt for en boligforening at kunne skride til
hurtig handling overfor beboere, der har fået dom for vold
af særlig grov karakter el. lign. mod naboer.

Det er netop hensynet til de mange beboere, der ønsker at
bo i fred og ro, at Brabrand Boligforening har taget den kon-
sekvens at ophæve lejemål for beboere, hvor et familiemed-
lem har begået alvorlige kriminelle handlinger mod andre
beboere.

POLITIKERE VIL ÆNDRE LOV, HVIS BRABRAND BOLIGFORENING TABER SAG

ERFA-GRUPPE OM GHETTOISERING
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NYE KØKKENER I GELLERUP/TOVESHØJ

af Marianne Stenberg

Beboerne i Gellerupparken og Toveshøj har fået tilbud om
at låne til nye køkkener, og det har flere af dem benyttet sig
af. Den 6. april var der lavet aftaler om nye køkkener for ca.
2.125.000 kr., hvilket svarer til ca. 57 køkkener. 

I januar 2005 fik alle beboere i Gellerupparken og på Toves-
høj tilbud om at låne til et nyt køkken og så afdrage på lånet
over huslejen hver måned over en periode på ti år. Beboerne
bestemmer selv, hvordan det nye køkken skal se ud og må
bruge den køkkenleverandør, de ønsker, så længe firmaet er
momsregistreret. Brabrand Boligforening har forhandlet sig
frem til rabat hos HTH Køkken og Vordingborg Køkkener.

Hvis beboerne ønsker at få et nyt køkken og betale lånet
over huslejen, skal de kontakte en køkkenleverandør, som
laver et tilbud. Dette tilbud skal beboerne aflevere i boligfor-
eningens udlejning, som indføjer det som et tillæg til leje-
kontrakten. Der bliver lavet en rekvisition på beløbet til
køkkenleverandøren, som herefter kan levere og opsætte
det nye køkken. 

Beboerne bestemmer selv, hvordan det nye køkken skal se
ud. De kan blandt andet også vælge: Anden bagbeklædning
over køkkenbordspladen, nyt linoleumsgulv i køkkenet,
krydderihylde, kulfilter-emfang, andre former for køkken-
skabe, belysning over overskabe samt maling af vægge og
lofter i køkkenet. 

Beboerne har fået udleveret materiale, der beskriver den nye
ordning og viser eksempler på nye køkkener både hvad
angår indretning og økonomi. Et køkken i en stor lejlighed

til 24.147 kr. vil som eksempel give en månedlig huslejestig-
ning på 256 kr. Der kan højst lånes 45.000 kr. pr. lejlighed.

Materiale om den nye ordning kan hentes på Brabrand
Boligforenings hjemmeside www.brabrand-bolig.dk under
afdelingerne Gellerupparken og Toveshøj.
I næste nummer af Skræppebladet følger vi op på en bebo-
er, der har valgt at investere i et nyt køkken.

NEJ TIL ANSØGERE PÅ KONTANTHJÆLP

af Marianne Stenberg

Gellerupparken er med på Socialministerens liste over boli-
gområder, hvor der foreslås en ny anvisning af boligerne, så
det bliver muligt at afvise ansøgere, hvis de er på kontant-
hjælp.
Regeringens lovforslag om kombineret udlejning blev
førstebehandlet i Folketinget d. 10. marts. Loven ventes
vedtaget og vil i så fald træde i kraft fra d. 1. juni i år.
Lovforslaget giver mulighed for at afvise kontanthjælps-
modtagere, hvis de søger bolig i særligt problemramte

områder. Det vil sige boligområder, hvor der er forholdsvis
mange beboere, som står uden for arbejdsmarkedet. Der er
udformet en liste over områder i landet, og her er Gellerup-
parken med. 
Loven forpligter kommunen til inden for seks måneder at
tilbyde en anden passende bolig. 

BEBOERNE BETALER FOR NYT KØKKEN OVER HUSLEJEN

REGERINGENS LOVFORSLAG FØRSTEBEHANDLET OG VENTES VEDTAGET



erne. Det gælder blandt andet Totalservice-ordningen og
servicen fra varmemesteren.

Baggrundsspørgsmål
Ud over at måle tilfredshed blev beboerne også bedt om at
svare ja/nej til nogle spørgsmål. De vises her:

Vil du hellere bo i ejerbolig, hvis du havde mulighed for
det?
Ja: 36 Nej: 37
Vil du betale for individuelle services mod at betale mindre i
husleje?
Ja: 29 Nej: 35
Er du interesseret i at få udvidet service via varmemester-
kontoret mod ekstra betaling?
Ja: 11 Nej: 66
Har du besøgt BB´s hjemmeside:
Ja: 27 Nej: 44 (dette skal ses i forhold til antallet af beboere
med internetadgang)

Læser du Skræppebladet:
Ja: 62 Nej 15 (her skriver beboerne samtidig, at der er for
lidt om Rødlundparken og for meget om Gellerupparken)
Læser du skrivelserne fra Brabrand Boligforenings admini-
stration:
Ja: 71 Nej: 5

Overvejer flere undersøgelser
Det er foreningsbestyrelsen, der har finansieret og igangsat
undersøgelsen i Rødlundparken. Bestyrelsen overvejer at
lade tilfredsmålinger gennemføre i alle afdelinger for at få et
bredere grundlag til at vurdere serviceniveauet.
Undersøgelsen fra Rødlundparken kan ses i sin helhed på
Brabrand Boligforenings hjemmeside www.brabrand-
bolig.dk.

25-ÅRSJUBILÆUM

af Marianne Stenberg

foto: Marianne Stenberg

Fredag d. 15. april 2005 kunne Jan Christensen fejre 25-års-
jubilæum i Brabrand Boligforening, og med hans unge alder
taget i betragtning, er han indtil videre den eneste, der kan
opnå 40-årsjubilæum i boligforeningen. Jan Christensen er
ansat som gårdmand på Driftskontoret, og er dermed en del
af det store team af driftspersonale, der betjener beboerne
på Toveshøj og Gellerupparken.
Jan Christensen var kun 17 år, da han blev ansat i Brabrand
Boligforening. Først som gartner på et gartnerhold. Senere
kravlede han på traktoren på traktorholdet og har været der
siden, hvorfor han også går under kælenavnet Traktor Jan. 
Jan Christensen har lavet alt fra nedgravning af fjernvarme-
rør til træfældning, er dygtig til anlægsarbejde og har »hæn-

derne skruet rigtigt på«.
Blandt kollegaerne får han
disse ord med: god kollega,
tjenestevillig og festlig fyr
født på en traktor.
Brabrand Boligforening siger
til lykke til Jan med jubilæet,
der fejredes ved en reception
fredag d. 15. april kl. 11.00 –
14.00 på Brabrand Boligfore-
nings administration Gud-
runsvej 10 A.

JAN NÅR MÅSKE  OGSÅ 40-ÅRSJUBILÆET?
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TOTALSERVICE OG VARMEMESTER TÆLLER MEST

af Marianne Stenberg

Beboerne er glade for at bo i Rødlundparken. Det kan man
læse af  tilfredsundersøgelsen, der blev gennemført i
december. Besvarelserne er nu analyseret, og de viser, at
Totalservice og varmemesteren er det, beboerne prioriterer
højst – og så selvfølgelig også huslejen. Til gengæld er de
mindre interesseret i beboerdemokratiet og aktiviteter i
afdelingen.

Tilfredsstilende svarprocent
Tilfredshedsundersøgelsen er den første af sin art i Brabrand
Boligforening gennemført af det professionelle analysebu-
reau DIEU. Formålet var at måle tilfredsheden hos beboerne
for dermed at få et redskab til at give beboerne en bedre
service. 
Der blev udsendt 233 spørgeskemaer, som blev udformet i
fokusgrupper, der bestod af repræsentanter for beboerne,
afdelingsbestyrelsesmedlemmer og ansatte. 
77 besvarede spørgeskemaet, og dermed blev svarprocenten
på 32,77, hvilket er tilfredsstillende. 

Generelt tilfreds
Som sagt er deltagerne ganske godt tilfredse med at bo i
Rødlundparken. Der kunne gives en tilfredshedskarakter fra
1 – 5. Karakteren på spørgsmålet »Hvor tilfreds er du gene-
relt« blev på 4,32, hvilket er meget flot.
Beboerne skulle dog også give karakter for, hvor meget det
enkelte emne betyder. Ved at sammenligne betydning og
tilfredshed får man et beboertilfredshedsindeks (BTI), som
viser, hvor tilfredse beboerne er i forhold til, hvor meget det
betyder. 
Generelt for alle besvarelserne var der et BTI-gennemsnit på
3,68, så man kan konkludere, at i det store og hele, er bebo-
erne glade for at bo i Rødlundparken. Der er dog emner,
som betyder noget; men hvor beboerne ikke er helt tilfred-
se.

Fem spørgsmål med størst tilfredshed
Beboerhåndbogen som informationskilde
Tidspunktet for modtagelse af relevant information
Dialog med varmemester/gårdmænd
Skrivelser fra boligforeningens administration
Den sociale kontakt med varmemester/gårdmænd

Mindst tilfredshed
Antallet af aktiviteter
Indholdet af aktiviteter
Den måde beboerne behandler fællesarealerne på
Kendskab til medlemmerne i afdelingsbestyrelsen
Kendskab til klageproceduren

Størst betydning
Totalservice
Huslejen i forhold til det du får
Dialog med varmemester/gårdmænd
Standarden af hårde hvidevarer
Service fra varmemester/gårdmænd

Mindst betydning
Kendskab til medlemmer af afdelingsbestyrelse
Antallet af aktiviteter
Indholdet af aktiviteter
Indflydelse på moderniseringer på fællesarealer
Det årlige afdelingsmøde

Større betydning end tilfreds
I denne gruppe fortæller beboerne i Rødlundparken, hvad
de ikke er tilfredse med, men som rent faktisk betyder
meget for dem. Det er denne gruppe, der er mest interes-
sant, hvis man skal kigge på indsatser i forhold til at gøre
tingene bedre.

Den måde beboerne behandler fællesarealerne på
Standarden af boligen ved indflytning
Huslejen i forhold til det du får
Den måde administrationen behandlede din klage på
Dine muligheder for at få kontakt med varmemesteren
uden for åbningstiden for eksempel via e-post

Hvad nu
Der er ikke udarbejdet en handlingsplan ud fra undersøgel-
sens resultater; men i de store linier handler det om:
mere information om hvordan klageproceduren fungerer
mere information om hvordan huslejen er skruet sammen
vurdering af mulighederne for at få fat på varmemesteren
hvordan kan man få beboerne til at passe bedre på fællesa-
realerne
Derudover vil der være emner, hvor vi skal sikre, at der fort-
sat leveres en god service, da disse betyder meget for bebo-

FØRSTE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I BRABRAND BOLIGFORENING
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Det, jeg forsøger, at beskrive er, at årsagen til, at beboerde-
mokratiet har det dårligt, ligger i de gensidige billeder, de to
parter har af hinanden, og derfor er begge parter ansvarlige.

Hvad betyder det vaklende beboerdemokrati
for boligbevægelsen
På landsplan er konsekvensen klar. De politikere, der ikke
ser et behov for en almennyttig sektor, og som kan iagttage,
at beboerdemokratiet er mere hult end reelt, har nedlagt
boligministeriet og standset med at føre dialog med Boligor-
ganisationernes Landsforening.
Efter min mening kan udviklingen føre os to steder hen,
hvis de boligpolitisk aktive ikke gør noget.

Alternativ 1. Den almene sektor bliver en silo
for samfundets tabere
Denne udvikling kan blive en klar konsekvens af, at bolig-
foreningernes administration er lagt ind under socialmini-
steriet, hvor der naturligvis er fokus på at skabe gode for-
hold for samfundets svage. Konsekvensen bliver let dannel-
se af to parallelsamfund, forstærkelse af ghettoriseringen i
ordets brede betydning samt mangel på ressourcestærke
beboere i de almennyttige boliger.

Alternativ 2. Den almennyttige sektor bliver
administrationsstyret med et formelt demokrati
Problemerne med at få afdelingerne til at sikre de husleje-
forhøjelser, der er nødvendige for at fastholde eller forbedre
boligernes standard, kommer af, at mange beboere oplever
sig på gæstevisit i afdelingen. På et tidspunkt vil administra-
tionerne foreslå, at boligforeningerne skal være »professio-
nelle« udlejere med ansvar for at udvikle attraktive billige
boliger og med ret til at fastsætte den nødvendige husleje.
Det nuværende beboerdemokrati vil blive erstattet med et
formelt »ansat« repræsentantskab i lighed med de klassiske
El-værker. Beboerdemokratiet i sin nuværende form – eller
manglen på samme – vil forsvinde.
Dette alternativ vil måske på kort sigt ikke være så slemt;
boligerne ville blive bedre, beslutningerne mere klare; men

på langt sigt vil det gå som i andelsbevægelsen og El-sekto-
ren, fusioner og sammenlægninger vil skabe store organisa-
tioner langt væk fra den enkelte beboer.

Alternativ 3. Er der en 3. vej?
Der er en 3. vej; men den er ikke let. Første trin på den vej
er, at foreningsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne begyn-
der at tage beboerdemokratiet alvorligt. Det betyder:
at afdelingsbestyrelserne ikke stiller sig til tåls med 3-10%
fremmøde ved afdelingsmøderne og andre arrangementer.
at afdelingsbestyrelserne ser det som deres ansvar at sikre
deres legitimitet gennem større og mere engageret fremmø-
de samt tilslutning til de ændringer, der skal til (inklusiv
huslejeforhøjelser) for, at beboelsen fremover er attraktiv.
at foreningsbestyrelsen aktivt støtter selvbestemmelsen i
afdelingerne.
Grundlaget for den onde cirkel, der igennem tiden har øde-
lagt beboerdemokratiet, er altså – ifølge denne artikel – en
manglende lyst hos beboerne til at føle sig knyttet til deres
lejebolig og den afdeling, de er en del af. Lejeboligen i den
store boligforening er ikke deres drøm om det gode liv, de
er kun på »gennemrejse«.
Det vil kræve et stort engagement af boligbevægelsens par-
ter at genskabe lysten hos brede dele af befolkningen til at
se en lejerbolig som et attraktivt alternativ på boligmarke-
det. Herudover kommer arbejdet med at engagere de bebo-
ere, der bor her i forvejen. 
Det er en enkel; men ofte overset sandhed, at hvis du ikke
har opbakning i dit bagland, så nytter pæn tale og gode
intentioner intet. Boligbevægelsen ser den sandhed hver
dag i det landspolitiske spil.

Det er min påstand, at hvis vi ikke som boligpolitisk interes-
serede tager denne handske op, så ender vi på den ene eller
anden måde i alternativ 1 eller alternativ 2. Hvis det er det,
der er flertal for, så er det fint for mig; men jeg lægger op til
at vi får debatten – hvor vil vi hen med Brabrand Boligfore-
ning?
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UDVIKLING AF BEBOERDEMOKRATIET
HVOR GÅR DET HEN? DEN 3.VEJ

Af Hans Esmann Eriksen repræsentantskabsmedlem fra Sonnesgården

Indhold
Artiklen er baseret på indtryk fra repræsentantskabssemina-
ret d. 12-13 marts 2005. Den beskriver nogle mulige årsager
til, at vi står, hvor vi står, samt beskriver en mulig udvikling
– hvis vi ikke gør noget. Herudover beskrives en tredje vej,
som vil kræve en aktiv stillingtagen og nye handlinger af
Brabrand Boligforening.

Baggrund
På kurset var mange mødt op; men store grupper glimrede
ved deres totale fravær. 
Under en af debatrunderne sukkede mange af deltagerne
over, at kun 3-10% af beboerne deltog på afdelingsmødet.
Det betyder, at afdelingsmødet er et dårligt forum, hvis man
vil vide, hvad beboerne mener. 
Andre sukkede »Vi kan ikke gennemføre nødvendige reno-
veringer af for eksempel køkkener, fordi dem, der er imod,
let kommer i overtal«. Det betyder, at boligerne bliver utids-
svarende og derfor ikke attraktive. 
En foredragsholder spurgte: »Hvor mange af jeres beboere
vælger en almennyttig bolig, fordi de føler sig knyttet til
boligbevægelsen?« Det beskæmmende svar var: » De kom-
mer, fordi de kan få en bolig«. »De vælger den almene bolig
fra, hvis de kan få en der er bedre«.
Alle disse bemærkninger og oplevelser fik mig til at reflek-
tere over årsagerne til, at boligbevægelsen udvikler sig den
vej, den gør, samt om man kan gøre noget ved det.
I en analyse om bosætningen på Sydfyn udarbejdet af det
regionale vækstsamarbejde på Sydfyn faldt jeg en lille
landsdækkende undersøgelse fra 2003 udarbejdet af Uge-
brevet Mandag Morgen og baseret på 1005 personer. 
Hovedkonklusionen er, at af dem, der i dag bor i lejebolig,
vil 62% hellere bo i ejerbolig, mens af dem, der bor i ejerbo-
lig, vil 84% blive. 
Det betyder, at hvis lejeboligerne ikke vælges, fordi bofor-
men eller boligen er attraktiv, så vælges de mere af nød end
af lyst. Derfor skal man ikke undre sig, hvis den enkelte lejer
ikke føler sig specielt tilknyttet til den afdeling, han eller
hun bor i.

Hvad betyder disse iagttagelser 
for beboerdemokratiet
Beboerdemokrati og dets udfoldelse afhænger meget af den
måde boligafdelingen er organiseret på, eller om det i det
hele taget kan opfattes som en organisation i traditionel for-
stand. 
De to vigtigste kendetegn ved en organisation er, at omver-
denen kan se om en person er medlem, samt om personen
selv opfatter sig som medlem af organisationen.
Derfor kan det ikke undre, hvis en Andelsboligforening på
30 boliger oplever og agerer mere som en klassisk organisa-
tion, end en afdeling på 500 boliger der er en del af en stor
boligforening.
Hvis en beboer i en stor afdeling ikke oplever sig som andet
end et midlertidigt medlem, så er det ikke mærkeligt, hvis

vedkommende ikke føler ansvar for den langsigtede udvik-
ling, eller mener at det ikke er nødvendigt at involvere sig i
afdelingsmødet – med mindre der varsles store huslejestig-
ninger. Det bekræftes af udsagnene fra repræsentantskabs-
kurset – kun få møder op til afdelingsmøderne – og det er
svært at finansiere de boligforbedringer, der skal gøre det
attraktivt at bo i bebyggelsen.
Der er to væsentlige konsekvenser af den manglende orga-
nisationsfølelse i de store afdelinger. Den første og alvorlig-
ste er, at det er svært at rekruttere nye bestyrelsesmedlem-
mer, samt at dem, der så bliver valgt, har en tendens til ikke
at være repræsentative for de »almindelige« beboere i
bebyggelsen.

Nu kommer pointen, pyh ha, en noget lang indledning;
men væsentlig for forståelsen.
Hvis afdelingsbestyrelsen ikke afspejler de »almindelige«
beboere, så bliver det let for administrationen og forenings-
bestyrelsen ikke at lægge vægt på de udtalelser og menin-
ger, som afdelingsbestyrelsen kommer med. Afdelingsbe-
styrelsen har mistet det, man i politikersprog kalder politisk
legitimitet. At dette måske er tilfældet i Brabrand Boligfore-
ning kan illustreres af den store interesse, der er for, at lave
store beboerundersøgelser for at vide, hvad de »almindeli-
ge« beboere mener. Denne udvikling ses også i politiske
partier, hvor fokusgrupper og meningsmålinger anvendes
som grundlag for politiske udspil frem for vælgerorganisati-
onens udmeldinger.
Hvis jeg har ret i denne lange udredning, kan man nu give
en mere »rationel« begrundelse for, hvorfor mange afde-
lingsbestyrelsesmedlemmer igen og igen oplever, at admini-
strationen og foreningsbestyrelsen altid ved bedre og gerne
selv vil bestemme frem for at indgå i en konstruktiv dialog
med afdelingsbestyrelserne.
Nu er alting ikke sort eller hvidt. Vi har i Sonnesgården efter
en del skriverier og et enkelt kammeratligt møde med fore-
ningsbestyrelsen fået skabt gode eksempler på en god dia-
log; men jeg kan se mange eksempler i foreningen på, at
dialogen mere eller mindre er forsvundet. Konsekvensen af
denne manglende dialog eller gensidige respekt er efter min
opfattelse, at disse afdelingsbestyrelsesmedlemmer udebli-
ver fra repræsentantskabsmøderne. De har opgivet at føle
sig som medlem, de har opgivet at deltage i den politiske
proces. Derfor vil det ikke være mærkeligt, hvis de heller
ikke vil tage ansvar for den udvikling der sker.
Man kan formulere det på flere måder – enten: »det er ikke
»sjovt« at være medlem af en afdelingsbestyrelse« – eller:
»beboerdemokratiet er i krise«. På den anden side er det
sikkert heller ikke »sjovt«, at være medarbejder i admini-
strationen eller medlem af foreningsbestyrelsen. Årsagen
kan være, at den frustration BBO har skabt hos afdelingsbe-
styrelserne ved ikke reelt at indgå i de problemer, afdelings-
bestyrelserne føler der er, vender tilbage til BBO som mis-
tænksomhed, hårde angreb eller sløv passivitet.

LÆSERBREVE

n

n

Mere samtale
Under overskriften »Forsøg på samtale« kommer Herman
Nielsen i nummer 2 af jeres udmærkede blad ind på nogle
betragtninger om integration i Brabrand Boligforening. Jeg
synes, at det er en god ide, man har fået i boligforeningens
bestyrelse at nedsætte et Gellerupudvalg til at følge de poli-
tiske udspil og prøve at komme med interne og eksterne
udmeldinger om forholdene set fra boligforeningens side.
Jeg mener dog, at kæden hopper af, når du kommer med
nogle betragtninger om politikken. Jeg er af den helt klare
opfattelse, at man i boligforeningen ikke skal være ret upoli-
tisk og ikke kun se tingene ud fra et bestemt synspunkt. Og
holdningen med, at der fra en regering kun kan komme
politisk vrøvl i form af »som om politik«. Den holdning løs-
er ikke nogle af de problemer, som vi jo alle kender, og alle
gerne vil have løst.
Der er efter min mening ikke nogen, der endnu har prøvet
på at finde ud af, om der er nogle problemer ved en »ghet-

to«, som nogle mennesker gerne vil kalde det. Vi kunne jo
med rette kalde alle boligområder for det, for der er vel ikke
ret mange, der i dag kan definere, hvad en ghetto er.

Jeg har derfor kigget lidt på historien om ordet ghetto, og
hvor det stammer fra, og er kommet frem til følgende:
I slutningen af 14hundredetalle bosatte jøder, der var for-
drevet fra Spanien, sig i Venedig. I 1516 blev »Campo ghetto
nuveo« oprettet på en ø. Her blev jøderne tvunget til at bo
og arbejde som tvangsarbejdere på et nærliggende jerns-
tøberi. Det menes, at ordet ghetto stammer fra det italien-
ske ord for støberi »gettare« eller det italienske ord for det at
støbe jern »getto«.

Ghettoerne var lukket med porte og vagter, og ingen måtte
forlade ghettoen mellem solnedgang og daggry. Mange
jøder bosatte sig dengang i ghettoer, fordi livet udenfor var
vanskeligt. Man kunne ikke få arbejde, blev åbenlyst forag-
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Kommentar  til  beboerne  på  Toveshøj  med  anden  etnisk  bag-
grund fra tidligere  afdelingsbestyrelsesmedlem i Toveshøj 

Hvor var du henne mand?
Jeg er ikke en forfatter eller politiker - heller ikke en digter.
Jeg er en person ligesom dig, men jeg kan ikke finde dig …

Hvor er du henne mand?
Hvorfor kommer du ikke/eller er forsinket?
Hvad laver du?
Har du haft en god weekend?
Hvor bidrager du ikke til det dansk samfund?

Vi har hørt mange spørgsmål som på overnævnte måde,
den gang vi var på sprogskole!!!
Vi har lært at sige det, at skrive det - men ikke at gøre det…

Hvorfor???
Hvad tænker du på???
Tror du, at danskerne vil give dig alt, uden at du gør noget?
Det er dumt…
Der skulle komme en dag, hvor alle kontanthjælpsmodta-
gere får deres ydelse fra lokal politi…. Ja…

Hvad så min fætter?
Jeg og dig og alle beboerne på Toveshøj blev indkaldt til
beboermøde i Brabrand Boligforening den 5. april 2005 kl.
19.00
- Men vidste du, at 0 (ingen) flygtninge og indvandrere var
med til mødet???

Vidste du, at over 80% af Toveshøj-afdelingen har anden
etniske baggrund???
Og de eksisterer ikke, hvor de skulle være!!!

Må jeg høre din mening?
Hvorfor bidrog du ikke til mange forskellige arrangementer
og aktiviteter???
Selvom de blev lavet på grund af mig og dig…

Skal vi ikke hjælpe hinanden?
Eller skal én bygge, mens alle andre kigger på ham…

Hvis jeg ikke hører nogen meninger efter dette brev, så
betyder det, at du stadig sover…

Med Venlig Hilsen
Sleiman Abdallah Jomaa

til lønnede job, ja så tror jeg på, at alle politikker vil klappe i
deres små politikker-hænder og sige, I gør et formidabelt
arbejde i Brabrand Boligforening, fortsæt med det.« Skal vi
oprette virksomhederne efter deres kalender, så de har fri på
deres helligdage og arbejder på andre, ja så må fagforenin-
gerne finde sig i, at verden omkring dem er ændret, og det
store stygge ord »integration« har sneget sig ind på dem og
nu overfalder dem, og så er jeg sikker på, at vi kan få over-
enskomster, hvor man kan arbejde anderledes, end vi er
vant til at tænke her i landet.

Hvis vi får svar på disse 2 spørgsmål og kommer i gang med
at løse det, og når vi skal løse det, skal der naturligvis være
få danske medarbejdere og mange fremmede til at løse pro-
blemerne, og jeg er sikker på, at man fra EU endnu engang
kan få nogle penge til at prøve, om vi ikke ved at gøre tinge-

ne på en anden måde kan komme i gang med at løse inte-
grationen, for gør vi ikke det, ja så har vi om nogle år ikke
længere råd til det velfærdssamfund, som vi har nu, og så
bliver det ikke rart at være her i landet længere.

Det var mit svar på »Forsøg på samtale«. Vi skal mere end
samtale. Det koster hårdt arbejde; men det eneste, det
kræver, er, at vi taler samme sprog og lader der være bebo-
ernes projekt, og at vi ikke endnu engang trækker noget
ned over hovederne på dem.

Poul Snedker
Skovhøj 243 th

8361 Hasselager
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tet, kunne ikke få anden bolig. Man blev kort sagt udsat for
ringeagt og ofte forfølgelse. Af det omkringliggende sam-
funds fjendtlighed blev jøderne derfor fastholdt som en
udskældt gruppe og måtte leve et »jødisk« liv i ghettoen. De
fleste af os kender jo nok, at man gennem tiderne har haft
mange andre ghettoer, hvor det for det meste er gået ud
over jøder og sorte. Vi kender vistnok alle, hvad der skete
under 2. Verdenskrig, og hvordan man i Amerika og Syda-
frika har behandlet den sorte befolkning.
Jeg vil derfor her definere en ghetto som: »En ghetto kan
defineres som et område, som bebos af en bestemt etnisk
minoritet, der tvinges til at bo i netop det område på grund
af en fjendtligsindet eller racistisk forfølgelse eller på grund
af direkte påbud om udelukkende at bosætte sig i det
pågældende område.«
Det er med den definition helt forkert at tale om ghettoer
eller ghettoisering i Danmark i dag, således som man fra
Folketingets side gerne vil og i stigende grad gør det. De
mennesker, der bor i de områder, der oftest tales om her i
byen er jo Gellerupparken, har jo kun det til fælles (og det
er jo ikke engang alle), at de ikke er af dansk oprindelse.
Disse områder har derfor intet tilfælles med en ghetto, og
det er derfor en hån mod de mennesker, der bor der, når de
påduttes at bo i en ghetto. Det er samtidig en hån mod
dem, der har været tvunget til at bo i en egentlig ghetto, og
efterkommere efter dem. At dømme områder i Danmark til
at være ghettoer tjener et politisk og underlødigt formål. Er
et område defineret som en ghetto, og det hænger efter Fol-
ketingets opfattelse sammen med, hvor mange der i områ-
det modtager overførelsesindkomster, og så kan de efter
politisk opfattelse behandles efter helt andre regler end
resten af samfundet. Alle problemer i området kan henføres
til, at det er ghettoproblemer, som kan løses ved at sprede
beboerne til andre områder eller blot børnene til andre sko-
ler. Dermed slipper man så for at forholde sig til de reelle
problemer, som er lige så mangfoldig som resten af samfun-
det. At tale om ghetto er en politisk bevidst overdrivelse.
Ved at bruge dette ord og samtidig sige at »ghettoisering«
forhindrer integration, så vender politikkerne problemstil-
lingen på hovedet. Den såkaldte »ghettoisering« er et barn
af manglende integration, af manglende vilje, lyst og evne
til at integrere ikkedanskere i det danske samfund. Man
bytter om på årsag og virkning med vilje.
Hidtil har man bare »forkælet« vore fremmede medborgere
med penge, og når man ser på det, er der gennem årene
brugt mange penge i Gellerupområdet, og jeg tror, at her
ligger meget af det negative syn, som mange danskere har
på de mennesker, der bor i området, at det er et område,
der har forfærdeligt mange penge, uden at de er taknem-
melige for det. De udnytter vores godhed. Intet er mere for-
kert. Der bruges mange penge i området, men de bruges
forkert efter min mening. Vi betaler aflad uden at vide, hvad
vi i grunden skal betale for, og så bruger vi pengene forkert,
og hvis vi ikke gør noget ved det meget snart, så får vi store
problemer.

Hvad kan vi så gøre ved det?
Jeg mener, at vi i Brabrand Boligforening har et stort ansvar
for, at vi kan få integrationen til at lykkes; men det kræver,

at vi får de rigtige værktøjer til at arbejde med, og det
kræver, at vi lægger al tale om politisk tilhørsforhold væk.
Hvis ikke vi gør det og begynder på en frisk og glemmer alt,
hvad der før er gjort, så kan vi godt glemme det og rette os
efter, hvad direktøren har sagt, »send ikke flere penge«.

Jeg mener, at der er 2 spørgsmål, som trænger sig på at få
svar på, inden vi kan komme videre:
1. Lejlighederne og området
2. Hvilke uudnyttede ressourcer går der rundt i området.

Til det første vil jeg sige. Hvis vi nu laver en beboerunder-
søgelse i området, og det viser sig, at beboerne er tilfredse
med tilstanden af den lejlighed, som de lejer, og de mener,
at området ser ud, som de gerne vil have det. Ja, så skal de
da have lov til det, og så skal vi ikke blande os mere i det;
men tage nogle forholdsregler, for at det lejedes værdi ikke
forringes, så vi i boligforeningen kan leje det ud til andre.
Hvis det nu viser sig, at man er meget utilfredse med stan-
darden af det lejede, ja så er der nogle, der har problemer,
for så må tilstanden af lejlighederne og vedligeholdelsen
være holdt nede, for ikke at huslejen skulle stige bare lidt og
i samme forhold som udviklingen i samfundet. Så må der
være nogle mennesker, der ikke har været dygtige nok til at
fortælle, hvad det hele drejer sig om. Hvis nu undersøgelsen
viser, at beboerne er tilfredse med området, som det ser ud
nu, ja så er vi i den situation, at jeg ikke tror, at der er ret
mange danskere, der kommer til at bo der. Hvis det viser
sig, at man er utilfredse med, hvordan området ser ud, så
kan vi da gøre noget ved det, og når de udtaler, at de ikke er
tilfredse, ja så må der også være nogle, der vil være med til
at udforme området, som man ønsker det, og så opnår man
det, at det er beboernes projekt og ikke noget, som afde-
lingsbestyrelsen og administrationen har fundet på og påd-
uttet dem, og så har jeg en tro på, at det kan gennemføres
til alles tilfredshed.
»Forsøget på samtale« må da være, at man lader dem, der
bor der, udtale sig om, hvad man gerne vil have, og ikke
bare pådutte dem noget og så lade huslejen stige uden vide-
re. Jeg er sikker på, at hvis man bruger de netværk, som vi
alle ved, er i Gellerup og får dem til at påvirke beboerne og
forklare dem, hvordan det hele hænger sammen, ja så har vi
opnået nogle store skridt på vejen frem mod et område, der
fungere uden problemer.

Det næste spørgsmål, som jeg ønsker svar på, var hele
spørgsmål om, at de mennesker, der bor i Gellerup, skulle
have et arbejde. Sådan som AF registrerer folk, er der ikke
noget samlet overblik over, hvilke ressourcer der i virkelig-
heden går rundt i Gellerup. Jeg er af den opfattelse, at vi ved
at få et samlet billede af, hvilken uddannelse, _som folk har,
og hvad den indeholder, kan få et overblik over, hvad der
mangler for at kunne blive registreret som havende en
dansk uddannelse. Jeg er af den opfattelse, at der går men-
nesker rundt i Gellerup med uddannelser, så man kan
oprette flere produktionsvirksomheder med det potentiale,
der går der; men der er ingen i det danske samfund, der
nogensinde har gjort det forsøg, og hvis vi kan få 50 familie-
fædre fra Gellerup væk fra overførelsesindkomster og over

Mere samtale. Vores pligt
Jeg synes (selvfølgelig), at det er herligt, at Snedker fortsæt-
ter denne vigtige samtale.  Folk fra Gellerupparken vil vi
altså begge lytte til.  Da vi i boligforeningens bestyrelse
(også selvfølgelig) ikke vil og ikke kan trække noget ned
over hovedet på Gellerupparkens beboere, har vi brugt
vores muligheder for at komme til orde, så det, vi opfatter,
som de reelle problemer kan komme frem. Det kan vi vur-
deres og eventuelt forkastes på  – men det er vores opgave
og glædelige pligt at sige, hvad vi mener.
Vi har i bestyrelsen forskellige politiske holdninger, men vi
er enige om, at den nuværende regerings udspil i relation til
herboende udlændinge opererer med at skabe usaglig frygt

hos danskere, som ikke bor i nærheden af landets udlænd-
inge, og som ikke kender dem. Omvendt tager regeringen
sig ikke af de reelle sociale problemer, som selvfølgelig er
blandt udlændingene, fordi de rangerer lavt socialt. Det
etniske som problem eksisterer blandt relativt få unge, som
flagrer rundt uden kontakt til forældre og andre med sam-
me sprog. Det prøver vi lokalt at få hold på (uden politisk
hjælp i øvrigt). Omvendt gøres meget, der ikke er etnisk,
etnisk, for at vinde folketingsvalg – og det lykkes!. Det er
lettere fortvivlende, og kun en befolkning, som forstår det,
kan ændre det. Derfor bør samtalen fortsættes.

Herman Nielsen
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NYE OG GAMLE ANSIGTER
REFERAT AF FORÅRETS AFDELINGSMØDE PÅ TOVESHØJ 

af Søren Løkkegaard

En snes  beboere af lutter dansk herkomst havde fundet det
ulejligheden værd at traske over i Laden og bruge et par
timer på at høre om afdelingsbestyrelsens arbejde og disku-
tere vores boligområdes forhold og fremtid. Beretningen
rundede den kyndige og raske beskæring af træer og buske
foran og mellem blokkene, roste os selv for de gode fester
og arrangementer, og nævnte at allerede omkring et halvt
hundrede beboere i vores afdeling og i Gellerupparken har
gjort brug af muligheden for at få et nyt køkken og betale af
på lånet med nogle få hundrede kroner om måneden over
huslejen.

Budgettet næsten ramt
Regnskabet for 2004 blev godkendt af forsamlingen, og for-
manden kunne klippe et stykke af en telefonledning »sva-
rende til« den kvarte million kroner som årets overskud
lyder på – beløbet anvendes til at skære et stykke af det lån
på over tre millioner kroner som vi har optaget for at finan-
siere dørtelefonerne.

Affodring
Ved valget til afdelingsbestyrelsen nyopstillede to beboere;
tre afdelingsbestyrelsesmedlemmer ligesom suppleanten
genopstillede hvorimod Chico Eriksen valgte at trække sig.

Mens stemmesedlerne blev talt op, blev der budt på hun-
drede halvtreds stykker højt smørrebrød til den ret lille ska-
re som kunne proppe i sig – måske derfor blev det efterføl-
gende punkt Eventuelt den tammeste af slagsen i mands
minde. En beboer rykkede for oplysning om hvornår fejlen i
lejlighedernes display bliver rettet der betyder at ingen i
hendes blok kan følge med i deres forbrug af vand, varme
og elektricitet. En anden pegede på at træflis bør spredes i
beplantningen og ikke ligge i store bunker rundt omkring.
Endelig ønskede en tredje beboer at få affaldsgårdene
afskærmet så fremmede ikke kan komme og læsse affald i
dem; til dette spørgsmål kunne vores gæst fra Gelleruppar-
ken, formandinden selv, oplyse at de snart får besøg fra
Volsmose i Odense hvor man har erfaring med at videoo-
vervåge affaldsgårde.

Facit
Valgt til de kommende to år blev Susanne Petersen (Det
sociale udvalg og Livsværkstederne), Steen Ørts (næstfor-
mand, økonomiudvlag og styringsudvalg) og jeg selv (for-
mand), mens Annette Alici blev valgt som første suppleant
og Sleiman Jomaa som andensuppleant. Annette blev også
valgt som afdelingens repræsentant i Skræppebladets
redaktion. Vi glæder os til et nyt år.

Der er afgang med bus fra Toveshøj, Edwin Rahrsvej 8,  kl.
7.30.

Det første stop er på HEDENSTED SOGNEGÅRD, hvor der
serveres formiddagskaffe.

Efter kaffen køres til SLESVIG BY, hvor der bliver tid på
egen hånd.

Efter opholdet i byen køres til SLESVIG DOMKIRKE, hvor
man kan se det utrolige Brüggemann alter. Det er 12 m. højt
og rummer 392 figurer udskåret i træ. Desuden står her Fre-
derik d. 1´s marmorsarkofag.

Nu er det tid til frokost, vi kører til STELKES GASTHOF i
LANGSTEDT, hvor vi spiser en kold buffet. 
Efter vores frokostpause køres til OTTO DUBORG, hvor der
er mulighed for at gøre nogle fordelagtige indkøb. 

Nu går turen hjemover, og vi forventer at ankomme til
Brabrand ca.  kl. 21.00.

Rygning er ikke tilladt i bussen.

Der sælges øl, vand og kaffe i bussen – pris kr. 7,00

Prisen for udflugten: kr. 100,-

Tilmelding i Laden onsdage kl. 16 – 18 - eller på tlf. 8625
0578

Sidste frist for tilmelding den 23.5.2005.

UDFLUGT TIL NORDTYSKLAND
28. MAJ 2005

5 - Toveshøj
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INDLÆG EFTERLYSES
OG EN FLAGMAND M/K

af Anton Sørensen

Selvom afdeling I, Hans Broges Parken, er en lille afdeling
er det ikke altid nemt, at følge med i, hvad  der sker i afde-
lingen, og som Skræppebladets læsere kan være interesse-
ret i at læse om.
Som skribent for afdelingen efterlyser jeg derfor indlæg til
Skræppebladet.
Indlægget kan sendes til Skræppebladet eller afleveres til
undertegnede.
Du/I  kan også aflevere stikord til mig om et emne(r), du/I
mener det er relevante at skrive om i bladet.
Jeg vil så på grundlaget af stikordene forsøge, at formulere
et indlæg.
Vedkommende der afleverer stikord til mig, vil altid få ind-
lægget forelagt til gennemsyn, inden bladet bliver trykt. 

Afdelingen savner en flagmand m/k
Siden Jørn Stadil ophørte med at udføre det ansvarsfulde
job som flagmand i afdeling I, Hans Broges Parken, har vi
manglet en flagmand m/k til, at hejse Dannebrog.
At være flagmand m/k er et meningsfyldt; men også
ansvarsfuld arbejde.
Jobbet er udviklende, idet flagmanden får genopfrisket sit
kendskab til de officielle flagdage, samt får kendskab til,
hvem der flages for i afdeling I.
Det vil vække glæde blandt afdelingens beboere, hvis der er
en m/k, der vil påtage sig jobbet.
Interesserede kan tilbyde sin hjælp til et medlem af afde-
lingsbestyrelsen.

1 - Hans Broges Parken

Inga og Elmer inviterer til åbent hus i Tousgårdsladen, 
tordsdag den 31. maj 2005 mellem kl. 8 og 11.

/Redaktionen skal hermed ønske sølvbrudeparret til lykke med dagen og de 25 år.

HUSKAT

ÅBENT HUS I ANLEDNING AF SØLVBRYLLUP

INGEN ROTTER HER, TAK

af Afdelingsbestyrelsen

Fra afdelingens beboermøde skal vi erindre om, at 

Fordring af måger i afdelingen er FORBUDT 
– brød m.v tiltrækker ikke blot måger; men også rotter.

Husdyrhold er ikke tilladt i afdelingen. 

Opgangene skal holdes fri for barnevogne m.v. – dels af
hensyn til fremkommeligheden i al almindelighed, dels på
grund af brandfaren og dertilhørende spærring af flugtveje i
tilfælde af brand

2 - Søvangen

5 - Toveshøj



Træfældning
Der var stillet forslag om, at beboermødet besluttede at fæl-
de et træ ved 227. Principperne for fældning af træer blev
derfor drøftet. Dirigenten høstede taktfaldt bifald, da han
foreslog afgørelsen blev udsat til den kommende besigtigel-
se, og at grundlaget for besigtigelsen måtte være, at der skal
være lys i lejlighederne.

Valgene
Der var stor interesse for at stille op til afdelingsbestyrelsen,
hvilket lover godt for fremtiden.
Valget gav følgende resultat:
Rudolf Bay 49 stemmer, nyvalgt,
Lars Eg 49 » »
Elly Lindved 31 » 
Annette Hougaard 30 »
Helle Månson 21 » 1. suppleant
Jan W. Petersen 18 » 2. »

Simon Holse 17 » 3. »
Tinnie Birkholm 13 » 4. »
Jørgen Nielsen 4 » 5. »
Foruden de nævnte består afdelingsbestyrelsen nu af Edvin
Juhl, Niels Jensen og Merete Blicher.

Husdyrhold
Under eventuelt blev drøftet husdyrhold, og der blev klaget
over katte. Edvin Juhl oplyste, at dyreklubben dækker udgif-
ten med at få børns sandkasser dækkede.
Derefter kunne dirigenten takke af, og deltagerne kunne
nyde den gode mad.

LEDIGE HAVER
STADIG LEDIGE HAVER I PERSILLERÆKKEN PÅ HOLMSTRUP MARK

af Poul Erik Hansen

Det kan nås endnu. Kom og nyd naturen. Dyrk jeres egne
grøntsager.
Haveforeningen Persillerækken har ledige haver.
Persillerækken ligger på Holmstrup mark, ved stien mellem
Thorsbjerg og
Toveshøj / Jernaldervej og Edw. Rahrsvej.

Haverne er fra 50m2 til 300m2. Og koster 3kr. pr. m2 pr. år.
Haverne ligger ikke langt fra bjerget, søen og skoven.
Var det noget du/i kunne tænker jer, så kontakt Poul Erik
Hansen på tlf. 8624
3784 eller e-post peholmstrup@ofir.dk

NYT FRA GENBRUGSPLADSEN FOR HOLMSTRUP MARK
HENSTILLING TIL FORÆLDRE

af Kaj Kofoed

Her kommer en kraftig henstilling til forældre med børn.
Indskærp børnene på det kraftigste, at de ikke må gå ind i
containerne og rode! Der er igen fundet en pose med brugte
kanyler. Der ligger også træ med lange rustne søm og sma-
dret glas, så børnene kan komme grusomt til skade.

Og en anden ting, der også skal indskærpes, er, at »man«
skal lade være med at smadre glas og smide dem ud over
hele pladsen.
Der er flere hunde, der er kommet til skade ved at træde i
glasskår, og vi går nu den tid i møde, hvor også børnene
render i bare tær.

Der vil blive holdt øje – også fra beboernes side – med hvem
der hærger og misbruger genbrugspladsen, og misbrugerne
vil få en regning for oprydning på pladsen.

Jeg holder på pladsen i maj måned som følge af helbreds-
mæssige årsager, og jeg takker jer for et godt samarbejde
igennem årene, der er gået.

Sidst en oplysning til beboerne; skal I bruge forskellige ting
som støvsugerslanger, stik, forlængerledninger, hyldeknæg-
te mv. – så spørg!

NY VÆKST I HOLMSTRUP
BEBOERMØDET TYDEDE PÅ FORNYET INTERESSE FOR AFDELINGEN

af Jens Skriver

foto: Lars Eg

Hen ved 40 beboere havde sammen med repræsentanter for
foreningsbestyrelsen, driften og administrationen fundet vej
til det ordinære beboermøde i Holmstrup 7 april.
Aftenens dirigent Keld Albrechtsen havde held til at få
diskussionen af ret følsomme sager til at glide uden de helt
store udfald. Et tillægspunkt til dagsordenen var sendt to
dage for sent ud og kunne kun behandles, da ingen gjorde
indsigelse mod det. 
Inden mødet var udsendt en fyldig skriftlig beretning fra
Edvin Juhl om arbejdet i afdelingsbestyrelsen. Den blev
meget rost og bør læses af alle, der vil sætte sig grundigere
ind i, hvad der foregår i Holmstrup.

Beretningen
Det var også Edvin, der fremlagde den mundtlige beretning,
hvori han fremhævede nogle af punkterne. Indledningsvis
beklagede han, at der kun havde været fire medlemmer til-
bage i afdelingsbestyrelsen, så de tilbageblivende havde
måtte lade meget arbejde ligge og havde kun lavet det
arbejde, de kunne overkomme. Andet havde de ikke nået
eller ikke lavet godt nok. Blandt andet var dagsordenen ble-
vet sendt for sent ud.
Andre punkter, der blev nævnt, var Genbrugspladsen, der
fungerede udmærket, når der blev ført tilsyn med den, at
Holmstrup er kommet med i den almindelige beboerrådgiv-
ning, udskiftning af altandøre, træfældning, renovering af
selskabslokalet og arealerne dér udenfor. Græsset kommer
op til Skt. Hans, men der mangler fliser. Der er for nyligt
blevet omdelt et ajourført ordensreglement. 

Holmstrups varmemester, Mogens Jensen, bliver også var-
memester for afdeling 11, 12 og 19. Varmemesterkontoret i
Holmstrup bliver fælles, og der bliver fælles maskinpark,
hvilket alt i alt betyder besparelser.
En mere tung sag var, at energimålerne, der var installere
for nyligt, ikke alle fungerede, som de skulle. Det er i sidste
ende en sag mellem Siemens og Brabrand Boligforening.
Foreløbig var der indkøbt nye målere for 92.000 kr., som
afdelingen skulle betale. Afdelingsbestyrelsen havde rykket
for yderligere oplysninger, og Edvin beklagede meget, at det
ikke havde været muligt at få fyldestgørende oplysninger fra
teknisk afdeling.
Langt det største problem var imidlertid administrationen af
B-ordningen. Vi betaler alle 33 kr. pr. m2 om året til konto-
en, der ifølge loven egentlig kun må anvendes til vedlige-
holdelse af gulve og vægge. Afdelingsbestyrelsen havde
imidlertid gennem nogle år givet dispensation til, at midler-
ne blev anvendt til andet. Det var under forudsætning af, at
der er mindst et års indestående tilbage på kontoen, og lej-
ligheden fremtræder i vel vedligeholdt stand. En beboer,
Helle Due, havde klaget til beboerklagenævnet over den
måde, der blev givet dispensationer på. Derfor var en ny
sammenskrivning af reglerne blevet udsat. Helle Due for-
klarede, at hun havde overtaget en lejlighed, der var indret-
tet til en invalid og havde fået lov til at hæve af kontoen til
at indrette et nyt køkken. Da kontoen var tømt, kunne hun
ikke få tilladelse til at hæve yderligere. Hun klagede over,
hun ikke kunne få oplyst, hvilke regler, afgørelserne blev
truffet efter. Afdelingsbestyrelsen svarede, der var tale om
dispensationer. Derfor fandtes ingen regler. 
Flere appellerede til beboerne om at bakke op om arrange-
menterne som fastelavn, juletræ og sommerfester ved at
yde et arbejde som frivillige medhjælpere.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Herman Nielsen forelagde foreningsbestyrelsens beretning
og fremhævede kun enkelte punkter. Han høstede applaus
for sin fremlæggelse.

Regnskabet
Edvin fremlagde også  regnskabet. Han fremhævede bl.a., at
sorteringen på affaldspladsen var blevet effektiv, men det
var blevet dyrere, da der var kommet flere afgifter på skral-
det. En bogføringsfejl i administrationen vil medføre en
huslejestigning på 80 øre pr. m2 i 2006.
Regnskabet blev godkendt med overvældende flertal. Kun
ganske få undlod at stemme.
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I BRABRAND BOLIGFORENINGS FRITIDSFORENING

af Inga Andersen / Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Der indkaldes herved til generalforsamling i
Fritidsforeningen
torsdag, den 26. maj 2005 kl. 19.00
i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning

a Fritidsforeningens årsberetning til godkendelse
b Fritidsforeningens Aktivitetsstøttes årsberetning

til orientering
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse

a  Fritidsforeningen
b  Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte

4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af 1 parlamentarisk revisor og 1 revisorsuppleant
8, Orientering om:
– tanker i forbindelse med en sammenlægning af BBF &
FAS 
9. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændring
–  indsendt af bestyrelserne i BBF & FAS
§ 4  stk. 4. 
De indbetalte kontingenter deles med 2/3 til Fritidsforenin-
gen og 1/3 til Fritidsforeningens aktivitetsstøtte.
ændres til:
De indbetalte kontingenter deles med 3/4 til Fritidsforenin-
gen og 1/4  til Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte.

SOMMERGYMNASTIK, MOTION 
OG STAVGANG I INTERFEMINA 

MASSER AF MULIGHEDER FOR HYGGELIG MOTION

Sommergymnastik i maj og juni (6 gange pr. hold)
I Nordgårdhallen hver søndag – start 8. maj
Kl. 14-15 Gymnastik med Anne
Kl. 15-16 Yoga med Paula
Pris:
1 time per uge kr. 90,-
2 timer per uge kr. 150,-
Prøvetime kr. 20,-

Motion og stavgang maj og juni (8 uger - max. 15 pr. hold)
I motionslokalet på Gellerup Lokalcenter i stueetagen – instruktør
Lissi Jensen.
Mandag kl. 18.30-20.00  - start 2. maj
Onsdag kl. 18.30-20.00 – start 4. maj
1 gang pr. uge kr. 160,-
2 gange pr. uge kr. 300,-
Prøvetime kr. 25,-

Vil du vide mere, kan du henvende dig til foreningens formand Helle
Hansen 4071 8675.
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AKTIVITETER I AFDELING 3
MASSER AF AKTIVITETER I SKOVGÅRDSPARKENS AKTIVITETS FORENING - UNDERHUSET

af Jan P. Berthelsen

I de kommende numre af Skræppebladet vil der komme en
beskrivelse af de forskellige aktiviteter, som afdeling III til-
byder i Underhuset.
Det fulde navn er »Skovgårdsparkens Aktivitets Forening« -
»Underhuset«. 
Beliggenheden er Ingasvej 66 i kælderen, (ved siden af
damefrisøren og Brabrand Boligforenings varmesterkontor). 
Alle beboere i Skovgårdsparken har mulighed for at benytte
de forskellige aktiviteter, der sker i »Underhuset«. Her kan
nævnes Aerobic, Vinbrygning, Dart, Seniorbillard, Bordten-
nis og Bingo i vinterhalvåret. 
Nogle af aktiviteterne kræver et medlemskab og beskeden
kontingentbetaling. 
Den hyggelige bar er åben hver søndag formiddag fra kl.
10.00 - 12.00, her sælges øl og vand til rimelige priser, og
naboer/venner mødes til livlig debat om stort og småt. 
Søndag formiddag kan man også få diverse oplysninger om
tider og priser på de forskellige aktiviteter. 
Ud over beboeraktiviteter giver »Underhuset« også en hjæl-
pende hånd til diverse arrangementer arrangeret af de to
afdelingsbestyrelser, Brabrand Boligforenings afd. 3. og
AAB’s afd. 24.

3 - Skovgårdsparken

REFERAT FRA AFDELINGSMØDET
ØKONOMIEN SER GOD UD I AFDELINGEN

af Bent Jensen

Der var mødt omkring 60 beboere op til afdelingens ordi-
nære møde, hvor der var følgende punkter på programmet.

Årsberetning fra bestyrelsen
Årsregnskabet 2004 til godkendelse
Indkomne forslag

Vores formand fortalte om, hvad der var sket i afdelingen i
det forløbne år. Der var den store stormskade, hvor vi fik
stor hjælp fra boligforeningen. Den var der nogle kommen-
tarer til fra vores tidligere formand Flemming Andersen, der
fortalte, at de havde bygget taget op på samme måde igen,
så han kunne frygte, at ved en ny stor storm kunne vi risike-
re, at det samme ville ske igen. Han kunne ikke forstå,
at de ikke havde brugt en anden konstruktion. Aktivitetsud-
valget fortalte om de mange arrangementer, der vil foregå i
løbet af 2005. Det grønne udvalg skal også snart igang med
at få de sidste ting plantet; men venter på bedre vejr.

Til årsregnskabet var der nogle enkelte spørgsmål, som
vores udmærkede kasserer Gert svarede på, og som spørge-
ren var tilfreds med.  Økonomien ser godt ud – vi kører med
overskud, så regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Der var fra afdelingsbestyrelsen kommet nogle ændrings-
forslag til vores leveregler, som beboerne skulle tage stilling
til, og som blev vedtaget, undtaget et enkelt som berørte
vores gæsteværelser. Afdelingsbestyrelsen så gerne, at alle 4
blev gjort røgfrie og husdyrfrie; men der var et ændringsfor-
slag, som gik ud på, at på et enkelt af værelserne skulle det
være tilladt at ryge. Det kom så til afstemning og dette
ændringsforslag blev vedtaget med 49 stemmer for og kun
nogle få imod.
Derefter sluttede beboermødet, hvor formanden takkede for
god ro og orden under mødet.

22 - Sonnesgården

Brabrand Boligforenings

Fritidsforening



AKTIVITETERg

g

43
SKRÆPPEBLADET MAJ 2005

MAJ MÅNED I GELLERUP KIRKE
GUDSTJENSTER FOR ALLE ALDRE

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 Gel-
lerup 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 er gratis.

International gudstjeneste
og international aften
Fredag den 20. kl.17.00
Efter gudstjenesten er der fælles-
spisning 
Tilmelding til spisning på kirke-
kontoret tlf. 8625 1810 eller e-
post al@gellerupkirke.dk. 

Gellerup Kirkes mailliste
Tilmeld dig Gellerup Kirkes mail-
liste og få tilsendt et e-brev som
en påmindelse, når vi holder sogneaften, særgudstjenester
eller andre arrangementer i kirken.
Send en e-post til info@gellerupkirke.dk

NYT FRA GELLERUP PENSIONISTKLUB
LØVSPRINGSTUREN GÅR TIL ÅLBORG ZOO

af Svend Erik Sørensen

Onsdag den 4. maj kl. 14.00 
Banko spil husk brød til kaffen.

Onsdag den 18. maj kl. 8,30 
med afgang fra Bilioteket starter vores »Løvspringstur«
Den går i år til Ålborg Zoo. Vi spiser middag i Ålborg hal-
len. Derefter køre vi zoo, hvor man kan gå rundt og se på
dyrerne, og derefter er der kaffe i caféen i zoo. Derefter er
det så tid til vende næsen hjemefter.
P.S. Vi har jo som sædvanlig kaffe og rundstykker med, som
vi så nyder på en rasteplads på vej derop. Og som sædvan-
lig har vi bedt om godt vejr.
Det hele indklusiv indgang til zoo koster kun kr. 200,00 og
tilmelding senest onsdag den 4. maj til bankospillet.

Tilbage er kun fra hele bestyrelsen at ønske alle en rigtig
god sommer, og at alle er velbeholdne tilbage til bankospil-
let onsdag den 21 september.

KVINDERNES STORE SPORTSDAG
SØNDAG DEN 1. MAJ FRA KL. 12-16

af  Helle Hansen

Alle kvinder inviteres til en hyggelig, aktiv og sjov sportsdag
i Nordgårdhallen 

Fra 12.00 – 16.00: 
Aerobic
Gymnastik
Hi/low - dance
Power Yoga

Kom også og prøv at gå stavgang!

Idrætsraketten – dans for piger kl. 15-16 
For alle piger fra 8- 13 år (i hal 2)

Fra kl. 12-15 er DGI’s Legepatrulje i hallen med masser af
sjove aktiviteter for børn - så I kan lave gymnastik i fred
(drenge adgang indtil 8 år).

Husk at medbring kondisko og gymnastiktøj og eventuelt
en måtte 
Mulighed for at købe kaffe, te og kage - samt sodavand

Vi glæder os til at se jer alle
InterFemina og DGI-Århusegnens Idrætsraketten

AKTIVITETERg
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BANKOSPIL
I LILLERING FORSAMLINGSHUS PÅ LILLERINGVEJ NR. 47

af Bestyrelsen i Harlev banko og aktivitetsforening

Hver mandag fra kl. 17.00 og hvert kvarter indtil kl. 18.05
spiller vi minibanko: først 1 række så 2 rækker til sidst pla-
den fuld. Derefter spiller vi kortspil med først 4 kort vandret
eller lodret så 8 kort vandret  eller lodret og til sidst hele
kortet fuldt. Så går vi over til de almindelige tavler, hvor der
er 30 spil med først én række og dernæst  pladen fuld.
Når vi har spillet 15 spil, er der en pause, hvor man er vel-
kommen til at besøge vort lille cafeteria, hvor Vivi tager
pænt i mod jer. Man kan købe en lun ret samt smørrebrød,
øl, vand og andre lækkerier.
Vi gør også opmærksom på, at der også er plads til køre-
stolsbruger og der er også et røgfrit lokale til dem, der helst
vil det.

Alle er velkommen til vores hyggelige banko spil.

N.B. vil du vide mere, kan du kontakte 
Finn Quist på tlf. 2145 6760.



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 færdigheder. Vi har fri-
ske råvarer og friske medarbejde-
re. 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.

Madplan for maj 2005

Mandag 2 Kalkun i karry m/ris
Tirsdag 3 Stegt medister m/rødkål
Onsdag 4 Kogt skinke m/gemüse
Torsdag 5 Lukket
Fredag 6 Lukket

Mandag 9 Frikadeller m/rødkål
Tirsdag 10 Spaghetti Bolognese
Onsdag 11 Skovhuggerens livret
Torsdag 12 Boller i karry
Fredag 13 Ugens fiskeret

Mandag 16 Lukket
Tirsdag 17 Græsk farsbrød
Onsdag 18 Hakkebøf m/hasselbachkartoffel
Torsdag 19 Svensk pølseret
Fredag 20 Ribbensteg m/rødkål

Mandag 23 Stegt flæsk m/løgsovs
Tirsdag 24 Skipperlabskovs
Onsdag 25 Stegt medister m/rødkål
Torsdag 26 Spaghetti Bolognese
Fredag 27 Stegt kylling m/agurkesalat

Mandag 30 Forloren hare
Tirsdag 31 Lukket

Ret til ændringer forbeholdes

Ladens folkekøkken

GENERALFORSAMLING 
I ALLAN FISKERS VENNER

Der indkaldes til generalforsamling i »Støttefore-
ningen for Allan Fisker« 
onsdag den 25. maj kl. 17.00.

Hos formand Gundhild Weisberg, Udsigten 17,
8220 Brabrand.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Læs mere på www.allanfisker.dk

GENERALFORSAMLING 
GELLERUP FÆLLESRÅD

Der indkaldes hermed til generalforsamling i
»Gellerup Fællesråd« tirsdag den 17. maj kl. 19.00
i Beboerhuset Laden, Edwin Rahrs Vej 6b, 8220
Brabrand.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

CAFÉ VITA
Tlf. 86 25 95 99

MAJ Menu 2005:

Mandag den 2. maj, kl. 17.00:
Boller i karry, med ris & kartofler

Mandag den 9. maj, kl. 17.00:
Lasagne med salat & brød

Mandag den 23. maj, kl. 17.00:
Forloren hare med kartofler & surt

Mandag den 30. maj, kl. 17.00:
Kylling med bagt kartoffel & salat

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.

AFFALD OG SVINERI

HUSK at smide husholdningsaffald i skakterne,
og hvor disse er lukket, i containerne.
Luk poserne ordenligt, og lad IKKE affald ligge
ved cykelstativerne eller andre steder.
Duer, krager, katte og rotter roder i det og spreder
det; hvilket giver svineri i området  - det koster
penge til oprydning, som vi kommer til at betale
over huslejen.
Og børn, der leger ude, kan blive syge af at rode i
råddent mad.

Brabrand Boligforening
Gudrunsvej 10 A
8220 Brabrand
Tlf. 89 31 71 71

www.bbbo.dk

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

Torsdag kl. 9.30-18.00
Fredag 9.30-12.00
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SOMMERUDFLUGT
BRABRAND BOLIGFORENINGS FRITIDSFORENINGS TIL FAARUP SOMMERLAND OG TIVOLI FRIHEDEN

Udflugten går i år til Faarup Sommerland og
Tivoli Friheden og afholdes i år 

lørdag, den 11. juni 2005

Turene bliver arrangeret således, at der er buskørsel til Faar-
up Sommerland; men de medlemmer, der ønsker at besøge
Tivoli Friheden selv må sørge for transport.
Tivoli Friheden: Parken er åben fra 11.00 – 20.00 og Forly-
stelserne er åben fra 11.30 – 20.00.

Pris:
Der er enhedspris til begge forlystelser med kr. 70,00 pr.
deltager (børn under 3 år og h.h.v. 4 år  har gratis adgang).
Prisen til Friheden er inklusiv turbånd. OBS! turbånd 0 – 4
år. kr. 15,00

Billetsalg:
Hans Brogesparken afd. 1 , Søvangen afd. 2, Skovgårdspar-
ken afd. 3, Gellerupparken afd. 4, Toveshøj afd. 5,
Holmstrup afd .6, Drejergården afd. 8, Odinsgård afd. 11,
Thorsbjerg afd. 12,        Voldbækhave afd. 16, Højriisparken
afd. 17, Bronzealdervænget afd. 19,
Mandag, den 9. maj kl. 9.30 – 14.00
Tirsdag, den 10. maj kl. 9.30 – 14.00
Onsdag, den 11. maj kl. 9.30 – 14.00
Torsdag, den 12. maj kl. 9.30 -  18.00
Fredag, den 13. maj kl. 9.30 – 12.00
På Brabrand Boligforenings kontor, Gudrunsvej 10 A, 8220
Brabrand. 

I Hasselager – Hasselhøj afd. 7, Hasselengen afd. 15, Bau-
nevej afd. 21 samt Skovhøj afd. 23  & 24, og  Harlev -
Rødlundparken afd. 10, Borumtoften afd. 14 og Lyngby afd.
18 samt Sonnesgade afd. 22 foregår billetsalg hos varmeme-
steren -  i dennes kontortid fra den 9. - 13. maj.

Afgang:
afdeling tid Faarup sted
1 7.50 Udsigten v/ garagerne
2, 3, 4, & 5 8.00 City Vest -  P plads VEST 
6, 11, 12, & 19 7.50 Dagli’Brugsen, Holmstrup
7, 15, 21, 23, 24 7.30 Fælleshuset, Hasselhøj 203
8 7.40 v/selskabslokalet
10 7.30 Fælleshuset, Rødlundvej 8
14 7.30 Borumtoften 6
16 7.35 Mølleparken 27
17 7.40 Højriisparken, Truevej 46
18 7.45 Lyngbygaardsvej 37 B
22 7.40 Fælleshuset, Sonnesgade
Der køres hjem præcis kl. 17.00 

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 12. maj kl. 19

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i april var

»BIKINI«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

AMAR RALIB
Bentesvej 57, 2. tv

8220 Brabrand

CAMILLA SØMOD
Rødlundvej 48
8462 Harlev J

KHOA HUYNH
Bentesvej 9, 2. tv
8220 Brabrand

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

Tilmelding til Tivoli Friheden

navn:_______________________________

børn fra 4 år og voksne_________
børn under 4 år____

adresse:________________________________________
vedlagt kr.________

Tilmelding til FaarupSommerland

navn:________________________________

børn fra 3 år og voksne________
børn under 3 år____
kørestole antal________

adresse:_____________________________________
vedlagt kr.________

! ! ! ! ! ! ! !



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 / morconny@stofanet.dk

Afdeling 4, Gellerupparken:
Ingrid Jensen, tlf. 86 25 36 01 / ingridj@stofanet.dk

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

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            

FORENINGSBESTYRELSEN

Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90 / iec@post8.tele.dk

Henning Woller
Udsigten 82, tlf. 86 26 25 76 / woller@stofanet.dk

Morten Fich
Jernaldervej 229 A, 1. tv., tlf. 86 24 47 33

mfich@vip.cybercity.dk

Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22 / sresj@ft.dk

Søren Løkkegaard
Janesvej 9, 1. lejl. 1, tlf. 86 25 67 34

soerenloekkegaard@ofir.dk

Hartvig Vendelboe
Birgittevej 25, tlf. 86 25 36 45 / velbo@stofanet.dk

Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 23 95 79 45

herman.nielsen@stofanet.dk

INSPEKTØRER
Afdeling 1, 2, 3, 8, 16, 17 & 22:

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

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen

Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Afdeling 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19,
21, 23 & 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 / aarhus-brabrand@politi.dk

Mandag-fredag kl. 12.00-14.00
torsdag desuden kl. 16.00-17.30

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

Aktiviteter i maj

Søndag d. 1. kl. 12.00: Kvindernes Store Sportsdag side  42

Mandag d. 16. kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste Gellerup Kirke side  43

Tirsdag d. 17. kl. 19.00: Generalforsamling Gellerup Fællesråd side  21

Onsdag d. 18. kl. 08.30: Løvspringstur Gellerup Pensionistklub side  43

Fredag d. 20. kl. 17.00: International dag i Gellerup Kirke side  43

Onsdag d. 25. kl. 17.00: Generalforsamling Allan Fiskers Venner side  44

Torsdag d. 26. kl. 16.30: Småbørnsgudstjeneste Gellerup Kirke side  43

Torsdag d. 26. kl. 19.00: Generalforsamling Fritidsforeningen side  41

Lørdag d. 28. kl. 07.30: Udlfugt Nordtyskland side  37


