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Få en god oplevelse på den kommunale legeplads midt i Gellerupparken



Juni måned lægger ud med et bredt udbud af aktiviteter og ople-
velser for alle beboer i Gellerupparken og omegn, når der for
andet år i træk arrangeres Gellerup Kulturuge – denne gang inden
alle drager væk på sommerferie. 

Der er masser af forskellige spændende tilbud på kulturuge-pro-
grammet, som kan ses andet sted her i Skræppebladet. Og bor
man ikke lige i Gellerupområdet, så er man alligevel helt sikkert
velkommen til at kigge forbi og deltage i de aktiviteter, man synes
lyder interessant.

I år har endnu flere lokale aktører end sidste år vist interesse for at
deltage i kulturugen og for at være med til at tage ansvar for en
lang række aktiviteter –– enten alene eller i fællesskab med andre.
Alt sammen på fornem vis koordineret af naboskaber Lene Drøj-
dal, der som en edderkop har holdt styr på alle trådene i forbindel-
se med hele planlægningen af ugens program.

Ny på banen i dette års kulturuge er blandt andet Gellerup Idræts-
skole, som på blot et halvt år har udviklet sig til en stor succes med
næsten 100 6.-9. klasses elever, der har sagt ja til at bruge to timer
hver eftermiddag på at gå til idræt efter skoletid. Og også Nord-
gårdskolen er i år med i kulturugen med et stort lokalstøttet kunst-
projekt. Det handler om, at Nordgårdhallen får sin grimme grå
gavl mod syd pyntet op med et stort farverigt maleri inspireret af
H.C. Andersen-året. Det er borgerne, små og store, som sammen
med kunstneren Saeed Fadavi selv skal fremstille kunstværket i
løbet af kulturugen.

Når kulturugen er vel overstået, og sommerferien tager over, så er
endnu et stort program klar til at tage fat. Det sker, når »Sol og
Sommer i Gellerup« løber af stablen med masser af sjove og
spændende aktiviteter for børn og unge næsten hver dag i alle
skoleferiens syv uger. Her er der som sædvanlig både Store Lege-
dage og Gellerup Cup og grillaftner for hele familien på program-
met for alle dem, som ikke lige når langt væk på ferie fra Gellerup
hele sommeren.

Der er således igen lagt op til en fantastisk sommer i Gellerup,
som mange beboere forhåbentlig får en masse gode oplevelser ud
af. Man kan kun håbe, at den omkringliggende verden også får
øjne og ører op for de mange positiv ting, der foregår i området,
som ellers er mest kendt for at være en af Danmarks tre store
ghettoer, men alle de negative overskrifter, det fører med sig.
Et par overskrifter plukket fra en lokal gratisavis inden for de sidste
par uger tyder på, at der måske er nye tider allerede på vej: »Kri-
minaliteten i Gellerup styrtdykker« og »Foreningslivet blomstre i
Gellerup«.

God sommer til jer alle – hvad enten I bliver hjemme i »ghettoen«
eller rejser ud i verden.

Helle Hansen
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GELLERUP BIBLIOTEK UNDER UDVIKLING
DER ER IKKE KUN BØGER PÅ ET BIBLIOTEK I DAG

af Peter Kjellerup Hansen

foto Hans Grundsøe

Gellerup Bibliotek viser sine forbruge-
re, at her er man indstillet på at følge
med tiden og udvikle sig mod de man-
ge muligheder i krav til den enkeltes
ønsker og behov.

Professionel vagttjeneste
Ved indgangen til Gellerup Bibliotek
og på flere af bibliotekets ruder kan
man læse følgende på sedler: »Und-
skyld vi roder – Det bliver bedre«, og
den besøgende tror straks,  der er fuld-

stændig ufremkommeligt, hvor man
gerne vil ind og låne en bog eller læse
dagens avis. Det er dog ingenlunde
tilfældet. Bøgerne står stadig, som hid-
til, blot er reolerne blevet flyttet lidt
rundt. Unge mennesker sidder fast-
naglet til computerskærme i andægtig
ro, og så bemærker man som noget nyt
nogle reoler med udbud af videospille-
film, DVD’er og videospil på de mange
sprog, som præger boligområdet.
Ellers er der pænt, rent og roligt. Mel-
lem de besøgende og de mange reoler
går uniformerede rådhusbetjente rundt
og påser, at der ikke opstår for høj uro
mellem de besøgende, og det har sin
forklaring, som vi får fra bibliotekets
daglige leder Lone Hedelund. Hun
fortæller, at udover, at biblioteket er
fulgt med tiden efter brugernes ønsker,
så er den uro med hærværk og krimi-
nalitet i biblioteket, som var for 4-5 år

tilbage, forsvundet. Det skyldes, at fra
tidligere, hvor man købte sig til løsning
af problemerne ved etablering af vagt-
værn, er der kommet nye funktioner til
gennem samarbejde med de forskellige
kommunale institutioner. Det har givet
en vagttjeneste, som består af 7
uddannede rådhusbetjente, ansatte
under Kommunens ejendomsforvalt-
ning. Deres funktion dækker både
vagt- og servicetjenester.

Folkeinformation 
og Sundhedshus
Som noget nyt og anderledes fra tidli-
gere har biblioteket udvidet sin service
fra alene at handle om bøger og blade
til nu også at dække en integreret fol-
keinformation med betjening i sam-
menfald med biblioteksfunktionen.
Der er her 4 betjeningsstabe, som
samarbejder til berigelse for de borge-
re, som ikke er vante
med at komme på et
bibliotek, så netop
de oplever den støt-
te af social art, de
kan have behov for.
»Som supplement til
folkeinformation-
en«, fortæller Lone
Hedelund, »har vi
også fået  et sund-
hedshus i bibliote-
ket. Det betjenes af
sundhedsplejerske,
tandplejer og jorde-
moder og er fra at
have været et 2-
årsprojekt, nu fra
2005 blevet en permanent del af bibli-
oteksfunktionen. De, som kommer
her, er kvinder af forskellige nationali-
teter, og de møder som oftest op for at
drøfte og få råd om børn, mad, syg-
domme og velvære. Vi kan så træde
ind  med hjælp i form af bøger og
dokumentarfilm på video, foruden vi
understøtter med praktisk hjælp, og
vores indkøb af bøger og videofilm er
følgelig derefter. Endelig yder vi hjælp

til betjening af internettet for nye bru-
gere. Udover vi støtter med informati-
on gennem foredrag og diverse dialo-
gmøder, fokuserer vi meget på, hvor-
dan vi får fælles glæde af hinandens
ressourcer for eksempel ved at lytte. Vi
er meget opmærksomme på, hvad der
rører sig hos vore brugere.«

IT-Guideforening
»Som noget helt nyt«, fortsætter Lone
Hedelund, »har vi fået iværksat et IT-
kompetenceløft, som IT-Guidefor-
eningen står bag. Den består af med-
lemmer af alle nationaliteter. Vi har her
søgt, men endnu ikke fået svar fra
URBAN-projektet. Vores mål med et
sådant kompetenceløft er at give vores
voksne elever nogle skræddersyede til-
bud. Tanken hermed er så, at Guide-
foreningen skal skabe mulighed for
undervisning, hvor biblioteket så står

for det praktiske forløb. Det kan vi, for-
di vore undervisere har uddannelse i
voksenpædagogik. Men der fokuseres
ikke alene på undervisning, også kon-
fliktløsninger indgår som en del i
undervisningen. Målet med denne IT-
undervisning skulle meget gerne ende
med job for eleverne, og til virkelig-
gørelse af det mål er erhvervslivet
repræsenteret i styregruppen.

Lone Hedelund er bibliotekets daglige leder 
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Som helhed opfattes biblioteket af
muslimer som noget, der er andægtigt.
Ja de regner det nærmest for et helligt
sted. Men det skyldes sikkert også, at
et bibliotek, som de ser det, repræsen-
terer alsidigheden i deres opfattelse af
ordet ’demokrati’.«

Frivillige til højtlæsning
Hvordan kan I dække så mange forskellige
nationaliteters ønsker til et biblioteks vir-
ke?
»Jo«, fortsætter Lone Hedelund, »vi
lytter meget efter, hvad brugerne af
biblioteket ønsker, og især, hvad der
rører sig hos dem, og det køber vi
materialer ind efter. Det skulle så ger-
ne bidrage til en bedre integration, via
sprog og uddannelse frem til beskæfti-
gelse.«
Hvordan specifikt støtter I sprogindlærin-
gen?
»Vi har meget projektorienteret under-
visning, hvor vi afprøver forskellige
metoder. Det er såkaldte »Sprog-

kufferter«, der har fokus på temaun-
dervisning. Endelig stimulerer vi også
gennem fortællinger og generelle
oplysninger. Vi finder bl.a. bøger frem
og anvender dem til børnenes videre
udvikling sprogligt og forståligt. Ud af
det oplever vi også hurtigt en »læse-

hunger« hos børnene og de unge. De
hungrer efter mere viden, efter ople-
velser i litteraturen, som vi giver dem
via højtlæsning.«
Til sidstnævnte beder Lone Hedelund
særlig om hjælp fra frivillige, som vil
bruge et kvarter til en halv time på
højtlæsning for de små biblioteksbru-
gere. »Vi ønsker et korps af frivillige i
et antal af 20 som på skift vil komme
og læse højt for børnene, så de derved
gennem fortællingen, hvad enten det
er eventyr eller egne oplevelser, kan få
en oplevelse, der svarer til deres
niveau. Tanken hermed er, at det skal
skabe en større sprogstimulation hos
børnene. Så vi om føje år oplever, at
børnene låner og låner bøger i et væk.«

Uddannelse gerne  til jobs
»Som noget forholdsvis nyt«, fortsæt-
ter Lone Hedelund, »har vi fået et
’jobhjørne’ på biblioteket. Det er tan-
ken her, at de unge arbejdssøgende
kan få hjælp til at lave jobansøgninger,

eventuelt udarbej-
delse af CV og
sproglig formule-
ring, så de kan
sælge sig selv
bedst på arbejds-
markedet. Der er

kontakt via bibliotekets hjemmeside til
AF, og jobansøgerne har mulighed for
at låne telefonen frit til at reflektere på
stillingsannoncerne. Vi lærer dem også
at præsentere sig bedst muligt for at få
jobbet, og så lægger vi meget vægt på,
at de unge jobsøgere kan henvende sig
uden følelsen af blot at være et CPR-
nummer. Børnene skal gerne motive-
res til uafhængighed af de voksne ved
flere selvstændige arbejdsopgaver på
computeren, og dertil har vi behov for
flere computere til brug for undervis-
ningen. Alligevel er der, trods de man-
ge gode tilbud, vi kommer med, borge-
re som vælger os fra. Men jeg er over-
bevist om, at det er vejen frem, som vi
gør det nu. Det har vi allerede mærket
ved den opbakning, som har været fra
den politiske ledelse,« slutter Lone
Hedelund.
Jo, det kan godt være biblioteket skilter
med, at de roder, men det er så sande-
lig progressiv rod.
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UDSATTE UNGE I BOLIGOMRÅDET
MANGLENDE SAMMENHÆNG I INDSATSEN OVER FOR UNGE EFTER FOLKESKOLEN, 16-23 ÅR

af Anita Bergmann, Beboerrådgiver

Beboerrådgivningen møder mange
unge i aldersgruppen 16-23 år, der står
alene med mange problemer. De er
ofte færdige med folkeskolen. Færdige
på mange måder. De har ofte haft
meget fravær i skolen, mange skole-
skift og manglende opbakning hjem-
mefra. Dette har resulteret i, at de ikke
har nogen afgangseksamen og mang-
ler tro på, at de duer til noget, som har
med uddannelse at gøre. De vil ofte
gerne finde et arbejde hvor de kan tje-
ne sine egne penge og blive selvstæn-
dige. Men når man mangler eksa-
mensbeviser, et netværk inden for
arbejdsmarkedet og har svært for at
skrive en ansøgning, så er det meget
svært at finde et arbejde. Forældrene
har ofte ikke haft nogen tilknytning til
det danske arbejdsmarked og mangler
viden om det samfund, de lever i, og
om hvor man kan henvende sig.
Størrelsen på den gruppe unge, som
ofte betegnes som de »udsatte unge«,
udgør 15-20% af den samlede gruppe
unge. Tager man alene den gruppe,
som ikke gennemfører en ungdoms-
uddannelse, taler vi om 17% af en
ungdomsårgang (ref. fra Per Schultz
Jørgensen).
Disse unge udgør en risikogruppe, for-
di de er mere udsatte for at løbe ind i
vanskeligheder af en eller anden art.
For drengenes del, kan det ofte lede til
kriminalitet og misbrug, og for pigerne
leder det ofte til psykiske og somatiske
lidelser. Kendetegnet for disse unge er,
at de mangler selvværd og en tro på
fremtiden. Denne »sociale arv« føres
ofte videre til deres børn, da de ofte
danner familie tidligt. Dette bliver ofte
den eneste mulighed, de har for at få
en mening og sammenhæng i deres
liv.

Lavt selvværd
Når disse unge går ud af folkeskolen,
så er tilbudet som regel en eller anden
form for Produktionsskole. Ofte drop-
per de ud og fortsætter mønsteret med
stort fravær. 
Efter at de har fyldt 18 år skal de hen-
vende sig på Job Vest for at modtage

kontanthjælp. For at modtage denne
ydelse, skal de være i en eller anden
form for aktivering. Man forventer, at
de unge nu er »voksne« nok til at være
ansvarlige og klare sig selv. De skal
kunne møde til tiden, overholde afta-
ler, tilpasse sig de krav, der stilles, kun-
ne sætte mål for sig selv m.v. For unge,
der har visse ressourcer, socialt og
psykologisk, kan en sådan pres have
en god effekt, som gør, at de kommer i
gang på arbejdsmarkedet eller med
uddannelse. Men for de unge, som jeg
taler om, bliver aktiveringsoplevelsen
en fortsættelse af de negative oplevel-
ser, de allerede har, og deres selvværd
får lige et tryk nedad igen. Mange af
disse unge har selvmordstanker på
baggrund af en stor afmagtsfølelse. De
føler ikke, at der er nogen plads til dem
i dette samfund, og at de ikke duer til
noget som helst.

En stabil voksenkontakt
Hvad disse udsatte unge har brug for,
er en stabil voksenkontakt som følger
dem gennem systemet.
En kontakt der har tid til at lære dem
at kende, der kan etablere kontakt til
deres familie, som kan fungere som
vejleder mellem de forskellige tilbud,
som den unge forventes deltage i.
Alt for mange unge bliver tabt, når de
skal bevæge sig mellem de forskellige
sociale kontorer og de forskellige til-
bud. I henhold til Job Vest møder 40%
aldrig op i det tilbud, som de er henvist
til. Man kan så spørge sig, hvor de bli-
ver af. Vi møder nogle af dem i bebo-
errådgivningen.

Århus Kommune har ikke nogen
samordnet indsats over for disse unge.
De unge fra vores boligområde bliver
sendt mellem Ungdomsvejledningen,
Job Vest og modtagelsen ved
Arbejdsmarkedscenter Vest. Sagsbe-
handlerne de enkelte steder mangler
tid og ressourcer til at etablere en
ordentlig kontakt til disse unge. Ofte
mødes de med pegefingeren og skæld-
ud, som gør, at de helst undgår kon-

takt med socialforvaltningen så vidt
muligt

Kærlighed, krav og 
konsekvens
I Vejle Kommune har man lavet et så
kaldt »Modelkommuneprojekt«. Dette
er gået ud på at forsøge at samordne
de eksisterende ressourcer på
ungeområdet. I dette projekt er der sat
særligt fokus på overgange mellem de
forskellige tilbud. Man har udarbejdet
metoder, som gø,r at man ikke taber
den unge i disse overgange. Kende-
tegnende for disse metoder er kærlig-
hed, krav og konsekvens. Den vigtige
ingrediens er her kærligheden. Det vil
sige at der etableres en ordentlig relati-
on til den unge, der er præget af lige-
værdighed og af, at man tager den
unge alvorligt. Der skal være tid til at
lytte og arbejde helhedsorienteret. Der
laves en ordentlig undersøgelse i for-
bindelse med visitering, og man sam-
arbejder med den enkelte unges net-
værk.

I forbindelse med de seneste udmeld-
inger fra regeringen, så er en af deres
vigtigste målsætninger at få de unge i
uddannelse. Midlet til dette skulle
være økonomiske sanktioner. Dette
virker helt tosset for mig. For de unge,
som jeg er i kontakt til, vil det ikke
have nogen anden funktion, end at de
føler sig mere pressede og mislykkede,
end de er i forvejen. Der skal helt
andre strategier og ressourcer til, hvis
de udsatte unge ikke skal tabes på gul-
vet. 
Jeg vil anbefale alle, der arbejder med
unge i Århus Kommune, at læse pro-
jektbeskrivelsen fra Vejle.
Bogen er en udpræget praksisbeskri-
velse, der detaljeret beskrive,r hvad de
har gjort, hvorfor og hvilke resultater
der er opnået. Den hedder: »Virkelig-
heden virker, – fra udsat til værdsat«.
Den er skrevet af Lone Leth-Nissen og
kan i PDF-format hentes på adressen:
http://www.vejle.dk/page3598.asp
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NY BANK I VESTBYEN
FORPROJEKT SKAL GØDE JORDEN FOR EN FREMTIDIG »TIMEBANK«, DER HAR TIL FORMÅL 

AT SYNLIGGØRE DE MANGE UUDNYTTEDE MENNESKELIGE RESSOURCER I VESTBYEN

af Sebastian Adorján Dyhr

Under Urbanprojektet barsles der med
en »timebank« i vestbyen med inspira-
tion fra blandt andet England, hvor
man gennem et »timebank«-koncept
haft stort held med at engagere udsatte
grupper i frivilligt socialt arbejde. En-
gagementet har bidraget til at synlig-
gøre deres kompetencer – både over
for dem selv og over for omverdenen –
og har i mange tilfælde forbedret deres
muligheder for en mere fast tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet.
Det er blandt andet disse erfaringer,
der danner grundlaget for tankerne
bag en »timebank« i Vestbyen. Men
inden væggene kan rejses, skal funda-
mentet støbes. Med »Forprojekt til
Timebank i Urbanområdet« er det

meningen at gennemføre et analysear-
bejde, der skal skaffe den nødvendige
information og viden, som timebanken
senere kan etableres på grundlag af.

Ressourcer og barrierer
Analysearbejdet går blandt andet ud
på at skitsere de lokale ressourcer og
behov i forhold til de ydelser, der skal
kunne udveksles i timebanken. Men
også potentielle barrierer for projektets
gennemførelse er vigtige at få klarlagt.
Forprojektet er planlagt at løbe i fem
måneder, hvorefter selve etableringen
af timebanken – hvis den fornødne
finansiering tilvejebringes – forventes
at finde sted.

Allerede delvist støttet
Projektet har søgt om støtte frem til 1.
oktober 2005 og har allerede opnået
støtte ved Magistratens 3. afdeling
under Århus Kommune.
Samlet budgetomfang: 150.000 kroner.
Ansøgt støtte fra Urbanprogrammet:
75.000 kroner.

For yderligere information om »For-
projekt til Timebank i Urbanområdet«
kontakt Per Bach på tlf.: 2843 9262 eller
e-post: per@timebank.dk. For bag-
grundsinformation om projektet kan
man også læse på hjemmesiden:
www.timebank.dk.

LIDT STATISTIK
ANDELEN AF DANSKERE I GELLERUPOMRÅDET FALDER STADIG, MEN STIGER I ANDRE AFDELINGER

af Jens Skriver

På en tur rundt i Århus kommunes
statiske kontors hjemmeside kan fin-
des fordelingen af beboere af dansk og
udenlandsk herkomst i de forskellige
afdelinger af boligforeningerne. Der-
imod er det ikke længere muligt af den
vej at få oplyst udlændingenes her-
komstlande. 
Den seneste opgørelse fra 1/1 2005
viser, at danskernes andel i Gellerup-
parken stadig falder, mens det helt sto-
re dyk er sket for Toveshøjs vedkom-
mende, hvor danskernes andel er ved
at være lige så lav som i Gellerup. Til
gengæld er danskernes andel på
Holmstrup mark svagt stigende. Her
vises danskernes andel i en række
afdelinger med de tilsvarende tal fra
1/1 2001 i parentes.  I de andre afdel-
inger er der så få beboere af anden
herkomst end dansk, at det ikke er
værd at snakke om.

Danskernes andel i %:
Hans Brogesparken :             86,7 (92,7)
Søvangen:                               78,7 (82,4)
Skovgårdsparken:                  49,8 (57,5)
Gellerupparken:                     13,2 (17,4)
Toveshøj:                                 17,8 (28,7)
Holmstrup:                             72,0 (71,9)
Odinsgården:                         70,9 (69,5)
Thorsbjerg:                             73,9 (74,2)

Det kan også nævnes, at Bispehaven i
boligselskabet Præstehavn stadig har
en andel af danskere på 24,7%. Den
plejede en overgang ellers at have
samme beboersammensætning som
Toveshøj.

Herkomst
Herkomst er et lidt diffust begreb,
der anvendes af Århus Kommune.
For at betegnes som af dansk her-
komst skal mindst en af forældrene
have dansk statsborgerskab og være
født i Danmark.
Udenlandsk herkomst henfører til, at
begge forældre er udenlandske stats-
borgere eller født i udlandet.
Beboersammensætningen er også op-
gjort efter statsborgerskab. Den ser
noget anderledes ud, da mange af
udenlandsk herkomst er danske stas-
borgere.
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FORTSAT USIKKERHED OM GELLERUP BADETS DYBE BASSIN
GELLERUPBADETS VENNER HAR BRUG FOR LOKAL STØTTE I ARBEJDET FOR AT REDDE SPRINGBASSIN

af Helle Hansen

arkivfoto: Hans Grundsøe

For 4 år siden var mere end 4000 bor-
gere via deres underskrifter med at
redde Gellerup Badet fra at lukke.
Dengang blev støtteforeningen »Gel-
lerupbadets Venner« stiftet. Forening-
en kæmpede for at redde badet – og
det lykkedes. Badet blev overtaget af
Århus Kommune, som i dag har
ansvaret for den daglige drift. 
Nu er tiden imidlertid kommet, hvor
det er nødvendigt at gennemføre den
længe ventede renovering af Gellerup
Badet. Århus Kommune har afsat fem
millioner kroner til projektet; men det
rækker ikke til at få hele badet sat i
stand. Det betyder desværre – som
økonomien ser den i dag – at det fire
meter dybe springbassin vil blive luk-
ket i forbindelse med renoveringen,
som netop er igangsat  den 1. maj og
som forventes afsluttet 1. september
2005.

Støtteforeningen er stadig aktiv
Gellerupbadets Venner har i det for-
løbne år ikke været så aktiv udadtil i
lokalområdet. Opgaven med at skaffe
aktiviteter til badet er blevet neddros-

let, men den opgave løftes jo i dag
også i høj grad både af »Gellerupba-
dets Senior Svømmere/Motion« og
AGF Svømning/Gellerup som har til-
bud til både store og små i badet. 
Men »Gellerupbadets Venner« har sta-
dig sin berettigelse som fælles talerør
for alle brugerne i Gellerup Badet.
Bestyrelsen holder jævnligt møder med
chefen for Århus Kommunes svømme-
anlæg. Her bliver der orienteret om,
hvordan planerne ser ud for Gellerup
Badet. Og her er det desværre blevet
klart, at der økonomisk ikke er råd til
at renovere hele badet for de fem
millioner, kommunen har afsat. Det
dybe bassin vil derfor blive lukket.

Kigge andre muligheder 
Støtteforeningen Gellerupbadets Ven-
ner ønsker ikke, at det dybe bassin bli-
ver lukket, da det er et stort aktiv for
badet. Og foreningen er derfor med
AGF Svømnings formand Knud Jør-
gensen i spidsen gået i gang med at
undersøge forskellige støttemulighe-
der, som måske vil kunne redde bassi-
net. 

En af de muligheder, som undersøges,
er at lave Gellerup Badet til et lands-
center for kystlivredning. Her er Tryg-
fonden en af de store sponsorer, som
måske kunne tænkes at være med til at
hjælpe med at finansiere renoveringen
af det dybe bassin, som forventes at
komme til at koste godt 1,5 millioner
kroner.
Knud Jørgensen er samtidig på Gelle-
rupbadet Venners seneste generalfor-
samling indtrådt i bestyrelsen. Det
samme er Steen Bech Nielsen, der er
formand for »Gellerupbadets Senior
Svømmere/Motion« som repræsente-
rer godt 120 brugere af Gellerup Badet.

Brug for lokal opbakning
Gellerupbadets Venner vil fremover i
højere grad forsøge at komme i kon-
takt med alle brugere af badet. Det
gælder såvel dykkerklubber, brand-
væsnet og kampsportssvømmerne,
som institutioner og andre foreninger,
der benytter badet. Gellerupbadets
Venner vil tale medlemmernes interes-
se over for Århus Kommune. 
Medlemskab af Gellerupbadets Venner
vil fremover fortsat opnås både via en
forening eller som personligt medlem.
Så hvis du/din forening – eller du selv
– ønsker at bevare det dybe bassin i
Gellerup Badet – så meld jer ind i Gel-
lerupbadets Venner og støt forening-
ens arbejde!

Forenings/institutionsmedlemskab: 
100 kroner i 2005
Personligt medlemskab:
20 kroner i 2005

Vil du vide mere, kan du kontakte 
Gellerupbadets Venners formand: 
Marianne Kennild, 
Jettesvej 29, st. th, 8220 Brabrand, 
Tlf. 8625 8146/6032 5297
E-post: mjk.vandhund@stofanet.dk 
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GLOBAL CITY AARHUS
DE FIK ALDRIG CHANCEN FOR AT VISE DERES VÆRD I ET REELT ARBEJDE

af Sebastian Adorján Dyhr

De var tilknyttet et kommunalt job-
træningsprojekt, der skulle give flygt-
ninge og indvandrere arbejde i kom-
munen eller i privat regi, jobtilbudene
kom bare aldrig. Dette til trods for, at
gruppen og projektlederne var motive-
ret til det. Det gav anledning til en
drøm dem om at ændre på denne situ-
ation. Drømmen er mundet ud i et nyt
og spændende koncept, der skal skabe
arbejdspladser og samtidig give det
kommunale og private erhvervsliv
chancen for at rekrutterer fra projektet.

Med baggrund heri er en gruppe gået
sammen om at stable Global City
Arhus på benene, så det kan tages i
brug i forbindelse med den planlagte
landsudstilling i 2009. Foreløbigt er der
tale om at skaffe kontakter og økono-
misk grundlag derfor; men når det er
på plads, vil projektet kunne skabe nye

beskæftigelsesmuligheder for indvand-
rere og flygtninge i Århusområdet,
hvor der samtidig tages udgangspunkt
i de medtagede og tilegnede kompe-
tencer hos de mange uden arbejde.
Desuden ønsker man at stimulere en
erhvervsudvikling præget af nyskabel-
se, kreativitet og idérigdom inden for
de forskellige sektorer som turisme,
håndværk, kulturformidling og kom-
munikation med udgangspunkt i
mangfoldigheden og med betydelig
fokus på de identiteter, værdier og kul-
turarv de forskellige flygtninge og Ind-
vandrer repræsenterer. Derved også,
at bibringe opmærksomhed på histori-
en bag mangfoldigheden i byen.
Mangfoldigheden er derved selve in-
spirationen til Global City Aarhus.
Global City Aarhus er tænkt som et
formidlings- og oplevelsescenter, en
formidler på både det lokale såvel som

på det nationale og det internationale
niveau

Yderligere oplysninger kan fås, ved
henvendelse til:
Brian Sten Larsen, 3 F Århus Rymar-
ken 4, 8210 Århus V, tlf. nr. 2920 8185
eller Michael Abraha, Hasle Centervej
271, 1tv, 8210 Århus V, tlf. Nr. 2883
5692

GLOBUS1 ER HALLENS NAVN
INTERFEMINA VANDT NAVNEKONKURRENCE FOR MULTIAKTIVITETSCENTRET

af Sebastian Adorján Dyhr

Det blev den lokale kvindeidrætsfor-
ening InterFemina, der vandt navne-
konkurrencen for det nye Multiakti-
vitetscenter, som er ved at skyde op på
det grønne areal mellem Gudrunsvej
og Åby Ringvej.
Den store bygnings nye navn bliver
Globus1, som for den kvikke hurtigt
bliver udtalt som »Globussen« –
underforstået et sted som rummer hele
jorden.
Fritids- og Kulturforvaltningen, der
havde udskrevet navnekonkurrencen,
modtog mange spændende forslag til
navne til det nye halbyggeri. Det var et
navneudvalg med repræsentanter fra
foreninger og institutioner i lokalområ-
det, der sammen med rådmand Torben
Brandi og Fritids- og Kulturforvalt-

ningen og Globus1’s daglige leder
Søren Madsen udvalgte det nye navn.

Rådmand overrakt gave
Rådmand Torben Brandi mødte tors-
dag den 19. maj selv op på byggeplad-
sen for at overrække InterFemina en
gave for deres gode navneidé. 

Der var både tale og lykønskninger og
alle beundrede det nye byggeri, som
forventes af stå færdig i løbet af sep-
tember måned med indvielse en gang i
oktober.
Det var InterFeminas næstformand
Umaima Jammal og bestyrelsesmed-
lem og instruktør Lissi Jensen, der på
vegne af foreningen modtog gaven.
I dagens anledning var det lykkedes
Globus1-leder Søren Madsen at få fat i
nogle flotte balloner, der var påtrykt
globusser. Ballonerne vakte stor glæde
hos alle børnene, som var med deres
gymnastikmødre til overrækkelse af
prisen for bedste navn.
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TYCHO BRAHE
DANSK FORSKER STÅR SOM GRUNDLÆGGEREN AF MODERNE ASTRONOMI, 

SELV OM HAN IKKE HAVDE EN KIKKERT

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

Den danske adelsmand Tycho Brahe
(1546-1601) fremhæves som grund-
læggeren af moderne astronomi. Hvori
bestod egentlig hans store betydning?
Den bestod ganske kort fortalt i, at han
afviste muligheden for at udtale sig om
universets opbygning, før der forelå til-
strækkelige målinger at bygge på.

Ideerne skabes
Fra drengeårene af havde han interes-
seret sig brændende for astronomi, og
da han blev sendt på en dannelsesrejse
i Europa for at studere jura og statsvi-
denskab, brugte han i stedet tiden på
astronomi. Hans store gennembrud
kom, da han opdagede og beskrev en
såkaldt Stella nova i stjernebilledet
Cassiopeja. En stella nova er en udle-
vet stjerne, der eksploderer og derefter
fuser ud. Oldtidens dogme om, at uni-
verset er uforanderligt kunne han her-
med afvise. 
I Polen havde Copernicus fremført den
interessante teori, at solen var centrum
i vort solsystem, og at jorden sammen
med de andre planeter drejede rundt
herom. Selv om det var forbudte tan-
ker, vakte de stor interesse i datidens
forskningsmiljøer. Tycho Brahe konsta-
terede, at det copernicanske system var
mangelfuldt, fordi planeternes positio-
ner ikke passede med eksakte observa-
tioner. Tycho Brahe satte sig da som sit
livs mål at skaffe så nøjagtige observa-
tioner af himmelrummet som muligt.

I kongens tjeneste
Som alle datidens astronomer havde
han også et meget stort kendskab til
astrologi og så naturligvis også alkymi

(fremstilling af guld). Den danske kon-
ge Frederik II manglede en dygtig
astrolog til at lægge horoskoper og
foretage så gode stjernetydninger som
muligt. Han fik Tycho Brahe knyttet til
hoffet og gav ham næsten frie hænder
til at foretage de astronomiske obser-
vationer, han ville. Det betød, at han
fik øen Hven i Øresund som len og
måtte foretage astronomiske observati-
oner på kronens regning. Han kom
faktisk til at disponere over 1% af kro-
nens årlige indtægter. På Hven lod han
først opføre observatoriet Uranienborg,
der har udseende som et almindeligt
renæssanceslot. Senere kom Stjerne-
borg til. Det bestod af fem underjordi-
ske krypter dækket af kupler, så det var
muligt at foretage observationer uden
rystelser. På Hven havde Tycho Brahe
også et værksted, hvor han konstrue-
rede sine egne instrumenter. Udvikling
af gode instrumenter var alfa og omega
for ham. Han havde også et bogtryk-
keri med papirmølle, så resultaterne så
hurtigt som muligt kunne komme den
dannede offentlighed til gode. Til
gengæld havde han ingen kikkert. Kik-
kerten blev først opfundet 1608 og var
almindeligt gangbar året efter.

Tycho Brahes verdensbillede
Tycho Brahe afviste astronomiske
bestemmelser ud fra religion og sæd-
vane og udgav et stjernekatalog med
nøjagtige observationer af 777 stjerner,
ligesom han observerede og beskrev
en komet. Han kunne ikke umiddel-
bart godkende det copernicanske ver-
densbillede og forsøgte at opstille sit
eget, kaldet det tychonske. Her stillede
han Jorden i centrum, mens Månen og
Solen drejede udenom. Til gengæld
drejede alle andre himmellegemer
rundt om Solen. Problemet var, at han
ikke kunne finde ændringer i sigtelin-
jen til stjernerne. Han mente, at hvis
Jorden ikke var i centrum, måtte stjer-
nerne bevæge sig på himlen i små
ellipser. Sagt på en anden måde, det
var ikke muligt for ham at bestemme
stjernernes parallelakse. To gange om

året danner sigtelinjerne fra Solen til
henholdsvis Jorden og en stjerne en ret
vinkel. Det blev først muligt at måle

denne trekant i 1838 og dermed
bestemme afstanden til en stjerne.
Tycho Brahe faldt i unåde hos den nye
konge Christian IV og drog til Prag.
Her blev tyskeren Johannes Kepler
hans elev. Ved hjælp af Tycho Brahes
overleverede observationer var det mu-
ligt for ham endelig at bestemme vort
solsystems opbygning. Han konstate-
rede, at især planeten Marses bane er
elliptisk og så kunne observationerne
passe. 

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14

Tycho Brahe er stærkt oppe i
tiden. Der findes særdeles meget
om ham på internettet, og et mus-
eum for ham på Hven er netop
blevet indviet. Muligvis vender vi
tilbage til ham med flere oplys-
ninger.
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DIN HAVE I JUNI
NYT FRA KOLONIHAVEN SOMMERLYST  
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I kolonihaverne landet over er der nu
stor aktivitet, og det gælder selvfølgelig
også i haveforeningen Norringholm og
ikke mindst her i kolonihaven Som-
merlyst.
De første kartofler blev høstet i slut-
ningen af maj måned, det blev jo lidt
senere end normalt, det skyldes, at
vinteren trak lidt ud i år.
Vi plejer at tage de første kartofler til
Mors dag, eller omkring midten af maj
måned; men bedre sent en aldrig.

Nu kan vi jo atter nyde koloni-
haveejernes nationalret: stegt
flæsk med persillesovs, nyop-
gravede kartofler  og dertil ser-
veret en veltillavet rabarber-
kompot. Det var stadig natte-
frost hen i maj måned; men
det var ikke så meget, at afgrø-
derne tog skade deraf.
Jeg har nu endelig tilsået og
tilplantet køkkenhaven med de
mange forskelligartede grønt-
sager, som vi dyrker på vores
havelod.
I drivhuset er der plantet to-
mater og agurker, og  jeg vent-
er spændt på, hvordan de nye
sorter fra Amisfolket udvikler
sig. Det drejer sig om bøftoma-
ten Oxeheart Gigant, som er
en hjerteformet tomat. Fra Amisfolket
kommer også tomaten Pink Brandy-
wine. Den skulle være meget velsma-
gende og er velegnet på såvel friland
som i drivhus.
Foruden ovennævnte sorter har jeg
den økologiske tomat Potentat samt
forskellige cherytomater, blommeto-
mater samt bøftomaten Monteserat
Gigant, der kan få en vægt på 500
gram
Jeg har også agurken Cucumber Cry-
stal Lemon. den er gul og har form
som en citron.

I prydhaven har jeg i år flere nye sorter
af ipomoeaer.
Jeg har nu 15 forskellige, da jeg i år har
fået foræret frø af syv nye arter fra
mine norske haveveninde Rita Lunden
Drolsum. (hendes hjemmeside, hvis du
har lyst til at kigge på den er:
homefree.freewave.no/~s097745/)
I udestuen er der i år  flere nye planter
blandt andet Canaer og den meget
spændende Streptocarpus. 

Tomater og agurk på terrasse
og altan
Både tomater og skoleagurker kan
med held dyrkes på beskyttede terras-
ser og altaner. 
Man kan vælge at anvende kapilarsy-
stemet, det vil sige en vandbeholder,
hvorpå man lægger en plantesæk som
dyrkningsmedium. Denne metode har
den fordel, at man ikke er så afhængig
af pasningen. Blot skal kasserne være
fyldt op med gødningsvand fra starten,
da planternes rødder så automatisk
følger med ned i kapilarkassen, når de
forbruger vandet.

Men man kan også vælge at dyrke i
store krukker eller kasser. Opbygning
af kasser samt jordblanding med mere
har jeg tidligere omtalt i martsnumme-
ret.
Hvis du/I får lyst til at prøve med dette
sjove projekt skal I huske nedennævn-
te

Dyrkningsregler
For tomater gælder den regel, at man
fjerner alle sideskud og kun bevarer fra

4 til 5 blomster/frugtklaser,
hvorefter man skærer toppen
af planterne.
Når det drejer sig om de
såkaldte skoleagurker, som jeg
har haft meget held med på
beskyttet plads på friland, la-
der man de første tre stamme-
agurker sidde. De næste tre
fjernes, så lader man de næste
tre være. Sådan forsætter man.
På sideskuddene lader man de
to første agurker være, hvoref-
ter man med en rent snit fjer-
ner resten af sideskuddet. 

Jeg vil hermed ønske jer alle
en god sommer 

Jeg vil endnu en gang gøre
opmærksom at I/du altid kan

kigge ind på www.Ipomoea.dk  og her
finde gode og nyttige oplysninger, stil-
le spørgsmål eller søge på spændende
havelink .

Husk!  
Vi er fem kolonihaveejere som åbner
vores haver for besøgende i juni.
Foreløbig dato er torsdag den 17 juni
fra klokken 10.00 til klokken 17.00

Der vil komme nærmere herom i dags-
og ugepressen.
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IDÉER UDTRYKT I KUNST
FOR KAREN LOMHOLT KLEJSTRUP VISER KUNST FØLELSER FRA HELE REGISTRET

af Jens Skriver

foto: Lars Eg

Karen Lomholt Klejstrup i Holmstrup
har flere karrierer bag sig; men kunst
er kommet til at fylde mere og mere.

Boreplatform
Hun er oprindelig udlært som skibs-
kok hos A.P. Møller på boreplatformen
Endeavour, og her blev hun også ansat
efter endt uddannelse som første
kvinde vel at mærke. Så begyndte hel-
bredet at skrante, og hun arbejdede et
år som pædagogmedhjælper.

Kunstens betydning 
For et halv snes år siden kastede hun
sig for alvor over kunsten og arbejder
med den i den udstrækning, helbredet

tillader det. Hun har gået et år på
Kunst- og Håndværkskolen i Sønder-
jylland, der er forskole for kunstakade-
miet.
»Kunst er fascinerende«, siger hun,
»fordi man anvender hele følelsesregi-
stret både som beskuer og udøver«, og
fortsætter, »man kan ikke tvinge sig til
at male, så bliver det ikke ret godt«.
Bag alle billederne ligger der en idé.
»Men idéen bag ved er her og nu. Den
kommer bare. Den kan også komme
fra en bog«, fortæller Karen.

Billederne
Hun udtrykker sig gennem alle former
for billedkunst, men er især glad for

collager og meget inspireret af kubis-
me. Kubismen har opgivet enhver tan-
ke om naturalisme, og lader kunstvær-
ket tale i sig selv ved hjælp af geome-
triske figurer og farver.
For Karen er det vigtigt at have balance
i billederne.
Hun har solgt mange af sine billeder til
gode priser, men der hænger stadig et
udvalg i lejligheden. Mange af billeder-
ne ligner oliemalerier, »men«, siger
Karen, »jeg bruger det allerbedste
akryl. Det skulle være lige så godt som
olie og kunne holde i mange år. Det er
i hvert fald mere miljøvenligt«.

Motiver
Et billede forestiller to overskårne
ansigter, der er misundelige på hin-
anden, og dog er der lys i billedet. En
collage viser to misundelige kvinder.
Den ene er lige »sprunget ud«. 
Et andet viser surrealistiske sprælle-
mænd. De er inspirerede af en kunst-
ner i Christiania. 
Hun har heller ikke noget imod at eks-
perimentere. Således er et billede lavet
i regnvejr, og regnen har fået lov til at
løbe.
»Oprindelse« er bygget op omkring en

blyantstegning af et fosters allerførste
udvikling. »Det kan dufte og smage
lidt af livet«, siger Karen.
Naivistiske motiver er her også. Et
viser det mandlige kvindelige dyriske.
Et andet er et »gak« billede, som viser
et musikinstrument, der ikke kan spil-
les på, og en stol, der ikke kan stå.
Hun har også brugt håndlavet papir,
og en gang imellem bruger hun også
vandfarve.
Hendes fritidsinteresse er at køre på
sin røde motorcykel.
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KVINDERNE FIK SVED PÅ PANDEN
SPORTSDAG FOR KVINDER I GELLERUP BLEV EN STOR SUCCES

tekst og foto: Helle Hansen

1. maj stod i motionens tegn for kvind-
erne i Gellerup, som hele eftermiddag-
en blev inviteret til at deltage i InterFe-
minas og DGI-Århusegnens Sportsdag
for kvinder, der fandt sted i Nordgård-
hallen.

Fire timer med forskellige former for
gymnastik stod på programmet. Inter-
Feminas populære instruktør, Anne
Lyager tog sig af de først tre timer.
Først en time med hi/low, en time med
thyra-band (latexbånd) og derefter en
times gymnastik med svingserier.
Klokken tre tog Paula over med en
times afsluttende yoga. 
For de kvinder, der havde lyst til at
komme ud i det gode vejr, var der i
løbet af eftermiddagen to instruktioner
i stavgang under kyndig vejledning fra
DGI-instruktøren Inger Christiansen.
Begge gange nåede kvinderne helt ned
til Brabrandsøen med deres vandresta-
ve.

DGI’s legepatrulje
Samtidig med. at kvinderne lavede
gymnastik i den en side af Nord-
gårdhallen, så var der masser af sjove
legeaktiviteter for alle børn i den
anden side af hallen. Her var DGI’s
Legepatrujen på besøg med en masse
af deres spændende legeredskaber, og

her deltog børn fra fire til 14 år i legen
hele eftermiddagen.

Danseraket gav opvisning
Kvindeidrætsdagen sluttede med, at
pigegymnastikholdet Danseraketten,

der er for piger mellem 8 og 13 år, gav
en flot opvisning. Her viste de et lille
udpluk af de danse, som de øver sig på
hver søndag eftermiddag under kyndig
instruktion af Anne Lyager. 

Det var første gang, at pigerne prøvede
at opvise, og det så rigtig flot ud, når
de 20 piger i formation dansede hen
over gulvet til rytmerne af Nik & Jay.

Sommergymnastik i 
InterFemina
Interesserede, som har lyst til at prøve
en gymnastiktime, kan lige nå det
inden sommerferien. Der er to træ-
ningssøndage tilbage inden ferien.
Klokken 14-15 er det gymnastik med
Anne Lyager, mens der fra klokken 15-
16 er yoga med Paula. Det koster 20
kroner for en prøvetime.
InterFeminas stavgang og motion i
Gellerup Lokalcentret fortsætter hele
juni måned med instruktør Lissi
Jensen.
Mandag er der stavgang fra 18.30-
20.00 afgang fra Lokalcentret Gellerup.
Onsdag er der motion med motions-
maskiner fra 18.30-20.00 i Lokalcentret
Gellerup. Ved begge aktiviteter er det
muligt at få en prøvetime for 25 kroner.
Mens det koster 75 kroner at deltage
resten af juni måned.

Yderligere spørgsmål kontakt Helle
Hansen – 4071 8675
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FÆLLESRÅD OP AD BAKKEN
SMÅT MED INTERESSEN FOR GELLERUP FÆLLESRÅD. NYE ANSIGTER OG NY FORMAND 

Af Sebastian Adorján Dyhr

Gellerup Fællesråd har netop overstået
sin årlige generalforsamling. Og den
siddende bestyrelse må igen i år kon-
statere at den lokale interesse for at
være med til at præge fællesrådet er
meget ringe. Kun en håndfuld repræ-
sentanter fra lokalområdet mødte op til
generalforsamlingen, som blev gen-
nemført på knap en halv time.
Her fortalte bestyrelsen om det for-
gangne års arbejde. Den oplyste blandt
andet om det samarbejde, som er ind-
ledt med Brabrand Fællesråd. Et sam-
arbejde, der handler om at løse flere
opgaver i fællesskab – i første omgang
inden for trafikområdet; men senere
måske også på miljø-, kultur- og fri-
tidsområdet.
De to fællesråd samarbejder blandt
andet om at arrangere et temamøde i
forbindelse med Gellerup Kulturuge,
som Gellerup Fællesråd oprindelig er
initiativtager til og stadig medarrangør
af. Temamødet holdes onsdag den 8.
juni kl. 19.00 i Livsværkstederne i City
Vest. Her lægges der op til en diskus-
sion af fremtidens fælles arbejdsopga-
ver for de to fællesråd.

Nye ansigter og ny formand 
Trods det ringe fremmøde lykkedes det
at få valgt en fuld bestyrelse til Gelle-
rup Fællesråd. Nyvalgt blev Carl Mar-

cussen fra Socialdemokratiet i Bra-
brand sammen med Walid Mahmoud,
der repræsenterede Gellerupparkens
afdelingsbestyrelse. Derudover var der
genvalg til både sekretæren Susanne
Petersen og Kirsten Jacobsen, der det
seneste halve år har været formand for
fællesrådet.
På det efterfølgende konstituerende
møde trak Kirsten Jacobsen sig tilbage
som formand for at fortsætte som
menigt medlem af bestyrelsen. For-
mandsposten overlod hun til Helle
Hansen, der har siddet i Gellerup Fæl-
lesråd i tre år. Helle Hansen sidder
både i Gellerupparkens afdelingsbesty-
relse og desuden i Skræppebladets
redaktion – og så har hun de seneste
tre år repræsenteret Gellerup Fællesråd
i Urbanprogrammets beslutningsud-
valg. 
Som ny næstformand valgtes Walid
Mahmoud, der afløser Palle Fahlberg,
der fortsætter som menigt medlem.
Syvende medlem af fællesrådets besty-
relse er kassereren Conny Jepsen, fra
Skovgårdsparkens afdelingsbestyrelse
– hun var ikke på valg i år.  

Mere information og 
borgerinddragelse
Der venter bestyrelsen for Gellerup
Fællesråd et stort arbejde med at få

lokalområdet gjort opmærksom på og
engageret i at bruge det lokale fælles
talerør. 
»Det er op ad bakken, fordi vi nærmest
starter helt fra bunden,« siger den nye
formand, Helle Hansen, som ikke læg-
ger skjul på, at det bliver nødvendigt at
arbejde tæt sammen med Brabrand
Fællesråd, hvis der skal puttes ny ener-
gi ind i fællesrådet.
»Vi var tidligere i god kontakt i for-
bindelse med udvidelsen af Edwin
Rahrs Vej, og jeg tror på, at vi bliver
nødt til at arbejde tæt sammen, hvis
ikke Gellerup Fællesråd bare skal ende
som en underlig blindtarm på Bra-
brand Boligforenings tre store afdel-
inger i Gellerupområdet,« siger Helle
Hansen, der slår fast, at mere informa-
tion til alle borgerne i Brabrand/Gelle-
rup fra områdets to fællesråd skal være
med til at ruske op i borgerne.
»Vi er allerede godt i gang med et
samarbejde om en fælles hjemmeside
– og i forhold til tiden efter Urban, del-
tager begge fællesråd lige nu også i
nogle spændende møder sammen med
Herredsvang og Hasle Fællesråd, oply-
ser Helle Hansen.

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside 

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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FORÅRSFORNEMMELSER I GELLERUP
SMÅ GEDEKID OG TRE SORTE LAM SKABER LIV OG GLÆDE PÅ LEGEPLADSEN I GELLERUP

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe

Det er næsten den rene bondegårdsro-
mantik, man kan opleve midt i Gelle-
rupparken, hvor den kommunale lege-
plads her i foråret både har fået tre
gedekid og tre sorte lam i deres stalde.
De små sorte lam er efterhånden snart
et par måneder gamle, og de bevæger
sig næsten scenevant rundt i den store
fold, hvor glade børn står langs ræk-
værket og lokker med grønne grene og
saftige grønne græstotter. 
Og de tre små gedekid på godt fire
uger springer og hopper omkring i
deres lille fold, hvor den store sten bli-
ver besteget igen og igen, så tankerne
helt bliver bragt hen på bjerggeder.
Ken Otto, Fadi og Chresten, der er
ansatte på legepladsen, har masser af
gode oplevelser med både børn og
voksne, som kigger forbi for at stå og
kigge på legepladsens små nye beboe-
re. Og alle dyrene er langsomt ved at
vænne sig til den store opmærksom-
hed, så det er muligt for både store og
små at komme helt tæt på og nusse og
pusse. Så har du en time til overs, så
læg vejen forbi Legepladsen midt i
Gellerup og få dig en rigtig dejlig og
hyggelig oplevelse. Der er i øvirgt også
både høns og kaniner på Legepladsen.



SAMTALE – SAMARBEJDE – SAMVÆR
25 FRIVILLIGE FRA FORSKELLIGE BOLIGOMRÅDER I ÅRHUS PÅ WEEK-END KURSUS I SKÆRING

af Lise Poulsen og Lise Reinholdt, FIB konsulenter

Der var så dejligt ude på landet…
Sådan starter et af H.C. Andersens
eventyr. Og det er også en meget pas-
sende indledning til fortællingen om
FIBs weekend i Skæring den 9. og 10.
april. En weekend, der også kom til at
stå lidt i eventyrdigterens tegn på
grund af hans netop overståede runde
fødselsdag.
Der var nemlig så dejligt ude i
Skæring. De grønne plæner foran
Kommunens Feriecenter gik lige ned

til sandstranden, hvor de små bølger
klukkede dovent og prøvede at få mus-
lingeskallerne med sig ud i havet. Her
duftede af salt og tang og nyudsprun-
get løv, og over det hele skinnede
forårssolen blidt og forsigtigt, da kur-
susdeltagere sidst på formiddagen steg
ud af bus nr. 56 og som en slange
bevægede sig op mod bygningerne. En
enkelt havde taget cyklen, og var end-
da kommet før de andre. 
Så var vi her. 25 aktive beboere fra fem
forskellige boligområder i Århus, alle
involveret i en eller flere former for fri-
tidsaktiviteter i deres boligområde. En
guldgrube af erfaringer og gode idéer.

Det er femte gang, FIB arrangerer en
sådan tema-weekend for de frivillige
på tværs af boligområderne, altså et lil-
le jubilæum af en slags. 
Weekendens tema var »Samtale –
Samarbejde – Samvær«, og efter froko-
sten tog vi fat på undervisningen.

At gøre fælles sag
Jes Jørgensen er til daglig pædagogisk
Konsulent fra Århus Kommunes fri-
tids- og Kulturforvaltning. Og denne

eftermiddag havde han fået til opgave
at gøre os klogere på, hvordan man
kunne få samarbejdet i en gruppe til at
fungere, hvordan man kunne håndtere
de konflikter, der opstod, og hvordan
tilsyneladende besværlig forskellighed
kunne bruges som en styrke. De teore-
tiske oplæg blev brudt af en praktisk
samarbejdsøvelse ude i det fri, hvor
hvert hold fik udleveret et langt reb, og
skulle slå en knude på midten af det
uden at tale sammen. Det var ikke
kedeligt ! Til sidst havde alle mulighed
for at teste sig selv og deres funktion i
en gruppe i »Belbins grupperolletest«,
og langt de fleste benyttede sig af til-
budet.

Idéer til kommende 
FIB-aktiviteter
Efter Jes Jørgensens work-shop brugte
vi en time til at diskutere, hvilke for-
mer for kurser og andre tilbud de frivil-
lige i boligområderne har mest behov
for, og hvilke samarbejdsmuligheder
og projekter FIB skal prioritere. Der var
blandt andet ønsker om  kurser i sam-
arbejde, formidling, konflikthåndte-
ring, at få flere frivillige med i arbejdet,
personlig udvikling, fundraising, osv.
Vi fik som arrangører mange gode
idéer at arbejde videre med.

H.C. Andersen - aften
Så diskede husets madmor igen op
med et dejligt måltid, der blev efter-
fulgt af en underholdende H.C.Ander-
sen-aften med oplæsning, dukketeater,
digte, lege og en eventyr-quiz til de
kloge hoveder. Vi vil nok alle sent
glemme Johannes fra Trige fungere
som multi-bevægelsesmaskine og få
en hel gruppe til at gøre det samme.
Efter alle de underholdende indslag
var der varmet godt op til almindeligt
socialt samvær, og lysten til at fortælle
og diskutere erfaringer fra de forskelli-
ge boligområder var stor. Det blev
sent, - ja for nogle endda meget sent,
før hovedet kunne falde til hvile på de
duftende rene pudevår og nyde at en
fjer ikke altid forvandler sig til fem
høns.

Hvordan bliver vi gode til at
være uenige ?
Selv om det var blevet sent var alle fri-
ske og parate til søndagens undervis-
ning i »hvordan bliver vi bedre til at
være uenige ?«  Efter et oplæg af Lise
Poulsen om roller og kommunikation i
et gruppearbejde, blev deltagerne ind-
delt i tre hold. En fra hvert hold skulle
være observatør. De øvrige gik over i et
grupperum, og her fik de udleveret en
historie om problemer i et boligområde
omkring benyttelsen af et beboerhus.
Problemerne skulle løses på et møde.
Rollerne blev fordelt, - bestyrelsesfor-
mand, husmand, idérige beboere etc.
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etc. Men samtidig med denne rollefor-
deling fik hver deltagerne tildelt en
»hat«, som kun personen selv kendte.
Hatten bestemte den »type« person,
man var i samarbejdet, - f.eks: den
vanskelige og bekymrede, den optimi-
stiske, den der hele tiden vil inddrage
fakta og kensgerninger etc.
Mødet gik i gang og kort efter kom
observatøren ind af døren. Observatø-
ren kendte ikke mødets emne eller rol-
lefordelingen, men skulle blot med
åbne øjne iagttage, hvad der skete, og
bagefter beskrive mødets forløb og
deltagernes evne til at nå frem til en
fælles løsning.
Det blev tre meget spændende, høj-
tråbende og lærerige gruppearbejder.
Ikke mindst observatørernes iagttagel-
ser var spændende og åbnede for en
lang debat, som vi desværre blev nødt
til at afkorte for at nå resten af pro-
grammet.

Evaluering
Efter en kort evaluering skiltes vi, dog
blot for en tid, for ligesom ved de tidli-
gere weekend-kurser bliver der afholdt
et opfølgningsmøde cirka en måned
efter weekenden.

Alle deltagerne gav udtryk for stor
begejstring for kurset. Der var en åben
og god stemning lige fra starten, der
blev arbejdet intenst og engageret med
emnerne og lysten til at snakke med
hinanden på kryds og tværs var stor.
Alle gav udtryk for, at de nu drog hjem
med ny energi og ny inspiration. Og
sådan skal det også være. 
Til hverdag giver de frivillige en masse
til andre. Der skal engang imellem
være tid til at få tanket lidt op, få nye
idéer, ny inspiration og mødes med fri-
villige fra andre boligområder. 
For os, der har arrangeret kurset, var
forløbet i Skæring endnu en bekræftel-
se på den store interesse, der er blandt
de frivillige i det boligsociale arbejde,
for at mødes på tværs og deltage i for-
skellige former for kurser og tema-
dage. Der er for få af den slags tilbud.
Vi glæder os til at komme i gang med
de næste arrangementer i FIB-regi,
som blandt andet er en tema-aften for
frivillige, der arbejder med børn og
unge. Ellers har vi i FIB travlt med kon-
sulentopgaver for enkeltprojekter i de
forskellige boligområder.

Fakta om FIB
»Frivillige i Boligområderne«
FIB har som formål at give tilbud om
kurser, netværksdannelse, inspiration
og kompetenceudvikling for de frivil-
lige i det boligsociale arbejde i Århus.
Vi laver således generelle tilbud på
tværs af boligområderne, men også
gerne skræddersyede tilbud til det
enkelte boligområde eller det enkelte
projekt.

FIB har i 2005 to ansatte konsulenter
– Lise Poulsen og Lise Reinholdt, der
begge i mange år har arbejdet som
aktivitetsmedarbejdere i henholdsvis
Vorrevangen/Lindholmparken og Tri-
geparken.
Har du ønsker eller gode idéer, så
kontakt os:

FIB
Lise Poulsen og Lise Reinholdt,
Tousvej 25, 8230 Åbyhøj.

Tlf. 26 25 47 20
e-post: lise@FIB-aarhus.dk

OPLEVELSER FRA EN FIB-WEEK-END
FIB-arrangementer eller tilbud vil give inspiration, ny viden og ikke mindst nye kontakter

af Joan Soelberg, beboer i Herredsvang

FIB afholdt kursus i april med temaet
»Samtale – Samarbejde – Samvær«.
Jeg kendte intet til FIB, så det var helt
tilfældigt, jeg hørte om kurset. Med
stor nysgerrighed og entusiasme drog
jeg af stede til Skæring. Endelig skete
der noget for folk, der laver frivilligt
arbejde.
Vi var ca. 25 mennesker fra forskellige
boligområder, så der var rig mulighed
for at lære nye at kende samt høre om,
hvad der foregår i deres boligområde. 
Kurset indeholdt oplæg over temaet
samt samarbejdsopgaver og rollespil.
Hvornår bruges hjernen og hvornår
hjertet, når vi argumenterer? Er vi
gode til at være uenige? Hvem be-
stemmer, og hvordan bliver beslu-

tninger taget? Bevidst og ubevidst
kompetence. Den slags spørgsmål har
vi alle brug for at arbejde med engang
imellem – både i boligforeninger og i
det private. Det er næsten som at gå til
psykolog. Man kommer til at grine af
sig selv. Især rollespillet gav meget lat-
ter.
Man kan altid diskutere, hvor meget
man lærer. Men jeg tror, at vi har mere
med hjem, end vi er bevidste om.
Der var selvfølgelig også tid til hygge.
Lørdag aften underholdt FIB-Lise’rne
med H. C. Andersen. Og derefter var
der almindelig hygge. Nogen hyggede
meget længe. Men alle var selvfølgelig
friske næste morgen.

Jeg glæder mig til at møde folk igen på
evalueringsmødet den 9. maj. Det vil
være godt, hvis vi kan få samarbejde i
gang mellem boligområderne. Det kan
selvfølgelig være svært, hvis/når vi har
samarbejdsproblemer i eget boligom-
råde. Men har kan vi gøre brug af FIB,
der er uafhængig af det etablerede
system i vores boligforeninger.
FIB-arrangementer eller tilbud vil give
inspiration, ny viden og ikke mindst
nye kontakter. Kendskabet til FIB skal
udbredes i vores boligområder. Lise og
Lise fra FIB kan gøre deres i blandt
andet områdebladene, og vi kan snak-
ke med folk i vores boligområde.
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GRUNDLOVEN AF 5. JUNI 1849
I ANLEDNING AF GRUNDLOVSDAG D. 5/6 ER HER LIDT HISTORIE OM GRUNDLOVEN

af Lise Ledet, Naboskaber

Indtil 1849 bestemte kongen stort set
alt om statens og samfundets forhold.
Men det var folket utilfreds med. Util-
fredsheden udmøntede sig i et krav om
at være med til at bestemme. Heldigvis
var kongen positiv over for det, og
overgangen til folkestyre gik uden alt
for store slagsmål. I mange lande i
Europa endte samme krav med bor-
gerkrig.

Magtens tre-deling
Kongen var stadig en central person;
men havde ikke mere magten alene.
Kongens hidtidige magt blev delt i 3
dele: en lovgivende (kongen og folke-
tinget), en udøvende (regeringen), og
en dømmende (domstolene).
Samtidig kan man sige, at folket ved at
have ret til at vælge, hvem der sidder i
folketinget, også har magten.
Demokratistyre betyder, at alle (voks-
ne) har ret til at stemme på personer til
Folketinget. Men det er ikke helt
sandt, at alle dengang havde ret. Fatti-
ge, kvinder, tjenestefolk og straffede
kunne ikke være med.
Kvinder fik først stemmeret ved en
Grundlovsændring i 1915.

Arvefølgen
Det var således, at kongemagten gik i
arv fra far til søn. Men det blev ændret
ved en grundlovsændring i 1953. Den
daværende kong Frederik den 9. havde

ingen sønner til at overtage konge-
magten. Men til gengæld havde han 3
døtre. Ændringen betød at konge-
magten kunne arves fra far til datter.
Og således fik vi Margrethe II som
dronning fra 1972, da hendes far døde.

Rettigheder og pligter
Grundloven indeholder regler for
kongens magtbeføjelser og -begræns-
ninger; reelt er kongens og dronning-
ens magt lig nul. Også om samarbejdet
mellem konge, regering og folketing
findes der regler i Grundloven. Ligele-
des er der regler for folketinget og
regeringens arbejde.
I et kapitel er der regler for, hvordan
domstolene/rigsretten skal udføre de-
res arbejde. Et af de sidste kapitler

handler om folket/borgerens rettighe-
der og pligter. Hele Grundloven kan i
sin helhed findes på hjemmesiden:
http://www.grundloven.dk/

Når vi i Danmark afholder Grund-
lovsdag, er det for at fejre denne fun-
damentale ændring af lovgivnings-
magten der skete i 1849 i kølvandet på
franske og tyske revolutioner.
Meget har ændret sig siden da; men
den grundlæggende tanke, at alle skal
have mulighed for indflydelse, at vi har
ukrænkelige frihedsrettigheder og har
ret til et ligeværdigt liv med hinanden,
det er ikke ændret, tværtimod er disse
rettigheder forsøgt konkretiseret igen-
nem folketingets lovgivningsarbejde år
efter år.

INDSTIK I SKRÆPPEBLADET
I næste nummer af Skræppebladet kan du på midtersiderne finde et indstik med nyttige informationer på diverse aktiviteter,
bestyrelser og andet i Brabrand Boligforening.
Vi er naturligvis interesserede i, at disse informationer er up-to-date, så har du rettelser til indstikket, vil vi meget gerne have
disse (sidste indstik kan iøvrigt findes i december 2004 nummeret som også kan downloades som en pdf-fil på vores hjemme-
side). Du kan skrive, ringe eller sende os en e-post med rettelser.

Skræppebladet, Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand
Telefon: 8625 2699, eller e-post: skraeppen@mail1.stofanet.dk



VI TALER ALTSÅ DANSK - SÅ TAL DOG MED OS!
Skræppebladets Gellerup-skribent, Helle Hansen, der også sidder i Gellerupparkens afdelingsbestyrelse, efterlyser i denne kommentar, 

at politikerne på Christiansborg, regeringens ghettoudvalg og ikke mindst beslutningstagerne i BL tager hul på en dialog med de mennesker, 
der bor i Gellerupparken – frem for, at beboerne hele tiden gennem medierne skal høre, hvilke tiltag der nu foreslås sat i værk i »ghettoen«

af Helle Hansen

Rundt om Gellerupparken stormer de-
batten og forslagene lige for tiden med
alle mulige og umulige tiltag, som
omverden ser som redningen af Dan-
marks største ghetto. I Gellerup er der
nærmest stille og roligt – som i orka-
nens øje – og ingen udefra synes rigtig
at være interesseret i at høre, hvad vi,
der bor her, nu mener og synes. 
Sådan kan jeg og mine kolleger i afde-
lingsbestyrelsen i Gellerupparken godt
opleve den seneste tids mediestorm
om Gellerup.
Regeringens »Ghettoudvalg« foreslog
for nylig, at Gellerupparken skal rives
ned. »Riv blokkene i Gellerup ned« lød
det i en TV2 nyhedsudsendelse en sen
lørdag aften sidst i april. Og det var
ikke mindre end formanden for rege-
ringens »Ghettoudvalg«, Jørgen Nue
Møller, der blev gjort til talsmand for
det udsagn. 
I afdelingsbestyrelsen har vi overhove-
det ikke på noget tidspunkt haft kon-
takt med regeringens nye udvalg, der i
december 2004 blev lanceret som det
udvalg, der skal fremkomme med for-
slag til, hvordan man kommer ghetto-
riseringen i Danmark til livs. 
I afdelingsbestyrelsen undrede vi os
derfor over, at der pludselig fremkom-
mer et forslag om, at vores blokke skal
rives ned – uden at nogen har spurgt
os om, hvad vi mener!!! 
Efterfølgende har vi dog fået forklaret,
at formanden for ghettoudvalget aldrig
har talt om at rive blokke ned i Gelle-
rup – det var noget TV2 fandt på –
men han har foreslået, at man overvej-
er at nedrive blokke i de boligområder
i Danmark, hvor der i dag står tomme
lejemål. 

Otte milliarder fra BL og
Landsbyggefonden
I starten af maj røg Gellerup igen på
forsiderne sammen med »ghettoerne«
i Vollsmose i Odense og Mjølnerpar-
ken i København.

Mandag den 9. maj i TV2’s sene nyhe-
der lød det pludseligt: »At Boligselska-
berne Landsforening, BL’s nu vil hyre
professionelle vagtværn til at skabe
tryghed i de tre store ghettoområder!«.
Heller ikke denne gang var vi som
beboernes repræsentanter i afdelings-
bestyrelsen blevet spurgt – endsige
blot blevet orienteret – om, at der var
sådan et konkret projekt undervejs.
Ingen i vores egen demokratisk orga-
nisations øverste organ havde været
blot det mindste interesseret i at høre,
om vi, der bor her i »ghettoen«, nu
også vil have et professionelt vagtværn
rendende.

Lidt komisk blev det næsten, da over-
skriften i JPÅrhus blot to dage senere
lød: »Kriminaliteten i Gellerup styrt-
dykker«. Måske er et professionelt
vagtværn skudt noget forbi af BL’s eget
forretningsfører-ghettoudvalg.
BL’s handlingsplan »Tryghed i bolig-
området – handlingsplan mod det del-
te Danmark« har et budget på otte
milliarder kroner (læs: 8.000.000.000
kroner!!!), som over de næste fem år
skal bruges på en lang række forskelli-
ge indsatsområder. Det foreslås, at de
mange penge skal tages fra Landsbyg-
gefonden, men inden handlingsplanen

kan skydes i gang, skal det snuptag
først godkendes af politikerne – og det,
har vi folkevalgte i hvert fald indtil nu
ikke heller ikke hørt noget bud på,
hvor lang tid kommer til at tage.

Kværulant eller engageret
I afdelingsbestyrelsen har vi selv måtte
fremskaffe os den handlingsplan, som
BL er kommet frem med. Vi fik den
ikke engang tilsendt med posten, da
den var blevet offentliggjort!
Nu har vi så kigget den igennem. Og
der viser sig heldigvis, at der rent fak-
tisk er mange gode forslag, som vi ger-
ne ser gennemført i vores boligområ-
de. Men det er forslag, som i første
omgang slet ikke nåede frem til medi-
ernes overskrifter.
Men i afdelingsbestyrelsen i Gellerup
mener vi, at det er en meget underlig
og udemokratisk måde en sådan
handlingsplan bliver til på. Føler de
personer i BL, der har arbejdet med at
lave planen, da slet ikke, at de lige bør
tjekke, hvad vi, der bor og lever i det
berørte område, mener. Tænk nu, hvis
vi selv gik rundt med de vise sten til en
løsning af vores problemer (opgaver). 
Og forstår vores øverste ledelse i BL
slet ikke, at alle vi folkevalgte, der i det
daglige lægger et stort arbejde i at gøre
vores boligområder til nogle gode ste-
der at bo, i høj grad føler os sat uden
for indflydelse – endda i vores egen
organisation. 
Til alle – både i regeringen, ghettoud-
valget og ikke mindst vores egen ledel-
se i BL - skal der fra Gellerupparken
lyde en opfordring: »Tal dog med os –
vi taler da dansk. Og måske har vi
endda nogle flere gode forslag, som vil
kunne skrives ind i jeres forskellige
handlingsplaner. Men I bliver altså
nødt til at tale med os for at få dem at
vide«.

arkivfoto: Hans Grundsøe

KOMMENTAREN
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TRYGHED I GELLERUPPARKEN
FLOT HANDLINGSPLAN MED KONKRETE FORSLAG OG PENGE MED FRA BL

af Marianne Stenberg

Gellerup-området får del i de otte mia.
kroner, som BL de næste fem år vil
bruge til at bekæmpe sociale proble-
mer i ghettoer. Forslag i det store
udspil er blandt andet, at hærværk og
svineri lægges som en ekstra udgift på
huslejen, og at beboere i en ghetto kan
få penge for at flytte til et andet bolig-
område.

Otte mia til at skabe gode 
boligområder
Boligselskabernes Landsforening fore-
slår i en ny og omfattende handlings-
plan, at der skal bruges otte mia. kro-
ner i de kommende fem år for at stop-
pe en tiltagende ghettoisering og gøre
boligområder som Gellerupparken,
Mjølnerparken og Vollsmose mere at-
traktive igen.
Udspillet med titlen »Tryghed i bolig-
området – handlingsplan mod det del-
te Danmark« blev præsenteret d. 9.
maj og blev taget godt imod af social-
minister og boligforeninger, der kalder
planen for helstøbt og konkret. Ikke
mindst fordi der følger penge med. De
otte mia. finansieres af Landsbygge-
fonden.

Udspillet består af 16 konkrete forslag.
Du kan læse hele udspillet på Bra-
brand Boligforenings hjemmeside
www.brabrand-bolig.dk. Vi giver et
kort resume her:

Ekstra regninger for hærværk
og affald
Huslejen fastsættes som en basisleje.
Ovenpå denne uskrives ekstra reg-
ninger til beboerne for ekstra opryd-
ning, udbedring af hærværk. Målet
med denne indsats er, at beboerne skal
mærke, at bedre adfærd også fører til
lavere husleje.

Flyttetilskud og nedsat husleje
for nyindflyttere
Svage familier får et flyttetilskud til at
flytte til boligområder med en socialt
stærkere beboersammensætning, og
samtidig reduceres huslejen ved nyud-

lejninger for at gøre områderne mere
attraktive

Tryghedskorps
Tryghedskorps, der færdes i områderne
fra de tidlige aftentimer til først på nat-
ten, således at alle tør færdes trygt i
området.

Gårdmænd på arbejde om
aftenen
Driften betjenes med både daghold og
aftenhold, så der også vil være ejen-
domsfunktionærer i området om afte-
nen. Igen for at skabe tryghed i områ-
det.

Kurser i botræning 
og naboskab
Kursus for indvandrere med fremmed
kulturel baggrund i, hvad det vil sige at
bo i en almen bolig, og hvordan nor-
merne i et boligområde er.

Mindre kriminalitet
Styrke det præventive arbejde gennem
SSP samt sikre aften- og natbetjening
på nærpolitistationerne

Åbne ghettoer
Flere butikker, erhvervsvirksomheder
og institutioner i området.

Rollemodeller 
og erhvervsakademi
I de lokale skoler og det lokale fritidsliv
arrangeres seminarer og workshops
med spændende personer udefra.

Kontakten til unge erhvervsfolk skal
prioriteres.

Nye boligformer
Flere ældre- og handicaptilgængelige
boliger.

Nye ejerformer
Salg af en blok som ejerboliger.

Indsats overfor børn og unge
Skole, arbejde og fritid.

Mentor-ordning
En mentorordning, hvor en voksen
ressourcestærk person løbende har en
gensidig forpligtende kontakt til et af
børnene eller en af de unge i området
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Flere i arbejde
Oprette lokale job- og uddannelses-
centre

Tilgængelighed
Tilgængeligheden for ældre og handi-
cappede skal gøres bedre.

Renovering og nedrivning
Boligområderne skal forblive attrakti-
ve, så renoveringsindsatsen ikke kun
forbeholdes de mest udsatte områder.
I visse særlige tilfælde kan det også
vise sig relevant at benytte nedrivning-
er som et instrument i de belastede
boligområder. Nedrivninger skal dog
ikke bruges som et generelt instrument
til at fjerne boliger men alene som et
instrument i de særlige tilfælde, hvor
det i forbindelse med renoveringer ud
fra en almindelig fornuftsbetragtning
ikke kan forsvares at renovere visse af
boligerne.

Penge fra Landsbyggefonden
»Tryghed i boligområdet« vil over de
næste fem år koste otte mia. kroner,
som finansieres af den almene sektor
selv. Pengene kommer fra Lands-
byggefonden, som kort fortalt er op-
sparede midler via beboernes husleje-
indbetalinger. Beboerne betaler over

huslejen for de lån, der i sin tid blev
optaget for at kunne opføre afdelingen.
En regeringsbeslutning betyder, at selv
når disse lån er udbetalt fortsætter
afdelingen med at indbetale »raterne«
til Landsbyggefonden, hvor de opspa-
res til forskellige formål, der skal kom-
me beboerne til gode. Planen til de 8
mia. kroner har netop det formål at
skabe bedre vilkår og mere tryghed for
de mange beboere i de mest belastede
boligområder i landet.

Regeringen skal hjælpe til
Planen fra BL kræver dog også et med-
spil fra regering og folketing på flere
punkter. Den almene sektor skal have
folketingets accept for at kunne aktive-
re midlerne i Landsbyggefonden. Sam-
tidig skal det stive regelsæt for den
almene sektor gøres mere smidigt på
nogle punkter. Herudover forventer
den almene sektor et aktivt medspil,
nytænkning og den nødvendige øko-
nomiske støtte fra den offentlige sektor
i forhold til løsning af skoleproblemer,
sikring af tilbud til børn og unge, kri-
minalitetsforebyggelse, aktiv job- og
uddannelsesformidling og andre of-
fentlige forpligtelser, hvis den samlede
indsats skal lykkes. 

Kriminalitet faldet
i Gellerupparken
Udspillet er det mest helstøbte, der
endnu er fremlagt, og den helt store
forskel i forhold til andre handlings-
planer er, at der rent faktisk følger
penge med, siger Torben Overgaard,
direktør for Brabrand Boligforening.
Samtidig med det nye udspil fra BL
kunne Århus Politi i Jyllands-Posten
fortælle, at kriminaliteten i Gellerup-
parken er faldet væsentligt. Fra januar
2005 til maj 2005 er antallet af anmel-
delser af vold, tyverier, røverier og ga-
deuorden i Gellerup-området faldet
med 31 procent set i forhold til samme
periode sidste år. Størst ændring er
sket i antallet af gaderøverier, der er
faldet med 60 procent.
De nye tal overrasker ikke Torben
Overgaard, som til Jyllands-Posten si-
ger: »Det viser, at vi er på vej i den rig-
tige retning, og det fortæller os, at
vores strategi om øget samarbejde
mellem alle aktører på området er rig-
tig. Skal vi sætte turbo på indsatsen i
de belastede boligområder, er vi nødt
til at lave helhedsløsninger, hvor både
kommune, politi, institutioner og loka-
le aktører bidrager.«

MOMS PÅ GÅRDMÆND
BEBOERNE SKAL BETALE MOMS PÅ EJENDOMSFUNKTIONÆRER

af Marianne Stenberg

Fra 1. juli 2005 skal beboerne i bolig-
foreninger til at betale moms for det
arbejde, som varmemestre og gård-
mænd udfører. På landsplan kan det
komme til at koste beboerne op til
250-300 mio. kroner.

Beslutningen er truffet af Told- og
Skattestyrelsen ud fra den betragtning,
at ejendomsfunktionæren typisk er
ansat i boligorganisationen, der der-
med leverer en ydelse til en afdeling,
og sådan en ydelse skal der ifølge Told
og Skat moms på. 

BL – Boligselskabernes Landsforening
– er fundamentalt uenig med Told- og

Skattestyrelsen i, at der skal betales
moms af en ydelse fra en boligforening
til samme forenings egne afdelinger.
Det er BL´s klare opfattelse, at en afde-
ling ikke er en selvstændig juridisk
person adskilt fra boligforeningen. Det
har også været Told & Skats tidligere
opfattelse, men nu har styrelsen sam-
men med Karmmeradvokaten skiftet
holdning og mener, at det er afdelin-
gen, der ejer og udlejer fast ejendom
og dermed boligerne.

Læs mere på www.bl.dk
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ORIENTERINGSBREV
BRABRAND BOLIGFORENING MAJ 2005

Jysk Boligadministration
Der er nu nedsat arbejdsgrupper, som
skal komme med bud på fordele og
udfordringer ved det praktiske forløb
og indhold omkring samarbejdet i Jysk
Boligadministration. Redegørelserne,
der skal afleveres til Torben Overgaard
og Leif Jensen i uge 26, skal indeholde
medarbejdernes bud på eventuelle for-
hindringer og goder ved et tættere
samarbejde blandt andet under forud-
sætning af, at de to administrationer
placeres i samme hus. Der er nedsat
arbejdsgrupper for bogholderi, udlej-
ning, drift og sekretariat for begge for-
eninger, og hver gruppe har deltagelse
af afdelingsledere og to medarbejdere.
Det har været ledelsens indstilling på
repræsentantskabsmødet i Jysk Bolig-
administration d. 27. april, at der sker
en relativ hurtig udvikling af samarbej-
det for at fjerne den usikkerhed, der
måtte være hos medarbejderne om-
kring tidsplan, placering, jobfunktion
og lignende. Efter uge 26 vil Torben
Overgaard og Leif Jensen sammenfatte
og konkludere på de enkelte afdeling-
ers bud. 
Bestyrelserne i Brabrand Boligforening
og Boligforeningen Århus Omegn har
givet accept på at ansætte alle med-
arbejdere i Jysk Boligadministration,
hvilket vi ske snarest.

Ophævelsessager for Boligret-
ten – sag ikke berammet
Brabrand Boligforening har indbragt
ophævelsessagerne fra Gellerup-om-
rådet for Boligretten. Status er, at vi
endnu ikke har fået en dato for, hvor-
når sagerne er berammet.
Højesteret har henvist sagerne til Bo-
ligretten, da man ikke mener, at foge-
den har kompetence til at afgøre dem.

Faldende kriminalitet 
i Gellerupparken
Århus Politi får langt færre anmeldel-
ser om kriminalitet i Gellerup-området
end for et år siden. Antallet af gade-
røverier er faldet med 60 procent i for-
hold til samme periode sidste år. Vold,
tyverier, røverier og gadeuorden er

samlet faldet med 31 procent. De nye
tal fra Århus Politi har ført til en række
positive artikler i Jyllands-Posten men
udmeldingen fra politiet skal også ses i

lyset af BL´s nye udspil til at skabe
mere tryghed i ghetto-områder som
Gellerupparken. BL har i det store
handlingsprogram et forslag om tryg-
hedskorps, som blot er en del af et
større udspil til at skabe mere tryghed
for beboerne.
Ifølge direktør Torben Overgaard er det
flotte tal fra Århus Politi, og de viser, at
det gode samarbejde mellem de
mange aktører boligforening, politi,
kommune og foreninger i området har
vist sig at være en succes.

Flot udspil fra BL til løsning af
ghettoproblemer
Boligselskabernes Landsforening præ-
senterede d. 9. maj en handlingsplan,

der giver en lang række konkrete for-
slag til, hvordan man kan løse proble-
merne i de belastede ghettoer som
Gellerupparken, Mjølnerparken og
Vollsmose. Men ikke nok med at der er
konkrete løsninger – med planen følg-
er også 8 mia. kroner, som finansieres
af Landsbyggefonden – det vil sige
beboernes opsparede midler i fonden. 
»Det er første gang, vi ser en plan,
hvor der også følger penge med. Vi har
set mange programmer med gode for-
slag, der var bare ikke finansiering
med,« siger direktør Torben Over-
gaard, der roser forslaget for at være
helstøbt og konkret.
Udspillet kan ses i sin helhed på Bra-
brand Boligforenings hjemmeside
brabrand-bolig.dk. Nogle af forslagene
er:
Ekstra regninger til beboere for hær-
værk og affald
Flyttetilskud og nedsat husleje for
nyindflyttere
Gårdmænd på arbejde om aftenen
Kurser for beboere med fremmed kul-
turel baggrund i botræning og nabos-
kab
Styrket SSP-samarbejde
Flere butikker, erhvervsvirksomheder
og institutioner i området
Salg af nogle af boligerne i ghettoerne
Flere i arbejde
Nedrivning af blokke
BL´s udspil »Tryghed i boligområdet –
det delte Danmark« finansieres af 8
mia. kroner fra Landsbyggefonden.
Det er opsparede midler fra de lån,
som i sin tid blev optaget til at finansi-
ere en afdeling for, men som en afde-
ling fortsat afdrager på, også selv om
lånene er betalt ned.
Det er en tidligere regeringsbeslutning,
at beboerne i en afdeling skulle
fortsætte med at betale disse »rater« til
Landsbyggefonden også efter, at låne-
ne var »udamortiseret« – det vil sige
betalt ned. 
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SALG AF ALMENE BOLIGER I AFDELING I
HVORDAN INDKALDES ET EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE

af Anton Sørensen

I afdeling I Hans Broges Parken har der
den 25. marts 2005 været afholdt ori-
enteringsmøde om salg af almene bo-
liger.
Børge Nielsen refererede fra mødet og
skrev en artikel i Skræppebladet om,
hvor kompliceret det er at sælge alme-
ne boliger.
Ligesom i mange andre afdelinger ser
det ud som om, at salg af de almene
boliger i afdeling I er en »død sild«

Anmodning om at få afholdt et
ekstraordinært afdelingsmøde
Efterfølgende har et par beboere dog
anmodet afdelingsbestyrelsen om at
afholde et ekstraordinært afdelingsmø-
de om køb af disse boliger.
På et ekstraordinært afdelingsmøde,
kan der afholdes afstemning og tages
beslutning i modsætning til oriente-
ringsmødet.

Afdelingsbestyrelsen afviste at afholde
et sådant møde med henvisning til, at
der efter deres mening på oriente-
ringsmødet var ringe interesse for køb
af boligerne.
Beboerne, som havde skrevet, blev
oplyst om, at de kunne foranstalte en
underskriftsindsamling med henblik
på at kræve, at der bliver afholdt et
ekstraordinært afdelingsmøde.

Kan beboerne kræve at der bli-
ver afholdt et ekstraordinært
afdelingsmøde?
Beboerne kan godt kræve, at der skal
afholdes et ekstraordinært afdelings-
møde, såfremt der er 25% af husstand-
ene i afdelingen, der kræver at få et
sådant møde afholdt.
For afdeling I Hans Broges Parkens
vedkommende drejer det sig om 30
husstande.
Som stemningen er hernede for køb af
boligerne, er det nok tvivlsom at få dis-
se underskrifter.

Reglerne for at afholde ekstra-
ordinære afdelingsmøder er:

1 Afdelingsbestyrelsen kan beslut-
te, at der skal afholdes et ekstra-
ordinært afdelingsmøde.

2 Foreningsbestyrelsen har ret til
når som helst at få indkaldt til et
ekstraordinært afdelingsmøde.

3 Hvis beboermødet tidligere har
besluttet, at der senere skal
afholdes et møde om yderligere
behandling af et bestemt emne.

4 25% af husstandene i afdelingen
kan kræve, at der afholdes et
møde om et bestemt emne.

1 - Hans Broges Parken
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Afdelingsbestyrelsen

I afdeling 2, Søvangen. mangler vi en
flagmand til at hejse afdelingens flag
på flagdage og mærkedag. At være
flagmand er et meningsfyldt; men også
ansvarsfyldt arbejde.
Jobbet er udviklende, idet flagmanden
får genopfrisket sit kendskab til de
officielle flagdage og får kendskab til,
hvem der flages for i afdelingen.
Det vil vække glæde blandt afdeling-
ens beboere, hvis der er en m/k, der vil
påtage sig jobbet.
Interesserede kan tilbyde deres hjælp
til afdelingsbestyrelsen.
Indtil en flagmand er fundet, kan man
henvende sig til varmemester og låne
flaget for selv at hejse det.

FLAGMAND SØGES
ET MENINGSFYLDT JOB MANGLER EN ANSØGER

Afdelingsbestyrelsen

Torsdag, den 23. juni 2005

Afdelingen afholder Sankt Hans-bål
på bålpladsen ved Louisevej.  
Bålet tændes ca. kl. 20.00, og vi synger
midsommervisen.

Når bålet er brændt ned, kan børnene
riste snobrød over gløderne. Husk pind
til snobrødene.
Børnene får snobrød med pølser og en
sodavand. 
Der vil igen i år blive mulighed for at
grille.

GRILLEN VIL VÆRE KLAR KL. 18.30.

Afdelingsbestyrelsen vil sørge for pøl-
ser og kartoffelsalat – andet kød kan
medbringes til eget forbrug.
De voksne kan købe øl og sodavand.

SANKT HANS-FEST
TIL BEBOERNE I AFDELING II, SØVANGEN

2 - Søvangen



3 - Skovgårdsparken

SKOVLAUGET – EN VINKLUB FRA 1974
VI HAR BESØGT UNDERHUSET I AFD. 3. BRABRAND BOLIGFORENING OG AFD. 24 AAB

tekst og foto: Jan P. Berthelsen

Siden 1974 er der blevet brygget vin i
Vinklubben »Skovlauget«. I starten var
der kun 3 bestyrelsesmedlemmer plus
suppleanter og en revisor.
Som det næsten hører sig til, var der i
starten en hel del turbulens i klubben
af forskellig art. Al begyndelse er jo
svær. Og 1975 blev det derfor vedtaget
at udvide bestyrelsen til 5 personer og
en grænse på maximum 20 medlem-
mer. En sammensætning, som siden er
blevet benyttet. Det vedtagne antal på
maximum 20 personer blev hurtigt
overtegnet, så det blev nødvendigt at
indføre en venteliste samt et begreb,
der hed »passiv medlem«. Interessen
for hjemmebrygning var kolossal stor.
Overalt i Danmark opstod klubber,
hvoraf mange indgik i et samarbejde til
udveksling af erfaringer og indbyrdes
konkurrencer, hvor også »Skovlauget«
deltog med stort socialt udbytte for
alle. 

De første år blev
der brygget megen
vin på ren frugt,
altså helt fra bund-
en og helt i vin-
fremstillingens ånd.
Efterhånden tog
vinsættene dog fø-
ringen, men også
her kan der skabes
gode resultater
samtidig med, at
der er muligheder
for at eksperimen-
tere. Det, som der
laves mest af, er
hvidvin og  rosé-
vin.
»Skovlauget«s bestyrelse har igennem
31 år været en broget skare. Medlems-
skaren har været endnu mere mang-
foldig. Indimellem har den siddende
bestyrelse været nød til at skride til

eksklusion af et med-
lem, hvis vedkommen-
de for eksempel ikke
kunne kende forskel på
et værtshus og en vin-
klub. Et medlemskab
forpligter !!
Gennem årene er der
holdt mange dejlige
fester. For eksempel
runde fødselsdage, sen-
sommerfester, som de
hed engang og nu vin-
fester. Der har været
ture til Tyskland, week-
endophold på det
gamle »Marinella« ved
Lønstrup, ture ud i det
blå, for eksempel GI.
Løgten Strandkro. Der
har været Grill-aften,
julehygge og ganske
almindelige klubaften,
hvor Skovgårdsparkens
hændelser kommer
under debat.

Ingen kan bortforklare, at klubben har
nået et vendepunkt. Tiderne skifter,
det er tilsyneladende blevet  svære at
hverve nye medlemmer. Der er dog en
tapper lille skare på 10 medlemmer,
som stort set mødes uge efter uge! Og
flere har været med fra starten  Ik’ så
ring’ endda!
Fremtiden? »Skovlauget« har ingen
planer om at dreje nøglen! De fortsæt-
ter! Og der er plads til flere. Så, hvis
vinbrygning lyder interessant, kom for-
bi en onsdag aften mellem 19.00 og
21.00 og få en introduktion i amatør-
vinbryggernes verden. En forudsæt-
ning for at blive medlem er, at I/du bor
i Skovgårdsparken Brabrand Boligfor-
enings afd. 3. eller A.A.B.’s afdeling 24.
Adressen er Ingasvej 66 i kælderen
(ved siden af damefrisøren og B.B. var-
memesterkontor).
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af Svend Aage Hansen

I den rundsendte skrivelse beskylder
afdelingsbestyrelsen mig for at havde
fortiet oplysninger fra Fællesrådet samt
beskyldt dem for passivitet.
Jeg vil hermed rette et par misforståel-
ser.

Ovennævnte er direkte usandt
Det eneste, jeg har med sagen at gøre,
er den, at Henning Øgendahl har hen-
vendt sig til mig med en forespørgsel i
min egenskab af, at jeg er afdelinger-
nes kontaktperson til fællesrådet. Det
var angående bygningen af Selam Mu-
slimske Friskole!
Da jeg ikke har hørt om det i fællesrå-
det, henvender jeg mig telefonisk til
afdelingsformanden, da det er ham,
som står som repræsentant, hvad
enhver kan gå ind og se på fællesrå-
dets hjemmeside.  Jeg ville høre, om
han havde nogen viden om projektet.
Han fortæller mig, at han ikke har
noget om sagen. 
Jeg kontakter derefter Kurt Lauridsen
for at høre, om der er kommet noget i
den sag til fællesrådet. Han meddeler,
at det ikke har været taget
op i fællesrådet. Hvad det
tydeligt fremgår af den af
ham afgivning forklaring.
Han tilføjer, at han i sin
egenskab af at være for-
mand for Socialdemokra-
tiet har drøftet det der i
bestyrelsessammenhæng,
samt at bestyrelsen har
afvist at havde noget med
sagen at gøre, da det brev,
som er i vores afdelings-
formands besiddelse, er af
et meget racistisk indhold,
hvad Erik Andersen i
øvrigt også har refereret
over for mig under en
senere telefonsamtale . 
Jeg gav ham i øvrigt ret i
dette synspunkt, da jeg

personligt ikke har noget mod musli-
mer som medmennesker. 

Vi har jo alle vores forskelligheder, som
vi må leve med.
Jeg har kun varetaget min stilling som
beboervalgt repræsentant til fællesrå-
det og forsøgt at udrede trådene for
den beoer, som har henvendt sig til
mig.
Så jeg bad efterfølgende Henning om
at rette henvendelse til afdelingsbesty-
relsen. Uden at jeg har refereret Eriks
og undertegnedes samtale .

Derefter er sagen slut fra min side 

Så derfor kender jeg først til sagen, da
jeg får Henning og Gretes skrivelse i
min postkasse

Det er afdelingsbestyrelsen, som har
hængt mig ud som part i sagen 

Min holdning til Friskolen Selam er, at
vi lever i et demokratisk samfund, og
samtidig ved jeg, at alle spilleregler er

fulgt lige fra lokalplanens vedtagelse til
i dag, hvor man har taget det første
spadestik .

Med den klubaktivitet, der er herude,
og som jeg ikke deltager i; men hvor
flere af afdelingsbestyrelsens medlem-
mer kommer næsten dagligt, burde et
af disse medlemmer havde informeret
afdelingsbestyrelsens formand! 

Jeg skal ikke spionere mod beboerne
og meddele formanden, om der er
nogen, som ønsker at genere ham eller
bestyrelsen.

Jeg vil til enhver tid, som det er min
pligt som beboervalgt kontaktperson i
Kolt Hasselager fællesråd, informere
om sager, der vedrører vores område,
som bliver behandlet og efterfølgende
får information om. Jeg er ikke i Fæl-
lesrådets bestyrelsen, som Tove Carl-
sen var. Så det er klart, at der måske er
sager, som er så følsomme, at jeg ikke
må vide noget om dem.
Når afdelingsbestyrelsen nu ønsker

sagen offentliggjort både i
Hassel nyt og Skræppe-
bladet og samtidig havde
den lagt ud på internettet.
Ja så må jeg anstændigvis
have lov at forsvare mig.
Jeg forstår blot ikke afde-
lingsbestyrelsens motiver
til at fremsætte sådan
nogle grove beskyldninger
og beklikke min hæderlig-
hed. 

Jeg finder det uhyggeligt,
at dette skal overgå Else
og mig selv. Blot fordi man
påtager sig et tillidshverv
for beboerne.

Med ønsket om et frede-
ligt forår

EN FORKLARING
PÅ BAGGRUND AF DEN RUNDSENDTE SKRIVELSE I AFD. 7 &15
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7/15 - Hasselhøj/Hasselengen



af Hans Nikolajsen

Jeg vil gerne opfordre alle jer beboere i
afdeling 23 i Hasselager til at komme
med indlæg til Skræppebladet, hvis I
da har nogen. Jeg har ikke fået noget
endnu, og jeg kan ikke skrive noget for
afdelingen, hvis jeg ikke kender til,
hvad der sker. Så oplever du/I noget,
som I mener, at andre vil have godt af
at vide, så kontakt mig. Jeg bor Sko-
vhøj 251, eller skriv til mig på e-posta-
dressen:
hans.nikolajsen@mail1.stofanet.dk,
eller ring på tlf. 8619 7903 eller mobil
3126 7761.

OPFORDRING
STOFFET SKRIVER IKKE SIG SELV – BEBOERNE MÅ MELDE UD

TERRASSER OG PENSIONISTTUR
HØJSKOLEDAG TIL VESTERVIG KIRKE

af Bent Jensen

Nu sker der igen en del i Sonnesgården, Det grønne udvalg
har i den sidste måneds tid været igang med at forskønne
vores store gårdareal med en masse blomster og træer, så vi
om nogle år kan få noget smukt at se på.
De har også lavet nogle små terrasser med havemøbler i, så vi
kan sidde og nyde solen, når den er der.
Vi har også stadigvæk vores tirsdags- og fredags-caféer, hvor
beboerne sidder og nyder deres kaffe og får en hyggelig slud-
der.
Torsdag den 19 maj har pensionistforeningen i Sonnesgården
arrangeret en heldagstur med bus, som de kalder højskoledag.
Vi skal blandt andet til Sallingsundbroen, og vi skal se Ves-
tervig kirke. Så skal vi spise middag på restaurant
»Købmandsgården«, som ligger i det naturskønne Sydthy. vi
skal også se Thyholm egnsmuseum og apotekergården i
Søndbjerg. Eftermiddagskaffen nydes på Borbjerg møllekro,
og derefter går turen hjem til Sonnesgården.
Jeg tror, det bliver en herlig tur. Der er 40 af beboerne, som
har tilmeldt sig denne tur, og det, syntes vi, er flot.

22 - Sonnesgården

23 - Skovhøj Hasselaager
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FIB - TEMA-ARRANGEMENTER SOMMEREN 2005
ARRANGEMENTER FOR FRIVILLIGE I BOLIGOMRÅDERNE

FIBs arrangementer henvender sig til
alle, der har at gøre med aktiviteter og
projekter i boligområderne i Århus.

Nyhedsbrev
Alle aktiviteter meddeles i FIBs ny-
hedsbrev, som du kan tilmelde dig ved
at meddele det pr. mail til denne e-
post-adresse: lise@fib-aarhus.dk Her-
efter vil du fremover modtage alle til-
bud og meddelelser fra FIB direkte.

Nærmere oplysninger om tema-arran-
gementerne samt tilmelding kan ske
på ovennævnte e-postadresse eller til
Lise Poulsen på  tlf. 2625 4720, på
adressen: FIB, Tousvej 25, 8230 Åbyhøj.
Tilmelding skal ske senest et døgn før
arrangementets afholdelse. Deltagelse
er gratis.

Ung og frivillig anno 2005
Tema-møde onsdag den 15. juni kl. 17
– 19.30 i Fælleshuset, Fjældevænget
96, Herredsvang (Bus 3 eller 26).

Det boligsociale arbejde fungerer
bedst, når frivillige i alle aldre deltager.
Udvikling og nytænkning kræver, at de
unge er med på banen. Vi vil med den-
ne tema-aften sætte fokus på, hvad det
er der gør det frivillige arbejde attrak-
tivt for de unge.

Program:
Hvad kan vi lære af idrætsverdenen ?
Indlæg fra ung idrætsleder fra DGI

Erfaringer fra projekter i boligområder-
ne:
Tre projekter med mange unge frivilli-
ge fortæller om, hvorfor det går så
godt.
1) Brian Sørensen fra »Bazen« i
Lystrup, aktivitets- og værested for
unge psykisk syge.
2) Murat Cilic fra »Gør det du er bedst
til« i Herredsvang. Musik, dans og
medieaktiviteter for unge.
3) Muhammed fra »Point of View«, et
ungdomsblad i Århus Vest

Lidt at spise, debat og erfaringsudvek-
sling

Børn og Unge-aktiviteter i
boligområderne
Tema-møde tirsdag den 23. august
kl. 17-19.30 i Fælleshuset, Fjælle-
vænget 96, Herredsvang (Bus 3 eller
26).

Fokus på samarbejdet mellem de frivil-
lige og Århus Kommune, hvordan
supplerer vi hinanden bedst ?

Program: Oplæg ved Anders Glahn,
leder af Fritids- og Ungdomsklubberne
i Gjellerup.
Oplæg fra tre projekter fra forskellige
boligområder.

Lidt at spise, debat og erfaringsudvek-
sling
Endeligt program udsendes senere. 

FRIBØRSENS  kurser for frivilli-
ge efteråret 2005
FRIBØRSENS kurser og netværksafte-
ner henvender sig til alle, der laver fri-
villigt socialt arbejde i Århus og
omegn.
Kurserne afholdes i »De Frivilliges
Hus«, Spanien 63, 8000 Århus C (Tæt
ved Rutebilstationen).
Det er gratis at deltage, men ved ude-
blivelse fra et kursus vil der blive
opkrævet 125, - kr.
Nærmere oplysninger og tilmelding
ved henvendelse til: FRIBØRSEN,
Tlf. 8619 3266. e-post:
friboersen@forening.dk.
Læs også www.friboersen.dk

Netværksaften
- inddragelse af nye frivillige
Torsdag den 29. september kl. 19 - 22
I løbet af aftenen præsenteres delta-
gerne for forskellige metoder til ind-
dragelse af nye frivillige, der gør det
muligt for den enkelte organisation/
forening at tage udgangspunkt i deres
egen målrettede hverveindsats.
Deltagerne introduceres for FUS-be-
grebet (FrivilligUdviklingsSamtale) og
får blandt andet indblik i samtaletek-
nik. FUS har betydning for de frivillig-
es engagement og medindflydelse.
Målgruppen er frivillige ledere og mel-
lemledere.

Ordstyrer: Brian Sørensen, Værested-
erne Solsikken og Bazen.
Sidste tilmelding: Mandag den 12.
september

Indføring i regnskab og bogføring
Torsdag den 13. oktober kl. 19-22
Introduktion og oplæring i at arbejde
med simple foreningsregnskaber. Det-
te indebærer blandt andet bogføring
og afstemning i forbindelse med drifts-
regnskab og bilagsbehandling, ind-
tægts- og udgiftshåndtering, arkive-
ringskrav og afrapportering til donorer.
Der gives desuden vejledning i brugen
af manuelle og elektroniske regnskabs-
systemer.
Kurset forudsætter ikke forudgående
kendskab til regnskabsføring. 

Underviser: Ole Rasbech, civiløkonom. 
Sidste tilmelding: Mandag den 26.
september.
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GELLERUP KULTURUGE 2005
FRA DEN 6.-12. JUNI SPRUDLER GELLERUP

Velkommen til Gellerup Kulturuge 2005
Det er anden gang, der er Kulturuge i Gellerup og igen i år på ini-
tiativ af Gellerup Fællesråd. Kulturugen siger mange tak til bidrag
fra Århus Kommunes Initiativpulje og alle de lokale foreninger,
enkeltpersoner og andre, der har ydet deres før, under og efter
Kulturugen.

I hele kulturugen vil Gellerups foreninger og andre aktive give
smagsprøver på deres daglige aktiviteter og der vil blive arrange-
menter for både børn og voksne. På næste side findes en kalender
over alle aktiviterene; mens enkelte ting er beskrevet mere ind-
gående på denne side.

Der vil hver dag blive ophængt dagsprogrammer på centrale steder
i Gellerup.

Kulturugen åbnes af René Skau Björnsson på pladsen foran Gel-
lerup Kirke og Gellerup Bibliotek mandag d. 6. juni kl.
16.

Den aktive Kvindeforening har sammen med Gellerup Kirke tirs-
dag og torsdag kl. 14-17 caféen på Torvet v/Kirken, hvor
der kan købes kaffe og kage. Samtidig arrangeres der sjove lege og
andre aktiviteter for børnene.
Mandag kl. 14-17 har KIVIK café på torvet.

Rundvisning i GLOBUS1
Nu har du muligheden for en guidet
rundvisning på det spændende bygge-
ri i det grønne område mellem Gud-
runsvej og Åby Ringvej. Du kan se
vores udstilling af billeder og model.
GLOBUS1 bliver et aktivitets- og mødested for alle på tværs af
køn, alder og nationalitet og skal være ramme om en bred vifte af
idræts- og kulturaktiviteter. Der bliver en stor hal, 2 mindre akti-
vitetslokaler, værksteder, café og mødelokaler.
Der bliver to muligheder, nemlig tirsdag d. 7. juni og torsdag
d. 9. juni.
Vi mødes ved cafeen på pladsen foran kirken kl. 15.00 og går i
samlet flok derover.
Vi glæder os til at vise dig GLOBUS1.

På Festpladsen i Gellerup er der fredag d. 10. juni aktivite-
ter for børnene med bokseopvisning, danseopvisning og saz-kon-
cert med Ungdomsskolen, og fra kl. 19.00-22.00 er der børne-
og ungdomsdiskotek. Lørdag d. 11. juni optræder Cirkus
Tværs, og der er »Rap i Teltet« senere på dagen.

KIVIK
Bog og café-stand. Mandag og tirsdag på
torvet v/Kirken. Her vil det være muligt at få
en uformel dialog om tro, religion og høre om
KIVIK’s arbejde. Der vil være mulighed for at
købe bøger om kristendom og islam. Og man vil
kunne være med i en film om religioners rolle og

betydning i Vestbyen – så kig forbi og giv din mening til kende til
kameraet.

Debatarrangement med aftensmad i Laden d. 9. juni kl
17.00-21.00 – tilmeldingsfrist d. 7. juni til kivik@kivik.dk eller
8625 1725 eller 2843 5788 – arrangementet er gratis for alle. Pro-
grammet indeholder oplæg om religiøse forskelle og ligheder, per-
sonlige beretninger om religionens og demokratiets rolle i hverda-
gen i Vestbyen med udgangspunkt i kristendom, islam og ikke-
tro. Efter spisningen vil der være debat i grupper. Arrangementet
gennemføres i et samarbejde mellem KIVIK og Urbanprogram-
mets sekretariat og er økonomisk støttet af Århus Kommunes
Flygtninge- og Indvandrerpulje.

Thalias tjenere opfører »Hr Helmer går ad helvedet til« i
Teltet på Festpladsen d. 4. juni kl. 11.00 for 4. og 5. klas-
ser.
Der er veje, der skal lægges - og vinger der skal stækkes. Kugler
der skal støbes - og venner der skal købes. Millioner der skal nap-
pes - og en klode der skal tappes…Hr Helmer går ad helvedet til
er et langt ude, satirisk gade-melodrama med masker, musik, gru
og grin, om at redde verden og om at træffe livets store og små
beslutninger.
ADVARSEL! En farlig cocktail af slik, hurtige biler og Karen
Blixen.

Nordgårdhallen udsmykkes. Torsdag d. 9., fredag d. 10.
og  lørdag d. 11. juni fra kl. 8.30-17.00. Kunstneren Saeed
Fadavi vil i kulturugen i samarbejde med Gellerups beboere stå for
at udsmykke den lange triste betonvæg på Nordgårdhallen. Med
mange farver og flotte mønstre og figurer vil Nordgårdhallen
fremover komme til at virke langt mere venlig og indbydende, end
den gør nu.
Børn fra Nordgårdskolens ældste klasser vil være faste medhjælpe-
re for Fadavi; men derudover må man gerne, som beboer eller for-
bipasserende, selv komme ind og give en hånd med. Måske har du
lyst til at se dit eget lille kunstværk foreviget på hallen.
Fritidsbutikkens fritidsvejleder Karine Krog står som primus
motor for projektet; men der er mange stærke kræfter i området,
der skal være med til at gennemføre det. Og fra mange forskellige
kanter er der kommet økonomisk støtte. Er du voksen og har lyst
til at hjælpe, specielt lørdag, når skolen er lukket, kan du kontakte
Karina på 2920 9063.

Lokalcenter Gellerup torsdag d. 9. juni kl. 13.30-15.30
»Dansk humor 1920-1967«. Kom og få et genhør med Carl
Fischer, Schiøler Linck, Erika Voigt, Marguritte Viby m.fl. Mød
Schiøler Lincks barnebarn og få genopfrisket minderne fra de bed-
ste dage i revyen. Det er Det musikalske Museums leder, Susanne
Petersen, der som ivrig amatørhistoriker fortæller om pladerne, og
den musikalske gengivelse fremtræder i museets fine analoge lyd.
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PROGRAM
DAG FOR DAG – HVAD DER SKER I GELLERUP KULTURUGEN

Mandag d. 6. juni
Gellerup Kirke
KL. 7.00: Fødselsdagsgudstjeneste med morgenkaffe og

rundstykker til de friske
Torvet mellem Gellerup Kirke og Gellerup Bibliotek
Kl. 14.00-17.00: Bogstand v/KIVIK
Kl. 14.00-17.00: Café v/Kontaktstedet
Gellerup Bibliotek
Kl. 15.00: Tip en 13’er om Gellerup – kupon fås på

Biblioteket og afleveres torsdag senest kl 18
Torvet mellem Gellerup Kirke og Gellerup Bibliotek
Kl. 16.00: Åbning af Gellerup Kulturuge v/René Skau

Björnsson
Nordgårdhallen
Kl. 15.00-17.00: ÅbentHus-arrangement i Idrætsskolen

Tirsdag d. 7. juni
Torvet mellem Gellerup Kirke og Gellerup Bibliotek
Kl. 14.00-17.00: Café v/KIVIK, Gellerup Kirke og Den aktive

Kvindeforening
Kl. 14.00-17.00: Bogstand v/KIVIK
Kl. 15.00: Rundvisning i Globus1 – mødested: Gellerup

Kirke
Gellerup Kirke
Kl. 14.00-17.00: Åben Kirke
Nordgårdhallen
Kl. 15.00-17.00: ÅbentHus-arrangement i Idrætsskolen

Onsdag d. 8. juni
Livsværkstederne
Kl. 13.00-15.00: ÅbentHus – 5-årsjubilæum
Fodboldbanerne ved KiG
Kl. 15.00: ACFCMini GellerupCup v/Klubberne i Gel-

lerup
Nordgårdhallen
Kl. 15.00-17.00: ÅbentHus-arrangement i Idrætsskolen
Livsværkstederne over føtex i CityVest
Kl. 19.00-21.00: Debatmøde: »Fremtidens fælles opgaver for de

lokale fællesråd« v/Brabrand og Gellerup Fæl-
lesråd

Torsdag d. 9. juni
Nordgårdhallen
Kl. 8.30-17.00: Udsmykning af hallen v/kunstneren Saeed

Fadavi
Gellerup Kirke
Kl. 13.00: Andagt
Lokalcenter Gellerup
Kl. 13.30-15.30: Dansk humor 1920-1967. Musikalsk foredrag

v/Det musikalske Museum

Torsdag d. 9. juni
Gellerup Kirke
Kl. 14.00-17.00: Åben Kirke
Fodboldbanen ved Kælkebakken i Gellerup
Kl. 16.00-19.00: »Al Kods Klub« Sportskonkurrencer for børn
Torvet mellem Gellerup Kirke og Gellerup Bibliotek
Kl. 14.00-17.00: Café og Bogstand v/KIVIK
Kl. 14.00-17.00: Aktiviteter for børn: tegnekonkurrence, bål,

ansigtsmaling v/Den aktive Kvindeforening
Kl. 15.00: Rundvisning i Globus1 – mødested: Gellerup

Kirke
Laden, Edwin Rahrs Vej 6B
Kl. 17.00-21.00: Debatarrangement »Fælles om hverdagen i

Vestbyen« v/KIVIK og Urban
Gellerup Bibliotek
Kl. 18.00: Sidste frist for at aflevere kupon til Tip en

13’er om Gellerup

Fredag d. 10. juni
Nordgårdhallen
Kl. 8.30-17.00: Udsmykning af hallen v/kunstneren Saeed

Fadavi
Teltet på Festpladsen i Gellerupparken
Kl. 11.00: »Hr Helmer går ad helvede til«, teater for 4.

og 5. klasser v/Thalias Tjenere
Gellerup Bibliotek
Kl. 15.00: Vinder af Tip en 13’er om Gellerup udtræk-

kes
Teltet på Festpladsen i Gellerupparken
Kl. 16.00-16.45: Bokseopvisning v/Jan Thielman& Brabrand

Bokseklub
Kl. 16.45-17.45: Sazkoncert v/Ungdomsskolen
Kl. 17.45-18.45: Opvisning Funk og Aerobic-dans v/2 hold fra

ungdomsskolen
Kl. 19.00-22.00: Børne- og ungediskotek v/Kontaktstedet

Lørdag d. 11. juni
Nordgårdhallen
Kl. 8.30-17.00: Udsmykning af hallen v/kunstneren Saeed

Fadavi
Teltet på Festpladsen i Gellerupparken
Kl. 16.00: Cirkusforestilling med Cirkus Tværs
Kl. 17.00: »Rap i teltet« med Lil’ Deep, Sha-d&Mo-j

Søndag d. 12. juni
Gellerup Kirke
Kl. 10.00 Gudstjeneste
Skoven v. CityVest syd for Silkeborgvej
Kl. 11.00 Kvindeløb på ca 21⁄2, 4 eller 8 km v/InterFemi-

na
Gellerup Kirke
Kl. 16.00 Kender vi stadig Hartmann?Musikalsk fore-

drag v/Det musikalske Museum ogMichael
Østergaard Jensen



I anledning af Danmarks Grundlovs-
dag d. 5. juni vil Gellerupspejder i
samarbejde med Fritidsbutikken, Klub-
berne i Gellerup, ACFC, Brabrand Bok-
seklub, afdeling 4’s bestyrelse og
Naboskaberne fejre Grundlovsdagen!
Og vil invitere beboerne i Gellerup:
voksne, børn og unge til at fejre dag-
ens begivenhed sammen!

Vi starter dagen med en oprydningsak-
tion i området, hvor vi samler papir og
småskrald. Derefter samles vi ved Al-
Muntazah, på Dortesvej 47, hvor den
nye blå spejdergruppe i Gellerup vil
give en smagsprøve på forskellige spej-
deraktiviteter. Og så er der Grundlovs-
taler om dagens betydning. Foreløbig
har følgende talere indvilget i at kom-
me: Borgmester Louise Gade, For-
mand for Brabrand Boligforening
Jesper Pedersen, Centerchef Gitte
Krogh og formand for Paletten Niels
Rosenbom.
Vi afslutter dagen med fællesspisning.
Der vil være mulighed for at lave grill-
mad, hvis man selv tager kød med.     

Dagsprogram: 
Søndag den 5. juni
09:30 Spejderne og beboerne mødes

ved legepladsen.

10:00-12:00 Oprydningsaktion i Gel-
lerup. 

12:00-13:00 Gellerupspejderne byder
beboerne velkommen.

13:00-14:00 Grundlovstaler
14:00-16:00 Spisning og fest (beboerne

kan hente deres kød til grill) 
16:00 Afslutning

Vi håber meget på, at mange beboere
og foreninger vil bakke op og deltage i
dagens aktiviteter.

Har du spørgsmål, er du meget vel-
kommen til at kontakte Lise Ledet fra
Naboskaberne, tlf. 8625 1016.

M.v.h Gellerupspejder, Fritidsbutikken,
Klubberne i Gellerup, ACFC, Brabrand
Bokseklub og afdeling 4’s
bestyrelse.

STORT LOPPEMARKED
NY KRÆMMERFORENING I ÅRHUS VEST AFHOLDER SIT FØRSTE LOPPEMARKED:

LØRDAG DEN 11. JUNI KL. 11-16, JERNALDERVEJ 7, 8210 ÅRHUS V.

af Sebastian Adorján Dyhr

Bag initiativet står idrætsforeningen
IHF og de grønne guider i Århus. For-
eningen er en udløber af miljøprojektet
»Mosaik« i Århus Vest.

Kræmmerforeningens medlemmer be-
står af en række privatpersoner samt
foreninger med særlig interesse i gen-
brug. Formålet med den nystiftede for-
ening er at støtte genbrugsinitiativer i
Århus Vest gennem afholdelse af lop-
pemarkeder 4-6 gange om året. Det er

hensigten at samle de genbrugs-inte-
resserede i området og skabe et stort,
flot og tilbagevendende loppemarked.
Leje af stadepladser holdes på et
meget beskedent niveau, så alle kan
være med.

Kaffe med brød
I anledning af at det er kræmmerfor-
eningens første arrangement, byder
foreningen på en kop gratis kaffe og
brød fra kl. 11-12.

Leje af en stadeplads på 4 x 3 meter
koster kun 100 kr. og der ydes rabat
hvis man er medlem af foreningen:
»Kræmmermarked i Århus Vest«.

Alle som har lyst til en stand kan hen-
vende sig til:

Grøn Guide, Erik Stryhn Rasmussen,
tlf. 4018 6442, e-post: guide@pc.dk

AKTIVITETERg
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OPRYDNING OG GRUNDLOVSFEST
VIL DU VÆRE MED TIL AT GØRE GELLERUP RENT?



KÆLDERSHOPPEN
Genbrugsbutik  i Gellerup 

Åben man–fre 10:00–15:00  
eller efter aftale, også weekend.

Søger effekter til genbrug
skal du flytte, rydde op eller bare smide ud
så prøv at ringe til os

Vi rydder - afhenter og sælger

Møbler – Tæpper – El artikler – Porcelæn – Køk-
kengrej – Bøger – m.v.

Så prøv noget nyt – prøv genbrug
Ring 86 25 95 69 / 28 45 22 55

KFUM , Gellerup Kirke og Brabrand Boligforening samar-
bejder med Livsværkstederne i Gellerup, som Kældershop-
pen er  en del af.

Adr.: Edwin Rahrsvej 24 – 26 kld.  8220  Brabrand

EFTERLYSNING
Onsdag d. 11/5 er der fra en lejlighed på 2. sal på 
Jettesvej blevet stjålet to bærbare Mac'er PB G3, sort
med et hvidt æble. Indholdet af harddiskene er sav-
net. Flere andre Apple-enheder af affektionsværdi
forsvandt også sammen med en lille salmebog. 
Oplysninger til Gellerup Politi (8625 1448) eller
Skræppebladet, der skaffer dem til veje, belønnes.

JUBILÆUM

Som tiden dog går,
Livsværkstederne har været til i 5 år.
Det skal fejres med manér,
derfor vi jer gerne ser.

Vi åbner dørene 
DEN 8. JUNI KLOKKEN 13.00
og byder på lidt mad,
Kl. 16 er det slut, med maven mæt og glad.

Vi ser frem til en god dag,
i hyggeligt og selskabeligt lag.

Venlig hilsen
Livsværkstederne

City Vest,  Gudrunsvej 7
8220 Brabrand

CAFÉ VITA
Tlf. 86 25 95 99

JUNI Menu 2005:

Mandag den 6. juni, kl. 17.00:
Skipperlabskovs med brød

Mandag den 13. juni, kl. 17.00:
Bøf Lindstrøm

Mandag den 20. juni, kl. 17.00:
Kalkunschnitzler med ovnstegte kartofler & salat

Mandag den 27. juni, kl. 17.00:
Frikadeller med kold kartoffelsalat

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.



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 juni 2005

Onsdag 1 Frikadeller
Torsdag 2 Karbonader med ærter & gule-

rødder
Fredag 3 Biksemad

Mandag 6 Stegt medister
Tirsdag 7 Bøf Stroganoff med mos
Onsdag 8 Forloren hare
Torsdag 9 Sydhavskylling
Fredag 10 Stegt flæsk

Mandag 13 Kalkun i karry
Tirsdag 14 Ugens fiskeret
Onsdag 15 Stegt kylling
Torsdag 16 Skovhuggerens livret
Fredag 17 Boller i karry

Mandag 20 Pølser med varm kartoffelsalat
Tirsdag 21 Paneret flæsk
Onsdag 22 Dansk bøf
Torsdag 23 Stegt medister med rødkål
Fredag 24 Lasagne

Mandag 27 Skipperlabskovs
Tirsdag 28 Kogt skinke med gemüse
Onsdag 29 Kalkunschnitzel
Torsdag 30 Flæskesteg m/rødkål

Ret til ændringer forbeholdes.

Ladens folkekøkken

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

Kom ud! Ryd op! Nyd solen!
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DET SKER I GELLERUP KIRKE I JUNI
KIRKE HELE DAGEN FRA 7-23

Kirkens fødselsdag
Kirken fejrer sin fødselsdag den 6. juni
med en gudstjeneste kl. 7.00 efterfulgt
af rundstykker og kaffe. Alle er vel-
komne.

Kulturugen i Gellerup Kirke
Mandag den 6.  Åbning af Gellerup
Kulturuge foran kirken
Tirsdag den 7. og torsdag den 9.
Cafeéog aktiviteter foran kirken. Der
vil være aktiviteter og lege for børn og
mulighed for en rundvisning i kirken.
Søndag den 10. kl. 10.00 er der guds-
tjeneste i kirken

Hartmann i Kulturugen
Søndag d. 12. juni kl. 16 er der, i
anledning af Gellerup Kulturuge, fore-
drag og koncert i kirken om komponi-
sten J.P.E. Hartmann, hvis 200 års fød-
selsdag vi kan fejre i år. Amatørmusi-
khistoriker Susanne Pedersen holder
foredraget om Hartmanns liv og virke.
Kirkens organist Michael Østergaard
Jensen vil spille udvalgte værker af
Hartmanns orgelmusik.
Der er gratis adgang.

Natkirke
Søndag den 26. juni er der natkirke i
Gellerup Kirke. Dørene er åbne fra
19.30-23.00. Her er der rum og tid for
alle til stilhed, bøn og tanker.

Tilmeld dig Gellerup Kirkes nyhedsmailliste på
info@gellerupkirke.dk

www.gellerupkirke.dk

Husk deadline til næste nummer er:

TORSDAG DEN 10. FEBRUAR KLOKKEN 19.00!

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

skraeppen@mail1.stofanet.dk



Løsningen i Børne-kryds og tværs'en er:

Indsendt af:       NAVN:

ADRESSE:

Løsningen sendes til SKRÆPPEBLADET, GUDRUNSVEJ 2, KLD., 8220 BRABRAND, så vi har den senest torsdag den 16. juni kl. 19

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i maj var

»UGLE«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

JAMAL ABDUL-KARIM
Janesvej 9, 2. mf
8220 Brabrand

PETER DYHR
Jettesvej 3, 2. th
8220 Brabrand

ESMARALDA DORTHEA BJERRUM
Gudrunsvej 28, 2. th

8220 Brabrand

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

børnesidez
z
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FIND 5 FEJL 
PÅ TEGNINGEN TIL HØJRE



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, Skovhøj Hasselager:
Poul Snedker  

Afdeling 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 & 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, 10, 11, 12, 14, 18, 19:
Bjarne Gaur

Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Afdeling 7, 15, 17, 21, 23 & 24:
Anette Wenneberg Andersen
Hasselhøj 203, tlf. 86 28 49 55

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 juni

Søndag d. 5. kl. 09.30: Oprydning og Grundlovsfest side  31

Mandag d. 6. kl. 07.00: Fødselsdag i kirken side  34

Onsdag d. 8. kl. 13.00: Jubilæum Livsværkstedet side  32

Lørdag d. 11. kl. 11.00: Loppemarked side  31

Onsdag d. 15. kl. 17.00: Temamøde FIB side  28

Torsdag d. 23. kl. 20.00: Sankt Hans Fest Søvangen side  24

Søndag d. 26. kl. 19.30: Natkirke side  34

GELLERUP KULTURUGE fra den 6. til 12. juni - se program og info på side 29 og 30


