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I Gellerup er vi så rige, at vi smider vores penge ud på rengøring! 

Ja sådan skulle man da tro, at det er, når man længere omme i
Skræppebladet læser om, hvad der skete, da integrationsmini-
ster Rikke Hvilshøj kom på besøg fredag den 24. juni.

Gellerup er blevet gjort ekstra rent i flere omgange inden for
den sidste måned. Først var det på Grundlovsdag, som
børn og voksne prisværdigt indledte med skraldeindsam-

ling. Jeg ville dog ønske, at det ikke kun var en udvalgt skare, der
én gang om året greb affaldet og puttede det i poser og sække.
Tænk, hvis vi alle – os der bor og kommer i området – lod være
med at smide papir, dåser og meget meget mere? Hvor ville der
være dejligt pænt og rent.

Nej vanvidet begyndte, da der skulle være fint besøg. En
minister – selve integrationsministeren sammen med
borgmester Louise Gade kom til Gellerup. Hvad sker der

så? Jo fem gårdmænd og to trappedamer kommer på sagen og
shiner en udvalgt del af området op til besøget. Hvad var det,
ministeren skulle forholdes? Er hun for fin til at se, hvor svinet der
er nogle steder i Gellerup? Eller var der nogen, som ønskede, at
hun fik et ekstra godt indtryk? Skal man tækkes ministeren, så
hun giver os flere penge? Tror hun, at folk er bedre integreret, fordi
der ser pænt ud?

Det er noget af det mest åndssvage, jeg længe har hørt, der
er blevet brugt penge/tid på i Gellerup. Hvem er dog det,
der er så sløset med beboernes penge, at de tillader sig at

bestille ekstra rengøring? Jeg kan ikke forestille mig, at det skulle
være afdelingsbestyrelsen – de bor her jo selv – og gør da hvad de
kan for ikke at hæve huslejerne blandt andet ved altid på afde-
lingsmøderne at opfordre os til at holde orden og rent og sige til
folk, der sviner, at de skal lade være. Trappedamer og gårdmænd
finder næppe på det af egen drift , så en eller anden har besluttet
det. Er det en inspektør, direktør eller foreningsbestyrelse?

Næste gang, der skal afholdes møder, hvor de relevante per-
soner er til stede, må det være oplagt at stille kritiske
spørgsmål, hvortil der forhåbentlig gives et godt svar. For

vel er det da rart, når ministeren synes, at vores område »virker
meget indbydende«; men det gælder ikke i alle opgange til daglig.
Vi beboere ønsker nemlig ikke, at vores husleje stiger, så der bliver
råd til bedre rengøring hver dag i alle opgange; men vi er mange,
der ønsker vores opgang og område i pænere stand hele ugen.

Lad os alle tage del i det fælles ansvar for et godt område.

Med ønske om en god, ren og behagelig sommer
til alle læsere af Skræppebladet,

Sebastian
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Børge Nielsens tilknytning til
Brabrand Boligforening
Børge Nielsen har i mange år været
skribent for afdeling I Hans Broges
Parken, og han har dermed også været
i redaktionen for Skræppebladet. Når
vi har sådan en »lokalhistoriker« boen-
de i Brabrand Boligforening, ja oven i
købet i den afdeling, jeg har påtaget
mig at være »skribent« for, tænkte jeg,
at det kunne være interessant for
Skræppebladets læsere, at få kendskab
til Børge Nielsens arbejde i Brabrand-
Årslev lokalhistoriske Arkiv.
Jeg kontaktede Børge Nielsen og
spurgte ham, om han ville deltage i et

lille interview til Skræppebladet. Han
sagde ikke umiddelbart ja, men efter
nogle dages betænkningstid indvilgede
han.
Vi mødtes på Brabrand-Årslev lokalhi-
storiske Arkiv, hvor vi fik en god snak.

Børge Nielsen er samler
Jeg spurgte Børge Nielsen om, hvilken
baggrund og interesse der førte til at sætte
sig så grundigt ind i Brabrands historie.
Han svarede: »Jeg tror det ligger i
generne, min far var en meget stor
samler, han samlede på alt: skruer,

søm og træ, som han blandt andet
brugte når han lavede dueslag.
En medvirkende årsag er måske også,
at jeg er opvokset under besættelsen,
hvor det var nødvendigt at samle og
passe på ting.
Jeg selv samlede på biografprogram-
mer, bøger om sport og fodboldblade.
Så nu samler jeg på materiale om
Brabrand.
Min nabo som er astrolog siger, at min
samlermani passer fint med, at jeg er
født i stenbukkens tegn«.
Jeg kan forstå, at du var med til at starte
lokalhistorisk Arkiv, hvordan begyndte
det?

»En af mine gode venner Bendt Chri-
stensen påstod i 1980, at de grønne
spejdere havde 25-årsjubilæum.
Jeg sagde til ham, at det ikke kunne
være rigtigt, da jeg var spejder i 1942.
Det viste sig, at det Bendt Christensen
sagde var rigtig. Det var en anden trop
jeg var i, og den sluttede i 1949.
Samtalen om spejderne resulterede i,
at vi blev enige om, at finde ud af,
hvordan vi kunne få lavet en lokalhi-
storisk samling.
Vi henvendte os så til overbibliotekar
Henning Madsen som syntes det var
en god ide.

Det udviklede sig positivt, og Henning
Madsen indrykkede en annonce i det
lokale blad om, at der ville blive
afholdt et møde om at få oprettet en
lokalhistorisk samling i Brabrand. (Det
blev senere omdøbt til lokalhistorisk
arkiv).
Der mødte en del interesserede op, det
var i 1982, og blandt dem, der mødte
op, blev der dannet en arbejdsgruppe
på 5 personer. Jeg var med i denne
gruppe.
Vi gik med det samme i gang med at få
dannet en lokalhistorisk samling og
indsamlede materiale hertil.
Det udviklede sig positivt, i mange år

var vi på Brabrand Bibli-
otek, men da det lukke-
de flyttede vi til Gellerup
Bibliotek«.

Hvordan foregår
arbejdet nu? 
»Arbejdsgruppen har
ingen formand, der her-
sker en form for kollek-
tiv, sådan har det altid
været og det er det også
nu.
Vi arbejder på den måde,
at én tager sig af billed-
samlingen, én registre-
rer, en anden tager sig af
udklip; men alle tager sig
af de »kunder«, der
kommer og afleverer
ting.
Jeg selv er kontaktperson
og modtager breve og
henvendelser og svarer
på disse.

Slægtsforskning
Arbejdet i lokalhistorisk

samling, har medført, at Børge Nielsen
har fået stor interesse for slægtsforsk-
ning, siger han. Jeg kan føre min mors
slægt tilbage til 1753.
Børge Nielsen fortæller, at han faktisk
er indvandrer idet hans tip-tip-oldefar
kom fra Femern og bosatte sig på
Amager.
Børge Nielsen fortæller videre om hele
slægten, men det fører for vidt, at for-
tælle den historie i Skræppebladet.
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BESØG HOS EN »LOKALHISTORIKER« 
FRA HANS BROGES PARKEN

EN DISKUSSION OM SPEJDERE STARTEDE LOKALHISTORISK SAMLLING

af Anton Sørensen

foto: Hans Grundsøe

På Gellerup Biblioteks hjemmeside
kan det læses, at der foruden mange
andre aktiviteter også er en afdeling,
der hedder Brabrand - Årslev lokalhi-
storiske Arkiv og Børge Nielsen, Ud-
sigten 15 er kontaktperson.
Børge Nielsen bor i afdeling I Hans
Broges Parken, han er her kendt som
den lokale historiker, og han er i øvrigt
en venlig og beskeden mand. Børge
Nielsen er 77 år og har boet i Brabrand
siden 1934.

Foredrag om livet i Brabrand i
»gamle« dage
Børge Nielsen holder en del interes-
sante foredrag, blandt andet har han

afholdt et i afdelingens klub Hans Bro-
ge, men også mange andre steder har
han holdt foredrag – for eksempel ved
de lokalhistoriske aftener på »Det
gamle Gasværk«.
Foredragene drejer sig om, dengang
Brabrand var en lille landsby frem til
nutiden. Der vises også en hel del bil-
leder fra livet i byen i »gamle« dage.
Spørgelysten ved disse arrangementer
er meget stor, og de ældre kan sim-
pelthen ikke lade være med at komme
med bemærkninger under foredraget,
hvis det er noget de selv eller deres
forældre har oplevet, og de derfor har
indgående kendskab til.

Ligeledes er der mange af de »indfød-
te«, der har kommentarer om, hvem
der boede i huset ved siden af bageren
eller købmanden og så videre.
Børge Nielsen har som regel et svar, da
han blandt andet gennem sit arbejde i
arkivet har fået et indgående kendskab
til den lokale historie.
Som regel kommer der også en god
diskussion i gang om mange forskelli-
ge lokale forhold, som Børge Nielsen
og andre har kendskab til.
Vi der ikke er født i Brabrand, men
måske har boet her i mange år, kan
føle os lidt misundelige over den lokale
indsigt, som vi andre ikke har.
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Konklusion
Respekt – troværdighed – mod og en
god portion umage, gør det sjovt  at
have opgaven som beboernes tillidsre-
præsentanter i Brabrand Boligfor-
enings afdeling X i Harlev – Rødlund-
parken.

Siger afdelingsformanden.

Foreningens bidrag til 
samarbejdet
Efter at jeg havde talt med Aase Chri-
stensen, talte jeg med Brabrand Bolig-
forenings direktør Torben Overgaard
og bad ham fortælle, hvad foreningen
gør for at forbedre (vedligeholde) sam-
arbejdet mellem ansatte og folkevalgte. 

Torben Overgaards svar er: 
Samarbejdet i Brabrand Boligforening
er et noget bredt emne at kommentere
på blot enkelte linier. Samarbejdet er jo
det, der sker i det daglige - dialogen,
forståelsen og den måde, man kom-
munikerer med hinanden på. Det skal
fungere i praksis og ikke blot som en
flot formulering på et stykke papir.

Værdidebat
For et år siden havde vi i Brabrand
Boligforening en værdidebat med del-
tagelse af afdelingsformænd, for-
eningsbestyrelse, ledelse, inspektører
og afdelingssekretærer. Målet var
blandt andet at give et bud på, hvad vi
forventer af hinanden og hvilke mål, vi
arbejder efter. På mødet, der foregik på
Scandic Hotel, blev gennemført en
mini-undersøgelse med spørgsmål om,
hvad er de vigtigste opgaver for afde-
lingsbestyrelser og ansatte. Afdelings-
formænd gav deres bud på, hvad de
forventer af de ansatte i afdelingen og
beboerne. Ansatte gav deres bud på
samarbejdet med afdelingsbestyrelser-
ne.
Dette materiale blev skrevet sammen
og skal på sigt omdannes til et egent-
ligt kvalitetskoncept for samarbejde
internt i Brabrand Boligforening. Men
det er ikke en statisk proces, og der er
derfor ikke et færdigt stykke papir, som
giver nøje anvisninger på hvordan
samarbejdet skal være. Dialogen om
dette er en løbende proces, som inde-
holder flere elementer.

Beboerundersøgelse
En del af værdidebatten foregik som et
plenum, hvor der blev sat ord på de
mål, vi arbejder efter. Det er nemlig en
vigtig forudsætning for samarbejdet, at
der så at sige er fælles fodslag. Kon-
klusionen på denne værdidebat samt
miniundersøgelsen blev et stort ønske
om at gennemføre en beboerunder-
søgelse. For når vi taler om fælles mål
og samarbejde er det ikke mindst vig-
tigt at høre, hvad det er beboerne for-
venter af os – henholdsvis folkevalgte
og ansatte.
Beboerundersøgelsen blev gennemført
som et pilotprojekt i Rødlundparken
og resultatet fra beboernes svar blev

offentliggjort her i det tidlige forår. Vi
har i dette materiale fået et fantastisk
godt redskab til det videre arbejde
omkring værdier, mål og samarbejde.
Foreningsbestyrelsen har på baggrund
af erfaringerne fra Rødlundparkens
undersøgelse, som blev finansieret af
foreningen, samt værdidebatten, be-
sluttet at gennemføre lignende under-
søgelser i alle øvrige afdelinger i Bra-
brand Boligforening. Denne pejling
blandt alle beboere skal være med til at
fungere som udgangspunkt for det
kvalitetskoncept, som værdidebatten
forrige år tog hul på.

Repræsentantskabskursus
Repræsentantskabskurset her i foråret
var ydermere et vigtigt indlæg i den
løbende debat om samarbejde. Den
måde vi snakker sammen og taler til
hinanden var årets tema under titlen
»Effektiv samarbejde gennem dialog«
Alle disse dele er vigtige elementer i
arbejdet med det gode samarbejde,
som der jo ikke findes nogen ende-
gyldig eller lettilgængelig opskrift på.
Det viser sig i det daglige arbejde om
de enkelte sager og i dialogen. Er ud-
gangspunktet at man taler på en or-
dentlig måde, går efter sagen og ikke
personen og evner at lytte og forstå et
andet argument, er man allerede godt
på vej.
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SAMARBEJDE I BRABRAND BOLIGFORENING
MED INDLÆG FRA AFDELINGSFORMAND OG DIREKTØR OM DET GODE SAMARBEJDE

af Anton Sørensen

foto: Hans Grundsøe

Retsgrundlaget for almene boligfor-
eninger er ikke nemt at overskue.
Der er love, bekendtgørelser, normal-
vedtægter, økonomicirkulærer, organi-
sationscirkulærer og en del flere.
Der findes regler for beboerdemokrati-
et med videre.
Som i alle andre organisationer er det
nemmeste at holde sig strikt til regler-
ne, det er straks sværere, at »bøje« reg-
lerne til gavn for alle, der skal bruge
dem. Jeg skrev ikke, at reglerne skulle
overtrædes.
På det nære plan er beboer-
demokratiet, de andre bebo-
ere, afdelingsbestyrelsen, for-
eningsbestyrelsen og repræs-
entantskabet.

Samarbejde
Et meget vigtigt område i
beboerdemokratiet er samar-
bejde, det vil sige, at alle i
boligforeningen arbejder
sammen om, at nå de samme
mål, nemlig at opnå de bed-
ste betingelser for beboerne.
I en afdeling vil det sige,
beboerne og afdelingsbesty-
relsen, men der bør også
samarbejdes med de ansatte,
der har tilknytning til afdelingen, gård-
mændene, varmemesteren og inspek-
tøren.
Der er intet i de mange regler, der
hindrer et godt samarbejde, men vi
skal huske på, at der er tre parter, der
skal samarbejde, nemlig beboerne, de
beboervalgte og de ansatte. 

Samarbejde i afdeling
Der er sikkert et glimrende samarbejde
i mange af  Brabrand Boligforenings
afdelinger med gode resultater til føl-
ge, måske er der også afdelinger, hvor
samarbejdsklimaet ikke fungerer til-
fredsstillende og dermed  med mindre
gode resultater til følge.
Da jeg fik fortalt, at der i afdeling 10
Rødlundparken var et positivt samar-
bejde opsøgte jeg afdelingsformand

Aase Christensen for at høre, om det
var tilfældet, samt hvad de gør for at
opretholde det gode samarbejde.
Ligeledes spurgte jeg hende om det
gode, samarbejde gav mærkbare resul-
tater.
Aase Christensen mente, at samarbej-
det mellem de forskellige involverede i
Rødlundparken fungerede godt, uan-
set at der kunne opstå uenigheder.
Aase Christensen sagde, at det andet
jeg spurgte om krævede nogen be-
tænkningstid og hun ville tænke lidt

over tingene, inden hun svarede. Vi
blev enige om, at hun skulle lave et
skriftligt svar.

Aase Christensens svar. 
Afdelingsbestyrelsen skal:  
- tilegne sig  viden  om rettigheder og
muligheder/begrænsning.
- have  mod til, at forfølge en ide, hvis
den altså bare er rigtig !

Jeg vil gerne citere et lille Gruk af Piet
Hein i denne sammenhæng:

»Kunsten er ikke at få en ide.
Enhver kan med lethed få to.
Kunsten er den, mellem to eller fler’,
ganske almind’lige hverdagsideer,
at se hvilken én, der er go’.«

Optræde med  troværdighed:
- udføre de tiltag, der er blevet stillet i
udsigt på afdelingsmødet, - under for-
udsætning af, at økonomien hænger
sammen og vel at mærke med Brab-
rand Boligforenings administration
som den udførende/opgaveansvarlige
part.
- give tilbagemelding på de tiltag, som
til trods for de afgivne løfter ikke bliver
udført - med begrundelse.
- disse »bundne« hænder stammer
nemlig oftest fra det mandat en afde-

lingsbestyrelse har fået af
beboerne – og for admini-
strationens vedkommende
nødvendigt af lovens bog-
stav, som minsandten ikke
altid er lige logisk og letfat-
telig for dem, der skal tage
udgangspunkt i den.
- En sagsbehandling er der-
udover påvirket af endnu en
diffus faktor, nemlig sam-
fundsudviklingen, som vi
alle er part i uden at kunne
styre den og som ind imel-
lem kan gøre også en afde-
lingsbestyrelses synspunk-
ter til den rene ønsketænk-
ning. 

Gøre sig umage med at  lytte: 
- prøve at »lytte« sig til de ønsker, som
beboerne i mange tilfælde ikke får
fremsat på afdelingsmøderne og des-
værre heller ikke så ofte kommer frem
med ved at dukke op i den åbne halve
time af afdelingsbestyrelsens møder.

Have  mod til at træffe  beslutninger:
- på en måde, så vi tilgodeser flest
mulige beboere;  dog må man ikke
gøre sig håb om at kunne gøre alle til-
fredse med alle ting.
- huske at afdelingsmødet er den
besluttende myndighed i tilfælde af, at
en sag går helt i hårknude. 
- og endelig ikke glemme, at beslut-
ninger, som vil medføre huslejestignin-
ger, afgøres af afdelingsmødet.

arkivfoto
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EN UFORGLEMMELIG OPLEVELSE
PÅ BESØG HOS FREDERIK D. 1 OG HANS DRONNING

af Jens Skriver

Tidligt om morgenen lørdag den 28.
maj startede en busfuld veloplagte
mennesker med tilknytning til Tous-
gårdsladen på en vellykket tur til Sles-
vig og Flensborg. Et par beboere fra
Søvangen var nær ikke nået at
komme med. Det var til gen-
gæld også det eneste optræk til
uheld.
Vejret var også med udflugts-
deltagerne. Det var svært at fo-
restille sig bedre forsommer-
vejr. På lange strækninger gik
motorvejen gennem ret øde
områder, så der var ekstra mu-
ligheder for at nyde naturen.
Første stop var Hedensted Sog-
negård, hvor der blev serveret
morgenkomplet.

Tysk landbrug
Selv om Sydslesvig er gammelt
dansk land, var det tydeligt for
det trænede øje, at vi var kom-
met til et fremmed land, da vi
havde krydset grænsen. Der
var flere køer på markerne. Det
skyldes nok, at de tyske køer
ikke yder så meget som deres
danske artsfæller og er fordelt
på flere små besætninger.
Landmænd var ved at vende hø. Det er
der vist ikke mange af deres danske
kolleger, der vil have besvær med.
Bondegårdene var helt anderledes end
danske. Udhusene var i to etager med
stald nederst og lade ovenover. Sel-
skabet var benovet over at se en stork,
men de er meget almindelige her, da
landbruget er langt fra så avanceret
som det danske.

Slien
Lidt før middag nåede vi rejsens fore-
løbige mål Slesvig by. Slesvig by om-
kranser det inderste af Slien. Vi kørte
forbi det store Gottorp Slot ved det
inderste af fjorden. Her residerede den
danske konges nære slægtninge og
nærmeste rivaler de gottorpske her-
tuger, indtil de blev smidt ud i 1714.
Nu er her landsdelsmuseum for Sles-

vig-Holsten. Det er næsten lige så
omfattende som Nationalmuseet i
København.

Domkirken
Vi skulle imidlertid til Slesvigs gamle
bykerne med Domkirken, der ligger i
nordøst. Nu var det blevet så stegende
hedt, at mange var glade for, at der var
aircondition i bussen, med mindre
man søgte svalhed i domkirken. Den
er bygget over flere perioder. Det
usædvanligt høje tårn er først kommet
til i slutningen af 1800-tallet. Tympa-
nonen (portalen) på sydgavlen er fra
tidlig middelalder og viser blandt
andet en konge, der skænker Kristus
en kirke. Nu er kirken vist mest kendt
for Hans Brüggemans altertavle fra
1521. Den er opbygget i en række fel-
ter, der mig bekendt, hver især er
skåret i et stykke. Motivet for hele
altertavlen er Jesu lidelseshistorie. Den
starter for neden med Den sidste Nad-

ver. Allerøverst er Maria med barnet
flankeret af Adam og Eva.

Frederik I
Her hviler også kong Frederik I, der

døde i 1533 og residerede på
Gottorp. Han er stamfader
både til den danske konge-
slægt og hertugerne på Got-
torp. Over sarkofagen er han
gengivet i fuld figur og bema-
let i gult, rødt og blåt. Det ori-
ginale danske rigsvåbens far-
ver. Første gang jeg besøgte
Slesvig Domkirke, undrede jeg
mig meget over, at han hviler
her alene. Hans første dron-
ning Anne af Brandenburg er
imidlertid begravet i kloster-
kirken i Bordesholm syd for
Kiel. På hendes sarkofag er
faktisk gravfigurer af både
hende og kongen, så det lige
før, man kan sige Frederik I er
begravet to steder. Hans and-
en dronning Sofie af Pommern
overlevede ham i 35 år. Hun
skal også være begravet i Sles-
vig Domkirke, men der var
åbenbart gået så mange år, at
der ikke blev ofret et pragt-

gravsted på hende. I øvrigt er de gott-
orpske hertuger begravet i Slesvig
Domkirke.

Resten af turen
I Slesvigs gamle bymidte var adskillige
gamle huse, men vel at mærke i
grundmur og ikke i bindingsværk.
Fra Slesvig gik turen til Langstedt, der
ligger halvvejs til Flensborg, hvor der
på Stelkes Gasthaus blev serveret en
kold platte.
Sidste stop var Poetsch ved Flensborg,
hvor der var mulighed for at foretage
indkøb.
Turen var arrangeret af Inga Bech fra
afdelingsbestyrelsen på Toveshøj, og
Inga og Elmer kan glæde sig over, at
deres store indsats gav så godt et resul-
tat.
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BESØG PÅ SELAM FRISKOLE I ÅBYHØJ
EN MUSLIMSK FRISKOLE MED OPFORDRING TIL DIALOG

af Hans Nikolajsen

foto: Hans Grundsøe

Fredag den 13. maj var jeg ude på sko-
len for at snakke med Osman Özto-
prak, som er skolen inspektør. Vi snak-
kede om skolens planer og idéer. Sko-
len er en ganske almindelig skole, lige-
som en dansk friskole. De elever der
går på skolen er 2-3 generations
nydanske, og der bliver undervist på
dansk. Selvfølgelig har de også andre
fag så som engelsk tysk fransk og reli-
gion.

Klasseskema for 0A
Nedenfor er et skema for 0A. Friskolen
her er en et-sporet skole; hvor der altså
kun er én klasse på hver årgang, og på
skolen er der tilknyttet to lære på i de
første skoleår. Det er af hensyn til, at
de svage elever også skal have en
chance til at kunne følge undervisning-
en.

Koranundervisning
Børnene begynder først fra
4. skoleår at få undervisning
i koranen. Nedenfor er et
typisk skema for børnene i
4. klasse.

Udflytning til
Hasselager
Skolen, der er startet som er
en privat, forældrebetalt fri-
skole, var i sin tid fortrinsvis
for tyrkiske børn, åbnede i
august 1993 i Fredensgade

52. Senere flyttede skolen til Toms-
agervej 25 i Åbyhøj, hvor den er ind-
rettet i samme bygning og som nabo til
Det Danske Brandværns Museum.
Udflytningen vil betyde, at der kom-
mer til at gå ca. 200 elever, fordelt på
10 klassetrin hvis man regner børne-
haveklassen med, men det skulle ikke
betyde den store forskel. Der er SFO-
ordning, og da der ikke er udgang fra
skolen i skoletiden, og da skolen selv
har bustransport, vil det sandsynligvis
ikke blive den store valfart rundt i

området. Det virkede også, som om de
havde ret godt styr på, om eleverne var
på skolen eller ej, så jeg kan ikke se, at
der skulle være grund til den store
bekymring.

Lægger op til dialog
Osman Öztoprak fortalte også, at de
ville være meget interesseret i en dia-
log med områdets beboere, for at
eventuelle misforståelser eller syns-
punkter kunne blive hørt. Det, syntes,
jeg ville være en rigtig god idé både for
os som beboere og for skolen som

institiution, og som en snart meget
tyndslidt sætning siger, »samtale frem-
mer forståelsen«, så den invitation,
synes jeg, området bør tage imod.



JAGTEN PÅ LIV
NÆR BESLÆGTET NABO TIL JORDEN

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

Skulle man med få ord formulere driv-
kraften for moderne astronomi, må det
blive jagt på liv. Det er baggrunden for
den undersøgelse af planeten Saturns
verden, der for tiden foregå, og ikke
mindst for den intense jagt på andre
solsystemer med stjerner, der har pla-
neter ligesom vores sol. Håbet er at
finde planeter, der har samme betin-
gelser for liv som Jorden. Jagten har
efterhånden stået på i hen ved en snes
år, og det er faktisk lykkedes at finde
godt 150 planeter. Forholdene på de
planeter, der hidtil er fundet, er ikke
ligefremt egnede for liv. Som oftest er
forholdene så barske, at de kan få selv
garvede astronomer til at gyse.

Rokkebevægelser
Planeterne er blevet opdagede ved, at
det har muligt at måle små rokkebe-
vægelser på stjerner, fordi planeternes
tyngdekraft trækker i dem. Kun i et ret
få tilfælde er der blevet observeret
ændringer i stjernens lysstyrke, fordi
planeten har passeret hen foran den.
Det skyldes, at planeternes bane hæl-
der meget i forhold til vores synsret-
ning. Ved de nuværende målemetoder
kan banen ikke afsløres. Derfor er det
også svært at bestemme planeternes
vægt. Hælder deres bane meget, er de
tungere, end det umiddelbart fore-
kommer.

Store planeter
Naturligt nok har de fleste af de plane-
ter, som hidtil er blevet opdaget, været
meget store. Det er store gasplaneter
ligesom Jupiter og Saturn; ofte endnu
større. Typisk vil de befinde sig meget
tæt på deres stjerne. Jupiter vejer 318
gange så meget som Jorden.

Pulsar
Planeter på jordens størrelse har været
kendt siden 1992, men vel at mærke
ikke ved en stjerne, men ved en
såkaldt pulsar. Planeterne roterer
omkring resterne af en tung stjerne,
der er blevet en super nova og har endt
sit liv med en kæmpemæssig eksplosi-
on. Foruden de to kendte planeter på
Jordens størrelse er der nu opdaget en
planet, som vejer 1⁄2000 af Jorden og er
betydelig lettere end vort solsystems
letteste planet Pluto.

Nær Jordens størrelse
Sidste år blev det opdaget, at en stjer-
ne havde tre planeter, de kun er 20
gange tungere end Jorden. Her finder
man dog ikke liv. Afstanden mellem
den inderste og stjernen er kun 4% af
afstanden mellem Jorden og Solen,
hvorved gennemsnitstemperaturen på
planeten er mindst 1500°C.
Det seneste er iagttagelsen af en pla-
net, der måske kun er 7,5 gange så
tung som Jorden. Den er kun godt 15

lysår borte og findes på stjernen Gilese
876 i stjernebilledet Vandmanden.
Middelafstanden mellem denne planet
og stjernen er imidlertid kun 2,1% af
middelafstanden mellem Jorden og
Solen. Temperaturen på planeten anta-
ges at være mellem 200°C og 400°C.
Alt i alt er det lidt for tidligt at begynde
at tale om bemandede rumflyvninger
til planeter uden for vort solsystem.

haver. Så har man muligvis en chance
for at finde plantenavnet til sit register. 
En anden mulighed er at afprøve
mulighederne i et af de mange plante-
centrer, men her bør man kun bruge
billedet til identifikation. 
Desværre viser det sig, at selv om der
en rivende udvikling inden for plante-
skoler og plantecentrer,
Ja så er det svært at få specifikke oplys-
ninger om plantenavne, hvis ikke
planten findes i centret.

En anden mulighed er at gæste nogle
af de mange besøgshaver, som er at
finde rundt om både herhjemme og i
udlandet. Det kunne for eksempel
være Lille Malunds Have og Den Kre-
ative Have. 
I kan finde oplysninger om disse 2
besøgshaver og mange andre haver på
internettet eller i Haveselskabets med-
lemsblad.

Husk notesblok, papir og kamera.

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14
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Her i midten af juni kan vi se tilbage på
en kølig begyndelse på sommeren her i
kolonihaven »Sommerlyst«. Vi har også
i denne måned haft temperaturer und-
er frysepunktet, som for mange havee-
jere har betydet, at tomatplanter og
ikke mindst agurkeplanterne i drivhus-
ene har lidt overlast.
På friland har mange været i gang med
at plante nye sommerblomster, fordi
frosten havde svedet planterne bort.
Den regel, som siger, at man skal vente
med udplantning af frostfølsomme
planter til efter Grundlovsdag, har i år
ikke været nok til at hindrer disse ska-
der
For mit eget vedkommende har det
været nødvendigt at tilføre varme til
drivhuset i form af strålevarme. Ved
hjælp af denne varme har jeg kunnet
holde en temperatur på +10°C om nat-
ten.

De første afgrøder
I køkkenhaven er det først hold salat
samt radiser for længst spist, de øvrige
grøntsager står flot. 
Det første hold kartofler er nu ved at
være spist, og højbedet skal så gøres
klar til udplantning af drueagurkerne,
som står klar i drivhuset.
I jordbærbedet står planterne flot, så
hvis vi får godt med sol og varme, teg-

ner det også i år til at give et stort ud-
bytte. Men med sidste år i mente skal
man ikke glæde sig for tidligt.
I drivhuset udvikler  tingene sig godt
også de nye tomater fra Amisfolket.
Tomaten Potentat står med store toma-
ter. Tomaterne, som er plantet på fri-
land op af en østvendt væg, vokser
ikke så hurtigt; men de har ikke taget
skade af de lave temperaturer og står
som sagt flot i grønt i løvet.

Blomstrende impomoer
Mine ynglingeplanter ipomoerne  er så
småt ved at komme i blomst såvel på
friland som i drivhus og udestue. De
frø som jeg fik tilsendt fra min norske
haveveninde Rita ser ud til at udvikle
sig til flotte planter. 

Månedsoversigt for haven 
i juli måned
I feriemåneden juli kan man roligt tage

bort fra haven i et par
uger, hvis man ønsker
at se, hvor meget
ukrudt der i virkelighe-
den gror frem på rela-
tivt kort tid, og hvor
sjusket staudebede,
slyngplanter med mere
kan komme til at se ud,
når disse ikke passes
med hyppig opbinding.
Så skal du ud at rejse,
er det en god idé at
tage kontakt til en
anden haveinteresseret,
det være sig en slægt-

ning eller en bekendt og bede en af
dem til at føre lidt tilsyn med haven i
ferietiden. For husk, at tiden efter feri-
en ofte er den skønneste i haven

Køkkenhaven
Jordbærbedet 
Udløbere på jordbærplanter bør
afskæres i løbet af måneden for ikke at
tage næring fra planten, så frugtsæt-

ning ikke udvikler sig. Hvis man gerne
vil have flere jordbærplanter, kan man
dog lade udløberne vokse ud i et par
mellemrum i bedet, hvor man så helst
ikke må gå under bærplukningen.
Så snart disse udløbere begynder at
danne rødder, kan de skæres fra
moderplanten og forsigtigt graves op
med en planteske, hvorefter de plantes
ud på et lille bed, hvor jorden i forvejen
er gjort klar. Det vil sige gennemgravet
og tilført gammel gødning eller beriget
spagnum. Planter stilles ret tæt cirka
10 til 12cm mellemrum på begge leder.
De vandes dagligt og der skygges med
et insektnet.

Tips
Her er en lettere måde til formering af
jordbær.
Man laver en jordblanding af lige dele
havejord og beriget spagnum. Denne
blanding fylder man i 12cm plastpot-
ter. Disse potter graves ned mellem
rækkerne, hvorefter udløberne kroges
ned i vækstmediet med et stykke kraf-
tig plantetråd. Planterne kan nu stå og
vokse til.
Husk at holde øje med det tidspunkt,
hvor planterne er rodfæstet, for da skal
de som beskrevet ovenfor frigøres fra
moderplanten

Prydhaven
Hvor kan man finde planternes navne
For at kunne udføre en fortegnelse
over havens planter, må man først og
fremmest gøre det til en regel at gem-
me de etiketter, som er på planterne,
når man køber dem i plantecentrene
med mere.
Til de planter, som man ikke har nav-
neoplysning på ved indkøbet, eller til
de eksisterende navnløse planter i
havens gamle bestand, som ønsker at
registrere, har man den mulighed, at
man enten tager et billede, en blomst
eller et blad med til en af de botaniske

af Svend Aage Hansen

DIN HAVE I JULI
NYT FRA KOLONIHAVEN SOMMERLYST  



LIVET I VESTBYEN
DEBATMØDE I LADEN MED TORDENSKJOLDS SOLDATER

Af Sebastian Adorján Dyhr

Foto: Peter Fischer-Nielsen, KIVIK

I Gellerup Kulturuge havde KIVIK i
samarbejde med Urbanprogrammet/
Bydel i bevægelse arrangeret et debat-
møde med indlagt spisning under tit-
len »Fælles om hverdagen i Vestbyen«.
Der dukkede, som der plejer til den
slags møder, en forholdsvis kendt ska-
re af personer med tilknytning til Vest-
byen: beboere og arbejdsmæssigt rela-
terede. Men det gjorde nu ikke aftenen
mindre interessant. Dialogen er altid
sund; selvom det jo kunne være rart
med en bredere skare i dialog.

Religionsforskelle
Mødet var jo arrangeret af KIVIK (Kri-
stent Informations- og Videnscenter
om Islam og Kristendom) og lederen
Peter Fischer-Nielsen indledte med en
fremlæggelse af forskelle og ligheder
mellem verdensreligionerne. Han illu-
strerede det ganske godt med en hi-
storie fra buddhismen om en gruppe
mennesker, der med bind for øjnene
føres hen til en elefant, får fat i hver sin
del: snablen, øret, foden, halen og
stødtanden og derefter bliver bedt om
at beskrive en elefant. Det kommer der
naturligvis fem meget forskellige be-
skrivelse ud af. De er alle 100% sikre
på, at deres forklaring er den eneste
rigtige, hvorefter de kommer op at slås.
I virkeligheden beskriver de jo bare
hver sin del af elefanten, og havde blot
forskellige opfattelser.
Peters pointe med denne historie var,
at religionerne ikke i bund og grund er
voldsomt forskellige; det er derimod

menneskenes synspunkter og syns-
vinkler. Og så gav han eksempler på,
hvor kristendom og islam stemmer
overens og hvor de er forskellige i
deres syn på Gud og verden.

Demokrati og religion
Herefter fik vi et oplæg om den reli-
giøse mangfoldighed i Vestbyen med
belæg fra Århus Kommunes statistiske
kontor. Under overskriften »Demokrati
og religion« gav professor Mehdi Moz-
zafari en grundig forklaring på, hvad
der definerer demokrati og religion.
Han kom også med forklaringen på, at
et demokratisk samfund kan være reli-
giøst, fordi de to størrelser er to for-
skellige verdener, der ikke kan blan-
des; men nok forenes, blandt andet
ved, at religion er individuelt, medens
demokrati er kollektivt.

Troen i hverdagen
Herefter skulle en kristen, en muslim
og en ateist fortælle, hvad religionen
betød for dem i hverdagen. Den kri-
sten fortalte fint om sin tro; muslimen
var desværre gået igen, selvom han
havde lovet at stille op, og så fortalte
Sonja Mikkelsen om, hvordan hun
ikke kunde tro; men måtte være ateist.
Heldigvis indvilgede en af de tilstede-
værende muslimer i at fortælle om sin
tro i dagligdagen. Han fortalte, at troen
gav ham en åndelig modvægt til den
verdslige verdens materialisme. Hans
konklusion var, at hvis ikke det verdsli-
ge og åndelige er i balance, så kommer

mennesket i ubalance. For at undgå
dette anstrengte fortælleren sig for at
være en aktiv demokratisk borger, der
samtidig gav sig tid til sine spirituelle
behov.

Diskussion og mad
Inden vi skulle spredes ud i grupper for
at snakke om, hvad der var vigtigt i
religionsmødet og i hverdagen i Vest-
byen, hvilke spørgsmål, der skulle stil-
les til religionerne med mere, fik vi
mad på bordene. Det var Livsværkste-
derne, der leverede den lækre mad –
og den kan de kun være stolte af. I
grupperne efter maden gik snakken
først langsomt – det var nogle lidt
underlige indledninger til debat, der
var blevet udleveret; men efter nogen
tid kom der flere meninger på borde-
ne, og jeg tror, at vi alle gik hjem lidt
klogere på hinanden og lidt mere åbne
over for hinanden. Tak til arrangørerne
for en god aften. Men bare der dog vil-
le dukke nogen flere og nye menne-
sker op næste gang.
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GELLERUP KULTURUGE 6-12. JUNI 2005
RENÉ SKAU BJØRNSSONS TALE VED ÅBNINGEN AF GELLERUP KULTURUGE 6. JUNI 2005

Mange tak for indbydelsen til at kom-
me her i dag. Det er en helt særlig glæ-
de for mig at åbne Gellerup Kulturuge.
I mange år har jeg jo fulgt udviklingen
af området her fra første parket, og det
er fantastisk godt med et initiativ som
det her. Det er med til at give et andet
og meget mere dækkende billede af
hvad der sker herude i området. 

Ja, det her er virkelig godt gået. Det
kan arrangørerne godt tillade sig at
være stolte af! Det er nu anden gang,
den her kulturuge kører af stablen, og
jeg må sige, at programmet er impone-
rende! 
Hver enkelt aktivitet har noget unikt at
byde på, og det er umuligt at frem-
hæve en ting frem for noget andet.
Men det er netop også en pointe i sig
selv, synes jeg. At det ikke primært
drejer sig om enkeltstående events;
men om summen af vores fælles
anstrengelser. 

Når nu vi skal til at åbne en kulturuge,
synes jeg det kunne være interessant at
dvæle et øjeblik ved begrebet kultur.
Eller måske snarere kulturmøde. For
hvad er egentlig et kulturmøde? Ja,
hvis man følger med i lidt offentlige
debat her og der, så synes jeg der teg-
ner sig to yderpunkter. 

Der er dem, der kan komme med
mange flotte ord og afhandlinger om,
hvordan et kulturmøde finder sted.
Det er oftest sådan nogen svært stude-
rede røvere, der snakker om kulturel
identitet og tilhørsforhold og den
slags. Det bliver meget hurtigt meget
abstrakt. 

På den anden siden findes der også
nogle ret så forenklede bud på, hvad et
kulturmøde er. Man kan nærmest få
det til at lyde som om, at hvis man
bare stiller to mennesker med forskel-
lige kulturel baggrund foran hinanden,
så er der tale om kulturmøde. Man
omtaler det, som om det er noget lige-
så håndgribeligt som en fodboldkamp. 

Jeg tror på, at det bedste bud på kultu-
rmøde findes et sted lige midt imellem.
Der, hvor man hverken forenkler tin-
gene eller kravler op på så højt et
abstraktionsniveau, at ingen længere
ved, hvad det handler om. Det bedste
kulturmøde – den bedste kultur – fin-
des der, hvor man er konkret og beva-
rer jordforbindelsen. Og samtidig
bevarer ambitionen.

Det bedste kulturmøde findes faktisk
lige her i Gellerup Kulturuge!
Sport, bøger, café, religion, kunst,
debat og socialt samvær. Helt konkrete

aktiviteter, hvor mennesker mødes om
kulturen. Men samtidig aktiviteter med
ambitioner. Det er ikke bare sjov i
gaden for sjovs skyld. Det er sjov i
gaden for at skabe kendskab, venskab
og refleksion! 

Et ord, der står tilbage i denne uge, må
være stolthed. For det er det, jeg
mener, det skal handle om i denne
uge. Når man står ved sin stand kan
man være stolt. Når man sidder som
arrangøren med det store overblik et
eller andet sted kan man være stolt.
Når man går rundt i tager del i arran-
gementet og benytter tilbudene, kan
man være stolt. Både over sig selv og
sin egen indsats; men især over det
store billede. Det store og positive bil-
lede, der tegner sig af Gellerup på en
uge som denne.

Lad os for en stund glemme fortiden
og al den negative omtale. Lad os hol-
de fri fra de svære kampe og den nega-
tive omtale. Lad os i stedet fokusere på
sejrene og solstrålehistorierne. Dem
kommer der masser af i de næste dage,
er jeg sikker på. Og det allermest fan-
tastiske er, at vi selv er med til at skabe
dem. Ikke for os selv og med vores
egen individuelle dagsorden; men
sammen og med en fælles dagorden
om at gøre Gellerup til et endnu bedre
sted at være. 

Kulturugen er et skoleeksempel på, at
fælles anstrengelser og visioner vinder
over dårlige odds og negative. Kultur-
ugen vidner om et kæmpe ansvar for
fællesskabet. Og ligesom jeg ikke vil
lægge skjul på min stolthed og glæde,
så vil jeg heller ikke lægge skjul på, at
det selvfølgelig er vand på min social-
demokratiske mølle. Og et bevis på, at
vi skaber vores egne succeser. Ikke ale-
ne. Ikke uden hjælp. Men med en
stærk bevidsthed om, at fællesskabet
kan sejre. 

Derfor er det mig en stor glæde her-
med at erklære Gellerup Kulturuge
2005 får åben!

foto: Peter Fischer-Nielsen

Majbrit Hvid Christensen KIVIK
og Sonja Mikkelsen, Urban

I grupper diskutterede man hvad
der er vigtigt i hverdagen



POLITIET FEJET AF BANEN
DE UNGE FODBOLDSPILLERE FRA GELLERUP BANKEDE POLITIETS HOLD

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe / Helle Hansen

I forbindelse med Gellerup Kulturuge
blev der for 6. gang spillet fodbold-
kamp mellem politiet og et sammensat
hold af talentfulde unge fodboldspille-
re fra Gellerup, som er samlet af Afif
Abdallah fra ACFC.
Årets kamp startede med, at politiet
hurtigt kom i front med to mål; men så
var det pludselig som om, at de unge
spillere vågnede op, og så gik det rigtig
hurtigt med at score til stor jubel for

alle de mange tilskuere rundt om ban-
eanlægget.
På et tidspunkt nærmest føg det om
ørerne med bolde på politiet målmand,
centervagten, der traditionelt giver or-
densmagten en hånd med, når den
står på fodbold. Resultatet blev hele
12-5 til det unge united hold, så man
må håbe for politiet, at de fem nye
betjente, der i løbet af sommeren bliver

udstationeret på nærpolitistationen i
City Vest, har god forstand på fodbold.
Traditionen tro blev begge hold efter
fodboldkampen inviteret indenfor i
Klubberne i Gellerup, hvor der blev
serveret en dejlig festmiddag, og så gik
snakken ellers lystigt hen over bordet –
og alle politibetjentene måtte finde sig
i at blive hånet lidt for deres store
nederlag.

NORDGÅRDHALLEN FÅR SIT KÆMPEMALERI 
I LØBET AF TRE DAGE I KULTURUGE MALEDE BØRN OG VOKSNE 76 STORE PLADER, 

SOM HÆNGES OP UDEN PÅ HALLEN TIL AUGUST

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe / Helle Hansen

Om kort tid forsvinder Nordgårdhal-
lens kedelige grå betonmur. I stedet vil
den blive til et kæmpe farverigt maleri
med masser af spændende mønstre og
figurer, som små og store beboere og
andre gæster i Gellerup vil kunne nyde
at se på. 
Torsdag morgen i Gellerup Kulturuge i
uge 23 lød startskuddet for kultur-
ugens helt store fællesprojekt, som var
udsmykningen af Nordgårdhallens
gavl. I løbet af tre dage var børn og
voksne sammen med kunstneren 
Saeed Fadavi i fuld med til at skabe et
kæmpemaleri, der om kort tid kommer
til at dække hele den lange triste grå
betonvæg.
På førstedagen var 8. klasses eleverne
fra Nordgårdskolen med til at tage hul
på maleriet, der i alt kommer til at be-
stå af 76 træplader, der måler 1,17m x
1,17m. Hver plade er blevet malet med
et motiv, som de lokale kunsterne selv

fik lov at udvælge blandt
Saeed Fadavis mange ska-
beloner.

Mange støtter 
kunstvæggen
Det var fritidsvejleder Kari-
na Krog fra Fritidsbutikken,
som var primusmotor i
kunstprojektet, der også har
fået støtte fra en lang række
lokale aktører; ungdoms-
skolen, boligforeningens af-
deling 4, Gellerupparken,
Naboskaberne, Fritidsfor-
eningen, samt fællesrådet
og Gellerup Kirke. Malerfir-
maet Helge og Michael
Jørgensen A/S har været
sponsor på projektet.
Kreativiteten og engage-
mentet var stort blandt alle,
som deltog i løbet af de tre
dage, kunstprojektet løb af
stablen. Og der blev produ-
ceret en masse flotte og
spændende kunstværker,

som alle er fyldt med klare stærke far-
ver, der udstråler liv og energi.
Til august vil alle pladerne, der er
malet med hver deres motiv, blive
samlet til en stor billedmosaik, som
bores op på den grå halmur. 
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Kulturuge Rap i teltet: Der var fyldt på bænkerækkerne i
Cirkus Tværses telt på Gellerup Festplads, da de lokale unge
rap-stjerne indtog manegen lørdag aften i kulturugen. Det
var blandt andet Lil’ Deep og Sha-d & Mo-J, der optrådte
med deres meget hårdtslående raptekster.  

Idrætsskolen i manegen: Gellerup Idrætsskole gav fredag eftermiddag i
kulturugen opvisning i teltet på Festpladsen i Gellerup. Bokseholdet
under ledelse af trænere Jan Thieleman og Youssef El-Awad viste, hvor-
dan man slår en lige højre, og hvor gode boksere er til at sjippe. Ung-
domsskolen Saz-holdet kom også og spillede nogle af deres melodier på
det specielle tyrkiske instrument, der minder om en langhalset guitar.



HASSELAGER PÅ WEB-LANDKORTET
AFDELINGEN HAR FÅET SIT EGET BEBOERTALERØR PÅ NETTET

Af: Lise Vendelbo, Skovhøj afdeling 23

Det måtte jo komme! Nogen forbander
det! De fleste bruger det! Mange har
det! Nu også os i Hasselager…
Et beboertalerør, der på bedste vis ger-
ne skal være et tilbud til beboerne her-
ude.
Idéen blev fostret på et beboermøde.
Der var tilslutning til forslaget, og så
var det ellers bare om at gå i gang.
Hjemmesiden skulle være et beboerta-
lerør om stort og småt, sødt og surt,
med bytteforum, serviceinformationer,
linkoversigt med videre. Talerøret er
langt fra færdigt, for hvornår er det
godt nok? Alt udvikler sig – forhåbent-
lig også dette. Det er blot startet op nu.

Tilladelse til brug af design
Jeg ville gerne signalere et tilhørsfor-
hold til Brabrand Boligforening, Derfor
skulle der også indhentes tilladelse til
at bruge udpluk af BB’s design, som jeg
gjorde. Det forpligter samtidig til at
føre en sober pen. Det skal understre-
ges, at vi i afdelingen/afdelingerne selv
er ansvarlige for indholdet. Derfor har
vi også valgt, at for eksempel indlæg
fra beboere skal en tur omkring
webmaster. Hvem sagde kedelig? Det
er helt op til beboerne.

Link til Hasselager-talerøret kan findes
på BB’s hjemmeside, indtil videre kun
under siden for afd. 23, Skovhøj. 
Efterhånden som flere afdelinger i
Hasselager tilslutter sig, tilpasses tale-
rørets indhold efter det, og BB opretter
link hertil fra afdelingens side på BB’s
egen web.
Den direkte adresse til beboertalerøret
er: http://80.80.9.135/bbboskovhoej23/

Brug det
Nu skal beboerne herude så vænne sig
til at bruge talerøret. Vænne sig til også
det tilbud. Det er det allermest spænd-
ende. Det har været sjovt at lave, men
det bedste er, at det bruges.

Under udarbejdelsen af beboertale-
røret fandt jeg også ud af, at rigtig
mange af BB’s øvrige afdelinger har et
tilsvarende. Vist endda de fleste! Men
hvordan i alverden finder vi dem?
Enkelte har jeg set adressen på i
Skræppebladet, senest for Holmstrup –
bare så flot!  Hvor er I andres? Idé-
udveksling er en god ting, og det er
spændende at se, hvad I har haft af
idéer. 
Send en e-post til: l.vendelbo@mail.dk
og jeg lægger meget gerne et link til
jeres web på vores beboertalerør.
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ORDINÆRE AFDELINGSMØDER I EFTERÅRET  2005
Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger,
der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret:
Valg af dirigent
�rsberetning fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingens budget for 2006 til godkendelse
Evt. forslag 
Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling V, Toveshøj torsdag, den 8. september kl. 19.00 i Tousgårdsladen
Afdeling VI, Holmstrup tirsdag, den 13. september kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.m. om efteråret:
Valg af dirigent
�rsberetning fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingens budget for 2006 til godkendelse og �rsregnskab for 2004 til forel�ggelse
Evt. forslag 
Valg:
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
Repr�sentant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
Medlem + suppleant til Skr�ppebladet (i afdelinger med ulige numre)
Evt. andet
Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:
Afdeling I, Hans Brogesparken: torsdag, den 8. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling II, Søvangen: tirsdag, den 6. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling III, Skovgårdsparken: mandag, den 5. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler
Afdeling IV, Gellerupparken: onsdag, den 7. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler 
Afdeling VII, Hasselhøj/afdeling XV, Hasselengen: torsdag, den  15. september kl. 19.00 i afdelingernes fælleshus
Afdeling VIII, Drejergården: onsdag den 7. september kl. 17.00 i afdelingens selskabslokale
Afdeling X, Rødlundparken: onsdag, den 21. september kl. 19.00 i Næshøjcentret
Afdeling XI, Odinsgården: torsdag, den 8. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Valhalla
Afdeling XII, Thorsbjerg: mandag, den 5. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus Stenhytten
Afdeling XIV, Borum: mandag, den 12. september kl. 17.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVI, Voldbækhave: mandag, den 5. september kl. 16.00 i afdelingens fælleslokale
Afdeling XVII, Højriisparken: mandag, den 12. september kl. 19.00 i Drejergårdens selskabslokale
Afdeling XVIII, Lyngby: mandag, den 12. september kl. 15.00 i afdelingens fællesrum
Afdeling XIX, Bronzealdervænget: tirsdag, den 6. september kl. 19.00 i Stenhytten 
Afdeling XXI, Hasselager: mandag, den 12. september kl. 19.00 i fælleshuset Hasselhøj 203
Afdeling XXII, Sonnesgården: (årsregnskab 2004 blev godkendt på forårets afdelingsmøde)

tirsdag, den 13. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIII, Skovhøj: tirsdag, den 20. september kl. 19.00 i afdelingens fælleshus
Afdeling XXIV, Skovhøj: onsdag, den 14. september kl. 19,00 i afdelingens fælleshus
Ikke bolighavende medlemmer: torsdag, den 15. september kl. 19.00 i Skovgårdsparkens selskabslokaler

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til Boligforeningens kontor senest 14 dage
før det pågældende møde

Med venlig hilsen
afdelingsbestyrelserne

Gellerup Badets ansigtsløftning: Arbejdet med at
renovere Gellerup Badet er i fuld gang. Alle fli-
serne i badet er blevet banket af, og lige nu er der
ved at blive støbt nye kanter i bassinerne i den rå
hal. Det dybe bassin er foreløbig ikke en del af
renoveringen, men Gellerupbadets Venner arbej-
der stadig på at være med til at finde de 1,2 mil-
lioner kroner, som det koster at sætte det dybe
bassin i stand. Efter planerne skal Gellerup
Badet stå klar til at genåbne i en ny udgave til
september. Til den til vil det være med en meget
efterspurgt sauna på bassinkanten.
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FRITIDSFORENINGEN OG FAS VED EN KORSVEJ
LIVLIG DEBAT VED DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING

af Jens Skriver
Foto: Fritidsforeningen

I generalforsamlingen deltog 33. Det er
lidt flere end tidligere. Det var tydeligt,
at snakken om sammenlægning af Fri-
tidsforeningen og FAS tilligemed ænd-
ring af tilskudsreglerne havde fået
nogle af huse.
Hver husstand betaler 10 kr. om må-
neden til Fritidsforeningen og FAS, der
har til opgave at igangsætte og støtte
aktiviteter blandt beboerne. Hidtil er
midlerne blevet fordelt med 2⁄3 til Fri-
tidsforeningen og 1⁄3 til FAS.

Beretninger
I sin beretning kunne formanden for
Fritidsforeningen, Inga Andersen,
nævne en række vellykkede arrange-
menter siden sidste generalforsamling
blandt andet en voksenudflugt til Pej-
segården i Brædstrup, en tur til Lego-
land med 491 deltagere og en tur til
Djurs Sommerland med 1047 deltage-
re. De i år nys overståede sommerud-
flugter trak ca. 150 til Tivoli Friheden
og omkring 1200 til Fårup Sommer-
land. Desuden var der blevet ydet til-
skud til sommerfester, juletræ og
fastelavn i afdelinger ved siden af til-
skud til en række klubber.
Formanden for FAS, Knud Holt fra
Sonnesgården, omtalte i sin beretning
seminaret i Hou, hvor fordele og ulem-
per ved en sammenlægning af Fritids-

foreningen og FAS var blevet drøftet
grundigt. Der var allerede indledt et
tættere samarbejde mellem de to fore-
ninger, der nu holder fælles bestyrel-
sesmøder.
På seminaret var også blevet besluttet,
at FAS fremover kun skal bevilge lån
og opstarttilskud til afdelinger og akti-
viteter samt at stille forslag om at ænd-
re fordelingen af midlerne til 75% til
Fritidsforeningen og 25% til FAS.
Holmstrup havde derved mistet sit til-
skud fra FAS til sommerfesten, og

andre afdelinger kom måske i samme
situation. Den tidligere formand for
FAS, Niels Jensen fra Holmstrup, kriti-
serede afgørelsen stærkt og sagde, at
chokket var kommet. Halvdelen af til-
skuddet til sociale arrangementer fald-
er således væk, understregede han.
Han mindede om, at beboerne havde
den mulighed at melde sig ud, hvis de
ikke var tilfredse. Formændene lovede
at se på de problemer, der herved var
opstået for afdelingerne.
På den efterfølgende livlige debat
efterlyste Vagn Eriksen fra Skovgårds-
parken en værdidebat og en samlet
oversigt over, hvorvidt beboernes pen-
ge kommer tilbage. Andre spurgte,
hvorfor de to bestyrelser egentlig skul-
le slås sammen.
Til trods for det blev beretningen god-
kendt. Det samme gjaldt forslaget om
ændring af fordelingsnøglen mellem
Fritidsforeningen og FAS.

Regnskaberne
Selv om ikke særligt mange havde fun-
det det umagen værd at deltage i
generalforsamlingen, vidnede regnska-
berne om et stort aktivitetsniveau, men
bestyrelserne er særdeles likvide. FAS
er fortsat millionær.
Kontingentet forblev uændret.

Valgene
Valget til Fritidsforeningens bestyrelse gav følgende resultat

Adam Hansen Holmstrup, 32 stemmer
Inga Andersen, Holmstrup, 30 „
Yossef  Kader, Gellerupparken, 30 „
Naif  Mousa-fa, Gellerupparken, 30 „
Ingrid Jensen, Gellerupparken, 29 „
Karen Hammer Sørensen, Holmstrup 27 „
Ib Møller, Holmstrup, 26 „ nyvalgt
Nezar  Ajjawi, Gellerupparken, 20 „ 1. suppleant

Foruden de nævnte består bestyrelsen nu af Dagny Mikkelsen 
fra Skovgårdsparken og Maher Taha.

Eva Isachsen blev med akklamation genvalgt til parlamentarisk revisor med
Edith Jespersen som suppleant.
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MED FRITIDSFORENINGEN I FRIHEDEN
EN SJOV OG GOD DAG FOR HELE FAMILIEN

Tekst og foto: Sebastian Adorján Dyhr

Lørdag den 11. juni – på Prinsens fød-
selsdag – drog jeg med min hustru og
to børn med bussen til Tivoli Friheden.
Det var Fritidsforeningen, der havde
sørget for billige billetter inklusive tur-

kort til hele familien, og
forventningerne var store.

Is eller rutchebane
Vi ankom klokken lidt i
elleve – hvad der føles
som langt ud på formid-
dagen, og vi var da heller
ikke de eneste, der stod
og ventede utålmodigt på,
at portene skulle blive
slået op. Men efter lidt
venten, kom vi da ind og
fik det magiske armbånd
på, der skulle gives os alle
fire fri adgang til forlystel-
serne. Desværre åbnede
de først endnu en halv
time senere; men på den
anden side, så fik vi tid til
at pejle os ind på, hvor vi
skulle starte.
Børnene var helt enige:
først de små flyvemaski-
ner, så der stillede vi os op
og fik en tur. Stille og
roligt op og ned i det tem-
po, man selv bestemte.
Det var en god måde at
starte dagens kørende for-
lystelser på for to børn,
der ikke er vant til den

slags. Men der gik ikke længe, inden
de skulle prøve rutschebanen. Den lil-
le, naturligvis; men den er da stor nok,
synes jeg, som ikke er særlig begejstret
for at køre op og ned og rundt – jeg

bliver bare køresyg. I min barndom var
det bedste ved Tivoli at spise is. Men
den store af drengene kunne knapt få
nok, og ville om i køen flere gange.
Der var flere, der løb mange gange
rundt, og tidlig på dagen kunne det
sagtens lade sig gøre, da der ikke var
kommet så mange i parken endnu.
Hen på eftermiddagen begyndte der at
blive trængsel og ligefrem kø. Jeg vil
derfor anbefale, at man begynder sit
besøg i Tivoli tidligt på dagen.

Store og små udgaver
Efterhånden som vi kom videre til
nogle af de andre forlystelser, kunne vi
se, at de små forlystelser til børnene er
kopier af de voksnes. Det er en rigtig
god idé, og giver ikke plagerier for at
prøve de voksnes ting. Der er både
radiobiler, rutschebane, flyvere og me-
get mere. Og det bedste af det hele var
pariserhjulet, der er en rigtig fin og
rolig oplevelse sidst på dagen. Såvel vi
voksne som børnene var helt enige
om, at vi havde haft en god og sjov
dag, da vi kom hjem. Og vi kan sag-
tens anbefale både store og små at tage
i Tivoli Friheden. De stores forlystelser
ser absolut ud til at leve op til nymo-
dens krav om sære bevægelser med
hovedet nedad i stor fart gennem luf-
ten. Folk hvinede i al fald en del; og jeg
er glade for, at det ikke var mig; men
hver sin smag – og det er der god plads
til i Tivoli Friheden.



Sproget er afgørende for at kunne begå
sig i det samfund, man lever i, for at
kunne få sig en uddannelse og et job
og for at kunne forstå og bruge de ret-
tigheder grundloven giver. Selv om vi
ikke alle sammen er født her i Dan-
mark, så er det værd at huske på, at
grundloven og de friheder og rettighe-
der den giver os, gælder for alle uanset
hudfarve eller nationalitet, uanset om
du hedder Muhammed eller Hans.
Det er grundloven og demokratiet, der
er med til at sikre os et stabilt og frede-
ligt samfund i Danmark. 
Rundt omkring i verden er der stadig
mange unge som gamle, der oplever

borgerkrig og ødelæggelse, og som
ikke er frie til at gøre mange af de ting,
som vi kan her i Danmark. Vi ser også
hvordan folk mange af disse steder
kæmper for at opnå de friheder og ret-
tigheder, som vi her i Danmark tager
for givet. Det er de rettigheder, som
mange af vores forfædre her i Dan-
mark kæmpede for, og som gør, at vi i
dag, mange år senere, kan leve i et frit
og stabilt samfund.
Men ligesom grundlovens rettigheder
gælder for os alle, så må vi også alle
sammen, hver især, påtage os det
ansvar, der følger med disse rettighe-
der. Hvis vi ikke hver dag – året rundt

– lever op til vores ansvar, viser respekt
og tager hånd om hinanden og fælles-
skabet, så risikerer vi, at de friheder og
rettigheder, som vores forfædre kæm-
pede for, går tabt. Med disse ord vil jeg
endnu engang takke jer mange gange
for invitationen og ønske jer hjerteligt
til lykke med grundlovsdagen og en
fortsat god grundlovsfest.

FRIHED FORPLIGTER
UDDRAG AF JESPER PEDERSENS GRUNDLOVSTALE I GELLERUPPARKEN

»Grundloven er symbolet på det
demokrati, vi har her i Danmark – og
som vi alle er stolte af – selv om vi i det
daglige nok mere tager det for givet og
som en selvfølge. Men når vi ser, hvor-
dan enkelte nationers mennesker lider
under mangel på den frihed, som vores
demokrati giver, så er det vi forstår,
hvor vigtig grundloven er. Her i Geller-
upparken er der en stor blanding af
forskellige nationaliteter – primært bor
der mange statsløse palæstinensere,
for hvem de basale værdier i en grund-
lov – ikke har været en selvfølge. Her
har man ikke kunnet snakke om per-
sonlig frihed, ejendomsret, børns krav
på undervisning og retten til at sige,
hvad man mener. Man har måttet flyg-

te – og bygger nu et nyt liv op i et land,
som er fundamentalt forskellig fra det
man kommer fra […]
[…] Undersøgelser har vist, at flere af
de ældre indvandrere, som er kommet
her til landet – ikke skriver eller læser
særlig godt. Ikke fordi de ikke har
evnen til det, men fordi de ikke har
fået muligheden og chancen for at
lære. I Danmark har vi et skolesystem,
som sikrer, at alle børn kan lære at
læse og skrive, og det kan vi som sagt
takke Grundloven for. I Grundloven
står det nemlig, at alle børn har ret til
at få undervisning. Det er så op til os at
bruge denne ret. At hjælpe vores børn
til at forstå, at det at lære er vejen frem
til et godt liv – og det at få muligheden
for at lære er en gave, som man skal
sætte pris på – og passe så godt man
nu kan[…]
[…] I Danmark har vi et ordsprog, der
hedder »Du er din egen lykkes smed«,
og det betyder, at du selv skal være
med til at skabe dig et lykkeligt liv. Det
bliver ikke bare serveret på en taller-
ken. Du skal selv slås for det. Det er så
let at brokke sig og sige, at det er alle
de andres skyld, at det ikke går en
godt. Men hvis man hele tiden ser på
sig selv som et offer, som det er synd
for, så kommer man ingen vegne. I
stedet skulle man vende den om og
sige: Har jeg forsøgt alle muligheder –
har jeg selv kæmpet godt nok. Det er

for mig det frihed handler om. Frihe-
den til at vælge og kæmpe for sit eget
liv […]
[…] Ytringsfrihed forpligter til, at man
som menneske gør sig umage med at
forstå det, en anden siger, og hvis man
er uenig skal man sige det på indhol-
det og ikke personen. Friheden til at
sige det man vil, forpligter til at man
lytter til det, andre siger, og respekterer
den mening, de har – og så argumen-
terer for sine egne synspunkter på en
ordentlig og pæn måde. Kan man ikke
blive enige, ja så er det jo ifølge demo-
kratiet, flertallet der bestemmer. Så
kan man så spørge: »at selv om det i et
demokrati er de fleste, der har ret – har
de så ret, fordi de har ret, eller bare
fordi de er de fleste?
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FRIHED MED ANSVAR
BORGMESTER LOUISE GADES TALE VED GRUNDLOVSMØDE I GELLERUPPARKEN

Jeg vil gerne starte med at præsentere
mig selv. Mit navn er Louise Gade, og
jeg er jeres borgmester her i byen. Jeg
vil gerne takke for invitationen til at
komme her og tale i dag. Det har jeg
glædet mig meget til.
Jeg er rigtig glad for at se, at der er så
mange, der er mødt op her i dag. Og
det glæder mig meget, at så mange
forskellige aktører er gået sammen om
at lave dette arrangement. For samar-
bejdet mellem klubberne, foreningerne
og de mange frivillige i området, spiller
en væsentlig rolle for at fremme inte-
grationen og forståelsen for det danske
samfund. Tak skal I have for et godt og
flot initiativ.
Jeg synes også, at det er dejligt at se, at
der fra lokal hånd er blevet taget initia-
tiv til at begynde dagen med en
»oprydningsaktion«. Det er en god
ting at holde området pænt og rent,
der hvor man bor, og det har stor ind-
flydelse på, om man synes, at man bor
et dejligt sted. Og så er det selvfølgelig
også dejligt at se, at så mange børn har
deltaget i oprydningen. Når vi er sam-
let her i dag, er det selvfølgelig først og
fremmest for at markere, at det i dag er
grundlovsdag. I dag er det 156 år
siden, at den danske grundlov blev
vedtaget, og vi har i Danmark en tradi-

tion for, at vi hvert år fejrer denne dag.
For selv om det er så mange år siden,
at grundloven blev vedtaget, så spiller
grundloven stadig en væsentlig rolle i
vores samfund.
Men hvad er Grundloven så egentlig
for en størrelse?
Grundloven er den lov, der danner
grundlaget for vores demokrati og for
de normer og værdier som det danske
samfund bygger på. Grundloven sikrer
os dermed en række af vores friheder
og rettigheder. Nogle af de friheder og
rettigheder grundloven giver os, er fri-
heden og retten til at sige, hvad man
mener. 
Friheden og retten til at være sammen
med dem, man gerne vil være sammen
med – hvor man vil og hvornår man
vil.
Friheden og retten til at vælge den reli-
gion man gerne vil udøve.
Friheden og retten til at gifte sig med
hvem man vil.
Og ikke mindst friheden og retten til at
være den, man er.
Demokrati er noget af det væsentligste
vi har i det danske samfund, og det er
hjørnestenen i vores grundlov. Lad mig
give et eksempel på, hvad demokrati er
for noget.
Hvis man for eksempel er elev i en
skoleklasse og der skal træffes en
beslutning om, hvorvidt man skal spil-
le fodbold eller håndbold i sportsti-
men, så har alle eleverne ret til at give
udtryk for, hvad man selv har lyst til.
Men hvis flertallet synes man skal spil-
le håndbold, så er det flertallet, der
bestemmer, og det skal man respekte-
re.
Et andet eksempel kan for eksempel
være, at et flertal i en boligforening har
vedtaget nogle regler om et eller andet.
Så skal man som beboere respektere
disse regler, selvom man måske ikke
selv er fuldstændig enig i det, som fler-
tallet har bestemt. 
Grundloven sikrer os retten til ytrings-
friheden og dermed retten til at sige,
hvad man vil, og hvad man mener.
Men det betyder ikke, at man automa-
tisk har ret i det, man siger, eller at
andre skal rette sig efter det. Og så skal
man samtidig huske, at med friheden

til at sige, hvad man mener, følger også
et ansvar. Et ansvar for ikke at komme
til at såre andre og ikke tale ondt om
sine medmennesker. Jeg nævnte også,
at man ifølge grundloven frit kan væl-
ge den religion man vil. Men som med
alle de andre rettigheder, følger der
også et ansvar med denne rettighed.
Nemlig ansvaret for at respektere
andre og deres religion, også selv om
de har en anden religion end den, man
selv har. Og selv om retten til selv at
vælge sin religion er noget som grund-
loven og dermed staten sikrer, så
opfattes ens religion i Danmark som
en privat sag, som andre ikke skal
blande sig i. Det er vigtigt hele tiden at
huske på, at selv om grundloven giver
os en række rettigheder, så betyder
det, at der med rettigheder følger et
ansvar.
Vi har for eksempel hver især et ansvar
over for vores familie og vores venner.
Og vi har et generelt ansvar over for
andre mennesker og over for det sam-
fund vi lever i. En del af det ansvar,
som vi har for andre mennesker og for
samfundet, er at udvise respekt. Og
man skal huske, at man ikke kun skal
udvise respekt overfor ens forældre og
ældre søskende, men man skal have
respekt for alle mennesker, også selv
om man ikke har mødt dem før, eller
selvom det er mennesker, som man
måske aldrig kommer til at møde.
Man skal vise respekt for naboen, bus-
chaufføren, klassekammeraterne, skol-
elæreren og så videre For når du for
eksempel viser respekt for dine skole-
lærere og dine klassekammerater, viser
du samtidig respekt for skolen og for
det samfund du lever i. Samtidig kan
det medvirke til, at alle har lyst til at
være der og dermed også får noget ud
af at være der.
En måde at vise respekt på er at gøre
sig umage for at forstå hinanden på
trods af kulturelle forskelle. Men for at
kunne forstå hinanden, er det vigtigt at
have et fælles sprog. Derfor er det så
vigtigt, at alle lærer dansk. Ikke bare
for skolens eller samfundets skyld,
men først og fremmest for din egen
skyld. 

�
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Mellemværende
På repræsentantskabsmødet i 2002
blev det vedtaget, at bestyrelsen hvert
år informerer om evt. mellemværender
mellem afdelingerne og foreningsbe-
styrelsen, hvorfor Jesper Pedersen ud-
dybede en sag med afdelingsbestyrel-
sen i afdeling IV, vedrørende Multiak-
tivitetscenteret, og på baggrund af
afdelingsbestyrelsens henvendelse til
Tilsynet, blev der udformet en rede-
gørelse for hele sagsforløbet, som blev
sendt til Tilsynet, som videresendte til
Socialministeriet. Svaret fra Socialmi-
nisteriet giver en klar melding omkring
kompetence til at underskrive kon-
trakt, og at Brabrand Boligforening
gennem hele forløbet har levet op til
normal praksis omkring orientering af
bestyrelse og beboere.
Til slut takkede Jesper Pedersen
repræsentantskabet, foreningsbestyrel-
sen og medarbejderne

Kommentarer og  spørgsmål
fra repræsentantskabet 
(et udpluk)
Vedr.: Samarbejde og dialog - floskel
som ikke har hold i virkeligheden,
selvom man taler så flot om det på
repræsentantskabskurserne. Service
for beboerne, hvad er folkestyret, og
hvilke muligheder har beboerne i deres
boligområde? Indlæg i Skræppebladet
vedrørende dialog - som nyt afdelings-
bestyrelsesmedlem, bliver man frustre-
ret, når dialogen mangler.
Demokrati tager tid - vi forlanger
løsninger her og nu. Tak til formanden
for offentlige lussinger vedrørende
Multiaktivitetscentret - men informati-
onen kom ad omveje. Afdeling IV har
lavet deres egen hjemmeside
www.glpk.dk
Sagen fra afdeling VI er ikke afsluttet;
afdelingsbestyrelsen skal mødes med
administrationen for at få svar på flere
spørgsmål. 
Foreningsbestyrelsen må ikke øde-
lægge beboerdemokratiet ved at affær-
dige berettiget kritik.
De rejste spørgsmål blev besvaret og
kommenteret af Jesper Pedersen og
Henning Woller.
Det er beskæmmende, at der ikke er
større interesse for beboerdemokratiet,
der skal laves artikler i skræppebladet,
men det er også vigtigt, at repræsen-
tantskabet aktiverer beboerne.

Vedrørende verserende sag i afdeling
VI er der udsendt notat, så sagen skul-
le være afsluttet.
Idéer til repræsentantskabskurser/em-
nemøder kan viderebringes i fore-
ningsrådet eller til kursusarbejdsgrup-
pen. Det er utrolig vigtigt, at vi har en
fornuftig dialog, og ikke bruger tiden
på enkelt sager.

Flere kommentar
vedr.: Administrationen fylder/laver
meget, men i modsat fald må bestyrel-
sen lave noget mere. Det er admini-
strationen, som skriver beretningen,
derfor er der ikke enighed i ordvalget -
det er svært for 7-8 mennesker at skul-
le stå til ansvar for så meget. Afdeling
IV har ret til at forhandle kontrakt ved-
rørende Multiaktivitetscentret sammen
med foreningsbestyrelsen eller admini-
strationen – vi savner kommunikation-
en/dialogen, hvad vil Jesper Pedersen
gøre for at forbedre den? Det er ikke
forkert at give ikke-danskere kendskab

til danske normer og værdier, så de
kan tilegne sig disse – øget tolerance.
Når man godkender beretningen, er
man også indforstået med indholdet.
Forsøg på at få demokratiet til at fun-
gere, tage sig af sager, og sige und-
skyld, hvis man laver en fejl. Kan det
overhovedet nytte, at vi er her. God idé
at lave kursus i: Hvordan er det at være
i en afdelingsbestyrelse, hvordan får vi
stillet de rigtige spørgsmål, og løst alle
de praktiske ting vi løber ind i – det er
det mange afdelingsbestyrelsesmed-
lemmer har brug for, og direktør og

foreningsbestyrelse skal ikke være
sådan nogle fine nogle.

De rejste spørgsmål blev besvaret og
kommenteret af Jesper Pedersen (ikke
noteret).
Beretningen godkendt af alle på nær 3,
som undlod at stemme

Regnskab og budget
Årsregnskaber og budgetter godkendt
uden spørgsmål eller kommentarer 
Gad vide, hvor mange der rent faktisk
kunne gennemskue det, jeg ved, at jeg
ikke kunne.

Indkomne forslag
Der var indkommet forslag fra afde-
lingsbestyrelsen i Gellerupparken om
nedsætning af et udvalg til at se på en
ny sammensætning af Brabrand Bolig-
forenings Repræsentantskab.
Motiveringen bag forslaget er, at Gel-
lerupparkens afdelingsbestyrelse me-
ner, at  foreningen har et demokratisk

problem med den nuværende sam-
mensætning af repræsentantskabet. I
dag er der ca. 100 medlemmer af
repræsentantskabet - 15 heraf er fra
Gellerupparken. Gellerup udgør i dag
da 1⁄3 af boligforeningens lejemål Alle
små afdelinger har 3 stemmer i
repræsentantskabet, hvis de ønsker
det. Og dermed stor indflydelse - set i
forhold til den indflydelse Gellerup-
parkens 15 medlemmer har. Vi mener,
at hvis Brabrand Boligforening skal
være en demokratisk boligforening,
hvor beboerne har indflydelse – hele
vejen op, så skal vores repræsentant-
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REPRÆSENTANTSKABET - HVAD SKER DER?
HER ER EN LANG SMØRE OM  REPRÆSENTANTSKABSMØDET 24. MAJ 2005 

FOR BRABRAND BOLIGFORENING – MEN IKKE NØDVENDIGVIS KEDELIG DET HELE

Tekst og foto: Jan P. Berthelsen

Formanden Jesper Pedersen bød vel-
kommen. Herefter blev Keld Albrecht-
sen valgt som ordstyrer.
Da de indledende  formalier var overs-
tået, fik Jesper Pedersen atter ordet og
startede med at gennemgå overskrif-
terne for den mundtlige beretning (for-
kortet) og at henvise til sidste års re-
præsentantskabsmøde, hvor bestyrel-
sen fik opbakning til den konsekvens-
strategi, der var lagt i forbindelse med
ophævelsessagerne. Disse er nu ind-
bragt for Boligretten, men der er end-
nu ikke berammet dato for, hvornår de
skal for Retten. Hvis Brabrand Bolig-
forening taber i boligretten, er ministe-
ren parat til at stramme lovgivningen. I
Brabrand Boligforening kan vi glæde
os over, at kriminaliteten i Gellerup-
parken er faldet væsentligt, og politi-
mesteren tilskrev de fine tal det gode
samarbejde, der er mellem politi, kom-
mune, boligforening og andre aktører i
området. 

Yderligere fart på samarbejdet
Herefter kom Jesper Pedersen ind på
Jysk Boligadministration. Presset af
ydre omstændigheder nemlig Told &
Skats meddelelse om, at der skal
moms på ejendomsfunktionærydelser
betyder, at der er sat lidt mere fart på
processen med at få et samarbejde i
gang mellem de to administrationer, så
der kan dannes en konstruktion for
samarbejdet. Bestyrelserne i Brabrand
Boligforening og Århus Omegn har
givet accept på, at ansætte alle medar-
bejdere i Jysk Boligadministration. På
repræsentantskabsmøde i Jysk
Boligadministration den 27. april i år
blev der lagt op til, at udviklingen skal
ske hurtigt for at fjerne den usikker-
hed, der måtte være hos medarbejder-
ne, og der er et stort engagement hos
medarbejderne til at ville dette samar-
bejde, selvom der også er nervøsitet og
usikkerhed omkring, hvordan det i
praksis kommer til at forløbe. I Brab-
rand Boligforening er vi blevet yderli-
gere presset af, at regnskabschef Grete

Dam er langtidssygemeldt, en situati-
on, hvor det ville være godt, hvis vi i
højere grad kunne trække på kræfter
fra Århus Omegn. Efter uge 26 vil de
to direktører sammenfatte og konklu-
dere, samt komme med deres bud på
den fremtidige organisation, og sætte
det praktiske forløb i gang.

Ghettoproblemer
Jesper Pedersen fortalte herefter om
BL’s  udspil til at løse problemerne i
ghettoer, og usædvanligt for dette for-
slag modsat mange andre er, at der føl-
ger penge med. 8 mia. kroner fra
Landsbyggefonden. Penge, som kom-
mer fra indbetalinger på lån, som i sin
tid er optaget til at opføre en afdeling
for. Afdrag på lån indbetales også, når
lånene er betalt ned. Og vi har en for-
modning om, at regeringen vil inddra-
ge disse midler til at dække under-
skuddet i statskassen. Lige nu står vi
midt i den største opgave gennem de
seneste 20 år, nemlig hele boligbe-
vægelsens fremtid, og vi bør måske
overveje at gøre os fri af staten både for
det eksisterende byggeri og nybyggeri.
Vi ville sikkert stå bedre, hvis vi kon-
kurrerede på et frit marked. Udover

finansieringen er BL’s oplæg også
fremragende, fordi det er lavet af per-
soner med kendskab til problematik-
ken i dagligdagen, der ikke vælger for-
kromede løsninger, men flere redska-
ber, som kan bruges til at gøre områ-
derne bedre, ved eksempelvis differen-
tieret husleje, så vi kan få fjernet noget

af hærværket og affaldssvineriet. Rege-
ringen foreslår også, at der skal være
mulighed for at bruge nedrivning som
instrument, og ligesom BL peger man
også på salg af boliger. 

Børneinstitutioner og salg
Brabrand Boligforening har i den sene-
ste tid deltaget i en møderække med
borgmester Louise Gade og repræsen-
tanter fra kommunen omkring udma-
trikulering af børneinstitutioner i afde-
ling II, IV og V. Der forhandles stadig.
Jesper Pedersen fortalte herefter, at
Torben Overgaard i marts holdt et
oplæg i Hans Brogesparken om salg af
almene boliger, og da der er interesse
for lignende møder i de øvrige afdelin-
ger, vil der inden for overskuelig tid
blive informeret mere herom.



GELLERUP OPGRADERES TIL »NEW TOWN«
STORSTILET IDÉKATALOG FRA BRABRAND ERHVERVSFORENING 

VIL GIVE VESTBYEN ET NYT IMAGE OG NYE JOBS

Af Sebastian Adorján Dyhr

Vestbyen skal være en »new town« i
Århus med et naboskab, som ikke
kendes andre steder fra. Sådan lyder
det i den omfattende vision fra
arbejdsgruppen »Fra boligområde til
byområde« og Brabrand Erhvervsfore-
ning. »Simcity Vestby« skal bidrage til
at skabe helt nye erhvervsmuligheder,
nye virksomheder, nye jobs og nyt
byliv i Gellerup og Brabrand. Samtidig
er det et input til Århus Kommunes
Erhvervshandlingsplan.

»Simcity Vestby« kan downloades på
www.erhverv-brabrand.dk/ny

Unik beliggenhed
Vestbyens styrke er områdets helt
unikke beliggenhed ved motorvejsnet-
tet mod nord, syd og vest, men også
en ideel placering i forhold til den nye
midtjyske region. I de kommende år vil
der blive skabt mange nye arbejds-
pladser i Vestbyen. 
»Vi tror, der vil blive investeret mange
penge i området de næste 5 år. En ny
gågade måske, aktiviteter til gavn for

beboere og turister, nye uddannelses-
institutioner og mange nye virksomhe-
der«, siger Steffen Thomsen, Brabrand
Erhvervsforening. 

Mange kvaliteter
»Områdets kvaliteter berettiger til en
sådan udvikling. Der har altid været
meget stor fokus på området indenfor
Ringgaden og Århus Havn. Men vi kan
ikke alle placere vores virksomheder i
midtbyen,« forklarer han. Og uddyber:
»Derfor ønsker vi en særlig fokus på
Vestbyen de næste år«.

»Simcity Vestby« er et idekatalog, der
er udviklet i et tæt samarbejde med
arbejdsgruppen »fra boligområde til
byområde«. Målet er at lave en hel-
hedsplan, hvor alle områdets kræfter
samles om at skabe en positiv udvik-
ling af Vestbyen. En udvikling, der sker
på områdets præmisser.

Fysiske ændringer
Steffen Thomsen slår fast: »Vi tror på,
at området i fremtiden bliver et »must«

for turister, der besøger Århus.  Bakke-
landskab, aktiviteter, Bazar Vest og en
ny gågade. Det vil puste liv i hele
bydelen«
Udvikling af Vestbyen vil kræve fysiske
ændringer. En gågade, der forbinder
City Vest og Bazar Vest er en af de visi-
onære idéer arbejdsgruppen »boligom-
råde til byområde« arbejder med. Det
vil skabe byliv og ikke mindst mange
nye arbejdspladser og nye virksomhe-
der til gavn for områdets beboere og
handelsliv. Hvad der er den rigtige
udvikling for området skal være op til
områdets beboere og virksomheder. 
»Derfor vil vi nu målrettet arbejde med
at inddrage flere mennesker i at udvik-
le de rigtige idéer til gavn for områ-
det,« forklarer Steffen Thomsen, og
fortsætter. »Gennem arbejdet med
»boligområde til byområde« har vi
erfaret, at alle idéerne er i området. Vi
skal bare samle dem og lave en fælles
strategi«.

Vestbyen er et stort område – alene
Urbanområdet er på størrelse med
vore nabokommuner. 
Brabrand Erhvervspark har samme
størrelse (antal medarbejdere) som
Århus Havn. 
Vestbyen er uden tvivl det område i
Østjylland, hvor flest menneskelige
ressourcer ikke udnyttes godt nok til
gavn for byen. 
Infrastrukturen i forhold til en styrkel-
se af erhvervsudviklingen er på plads
og kræver ikke større nye investering-
er.
Vestbyen ligger ideelt trafikmæssigt i
forhold til den nye midtjyske region,
blandt andet med direkte adgang til
nord, syd og vestgående motorveje
samt Viborgvej.

KOMMENTAREN!
HVOR GIK BEBOERDEMOKRATIET HEN?

af Jens Skriver

Lige nu diskuteres den manglende
interesse for beboerdemokratiet livligt.
Det er vist ikke kun inden for boligfor-
eninger interessen for fællesskabet
mangler. Interessen for at gøre en ind-
sat inden for fagbevægelsen er vist hel-
ler ikke stor. For slet ikke at tale om de
politiske partier. De har faktisk kun en
lille brøkdel af det antal medlemmer,
de havde årtier tilbage.

På den anden side har det slået mig,
hvor stor viljen til at arbejde frivilligt
for kulturelt arbejde egentlig er. Der
tilbydes ulønnet hjælp til slægtsforsk-
ning og arbejdes frivilligt for arkiver og
museer. Her tæller det først og frem-
mest at have mulighed for at hjælpe,
og så har det underordnet betydning,
når offentlige tilskud skæres ned.
For nylig fik jeg det indtryk bekræftet
på en særdeles slående måde. En god

bekendt, der blanndt andet har forsket
i folkelige bevægelser, fortalte, at han
havde lavet en undersøgelse, der viste,
at museumsforeninger og historiske
foreninger tilsammen har omkring
200.000 medlemmer, mens de politiske
partier har omkring 100.000. Han stil-
lede så det ret nærliggende spørgsmål:
Hvorhenne er det, at indflydelsen så
egentlig ligger?

skabs sammensætning ændres, så det
talmæssigt mere præcist afspejler vir-
kelighedens beboersammensætning.
Kommentarer og spørgsmål fra fore-
ningsbestyrelsen
Betragtninger om Gellerupudvalget -
et udvalg som blev nedsat af fore-
ningsbestyrelsen.
Demokrati er folkestyre - de mange
skal ikke majorisere de få. Glimrende
at få det diskuteret, men i et andet
forum. Forstået, at det man vedtager
er, at der skal nedsættes et udvalg, der
skal arbejde videre med spørgsmålet.
Hvis afdeling IV skal have 1⁄3 af stem-
merne, vil jeg ikke stemme for. Det
afgørende må være, at kvantiteten
[mon det skulle være kvalitet? /red]  er
til stede, og at medlemmer til fore-
ningsbestyrelsen vælges, fordi de kan
bruges, ikke fordi de kommer fra en
bestemt afdeling. Går ind for, at man
har stående udvalg, og vil gerne stem-
me for, at der nedsættes et udvalg, som
ser på strukturen.
Dirigenten gjorde opmærksom på at:
Foreningsbestyrelsen skal nedsætte et
udvalg, men repræsentantskabet ikke
kan forpligtes til at beslutte, at udval-
get skal være enigt. Motiveringen er
ikke forslaget, men alene afdeling IV’s
ønsker for en model, der mere demo-
kratisk afspejler virkeligheden. Det
foreslås, at forslaget trækkes, da fore-
ningsrådet til enhver tid kan nedsætte
et udvalg

Kommentarer og spørgsmål fra
repræsentantskabet
Forslaget er ikke godt nok, men emnet
kunne være godt nok at drøfte. Dialog
kræver 2 parter - kan ikke løses ved en
ny struktur. Vi har flere gange prøvet at
ændre strukturen, men udvalget skal
laves, for forslagsstillerne er utilfredse/
frustrerede over dårlige møder, men
repræsentantskabet skal godkende det
ændrede strukturforslag. 
Gellerupparken udgør 1⁄3 af Brabrand
Boligforening’s lejemål - vi vil høres.
Afdeling IV vil bare have startet debat-
ten
Det blev indskudt fra anden side, at
afdeling IV skyldte at gøre et ordentligt
forarbejde, og  dirigenten gav lov til, at
vedkomne fremlagde et indlæg ved
hjælp af en planche. Denne viste, hvor
stor boligandel den enkelte afdeling
har, hvor stor stemmeandel den enkel-
te afdeling har, og hvor stor procent-
andel hver enkelt afdeling har
Afstemning: Forslaget forkastet med
46 imod og 29 for, og 8 som undlod at
stemme.

5. Valg til foreningsbestyrelsen
Formand Jesper Pedersen genvalgt
uden modkandidater
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Hen-
ning Woller, Hartvig Vendelboe, Her-
man Nielsen.
Herman Nielsen fik 64 stemmer og
blev valgt. Hans Esmann fik 49 stem-

mer og blev nyvalgt. Henning Woller
fik 46 stemmer og blev valgt.
Suppleanter Edvin Juhl  med 31 stem-
mer blev 1. suppleant. Hartvig Vendel-
boe med 30 stemmer blev 2. suppleant,
og Michael Horn med 21 stemmer blev
3. suppleant.
Revisor nuværende: revisionsfirmaet
Villy Petersen, statsaut. Genvalgt

Eventuelt
Niels Jensen, kom med en opfordring
til at møde på Fritidsforeningens gene-
ralforsamling.
Khaled Mansour, var  forarget over, at
forslaget fra afdeling IV faldt.
Det var han ikke ene om, jeg blev også
ret skuffet og spurgte, om vi ikke er så
demokratiske, at vi tør se vore demo-
krati efter i sømmene, for hvis ikke
hvorfor så møde frem til vores møder,
er vi er bange for, hvad vi finder?
Edvin Juhl, sagde tak til de, som anbe-
falede ham.
Jesper Pedersen lovede, at forslaget fra
afdeling IV vil blive taget op i fore-
ningsrådet og sluttede herefter mødet
af med takke Hartvig Vendelboe for
hans tid i foreningsbestyrelsen og
ønskede til lykke til Hans Esmann,
Henning Woller og Herman Nielsen.

For en god ordens skyld kan der her
påpeges, at ud af 106 mulige stemme-
berettigede medlemmer var kun 85
fremmødt.
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FERIETILBUD TIL BØRNEFAMILIER
HJÆLP TIL FERIEN KAN SØGES HOS BEBOERRÅDGIVNINGEN

Så er det ved at være tid til at tænke på
sommerferie igen. Beboerrådgivningen
har sammen med ni andre beboer-
rådgivere rundt om i landet igen brugt
vinteren til at søge  penge til sommer-
ferie.
Formålet med ansøgningen er at kun-
ne hjælpe socialt og økonomisk træng-
te børnefamilier til muligheden for et
ferietilbud. Der er med glæde, at vi kan
fortælle, at Arbejdsmarkeds Feriefond
netop har givet tilsagn om støtte til
dette.
Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal
børnefamilier muligheden for en uges
betalt ferieophold samt hjælp til beta-
ling af transportudgifter efter nærmere
fastsatte retningslinier. 
Er I en børnefamilie – har I lyst til at
holde en uges ferie sammen – og kni-
ber det med at få råd, så er dette tilbud
måske noget for Jer? Tilbudet hen-
vender sig til alle forældre – også de
som ikke bor med barnet til dagligt.
Der ydes støtte til ferie i Danmark. I
mange år har vi samarbejdet med
Dansk Folkeferie, da mange beboere
har været glade for deres feriecentre
med de mange muligheder for børne-
ne, men mulighederne er mange og
ferien kan skræddersyes til den enkelte
families ønsker og behov blot ferien
foregår i Danmark.

Hvem kan komme i 
betragtning?
Tilbudet er rettet mod børnefamilier i
afdelingerne: Skovgårdsparken, Gelle-
rupparken, Holmstrup, Odinsgård, To-
veshøj, samt Thorsbjerg – da det er dis-
se afdelinger, der betaler til Beboer-
rådgivningen.
For at komme i betragtning skal man
opfylde Fondens økonomiske ret-
ningslinjer. Det handler primært om
det rådighedsbeløb, som familien har
tilbage, når de faste udgifter er betalt.
Retningslinjerne er rummelige og fe-
rietilbudet vil derfor kunne nå en bred
kreds af børnefamilier.
Hvis du/I har behov for økonomisk
støtte for at kunne realisere ferieøn-
skerne sammen med børnene så kon-
takt os i Rådgivningen for at få foretag-
et en vurdering af mulighederne for at
få bevilliget et betalt ferieophold.
Dokumentation for indtægter og ud-
gifter de sidste tre måneder skal med-
bringes til brug for udfyldelse af et
ansøgningsskema samt beregning af
økonomien. 

Hvordan søger man?
Interesserede bedes henvende sig i
Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 1.
th. i de faste træffetider. I er naturligvis

også velkomne til at ringe for anden
aftale, eller hvis I har spørgsmål.

Ansøgningerne vil blive behandlet i
den rækkefølge de indkommer, så der-
for – vent ikke for længe med at hen-
vende jer.

Venlig hilsen
Jens Høgh / 8625-2126
Anita Bergmann / 8625-2150
Beboerrådgivere

BEBOERINDDRAGELSE I RENOVERING
INTERVIEW MED VAGN ERIKSEN - BESTYRELSESMEDLEM I AFDELING 3

af Jan P. Berthelsen

Igennem det sidste 2 år har en beboer-
gruppe været med til at udforme det
renoveringsforslag, som afdelingens
beboere kunne tage stilling på afde-
lingsmødet den 17. maj. 

Jeg ved, at I startede med at indhente 6
tilbud fra forskellige firmaer og i endte
med 1 forslag.
Hvad var det mest vigtige ved hele proces-
sen?
»Der er flere væsentlige ting at lære fra
processen. Men for at forstå baggrun-
den, skal man lidt længere tilbage i
historien. Tilbage i 2003 bad afdelings-
bestyrelsen nogle beboere om at delta-
ge i en gruppe, der skulle rådgive afde-
lingsbestyrelsen i forbindelse med
renoveringen. Renoveringen af afde-
lingen er en stor sag, der vil påvirke
livet i afdelingen i mange år frem i
tiden. Derfor var det vigtigt, at mange
interesser blev varetaget, og beboere i
alle aldre inddraget. Der blev afholdt et
heldags-seminar, hvor princippet
»Længst mulig tid i Skovgårdsparken«
blev udviklet. Og herefter skete der
faktisk det, at beboergruppen overtog
meget af arbejdet, mens afdelingsbe-
styrelsen  trådte til, når der skulle træf-
fes officielle beslutninger. Beboergrup-
pen stod sammen med administration
og en ekstern rådgiver fra Cowi for
udarbejdelse af selve udbudsmaterialet
– det vil sige de betingelser, som de
bydende skulle overholde for at delta-
ge i konkurrencen. Og i udbudsmateri-
alet finder vi tydelige fingeraftryk, som
aldrig ville være kommet med uden
beboerindflydelse.«

Fingeraftryk
»Der er opstillet nogle etiske regler for,
hvordan man skal behandle vores
beboere. Og det gælder meget mere
end blot information og medinddra-
gelse af beboerne. Der er for eksempel
indbygget en model for konflikt-
løsning, der sikrer, at løsning af et pro-
blem skal ske inden for en uge efter
det er konstateret«, nævner Vagn Erik-
sen, som det første.

»Håndværkerne kan først starte klok-
ken 8 om morgenen. På den måde får
beboerne mulighed for i fred og ro at
komme af sted på arbejde. Reglen er i
øvrigt også en fordel i forbindelse med
vinterbyggeri, hvor der i hvert fald er
mørkt indtil kl. 8.«, og Vagn foræller
videre om sikkerheden: »Der er stram-
me regler for, hvordan man må efterla-
de en lejlighed – aldrig ulåst og aldrig
med vinduesåbninger uden opsyn.«

Miljøhensyn
»For første gang i Brabrand Boligfore-
ning er der indarbejdet miljøtiltag og
miljørigtig projektering i udbudsmate-
rialet. Boligforeningens egen miljømål-
sætning er holdt i helt generelle og
intetsigende vendinger. Her har bebo-
ergruppen været meget konkret og
peget på en lang række forhold, hvor
vi ønsker miljøparametre inddraget«,
fortæller Vagn Eriksen, og giver et
eksempel: »Vores plasticvinduer, inde-
holder PVC nu. Det kommer de nye
ikke til, ligesom vi heller ikke vil se
blødgørere i plast. Blandingsmaterialer,
der ikke senere kan separeres, må ikke
bruges ved renoveringen, og vi har for-
langt, at entreprenøren dokumenterer
genanvendelse af glasset, gamle tag-
plader og altanbrystninger i sit mil-
jøprogram. Vi har taget hensyn til
allergikere ved at forlange materialer,
der ikke har en negativ indvirkning på
indeklimaet og sådan kunne jeg blive
ved«, siger Vagn. Miljøprogrammet er
meget omfattende i udbudsmaterialet
og klart et sted, hvor beboernes finger-
aftryk kan ses.
Vagn fortæller videre om miljøet: »Mil-
jø talte med i vores tildelingskriterier
med 20% – det var også første gang i
boligforeningens historie«. Om proce-
duren for bedømmelsen  beretter Vagn:
»Bedømmelsesudvalget bestod ude-
lukkende af beboere. Det kan jo synes
at være helt naturligt, da det er beboe-
re, der skal bo har bagefter; men der er
bestemt ikke tradition for det i bolig-
foreningen«, og fortsætter: »selve
udvælgelsen foregik uden problemer.
Efter en præsentationsrunde og en

række møder stod vi tilbage med 2
meget ligeværdige forslag, hvoraf vi
altså valgte J&B’s, som det, der var
bedst egnet. Efterfølgende er dette for-
slag blevet udvidet med elementer fra
de andre forslag, før det blev præsen-
teret på beboermødet.

Beboerne kan selv
Den vigtigste lære er, at beboerne sag-
tens kan finde ud af både at stille krav
og udvælge et vinderprojekt, når bare
de får den nødvendige tekniske
rådgivning og opbakning. Processen
tager længere tid og koster mere; men
til gengæld er resultatet bedre. »Vi er
kommet frem til et forslag, der er både
smukt og funktionelt med gode ude-
områder, flotte facader og store alta-
ner«, fortæller Vagn. 
Der var kritiske røster fremme på
beboermødet om, hvorfor man over-
hovedet var indkaldt.
»Ja, det er rigtigt. Det var heller ikke
min livret«, siger Vagn og uddyber:
»Beboerne havde ikke et retvisende
bedømmelsesgrundlag, da vi slet ikke
havde oplysninger om huslejekonse-
kvenserne af forslaget. Beboermødet lå
som et krav fra Landsbyggefonden –
vel sagtens for at sikre sig, at forslaget
ikke var noget, som en administration
eller en afdelingsbestyrelse havde
strikket sammen i nattens mulm og
mørke. Landsbyggefonden kan selvføl-
gelig ikke vide, hvordan beboerne
konsekvent inddrages i Skovgårdspar-
ken.«
Vagn fortæller om tidsplanen: »Nu har
administrationen udfærdiget de nød-
vendige dokumenter til byrådet, der
skal tage stilling til sagen, før den vide-
resendes til Landsbyggefonden. I mel-
lemtiden – det vil sige i august måned
– vil afdelingsbestyrelsen sørge for at få
diskuteret forslaget yderligere med
beboerne i de enkelte blokke.«
Vil der kunne komme besparelser på
forslaget?
»Det vil der uden tvivl. Den samlede
pris ligger noget højere end det, der er
givet et forhåndstilsagn om«, siger
Vagn. »Men vi har valgt at aflevere et

komplet forslag vel vidende, at enkelt-
elementer kan være kontroversielle for
Landsbyggefonden. Når vi ser Lands-
byggefondens vurdering af det fremti-
dige huslejeniveau,  må vi tage debat-
ten med beboerne igen.« Men Vagn er
optimistisk: »Jeg er nu fortrøstnings-
fuld. Regnskabet for 2004 viser jo, at
huslejen pr. kvadratmeter i Skovgårds-
parken ligger knap 100 kroner over
huslejen  på Toveshøj og ca. 150 kroner
over huslejen i Gellerupparken. Det vil
derfor være meget svært at forlange
stigninger i Skovgårdsparken, uden at
det får mærkbare konsekvenser for
beboersammensætningen.«

Og når vi snakker beboersammensæt-
ning: det er vigtigt, at man ikke ude-

lukkende prioriterer forbedringer for
de enkelte lejligheder, men også afsæt-
ter de nødvendige midler til fællesare-
aler. Det er altså her, man lærer nabo-
en at kende og får snakket om tingene.

Har afdelingsbestyrelsen andre
projekter i gang
»Først og fremmest har vi højhuset«,
siger Vagn. »Vi har skrevet i den
omdelte beboeravis, at afdelingsbesty-
relsen er indstillet på at rive højhuset
ned og genopføre 1-2 mindre højhuse i
stedet for. Prisforskellen mellem en
renovering og en nedrivning/nyop-
førelse er ganske beskeden. Men det er
jo ikke lige til at finde midlertidige
boliger til 200 mennesker, så afdelings-
bestyrelsen har stor respekt for den

opgave. Men vi tager for alvor fat på
planlægningen, så snart renoveringen
på Karensvej og Sigridsvej er sat i
gang.«
Vagn fortæller videre om flere projek-
ter: »Dernæst er afdelingen på tærsk-
len til at gå i gang med en ISO-certifi-
cering i ledelse, miljø og arbejdsmiljø.
Det er en 2-årig proces, hvor alle ruti-
ner hos administrationen, driftsperso-
nalet og afdelingsbestyrelsen skal
beskrives og analyseres.« Men det
fører vel for vidt at komme ind på det
nu.



FORENINGSBESTYRELSEN
Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90
Henning Woller (næstformand)
Udsigten 82, tlf. 86 26 25 76
Søren Løkkegaard
Janesvej 9, 1, lejl. 1, tlf. 86 25 67 34
Morten Fich
Jernaldervej 229 A, 1. tv., tlf. 86 24 47 33
Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22
Hans Esmann Eriksen
Sonnesgade 14, 2. lejl. 3., tlf. 70 20 07 07
Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 86 24 38 43

INSPEKTØRER
Afdeling 1, 2, 3, 8 16, 17 & 22::
Hans Chr. Christiansen
Gudrunsvej 10 A, tlf. 89 31 71 71
Privat tlf. 86 15 37 25

Afdeling 4, 5 og Hejredalskollegiet: 
Ege Høst Hansen
Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31
Privat tlf. 86 92 21 58

Afd. 6, 10, 11, 12, 14, 18 & 19:
Bjarne Gaur
Gudrunsvej 10 A, tlf. 89 31 71 71
Privat tlf. 86 26 06 67

Afd. 7, 15, 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

ANTENNESERVICE 
Stofa Antenneservice: tlf. 70 10 45 88

TOTALSERVICE 
tlf. 89 31 71 71 eller 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30, weekend hele døgnet.

BRABRAND BOLIGFORENING, GUDRUNSVEJ 10 A, 8220 BRABRAND, tlf. 89 31 71 71, fax. 89 31 71 89 
Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.30-14.00, torsdag kl. 9.30-18.00, fredag kl. 9.30-12.00

E-post: brabrand@bbbo.dk       -        www.brabrand-boligforening.dk

HANS BROGESPARKEN
Hans Brogesvej 17 kld. tv., 8220 Brabrand. Max. 30 personer.
Leje: kr. 300. Depositum: kr. 300. Kun for beboere i afdelingen. 
Beboere i afd. 8 Drejergården kan ansøge afd. best. om leje af lokalet.
Lokalet kan benyttes til kl. 24.00. 
SØVANGEN
Louisevej 18, 8220 Brabrand. Max. 40 personer.
Leje: kr. 200. Depositum: kr. 200. Kun for beboere i afdelingen.
Musik og støjende adfærd skal ophøre kl. 20.00. Lokalet forlades kl. 22.00.
Kan ikke lejes onsdage samt den 2. tirsdag i hver måned. 
SKOVGÅRDSPARKEN
Ingasvej 66. 8220 Brabrand. 2 x 50 personer.
Reservervationsgebyr på kr. 500  skal betales senest 3 dage efter ønske om
reservation er meddelt Brabrand Boligforening. 
Ved reservation med 14 dages varsel eller mindre 
betales det fulde beløb inden 3 dage. Kan max. reserveres 6 mdr frem i tiden.
Lokalerne kan KUN udlejes til beboere i afdelingen samt beboere i Arbejdernes
Andels Boligforenings afdeling. 24 Skovgårdsparken.
Nøglen udleveres hos varmemesteren i kontortiden. 
Ved annullering mindre end 2 mdr. før lejedato kan lejen kun returneres i
tilfælde af pludselig meget alvorlig sygdom - forudsætter skriftlig begrundelse.
Lokalerne kan kun udlejes én gang i weekenden.
Lokale 1 eller 2 max 50 personer:  kr.    800 
Mødelokale u. køkken max 20 personer: kr.    400
Mødelokale m. køkken max 20 personer: kr.    600 
Lokale 1 m. mødelokale max. 50 personer: kr.   1.100 
Depositum:  kr. 1.000 
Telefon: Lokale 1: 86 25 02 69 • Lokale 2: 86 25 03 92
HOLMSTRUP
Jernaldervej 247, 8210  Århus V. Service til 72 personer.
Reservering skal ske hos:  Lillian Jensen, Jernaldervej 267 B 1. th. 
mellem 17.30 og 19.00 på tlf.: 86 24 76 08.. Kun for beboere i Holmstrup.
Beboere i boligforeningens øvrige afdelinger kan søge afdelingsbestyrelsen i
Holmstrup om leje af lokalet. 
Kan max. lejes 4 mdr. frem. Lokalet kan ikke udlejes på søndage dog med
undtagelse af konfirmationer. Dispensation kan evt. gives ved henvendelse til
afdelingsbestyrelsen.
Leje af lokale u. køkken: kr. 225. Depositum: kr.125 
Leje af lokale m. køkken: kr. 350. Depositum: kr. 250 
Andre afdelinger: kr. 700. Depositum: kr. 250
Ekstra betaling ved leje 2 dage i træk:
U. køkken + tillæg: kr. 150 pr. fortløbende dag
M. køkken + tillæg: kr. 200 pr. fortløbende dag
Leje musikanlæg ekstra: kr. 100 . Depositum: kr. 100
Udlejning af stole tlf.: 86 24 76 12
Al musik og støjende adfærd i og omkring selskabslokalet skal ophøre senest
kl. 01.00.  Strøm til stikkontakter afbrydes.
DREJERGÅRDEN
Hovedgaden 29, 8220 Brabrand. Max. 50 personer.
Kun for beboere i Drejergården, Hans Brogesparken, Mølleparken og Højrispar-
ken.. Leje: kr.  400. Depositum: kr. 300. Lokalet kan ikke udlejes på tirsdage. 
Minileje: kr. 150. for afdelingens beboere. 
Mandag - torsdag: 07.00 - 11.00. Mandag - torsdag: 12.00 - 16.00. 
Dog ikke tirsdag eftermiddag. Musik og støjende adfærd skal ophøre kl. 24.00.
RØDLUNDPARKEN
Selskabslokalet, Rødlundvej 8, 8462 Harlev. Møbler og service til 30 personer
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen
Aktivitetslokalet, Næshøjvej 90, 8462 Harlev
Møbler, service og køkkenfaciliteter til 16 personer
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen

ODINSGÅRD
Stenaldervej 209 st. 1, 8220 Brabrand - Valhalla
Max. 30 personer. Mødelokale max. 15 personer. 
For alle beboere i Brabrand Boligforening
Kan kun udlejes med 1 uges varsel. Kortere varsel skal ske i samråd med afde-
lingsformanden. Priser for beboere på Odinsgård og Thorsbjerg:
Leje af festsal + køkken: kr. 500. Depositum: kr. 1.000 
Priser for øvrige afdelinger:
Leje af festsal + køkken: kr. 1.000. Depositum: kr. 1.500.
Ved leje 2 dage i træk betales kr. 250,00 for 2. dagen.
Børnefødselsdag: kr. 250. Depositum: kr. 500. Til og med 16 år er sluttids-
punkt kl. 22.00. Forældre/værger skal være til stede.
THORSBJERG
Stenaldervej 77, 8220 Brabrand - Stenhytten
Bestilles hos Lise Ledet mellem kl. 17.00 - 19.00 på tlf.: 86 24 19 01.
Max. 50 personer.. Priser for beboere på Thorsbjerg & Odinsgård:
Leje hele huset: kr. 450 kr. Depositum: kr. 500 
8 timers leje:  kr. 300. Depositum: kr. 500. (slut senest kl. 22.00)
6 timers leje:  kr. 150. Depositum: kr. 250. (børnefødselsdag slut senest kl.
22.00)
Hyggerum: kr. 250  ekstra. Depositum: kr. 500  (kan kun udlejes sammen
med resten af huset,  ikke mandag til fredag).
Priser for øvrige afdelinger: Leje hele huset: kr. 1.000 kr. Depositum: kr. 1.000
8 timers leje:  kr. 450. Depositum: kr. 750. (slut senest kl. 22.00)
6 timers leje:  kr. 225. Depositum: kr. 375. (børnefødselsdag sluttes senest kl.
22.00) Børn 0 - 16 år SKAL forældre/værger være til stede
Hyggerum: kr. 250  ekstra. Depositum: kr. 500  (kan kun udlejes sammen
med resten af huset, ikke mandag til fredag).
Ved udlejning til samme person 2 dage i træk koster 2.dagen kun kr. 200 
Telefon i lokale: 86 24 71 08. Mødelokale: 86 24 62 28.
FÆLLESHUSET
Hasselhøj 203, 8361 Hasselager.. Max. 50 personer.
Kan udlejes til beboere i afdelingerne 7, 15 og 21.
Fælleshuset kan lejes senest 3 uger før, dog kan der dispenseres for fristen for
kortere varsel ved. f.eks. begravelse.
Heldagsleje kl. 09.00 – 07.00
Leje 1. dag kr. 700,00 (dog ikke onsdage i perioden 1.sep. - 1. maj)
pr. efterfølgende dag: kr. 200,00. Depositum: kr. 500,00
Reservationsgebyr kr. 200,00 (senest 3 dage efter bestilling)
Hverdage kl. 09.00 – 17.00  
Leje 1. dag kr. 200,00 (dog ikke onsdage i perioden 1.sep. - 1. maj)
Depositum kr. 500,00
Reservationsgebyr kr. 200,00 (senest 3 dage efter bestilling)
Aktiviteterne kan reservere fælleshuset uden beregning til afholdelse af aktivite-
ter.
SKOVHØJ, AFDELING 23
Fælleshuset Skovhøj nr. 225, 8361 Hasselager.  
Max. 40 personer. Kan udlejes til beboere i afdeling 23 og 24, samt beboere i
Århus og Omegns afdeling 17 Skovhøj.
Lokalet kan ikke reserveres mere end 1 år frem.
Fælleshuset kan lejes senest 14 dage før, dog kan dispenseres ved begravelser.
Al musik og støjende adfærd i og omkring huset skal ophøre senest kl. 01.00.
Aktiviteter der afholdes i afdelinsregi kan benytte lokalerne vederlagsfrit, tidsfri-
sterne for reservation skal dog overholdes.
Heldagsleje kl. 09.00 - 07.00 Hverdage kl. 09.00 - 19.00
Leje 1. dag kr. 450,00 Leje kr. 200,00
Pr. efterfølgende dag kr. 150,00 Depositum kr. 250,00
Depositum kr. 250,00
SKOVHØJ, AFDELING 24
Fælleshuset Skovhøj i Hasselager.
Max. 100 personer kan udlejes til beboere i afdeling 23 og 24 samt beboere i
Århus og Omegns afdeling 17 Skovhøj.

Leje 1 dag kr. 1.000,00 
Pr. efterfølgende dag kr.    500,00
Depositum kr. 1.000,00
Kan ikke udlejes til afholdelse af klasse- og ungdomsfester 
Reservation kan ske ved henvendelse til:
Århus Omegn Skanderborgvej 168, 8260 Viby J.
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-15, torsdag kl. 10-17 og fredag kl.
10-12. Tlf. 87344141 - Fax. 87344144 . E-mail: bolig@boaarhusomegn.dk
Ønsker du mere info omkring værelserne se evt. her http://www.boaarhusom-
egn.dk  
TOUSGÅRDSLADEN
Kan reserveres på hverdage kl. 10.00 - 14.00 og torsdag kl. 17.00 - 19.00 på
tlf.: 86 25 91 58.

GÆSTEVÆRELSER
Hans Brogesparken, Hans Brogesvej 11 kld.
Kun for beboere i Hans Brogesparken og Søvangen.
kr. 100  pr. overnatning. Efterfølgende overnatninger kun kr. 75 
Afdeling 2 betaler kr. 100 pr. overnatning 
Der er linned i værelset. Bruseniche. To stk. senge.
Søvangen
Louisevej 14 1. sal, Kun for beboere i Hans Brogesparken og Søvangen.
kr. 75 pr. overnatning. Efterfølgende overnatninger kun kr. 50
Der er linned i værelset. Medbring kun håndklæder.
Rødlundparken
Gæsteværelse 1 og 2, Næshøjvej 90, 8462 Harlev
Værelser kan max. lejes for en periode på 14 dage
Udlejes til beboere og medarbejdere i Brabrand Boligforening
Linned og håndklæder skal medbringes
Priser findes i Rødlundparkens Beboerhåndbog / Udlejningen
Thorsbjerg
Stenaldervej 71 1. sal værelse 1+2+3
kr. 75 pr. overnatning +  kr. 100 i depositum pr. værelse. 
Beboere i Thorsbjerg kan altid reservere disse værelser. Alle andre afdelinger i
boligforeningen kan max. reservere værelserne 3 måneder før de skal bruges. 
Kan max. lejes for én uge. Linned og håndklæder skal medbringes.
Lejeaftalen kan ophæves indtil to måneder før aftalte lejedato. I tilfælde af
ophævelse herefter, tilfalder lejen afdelingen, hvis værelset ikke genudlejes igen.
Sonnesgade
Sonnesgade 14, vær. 1, 2, 3 & 4 beliggende v/Fælleshuset.
Kr. 75,00 pr. overnatning      -      Ingen depositum
Linned og håndklæder skal medbringes.  Kan kun lejes af beboere i afdelingen.
Reservation sker hos varmemesteren i afdelingen, ved vamemesterens fravær
kan det ske hos den vagthavende i afdelingen.
Afdeling 24 Skovhøj
Afdelingen råder i fællesskab med boligforeningen Århus og Omegn over  6
gæsteværelser. Værelserne kan lejes af beboere i afdeling 23 og 24 Skovhøj.
kr. 100,00 pr. overnatning samt kr. 200,00 i depositum pr. værelse. 
Inventar: 2 boxmadrasser, 2 dyner, 2 hovedpuder, 2 lamper og 1 garderobe-
skab
Rerservering af værelserne kan ske ved henvendelse til:
Århus Omegn Skanderborgvej 168, 8260 Viby J.
Kontortid:
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-15, torsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10-12
Tlf. 87344141 - Fax. 87344144 
E-mail: bolig@boaarhusomegn.dk
Ønsker du mere info omkring værelserne se evt. her http://www.boaarhusom-
egn.dk  

SELSKABSLOKALER OG GÆSTEVÆRELSER

NYTTIGE ADRESSER OG TELEFONNUMRE JULI 2005

Nyttige adresser og telefonnumre udkommer som tillæg til juli og december-numrene.  Rettelser og tilføjelser bedes meddelt til
Skræppebladet, Gudrunsvej 2, kld., tlf. 86 25 26 99, e-post: skraeppen@mail1.stofanet.dk - www.skraeppebladet.dk28

SKRÆPPEBLADET JULI 2005

LEG KAN OGSÅ VÆRE ALVOR
PÅ NATURVIDENSKABELIG MARKEDSDAG BLEV NATURFORSTÅELSE OPLEVET AF MANGE BØRN 

af Jens Skriver

foto: Lars Eg

Grønt Skolenetværk med projektkoor-
dinator Jørn Frost Hedegaard lod 8. ju-
ni et vægtigt arrangement løbe af sta-
belen på naturområdet nord for Tovs-
højskolen. Der blev afholdt en naturvi-
denskabelig Markedsdag, hvor en
række skoler fra Århus Vest bidrog
med boder, hvor eleverne kunne de-
monstrere projekter, de selv havde
lavet. Der var deltagere fra Selam Fri-
skole, Frydenlundskolen, Lykkeskolen,
Møllevangsskolen, Nordgårdskolen og
Tovshøjskolen. Der var mest 5. klasser,
men også en enkelt 3. klasse, et par 7.
klasser og en 8. klasse. Forudsæt-
ningen for at være med var, at man
havde skabt projekter, som man kunne
fremvise for kammeraterne, og som
der kunne leges med, men vel at mær-
ke på en lærerig måde. Vejret var med
arrangørerne, og børnene var meget
glade for at vise deres projekter frem
og lege med eller lære af andres.

Fremvisning
Helt nede ved en af søerne var rejst et
telt til demonstration af »Søens dyr og
planter«. Her var Steen Søegaard fra
Frydenlundskolen klar med net. Først
på formiddagen var der blevet fanget
et par sommerfugle og en lille gulds-
med. »Det er ikke nogen haletudsesø«,
understreger han.
Nazir Saleh-Hoseini fra Tovshøjskolen
ville meget gerne demonstrere de
mange aktiviteter og fortælle om det
meget store arbejde, eleverne havde
lagt i dagen. »Børnene har knoklet i 4-
5 uger«, siger han. »For eksempel har
bolchegruppen arbejdet 12 timer bare
for at fremstille bolcher. Forinden har
de lært om fremstilling af sukker. Der
ligger stor saglighed bag de fleste
værksteder«, fortsætter han.
Han fortæller også om teltet med cre-
mer og sæber, som eleverne selv har
lavet. Nogle piger demonstrerer de
produkter, de selv har fremstillet. Der
var virkeligt flotte sæber formet som
dyr og en vellykket kokoscreme. »For-

målet er at finde ud af, hvorfor sæbe
ser ud, som den gør«, siger Nazir.

Fødevarer
Plantning af kartofler tager 5. klasse
fra Lykkeskolen sig af. Nogle piger
demonstrerer stolt, hvordan man
planter nogle af Jørn Hedegaards blå
kartofler. Man starter med at komme
noget jord i en potte, derefter forspire-
de kartofler og så jord og vand ovenpå.
Herefter er de klar til at gro.

På samme måde er nogle store drenge
glade for at kunne servere læskedrik-
ke. I et andet telt kunne man se, hvor-
dan der plantes solsikker, radiser og
squash.
Bagning af pandekager havde også
fået et telt for sig selv. Det blev
demonstreret ved hjælp af en konkur-
rence om at vende dem.

Kroppens funktion
Møllevangsskolen havde indrettet en
bodyshop. Her var demonstration af
kroppen og dens funktion. Man kunne
starte med at varme op ved at løbe på
Fusiama, og så var der måling af
lungepower og blodtryk. En dreng ville
meget gerne vise, hvor hurtigt halsens
vidde forandrede sig. Ville man se en
antydning af, hvordan menneskekrop-
pen nogenlunde ser ud, kunne man
studere et udsnit af en kalvekrop. I tel-
tet ved siden af kunne måles ens egne
pH-indikatorer og drikkevarers og
husholdningsvæskers.

Leg og dog?
Noget af det, der mest mindede om
leg var teltet med sulfo- og opvaske-
midler. Der blev blæst meget store
sæbebobler til ære for interesserede.
Ved hjælp af trykluft fløj en raket en
vældig tur. Det var blevet målt, at den
fløj 60 m i løbet af 2,55 sekunder. Bil-
raketter blev drevet af balloner, som
blev pustet op. En anden konkurrence
gik ud på at føle på genstande i en
kasse. De kunne ikke ses, og man
skulle føle sig frem til, hvad det var. 
Når alt dette var prøvet kunne man
hvile sig og bage snobrød ved bålplad-
sen. Formålet hermed er også at skabe
kontakt.   
De deltagende elever fik en stor ople-
velse med hjem, og alt forløb godt. Det
eneste problem var, at der næsten var
for stor interesse for arrangementet.
Der dukkede klasser op, som ikke
bidrog med boder, og det var en for-
udsætning for at være med.



klokken 12.00 og søndag fra klokken 11.00. Alle er velkomne. 
Formand: Rene (Gumse) Jensen, HE 95 A, tlf. 28 20 67 70
Klub 97
Klub for pensionister og efterlønnere. Der holdes åbent hver mandag
fra kl. 13 til 17 i Fælleshuse. Første mandag i måneden banko.
Formand Orla Jensen  HE, 22  tlf. 86 28 00 50
Hyggestuen
Arrangerer fællesspisning i huset. Medlemskab 10 kroner.
Formand: Bent Larsen, HH 35, tlf. 86 28 77 73.
Loppen
Genbrugsforening, som holder til i kælderen Hasselengen 9.
Åbningstid torsdage fra kl. 19.00 - 21.00. Kontaktperson: 
Tove Christensen, tlf. 86 28 01 31 for afhentning af effekter.
Bankoklubben Fælleshuset’s Venner’s
Hver onsdag - dørene åbnes klokken 17.00. Kvarterbanko fra klokken
17.30. Nærmere oplysninger: Henning Øgendahl, tlf. 23 80 18 04.
Festforeningen:
Formand: Rene (Gumse) Jensen, HE 95 A, tlf. 28 20 67 70

Holmstrup aktiviteter:
Auto Klub
Jernaldervej 245. Værksted til reparation af medlemmernes egne biler
Formand og kontaktperson: Poul Jørgensen, tlf. 86 24 13 34
Holmstrup Beboerforeningen
Jernaldevej 215, 1., tlf. 86 24 58 28
Holmstrup Dyreklub 
Jernaldervej 255, st. tv., Kontaktperson: Edvin Juhl, tlf. 86 24 53 43
Holmstrup Hønse og Biavlerforening 
Jernaldervej 267 C, tv. 3823
Kontaktperson: Margrethe Borchhorst, tlf. 86 24 41 31
Holmstrup Marks Cykelværksted
Tirsdag kl. 19-21 på Jernaldervej 245
Holmstrup – Værestedet
Jernaldervej 245, 1, tlf. 86 24 82 89
Åbent onsdage kl. 15-21. Mad klokken 18. Ingen tilmelding

Haandbryggerlauget af 1970
Tousgården, Edw. Rahrsvej 6 B, tlf. 86 25 19 00
Laugsaften: tirsdag og torsdag kl. 19.30-21.30
Kontaktperson: Mariette Brügge, tlf: 86454443

IDFAD – Indvandrer-Dansk forening for Anti-diskrimination
Dortesvej 31, kld. tv. Postbox 1417
Mandag, onsdag og torsdag fra 13-14, torsdag 16-19
Tlf. 86 25 19 28, 

International Kvindeforening
Gudrunsvej 3, postboks 1484, tlf. 86 25 45 22
Forkvinde: Özcan Erbillur
Kontaktperson: Lussin Canakci, tlf. 86 25 08 98
Åben lørdag kl. 13.00-17.00

Irakisk Forening
Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B
Mødes tirsdag og fredag kl. 19.00-24.00
Kontaktperson: Hussein Ali, tlf. 40 86 66 19

Keramikklubben Toveshøj
Janesvej 1, kld. Klubaften mandag kl. 14.00 - 18.00

Klub Søvangen Brabrand - 
Louisevej 30, tlf. 86 25 23 81
Nøgleklub med flere aktiviteter 9.00-24.00
Kontaktperson: Villy Jensen, tlf. 86 25 39 81

Læsehesten Holmstrup Mark
Lokalet over Brugsen v. siden af Genbrugsen. Åben onsdag kl. 18.00-
19.45 (juni, juli og august 18.31-19.33)
Kontaktpersoner: Lars Eg, tlf. 86 24 51 61, Rudolf Bay Jensen,
tlf. 86 24 43 80, Svend Erik Andersen, tlf. 20 78 42 61

Lørdagsklubben
Beboerhuset Tousgårdsladen. 1 og 3 lørdag klokken 13.00.
Ole Pedersen, formand, Janesvej 31
Bente Christiansen, næstforman, Edwin Rahrsvej 10
Kirsten Eberhard, kasserer/sekretær, Østermøllevej 9A, 8380 Trige
Karen Margrethe Pedersen, Janesvej 31
Marianne Nielsen, Byvænget 7 Stautrup, 8260 Viby

M’IT Markens Informationsteknologi.
Stenaldervej 77. Tlf. 86 24 62 28/86 24 71 08
E-mail: markensit@mail.stofanet.dk
Lise Ledet og Esben Trige med flere. Et tilbud til beboerne på
Holmstrup Mark. For børn/unge. Lektiehjælp og aktiviteter. Surfing
med videre. Samt tilbud om undervisning for alle aldersgrupper.

Somaliere i Gellerup
Kontaktperson: Khalid M. Ali, Dortesvej 7, 2. tv.

Multikulturel Forening

Fælleshuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A, tlf. 86 25 18 96
Kontakt: Rabih Azad-Ahmad, tlf. 40 50 76 59
Multikulturel Café: mandag-lørdag klokken 17.30-22.
Børneklubben Regnbuen
Aktiviteter for børn mellem 6 og 13 år. Mandag-lørdag kl. 14-17.30
Østens Hus: Ældre værested. mandag-lørdag klokken 17.00-22.00

Somalisk kvindeforening
Kontaktperson: Zahra, Sigridsvej 57, st.

Turkmenske Kulturforening i Århus
Bentesvej 45, kld. Kontaktperson: Ibrahim Saleh, Dortesvej 25, 3. th.

Vietnamesisk Forening i DK.
Kontaktperson: Dung Qouc Tran, Dortesvej 33, 1. th.

Vinklubben »Skovlauget«
Underhuset, Ingasvej 66. Onsdag kl. 19.00-22.00
Kontakt: Oldermand Peder Bach Poulsen, tlf. 86 25 34 17

BEBOERHUSE OG LIGNENDE

Beboerhuset Laden - Edw. Rahrsvej 6 B, tlf. 86 25 91 58
Kontortider: mandag og onsdag kl. 10.00-14.00

Torsdag kl. 14.00-19.00
Telefontid: alle dage kl. 12.00-14.00

torsdag kl. 17.00-19.00
Hjemmeside: www.tousgaardsladen.dk
E-post: info@tousgaardsladen.dk

Ladens folkekøkken - Folkekøkken. Tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage mellem kl. 17.00 og 18.00
Tilmelding senest samme dag kl. 12.00

Fælleshuset Yggdrasil 
Dortesvej 35A, v. Den røde Plads, tlf. 86 25 18 96/40 50 76 59

Stenhytten
Stenaldervej 77, tlf. 86 24 71 08 (lokale), 86 24 62 28 (kontor)
E-mail: afdelingtolv@mail.stofanet.dk

Underhuset
Ingasvej 66. Torsdag kl. 19.00-22.00, søndag kl. 10.00-12.00
Formand: Keld Jensen, Tlf. 86 25 10 84

BEBOERBLADE

Hassel - nyt
Willy Werell, Hasselengen 30, tlf. 86 27 82 96
e-mal: werell@stofanet.dk
Ole Ryolf, Hasselengen 23A, tlf. 86 28 93 60
email: oleryolf@stofanet.dk
Hjemmeside: www.hasselnyt.webbyen.dk
Deadline er normalt den 22. i måneden.

Mjølner
Stenaldervej 77, 8220 Brabrand. E-mail: markensit@mail.stofanet.dk
kontaktperson: Esben Trige, tlf. 86 24 62 28/86 24 71 08

Skræppebladet
Redaktion tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1.stofanet.dk
Sebastian Adorján Dyhr (ansvh), Jettesvej 3, 2. th., tlf. 86 25 10 50
Peter Kjellerup Hansen, Louisevej 26, 3. tv., tlf. 86 25 09 58
Helle Hansen, Gudrunsvej 76, 7. th., tlf. 86 25 97 17
Bo Sigismund, Hasseltoften 54, tlf. 87 38 17 57
Anton Sørensen, tlf. 86 26 36 36
Jan Berthelsen, tlf. 27 59 58 82
Jens Skriver, Jernaldervej 219 A, 4., tlf. 86 24 54 19
Svend Aage Hansen, Hasselengen 28 B, tlf. 86 28 16 13
Bent Jensen, Sonnesgade 14 st. lejl 15, tlf. 86 98 05 96
Hans Nicolajsen, Skovhøj 251, tlf. 86 16 79 03
Anette Alici
Lindi Westergaard, tlf. 86 15 25 66

Fotograf:
Hans Grundsøe, Tornhøjvej 122, tlf. 86 28 28 98
Tegner:
Lone C. Platz, H.C.Andersensvej 14, 8560 Kolind. tlf. 86 39 29 36
Layout:
Jesper Krogh, tlf. 51 90 38 44
Internet:
Søren Krogh, Hans Brogesvej 7 B, tlf. 86 26 27 10

ANDET

Basen - Edw. Rahrsvej 52, tlf. 86 26 21 00. 
Er du ensom eller har du et misbrug i hverdagen? Basen arrangerer
dagkurser, hvor emnet er kvalitet i livet. Der er mulighed for at bo i
et af vores bofællesskaber. Du er velkommen til at kontakte os ano-

nymt.

Brabrand Fællesråd
Har til formål, at koordinere initiativer i Brabrandområdet
Kontaktperson: Max Gaarsted, tlf. 86 25 85 45

Brabrand-Årslev lokalhistoriske arkiv
Gellerup bibliotek, Gudrunsvej 78, Åben hver lørdag kl. 11-13
Telefon i åbningstiden: 8746 0615
Kontaktperson: Børge Nielsen, tlf. 8626 0949

Det Kulturelle Tværfaglige Samarbejde
Janesvej 29, kld. th. Kontaktperson: Kirsten Jacobsen, tlf. 86 25 77 84.
Samarbejdsorgan mellem kommunale og statslige organer, Brabrand
Boligforening og enkelte beboeraktiviteter.

FAS (Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte) bestyrelse:
Knud Holt (formand), Sonnesgade 14, 4. 8, tlf. 86 19 73 11
Mette S. Thomsen
Karen Michaelsen
Adam Hansen
Peter Kjellerup
Jens Skriver
Arthur Sletting
Erik Lauritzen
Hasse Vind

Fritidsforeningen
Tousgården, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand
Inga Andersen (formand) Jernaldervej 241 A, 1. th, tlf. 86 24 73 53
Dagny Mikkelsen, Astridsvej 7, 6. lejl.10, tlf. 86 25 70 56
Maher Hussein Taha, Edwin Rahrsvej 18, 3.1., tlf. 27 11 95 60
Yousuf Abdul Kadar, Jettesvej 5, 3. tv., tlf. 22 45 40 94
Adam Hansen, Gudrunsvej 4, 2. th., tlf. 86 82 47 75
Britt Pohl, Jernaldervej 271 B, 1. tv.
Svend E. Sørensen, Jettesvej 21, 2. th.
Materialeforvaltning: Tommy Ø. Møller, tlf 28 57 65 15
Træffetid mandag til fredag mellem 17.00-18.00
Mødedag: den 2. tirsdag i måneden
Mødelokale: Edw. Rahrsvej 26, kld.

Gellerup Bibliotek - Gudrunsvej 78, tlf. 86 25 11 77
Mandag, onsdag, fredag 10.00-17.00. Torsdag 12.00-19.00. 
Lørdag 9.30-14.00

Gellerup Fællesråd
Har til formål at koordinere initiativer i Gellerupområdet
Kontaktperson: Ingrid Jensen tlf.: 86 25 36 01

Gellerupparkens Retshjælp
Gratis juridisk og social rådgivning, Dortesvej 1, st. th., tlf. 86 25 71 35
Mandag og onsdag 10.00-14.00 og 15.30-18.00, torsdag 10.00-14.00

Grøn Guide i Gellerup
Gode råd om miljø. Vagn Eriksen, Louisevej 40
Tlf. 20 95 77 44 eller 86 25 77 44 E-mail:
groen.gellerup@get2net.dk

Kældershoppen - Janesvej 43
tlf. 86 25 95 69

Livsværkstederne
City Vest (ovenpå Føtex), Gudrunsvej 7, Postboks 1522
8220 Brabrand, tlf. 86 25 95 99

Naboskaberne
Jettesvej 1, st. th. (Gellerupparken, Skovgårdsparken og Toveshøj)
Lise Ledet og Lene Drøjdal, tlf. 86 25 10 16, fax 86 25 91 89
E-post: naboskaberne@mail1.stofanet.dk
Kontortid: mandag 11-15, tirsdag 10-15, onsdag lukket, torsdag 10-15,
fredag 10-14 eller efter aftale.

Natursamarbejdet
Samarbejdsprojekt om naturen mellem tre generationer
Gellerupvej 111, Naturcentret Sølyst, tlf. 86 25 68 60

Nærpolitiet
City Vest, Gudrunsvej 7, tlf. 86 25 14 48
Man. - Fre.  kl. 12.00 - 14.00, tors.  desuden kl. 16.00 - 17.30
E-post: aarhus-brabrand@politi.dk

Sundhedshuset - Gudrunsvej 78 (Gellerup Bibliotek). 
Hver dag 8.00-15.00.  Tlf: 89402209

BØRN OG UNGE

Al-Nour Ungdomsforening
Kontaktperson: Khaled Mansour, Dortesvej 21, 2. th., tlf. 86 25 22
08
Børneaktiviteter for piger og drenge

Brabrand Ungdoms- og Kulturforening
Edw. Rahrsvej 6 B. Hverdage kl. 12.00-18.30
Kontaktperson: Abdulla Demitaz. tlf. 86 25 86 59

Brabrand-Tilst Ungdomsskole
For unge mellem 14 og 18 år
Kontakt Nordgårdskolen: Otto Thorup, tlf. 86 25 71 59 eller
Kontakt Engdal-/Gellerupskolen: Erik Dybdal, tlf. 86 26 09 87

Byggelegepladsen Troldhøjen
Janesvej 4, tlf. 86 25 90 21. Hverdage kl. 8.00-17.00
Dyrehold, bygge-by, træværksted m.m..

Dramok
KFUM/K Gellerup kirke, ungdomslokalet
Dramaklub for 7-13 årige, torsdag kl. 18.30-20.00
Kontaktperson: Louise D. Nygaard, tlf. 87 46 05 08

Fritidshuset
Birgittevej 1, tlf. 86 25 33 21
Fritidsklubben 10-14 år, man-fre. kl. 12.00-17.30
Mandag kl. 18.15-22.00 samt hver 3. fredag 18.15-22.00.
Ungdomsklubben 14-18 år, man, ons, tors kl. 18.15-23.00

Fri Vietnamesisk Ungdomsforening
Bentesvej 45, kld., tlf. 86 25 42 14
Kontaktperson: Hoynh Huu Long, tlf. 86 25 82 78

J.B. Disco
Tousgårdsladen, Edwin Rahrsvej 6B.
Sodavandsdiskotek for 6-14 årige. Mødes den 1. og 3. fredag.
Kontaktperson: Esben Trige tlf: 86245167
13 eller Karsten Nielsen, tlf. 86 25 17 70.

Klubberne i Gellerup (KIG)
Dortesvej 45, tlf. 86 250333
Fritidsklub: 10-14 år. Mandag, onsdag, fredag 13.30-17.30
Tirsdag og torsdag 13.30-21.00. Søndag 13.30-22.
Ungdomsklub: 14-18 år. Mandag, onsdag, søndag 13.30-22.00
Tirsdag og torsdag 13.30-21.00. Fredag 13.30-17.30
Torsdag er gæstedag for børn der ikke er medlem.

Legepladsen - Dortesvej 47, tlf. 86 25 23 68
Forskellige dyr, gratis for alle. Åben alle hverdage 10.00-17.00

Ram og Rom
Ingasvej 62, kld. Computer og Internet for 5-20 årige.
Kontakt: Vagn Eriksen tlf: 86257744

Smølfen - Børn og unge på Holmstrup Mark.
Åben tirsdag, torsdag og fredag kl. 15.00-21.00.
Kontaktpersoner: Svend Ove Bøhm, tlf. 86 24 62 64
Ib Ørholst, tlf. 27 33 81 21

Støtte på tværs
For unge mellem 14 og 20 år, med behov for særlig støtte.
Gudrunsvej 78 st., tlf. 89 40 22 18

Tusindfryd, lektiehjælp
Frivillig lektiehjælpsgruppe, tilbyder lektiehjælp og samtaletræning.
Lokaler på Gudrunsvej 78 (biblioteket). tirsdag og onsdag klokken
15.30-17.00, torsdag klokken 16.30-18.00 Kontakt:
Anne-Dorthe Lilledal, tlf. 86 25 72 64, eller Rie Bihlet, tlf. 86 19 26 04

Århus Ungdomsforening - Lottesvej 12, kld.
Kontaktperson: Halit Balikci, Bentesvej7, 3. th., tlf. 86 25 51 68.
Hverdage kl. 17.00-21.00, Lørdag og søndag kl. 14.00-21.00.

SPORT
Fodboldklubben ACFC v/ KiG
Dortesvej 47. - Kontaktperson: Afif tlf. 86 25 09 64

Anatolsk Sportsklub
Fodbold på banen ved Engdalskolen.Træning hver tirsdag og torsdag
kl. 19.00-21.00. Kontaktperson: Ismet Simsek.
Henvendelse: Anatolsk Kulturforening, tlf. 86 25 38 98

Brabrand Bokseklub
Gellerupbadet, Dortesvej 43.  Formand: Jan Thielemann tlf.: 28494475

Brabrand IF - Engdalsvej 86-88. tlf. 86 26 10 88.
Kontortid: tirsdag og torsdag kl. 9.00-12.00.
Forretningsudvalg: Niels Jacob Sennels, tlf. 86 26 12 21
Basketball, badminton, håndbold, fodbold, tennis, gymnastik, bordten-
nis, petanque, svømning.

Brabrand Skytteforening
Gjellerupskolen. Kontaktperson: Allan Paquet, tlf. 86 26 19 00

Underhuset Dart
Underhuset, Ingasvej 66 – torsdag kl. 19.00-22.00.

F.C. Kammeraterne
Tovshøjskolens fodboldbaner. Klub: Bag Tovshøjskolen. tlf. 86 25 03 67
Formand: Per Secher, Annettevej 28, tlf. 86 25 08 94
Træning: ring og hør.

Gellerupbadet - Dortesvej 43, tlf. 86 25 69 01
Morgensvømning mandag-torsdag kl. 07-09
Pensionistsvømning mandag og onsdag kl. 09-11
Mor og barn-svømning mandag-onsdag kl. 10-12, torsdag 09-11
Offentlig svømning mandag-torsdag 14-19, fredag 14-18
Familiesvømning lørdag og søndag 10-16
Kvindesvømning onsdag 19.00-21.00

Gellerup Billard Club
Gudrunsvej 78, under biblioteket, tlf. 86 25 17 07
Hverdage 13.00-23.00, lørdag 11.00-17.00, søndag 13.00-17.00
Formand: Bent H. Kanstrup, e-post: gbc@mail1.stofanet.dk -
www.gellerupbillard.dk

Idræt og trivsel
Idræt i dagtimerne, bl.a. på Tovshøjsskolen og i Brabrandhallen
Åben for alle.  Yderligere oplysninger: Idræt og trivsel,
tlf. 86 13 73 99, mandag-tordag kl. 8.30-16.30

IF Bacchus af 1972
Volleyball for voksne m/k, øvede
Onsdag kl. 20.50-22.50 i Nordgårdhallen
Kontaktperson: Anne Birte Jørgensen 86 24 70 72

InterFemina
Kun for kvinder
Kontaktperson: Helle Hansen 40 71 86 75
Gudrunsvej 76, 7. th, 8200  Brabrand

Nordgårdens Idrætsforening
Badminton: Jørn Frydendall tlf. 86 76 19 38
Håndbold: Helle Hansen, tlf. 86 25 97 17
Svømning: Kenny Jakobsen tlf. 86 18 56 32

Tennisklubben BBT Gellerup
Gudrunsvej 58, kld. kontaktpersoner: 
Helle Hansen, tlf. 86 25 97 17 - Trieu Van Cao, tlf. 86 25 57 52

ÆLDRE-AKTIVITETER

Gellerup Pensionistklub
Lokalcentret Gellerup, Gudrunsvej 80
Kontaktperson: Svend Erik Sørensen

Holmstrup Pensionistklub
Jernaldervej 277. Tirsdag kl. 14-17
Kontaktperson: Lars Tohde Nielsen, tlf. 86 24 91 09

Lokalcenter Brabrand
Voldbækvej 92, 8220 Brabrand. Tlf. 89 49 47 00
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-15.30

Lokalcentret Gellerup
Gudrunsvej 80, tlf. 86 25 18 33 (lokal 117, 118)
Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00, fredag kl. 8.00-14.00
Brugerrådets træffetid: Torsdag kl. 13.00-15.00

Søvangens Pensionistklub
Louisevej 18 – mødetid: Onsdag kl. 14.00-18.00
Kontaktperson: Pierre Peugot, tlf. 86 25 38 25

Drejerklubben
Hyggeligt samvær, hver tirsdag kl 14.00-16.00
Kontaktperson: Ellen Johansen, Hovedgaden 29, 2. lejl. 3,

Underhuset Billard
Underhuset, Ingasvej 66. Onsdag 10.00-12.00. For pensionister og ef-
terlønnere.

HAVEFORENINGER
Haveforeningen Grønærten Dortesvej 13, kld, tv.
Formand: Vagn Schmidt, tlf. 86 25 37 86
Kasserer: Gerda Jensen, tlf. 86 25 51 53

Holmstrup Haver
Kontaktperson: Ragnhild Hansen, Jernaldervej 257A, tlf. 86 24 37 84
Haveforeningen Mariehønen 
Lenesvej 29. Kontaktperson: Poul Christensen, tlf. 86 25 28 08

Haveforeningen Persillerækken
Kontaktperson: Poul Erik Hansen, Jernaldervej 257A, tlf. 86 24 37 84

TEATER – FILM – CIRKUS
Cirkus Tværs
Gudrunsvej 78, tlf. 86 25 87 80, fax. 86 25 84 50
Kontaktperson: Joop Poelman. Cirkus med børn fra området Optræder
både i Danmark og i udlandet

Gellerup Scenen
Teaterforestillinger og kulturelle arrangementer.
Teaterskolen for Unge i Århus; undervisning i skuespiltekning, tea-
ter, drama, sang og dans.
Gudrunsvej 80, 8220 Brabrand, tlf. 86 25 03 66.
Hverdage 12.00 - 16.00. 
www.gellerupscenen.dk • e-post: post@gellerupscenen.dk 

Fritidsforeningens filmudvalg
Underhuset, Ingasvej 66.
Viser film gratis for børn hver anden uge i vinterhalvåret, hver an-
den fredag kl. 19.00. Kontakt: John Norh, tlf. 86 25 98 01

BEBOERAKTIVITETER
Anatolsk Kulturforening
Gudrunsvej 48, kld., postboks 1458, tlf. 86 25 38 98, fax. 86 25 38 46. 
E-mail: anatolsk@forum.dk. Hjemmeside: http://welcome.to/anatolsk
Kontaktperson: Bünyamin Simsek
Hverdag kl. 12.00-18.00. Lørdag og søndag kl. 11.00-17.00.

Arabisk forældreråd
Kontaktperson: Ramaes Chabaan, Dortesvej 19

Brabrand Oplysningsforbund
Den lokale aftenskole, arrangerer alle former for kursus
Janesvej 29, kld. th., tlf. 86 25 75 00
Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00-13.00
Kontaktperson: Kirsten Jacobsen, tlf. 86 25 77 84

Capella Astronomiklub
Kontaktperson: John Mikkelsen, Jernaldervej 259 B Tlf. 86 24 06 14

Dansk-Iransk kulturforening
City Vest. Postbox 1114
Kontaktperson: Nouri Balahang, tlf. 86 24 66 24

Den Arabiske-Danske forening
Kontaktperson: Faten Hacem Laz, Gudrunsvej 68, 7. th.

Den Arabiske kulturforening
Klosterport 2 A, 8000 Århus C, tlf. 86 20 19 72 v/Radwan Mansour

Den Irakiske klub
Kontaktperson: Muna Aisa, Gudrunsvej 64, 1.

Folkeinformation - Gudrunsvej 78 st., tlf. 89 40 57 80.
Åben alle dage fra kl. 9.00-14.00, torsdag 9.00-17.00.
Rådgivning og tolkebistand til somaliere, arabere og tyrkere.

Genbrugsen Holmstrup
Modtager brugt tøj, reparationsmuligheder.Kun for beboere i Holmstrup
Åben tirsdag 18.30-19.30 og søndag 13-14.
Jernaldervej 215, 1., tlf. 86 24 26 98 (Sanne Hemmingsen)

Hasselhøj/Hasselengen aktiviteter:
Kortklubben Hasselbladet
Vi spiller hver mandag aften i fælleshuset med indskrivning kl. 18.
30 spillet starter klokken 19.00
Formand: Per Abild, HE 93 b, tlf. 86 28 44 30.
Musikklubben Bøfferne
Klubaften: Tirsdag fra kl. 19.00. Nye medlemmer ses og høres gerne!
I fælleshuset. Kontakt: Kaj Karstensen, HH  47, tlf. 86 28 96 80.

Petanqueklubben Hasselgrisen
Der spilles på banerne hver onsdag fra klokken 18.30. Lørdag fra

KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER



Hans Broges Parken afd. 1
Hans Broges Vej 11-29 og Udsigten, 8220 Brabrand
Varmemester i Hans Broges Parken
Kai Berg, Udsigten 86, tlf. 86 26 27 90, privat 86 25 59 64
Afdelingsbestyrelsen i Hans Broges Parken
Asger Frederiksen (formand), Hans Brogesvej 4, st. tv.,
tlf. 86 26 26 17
Jens Stefansen, Hans Brogesvej 23, 2. tv.
Torben Petersen, Hans Brogesvej 23, 1. tv.
Birger Hansen, Udsigten 32, tlf. 86 26 16 81
Inger Bloch, Hans Brogesvej 23, 2. th., tlf. 86 26 25 79
Mødedag 1. mandag i måneden.

Søvangen afd. 2
Louisevej 2-62, Annettevej 1-49, Birgittevej 1-39 og
Brabrand Skovvej 31-69, 8220 Brabrand
Varmemester i Søvangen
Arne Østergaard Nielsen, tlf. 86 25 26 15, privat tlf. 86 15 41 42
Afdelingsbestyrelsen i Søvangen
Georg Nielsen (formand), Annettevej 8, 1. mf, tlf. 86 25 39 19
Birthe Wisen (næstform), Brabrand Skovvej 67, tlf. 86 25 36 71
Margit Nørhave, Louisevej 24, st. tlf. 86 25 85 10
Poul Pallesen, Annettevej 3, tlf. 86 25 67 38
Joop de Vries, Louisevej 8, 3. th., tlf. 86 25 36 65
Karen Margrethe Frederiksen, Louisevej 32, 2. th., tlf. 86 25 82 44
Else Høgh, Brabrand Skovvej 63
Mødedag: den 2. tirsdag i måneden kl. 18.30, Louisevej 18

Skovgårdsparken afd. 3
Sigridsvej, Ingasvej, Karensvej og Astridsvej, 8220 Brabrand
Varmemester i Skovgårdsparken
Kent Hansen, Ingasvej 66, tlf. 86 25 26 16, privat 86 10 32 63
Afdelingsbestyrelsen i Skovgårdsparken
Conny Jepsen (formand), Karensvej 29, st. tv., tlf. 86 25 76 80
Jan Viborg (næstform), Karensvej 3, tlf. 86 25 87 79
Vagn Eriksen, Karensvej 39, tlf. 86 25 05 50
Petra Hall, Karensvej 3, tlf. 86 25 87 79
Jan Berthelsen, Ingasvej 62, st. lejl. 7, tlf. 87 13 58 82
Martin Hansen, Karensvej 76, tlf. 61 77 05 78
Niels Bay Rye, Karensvej 40, tlf. 86 76 37 01
Afdelingsbestyrelsens mødelokale har tlf. 86 25 45 88
Mødedag 2. tirsdag i måneden.

Gellerupparken afd. 4
Gudrunsvej, Jettesvej, Dortesvej, Lottesvej og 
Bentesvej, 8220 Brabrand
Varmemester i Gellerupparken
Dortesvej, Jettesvej, Lottesvej og Bentesvej: 
Youssef Kader, Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31
privat tlf. 86 25 08 47
Afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken
Ingrid Jensen (formand), Gudrunsvej 16, tlf. 86 25 36 01
Michael Hertel, Gudrunsvej 70, 1. tv.
Michael Horn, Bentesvej 51, 3. th.
Ghaasan Hassoun, Bentesvej 13, 1. th., tlf. 86 25 60 53
Khaled Mansour, Dortesvej 21, 2. th., tlf. 86 25 22 08
Samir Abou-Hussain, Gudrunsvej 2, 4. th., tlf. 86 25 35 19
Nayef Mousa-Fa, Jettesvej 21, 1. th.
Khalid Darwich, Gudrunsvej 38, 3.tv, tlf. 86 25 45 65
Helle Hansen, Gudrunsvej 76, 7. th., tlf. 40 71 86 75
Walid Mahmoud, Gudrunsvej 76, 1. tv.
Ahmad A. Rahman, Gudrunsvej 2, 5. tv.
Adil Ibrahim Amin, Jettesvej 13, 1. th.
Hassan Mousliman, Gudrunsvej 20, 2. th.
Bent Rasmussen, Gudrunsvej 60, 7. tv.
Bent Petersen, Bentesvej 3, 1. mf.
Mødedage: 1. og 3. onsdag i måneden, Gudrunsvej 10 A, kl. 18.30.
Alle udvalgsmøder afholdes Gudrunsvej 14, 7.mf., kl. 19.00. 

Toveshøj afd. 5
Edwin Rahrsvej 8-26, Janesvej og Lenesvej, 8220 Brabrand
Varmemester i Toveshøj og kollegiet
Finn Poulsen, Edw. Rahrsvej 32, tlf. 86 25 94 00,
privat tlf. 86 33 91 95
Afdelingsbestyrelsen i Toveshøj
Søren Løkkegaard (formand), Janesvej 9, 1. lejl. 1,
tlf. 86 25 67 34
Ibrahim Abou-Chaka, Lenesvej 5, 2. th.
Jørn Frandsen, Janesvej 23, 1. mf.
Chico Moreau Eriksen, Janesvej 17, 2. th.
Suleiman Jomaa, Janesvej 1, lejl. 4
Hasse Vind, Edwin Rahrsvej 24, st. tv.
Mødedage: den 4 mandag i måneden kl. 18.00 i 
mødelokalet Edwin Rahrsvej 16, kld. th. tlf. 86 75 55 15
E-mail: toveshoej@sol.dk

Holmstrup afd. 6
Jernaldervej 215-277, 8210 Århus N
Varmemester i Holmstrup
Mogens Rasmussen, Jernaldervej 277, tlf. 86 24 28 97,
privat tlf. 86 24 22 47
Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup
Niels Jensen, Jernaldervej 225 B, tlf. 86 24 60 02
Elly Lindved Nielsen, Jernaldervej 231 A, 2. th.
Edvin Juhl, Jernaldervej 241 A, 1. tv.
Merete Blicher, Jernaldervej 245, 3.
Rudolf S. Jensen, Jernaldervej 255 B, 1. tv.
Lars Eg, Jernaldervej 239 B
Anette Vangaard, Jernaldervej 221 A, 2. tv.
Afdelingsbestyrelsens adresse: Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24

Hasselhøj/Hasselengen afd. 7/15
Hasselhøj/Hasselengen, 8361 Hasselager
Varmemester i Hasselhøj/Hasselengen
Ole Juhl, tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Hasselhøj
Erik L. Andersen (formand), Hasselhøj 197, tlf. 86 28 90 72
Kirsten Larsen, Hasselhøj 35, tlf. 86 28 77 73
René Jensen, Hasselengen 95 A, tlf. 28 61 97 98
Bjarne Fangel, Hasselhøj 183, tlf. 86 28 55 72
Johanne Munkholm, Hasselengen 87, tlf. 86 28 46 48
Eli Bønding Olesen, Hasselhøj 65
Tove Christensen, Hasselhøj 85

Drejergården afd. 8
Brabrand Hovedgade, 8220 Brabrand
Varmemester i Drejergården
Kai Berg, Udsigten 86, tlf. 86 26 27 90,
privat tlf. 86 25 59 64

Rødlundparken afd. 10
Rødlundvej 8, 8462 Harlev
Varmemester i Rødlundparken
Jan Erik Sørensen, Rødlundvej 152, tlf. 86 94 20 05,
privat tlf. 86 86 92 10 40
Afdelingsbestyrelsen i Rødlundparken
Aase Christensen (formand), Rødlundvej 44 A, tlf. 86 94 11 80
Birgit Poulsen, Rødlundvej 154, tlf. 86 94 25 32
Lene Debois Gjørup, Rødlundvej 60 A, tlf. 86 94 15 17
Anne Olesen, Rødlundvej 162, tf. 86 94 22 08
Finn Quist Sørensen, Rødlundvej 268 D, 1.
Afdelingsbestyrelsens kontor har tlf. 86 94 17 70

Odinsgård afd. 11
Stenaldervej 195-209, 8220 Brabrand
Varmemester i Odinsgård
Gunnar Axelsen, Stenaldervej 1, tlf. 86 24 50 15, 
privat tlf. 86 95 73 25
Afdelingsbestyrelsen i Thorsbjerg
Ole Pedersen (formand), Stenaldervej 205, 1. 1
Sonja E. Jensen, Stenaldervej 197, st. 2
Sandi Andersen, Stenaldervej 197, st. 3
Mødedag sidste torsdag i måneden klokken 18.30 i Valhalla.

Thorsbjerg afd. 12
Stenaldervej, 8220 Brabrand 1-193
Varmemester i Thorsbjerg
Gunnar Axelsen, Stenaldervej 1, tlf. 86 24 50 15,
privat tlf. 86 95 73 25
Afdelingsbestyrelsen i Thorsbjerg
Esben Trige (formand), Stenaldervej 63, st., tlf. 86 24 51 67
Ulla B. Jellesen, Stenaldervej 5,1. th., tlf. 86 24 42 30
Mikkel Herold, Stenaldervej 65, 1.
Jens Olaf Høvring, Stenaldervej 5, 1. th.
Mikkel Herold, Stenaldervej 65, 1.
Alice Brøndum, Stenaldervej 49, st.
Mødedag: sidste torsdag i måneden kl. 18.30 i Stenhytten,
tlf. 86 24 62 28

Borumtoften afd. 14
Borumtoften, 8471 Sabro
Varmemester i Borumtoften
Jan Erik Sørensen, Rødlundparken, tlf. 86 94 20 05
privat tlf. 86 92 10 40
Kontaktperson
Kim Mørch, Borumtoften 10, tlf. 40 85 78 11

Mølleparken afd. 16
Årslev Møllevej, 8220 Brabrand
Varmemester i Voldbæk Have
Anne Østergaard Nielsen, tlf. 86 25 26 15, privat 86 15 41 42

Afdelingsbestyrelsen i Voldbæk Have
Grete Dynnes Hansen (formand), Årslev Møllevej 21, st.,
tlf. 86 26 25 51
Edith Jespersen (næstformand), Årslev Møllevej 73,1.
tlf. 86 26 57 50
Ole Christensen, Årslev Møllevej 29, st.

Højriisparken afd. 17
Truevej 2-46
Varmemester i Højriisparken
Arne Østergaard Nielsen tlf. 86 25 26 15, privat 86 15 41 42
Afdelingsbestyrelsen i Højriisparken
Preben F. Jensen (formand), Truevej 14, 2.
Henny Frederiksen, Truevej 36
Gjert Sørensen, Truevej 6, st.

Lyngby afd. 18
Lyngbygaardsvej 37A-37D
Varmemester i Lyngby
Jan Erik Sørensen, Rødlundparken, tlf. 86 94 20 05,
privat tlf. 86 86 92 10 40
Kontaktperson:
Torsten Petersen, Lyngbygaardsvej 37 B, tlf. 86 26 48 36

Bronzealdervænget afd. 19
Bronzealdervænget 10-18, 8210 Århus V
Varmemester
Søren Hammel, tlf. 86 24 99 90. Bronzealdervænget 14. 
Privat: 86 24 25 42
Afdelingsbestyrelsen
Jørgen Lund (formand), Bronzealdervænget 18, 1. 8,
tlf. 40 94 50 27
Jeppe Lund, Bronzealdervænget 10, 1. 2,, tlf. 26 17 70 13
Uffe Møgelbjerg Jensen, Bronzealdervænget 12, 1. 2., 
tlf. 25 48 80 71
Mette Brandt, Bronzealdervænget 10, st. 8, tlf. 86 24 97 96
Hanne Clausen, Bronzealdervænget 16, 1. 4. tlf. 21 92 50 79

Hasselager afd. 21
Baunevej, 8361 Hasselager
Varmemester i Hasselager
Ole Juul, tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Hasselager
Birgit Sonja Leth Jensen, Baunevej 50
Iben Bente Rahbek, Baunevej 48
Søren Ottesen, Baunevej 42

Sonnesgade afd. 22
Sonnesgade 14, 8000 Århus C
Varmemester i Sonnesgade
Lars Mikkelsen, tlf. 86 19 78 85
Afdelingsbestyrelsen i Sonnesgade
Hanne Grunnet (formand), Sonnesgade 14, st. lejl. 7
tlf. 86 12 24 55
Hans Esmann Eriksen, Sonnesgade 14, 2. 3
Gert Brügge, Sonnesgade 14, 3. 20
Bent Lund, Sonnesgade 14, 3. 8.
Kirsten Jensen, Sonnesgade 14, 3. 15
Bent Jensen, Sonnesgade 14, st. 15

Skovhøj afd. 23
Skovhøj, 8361 Hasselager
Varmemester i Skovhøj
Ole Juhl, tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Skovhøj
Poul Snedker, Skovhøj 243, 1. th.
Michael Middelboe Hertz, Skovhøj 291, 1. tv.
Lise Vendelboe Hovgesen, Skovhøj 277 st.

Skovhøj afd. 24
Skovhøj, 8361 Hasselager
Varmemester i Skovhøj
Ole Juhl, tlf. 86 28 49 55
Afdelingsbestyrelsen i Skovhøj
Leif Petersen, Skovhøj 224 st.
Rógvi Johansen, Skovhøj 200 st.
Anne Kloster Bergsma, Skovhøj 220, 1. tv.

Ikke bolighavende medlemmer
Hans Henrik Bech, Engdalsvej 69 A, 1. mf.
Joan Berg, Edithvej 22
Kurt Følleslev, Havrevej 32

Træffetider for varmemestrene i afdeling 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 21: Mandag, tirsdag onsdag, fredag kl. 8.00-9.00. Torsdag kl. 16.00-17.30
Træffetider for varmemestrene i afdeling 4, 5 og kollegiet: Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10.00-14.00. Torsdag kl. 10.00-18.00. Fredag kl. 10.00-13.00

Træffetider for Beboerservice i afdeling 14 og 18: Mandag, tirsdag onsdag kl. 9.30-14.30. Torsdag kl. 9.30-18.00. Fredag kl. 9.30-12.00

AFDELINGSBESTYRELSERNE I BRABRAND BOLIGFORENING
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I UNDERHUSET TAGER DE KEGLER HVER ONSDAG
ET GODT SOCIALT FÆLLESSKAB OM BORDET

Tekst og foto: Jan P. Berthelsen

Siden 1971 er der blevet spillet kegle-
billard i Underhuset, som er et af
Skovgårdsparken aktivitetstilbud til

pensionister. I starten var det ikke kun
for pensionister, og i storhedstiden
deltog Underhusets billardklub også i

flere turneringer, hvilket glasskabet på
væggen vidner om med diverse poka-
ler. Siden starten har der været cirka 11
medlemmer, og da der kun er ét bil-
lardbord, har det da også været det
mest hensigtsmæssige. Stemningen
hernede er noget for sig selv. Det er
lidt, som om man træder ind i en
anden verden, en verden hvor hverda-
gens travlhed synes helt glemt. Snak-
ken over det grønne klæde er lystig og
smådrillende, alt imens den røde og de
to hvide kugler sprinter rundt på bor-
det i et forsøg på at tage kegler og lave
rødt eller hvidt. Men det med turnerin-
gerne er der ikke mere af, nu er der
kun én turnering og det er kun mellem
klubbens egne medlemmer, som
alderspræsidenten på 81 år spøgende
sagde: »De andre klubber skal jo have
en chance«.
Nu er det det sociale, som er det bæ-
rende med tilhørende jule- og pinse-
frokoster. For at det kan lade sig gøre,
betaler hvert medlem et symbolsk
beløb på kr. 20 pr. måned. Jo de forstår
at hygge sig hernede. De to timer, der
har været åbent i dag, synes ikke at
have varet mere end et par minutter, så
derfor er det svært at få gengivet hel-
heden hernede, det skal opleves.
En forudsætning for at blive medlem
er, at man er pensionist og beboer i
Skovgårdsparken enten i Brabrand
Boligforenings afdeling 3. eller AAB’s
afdeling 24. Der er åben hver onsdag
mellem kl. 10.00 og 12.00.

Kig også ind på 

www.bbbo.dk
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ÅRHUSBOLIG
NYE EFFEKTIVE ORGANISATIONER PÅ DET ÅRHUSIANSKE BOLIGMARKED

af Jens Skriver

I disse år sker væsentlige organisatori-
ske ændringer inden for de århusian-
ske boligorganisationer. Netop havde
man vænnet sig til et begreb som Vest-
samarbejdet, så sker der en helt masse
nyt. Vi har bedt foreningsbestyrelses-
medlemmet Morten Fich om at hjælpe
os med at rede trådene på plads.

Vestsamarbejdet
Vestsamarbejdet består af Brabrand
Boligforening, Boligselskabet Præste-
haven, Åbyhøjboligforening og Sol-
gården – de to sidste er i færd med at
blive sluttet sammen. Dets første for-
mål var en fælles opnotering for bolig-
søgende. Nu fortsætter det som et
administrativt og et politisk samarbej-
de, hvor man i henholdsvis admini-
strationsudvalg og politisk udvalg drøf-
ter forskellige sager og udveksler erfa-
ringer. Til gengæld har det indstillet al
opnotering. Det kom snart på tale at
udvide den fælles opnotering. Til
opnotering af ansøgere er derfor opret-
tet et nyt selskab Århusbolig.

Århusbolig 
Med i dette selskab er de fire deltagere
i Vestsamarbejdet samt AAB (Arbejd-
ernes Andelsboligforening) og Ring-
gården. Det beskæftiger sig til gengæld
indtil videre kun med opnotering af
ansøgere til boliger.
Juridisk set er der tale om et selvstæn-
digt selskab med egen bestyrelse og
repræsentantskab og vedtægter. Re-
præsentantskabet består af tre repræs-
entanter fra hver af de boligforeninger,
der er med, samt af bestyrelsen, som
består af en repræsentant fra hver af
boligforeningerne. 
Der er tale om den største fælles opno-
tering i Århus, hvor boligsøgende har
mulighed for at søge på 21.000 boliger.
Ansøgere kan naturligvis fortsat få
hjælp hos boligforeningerne, men har
også mulighed for at betjene sig selv
på hjemmesiden www.aarhusbolig.dk.
Nu kan man slippe med ét gebyr for at
kunne søge på alle disse boliger. Det er
således en kæmpefordel for de bolig-
søgende at kunne søge på 21.000 boli-

ger på den måde. Der er indkøbt helt
nyt software til Århusbolig, men det er
meningen selskabet skal hvile i sig selv
og finansieres af gebyrerne.

Andre sammenslutninger 
Man skulle næsten tro, at det var for at
skabe lidt forvirring, men der findes
også et selskab, som hedder Århusbo.
Det er imidlertid en fælles opnotering
mellem boligforeningerne Fagbo, Vest-
erbo, Statsbo og Højbo, og deres
hjemmeside hedder faktisk
www.aarhusbo.dk.
Yderligere er der oprettet en fælles
opnotering mellem Århus og Omegn,
Viby og Højbjerg boligforeninger.

Jysk boligadministration
Brabrand Boligforening og Århus og
Omegn er ydermere gået sammen om
at oprette Jysk Boligadministration,
som har et helt andet sigte. Det starte-
de med, at de to foreninger arbejdede
sammen om et større byggeri i Has-
selager, og det var derfor naturligt at
indlede et driftssamarbejde, men det
kan meget vel udvikle sig til  mere. Her
er håb om store administrative bespa-
relser og stordriftsfordele. Den mere
rationelle drift skulle gerne indebære
en betydelig bedre service.
Det er formelt et selskab på samme
måde som Århusbolig. 

Visioner
Brabrand boligforenings direktør Torb-
en Overgaard fortæller, at visionen bag

Århusbolig er at gøre det lettere og
enklere for boligsøgende at søge bolig,
at man ikke længere skal være føle sig
låst fast til en boligforening, men have
mulighed for at søge på mange boliger,
at forøge chancerne ved at skaffe bolig,
da medlemskabet gælder mange ste-
der og at gøre det muligt at søge bolig
mange steder. »Nu kan medlemmerne
af Brabrand Boligforening også søge
bolig i Skåde, selv om vi ikke har noget
byggeri der«, siger han. »Eksperter har
betegnet det som det mest unikke
system i Danmark«, fortsætter han.
»Der er udviklet et program, så bolig-
søgende selv kan gå ind og undersøge,
hvordan de vil stå i køen og søge efter,
hvor de har størst chancer.
I første omgang så vi ikke på de øko-
nomiske fordele. Vi tænkte kun på de
boligsøgendes interesser. Formålet er
ikke at tjene penge. Der har imidlertid
vist sig en række administrative forde-
le. Ved samarbejde bruger udlejnings-
cheferne mindre tid på at behandle alle
de mange nye spilleregler, Folketinget
kommer med. Der er investeret 2 milli-
oner kroner i projektet, og de er nu
betalt, så det nu er en god forretning
med et overskud. Dette overskud går
vel at mærke tilbage til foreningerne.
En anden stor fordel er at kunne
anvende samme program til 21.000
boliger. Der er således opnået to store
fordele ved selskabet: Bedre betingel-
ser for de  boligsøgende og økonomi-
ske besparelser«, slutter han.
Om Jysk Boligadministration fortæller
han, at sigtet er bredere. Det kom sig
af, at Brabrand Boligforening og Århus
og Omegn har syv afdelinger som
naboer. Fælles administration var der-
for nødvendig. Der kan rationaliseres
ved, at driftspersonalet bruger de sam-
me redskaber, brugen af selskabsloka-
ler kan koordineres, og der er mulig-
hed for fælles aktiviteter. Fra fælles
drift og afdelingsbestyrelsessamarbejde
er næste fase nu fælles lønsystem. »På
den måde får man noget mere for det
samme, og beboerne får en langt mere
effektiv service.«

GRØNLANDS NATIONALDAG
EN VELLYKKET DAG MED MANGE GLADE MENNESKER, GOD MAD OG GOD MUSIK

foto: Jan P. Berthelsen

Skræppebladets redaktion holder en – synes vi selv –
velfortjent sommerferie. 

Vi er tilbage igen med et blad til september – 
deadline til det nummer er den 11. august.

Vi ønsker hermed alle læsere og beboere en god og for-
håbentlig varm sommer.
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IDRÆTSSKOLEN PÅ SOMMERFERIE
SUCCES MED TILSLUTNING TIL GELLERUP IDRÆTSSKOLE. FLOT FÆLLESAFSLUTNING

tekst og foto: Helle Hansen

Pigerne fra danseholdet på Gellerup
Idrætsskole gav to flotte opvisninger,
da ungdomsskolens nye fejrede som-
merferiens komme med en stor
fællesafslutning med grillspisning for-
an Klubberne i Gellerup.
Danseholdet var iklædt flotte ens lyse-
blå trøjer med idrætsskolens nye logo,

da de indtog gulvet i Nordgårdhallen.
Og holdet, der har været i gang siden
jul, gav en flot opvisning med tre gode
dansenumre til glæde for forældrene
og de andre elever på idrætsskolens
hold.
Efter opvisningen gik alle op til grill-
pladsen foran Klubberne i Gellerup, og

her blev der serveret det
helt store grillbord til
alle med både lækker
salat, pølser og bøffer.
Inden spisning nåede
dansepigerne at give
endnu en flot opvisning
på græs. Og herefter var
det tid til at dele T-shirts
ud til alle de elever, som
har gået på idrætssko-
lens hold i løbet af
foråret.

Ønske om tilbud 
til Tovshøjskolen
I alt har der gennem idrætsskolens
først halve års levetid været tilmeldt
godt 80 elever fra 6. til 9. klasse, som
har alle valgt at dyrke to timers sport
en til tre gange om ugen.
Holdtilbudene har været boldspil, fod-
bold og dans for piger, mens drengene
har kunnet vælge mellem fodbold og
boksning. Det er de lokale idrætsfor-
eninger InterFemina, Brabrand Bokse-
Klub og fodboldklubben ACFC, der sa-
marbejder med Nordgårdskolens Ung-
domsskole om at lave idrætsskolen,
som modtager støtte fra integrations-
ministeriet.
For øjeblikket er det sendt en ny an-
søgning af sted til Integrationsministe-
riet, som handler om, at man gerne vil
udbygge idrætsskolen til også at om-
fatte Tovshøjskolens skoledistrikt fra
næste år.

NORDGÅRDSKOLEN KÅRER FIRE ROLLEMODELLER
FOR FØRSTE GANG HAR NORDGÅRDSKOLEN OVERRAKT FLIDSPRÆMIER 
OG KAMMERATSKABSPOKALER TIL ELEVERNE I AFGANGSKLASSERNE.

tekst og foto: Helle Hansen

Ved dimissionsfesten for 9. klasses ele-
verne på Nordgårdskolen kunne skole-
leder Jens Nygaard med stor glæde
overrække flotte pokaler til fire af sko-
lens allerbedste rollemodeller.
Det er helt nyt, at Nordgårdskolen på
denne vis præmierer de bedste elever,
og det er et nyt element i det beløn-
ningssystem med stjerner og grønne
kort, som skolen indførte sidste skole-
år.
»Vi ønsker med flid- og kammerats-
kabspokaler at fremhæve de unge,
som har gjort noget for at få en god
skolegang, både for dem selv og deres
klassekammerater. Vi vil gerne fortæl-
le, at vi værdsætter, at de vil gøre det
bedste de kan og udnytte de evner, de
har fået«, siger Jens Nygaard.
Modtagere af Årets Flidspokal blev Ali
Seif fra 9.a og Zeynep Arslan fra 9.b.
Modtagere af Årets Kammeratskabs-
pokal blev Semah Abdulmajid fra 9.a
og Iman Ayoub fra 9.b.

De fire unge vil blive en slags rollemo-
deller for deres klassekammerater og

de yngre elever på skolen. Deres bille-
der bliver hængt op på skolen, så de
andre elever kan kigge på dem og
huske dem, ligesom de fire prismodta-

gere vil blive inviteret på besøg på sko-
len i næste års afgangsklasser.    

Fire af Nordgårdskolens allerbedste 
rollemodeller fik overrakt pokaler. Fra venstre 

Ali Seif (9.a), Iman Ayoub (9.b), Semah
Abdulmajid (9.a) og Zeyneb Arslan (9.b).

NORDGÅRDSKOLEN FÅR SIT EGET LOGO
BORGMESTER BESØG PÅ SIDSTE SKOLEDAG. HECER FRA 4.C VANDT SKOLENS LOGOKONKURRENCE 

tekst og foto: Helle Hansen

Sidste skoledag fejrede Nordgårdsko-
len med alle lærere og elever forsamlet
i Nordgårdhallen. Det blev en festlig
afslutning på skoleåret, hvor eleverne
for første gang blev præsenteret for
skolens nye inspektør Rani Hörlyck,
der tiltræder 1. august. 
Byens borgmester Louise Gade kigge-
de forbi for at være med til at fejre den
festlige dag, og hun holdt en tale, hvori
hun sagde, at hun var glad for at kom-
me og opleve den festlige stemning i
hallen. Også fik hun alle børn og voks-
ne med på at råbe i kor: »Et godt sted
at være, er et godt sted at lære«.

Musik og sang
Inden skolen sagde endelig farvel til
alle sine 42 9. klasseselever, optrådte

forskellige kor og orkestre med sang
og musik, blandt andet drengene fra 5.
klasse, som rappede en herlig hjem-
melavet sang om at holde sommerferie
fra Nordgård.
Og til allersidst blev det afsløret, hvem
der havde vundet skolens store logo-
konkurrence, hvor alle eleverne har
kunne aflevere deres forslag.
Den glade vinder blev Hecer fra 4. c.,
som havde lavet en flot tegning med
en skildpadde og en sommerfugl.
Pigens tegning er blevet professionelt
tegnet op, og logoet vil fremover kom-
me til at pryde alt Nordgårdskolens
officielle brevpapir og kuverter. Og så
havde skolen også fået trykt logoet på
nogle T-shirts, som blev overrakt til
Hecer og to af hendes veninder, der

også blev rost for deres bidrag til logo-
konkurrencen.

Hecer fra 4. c vandt Nordgårdskolens 
logokonkurrence.

NY SKOLELEDER PÅ NORDGÅRDSKOLEN
TIDLIGERE LÆRER PÅ TOVSHØJSKOLEN OVERTAGER LEDELSEN

tekst og foto: Helle Hansen

Kort tid inden sommerfe-
rien blev det offentliggjort,
hvem der efter sommerfe-
rien skal overtage posten
som leder af Nordgårds-
kolen efter Jens Nygaard,
der har været konstitueret
leder på skolen gennem
det sidste halve år.
Det bliver Rani Hörlyck,
der kommer fra en stilling
som pædagogisk leder på
Åby Skole. Tidligere har

Rani også være lærer på Tovshøjsko-
len. Rani Hörlyck, 42 år, har sit eksoti-
ske udseende, fordi hun er adoptiv-
barn fra Indien.

Rani Hörlyck i spidsen
for Gellerupparkens lokale skole

Dansepigerne fra onsdagsholdet gav to flotte opvisninger til
idrætsskolens afslutningsfest.



FLERE MINISTERBESØG – TAK
GELLERUP HOVEDRENGJORT FØR MINISTERBESØG

Tekst og foto: Helle Hansen

Det var langt fra det sande billede af
Gellerup, som integrationsminister
Rikke Hvilshøj så, da hun var på besøg
i Gellerup. Opgang 2 på Gudrunsvej,
hvor Skræppebladet bor i kælderen,
skinnede, efter at to trappedamer i tre
dage forinden havde skrubbet og sku-
ret opgangen. Selv det snavs, som har
været groet fast på vinduet i kælder-
døren gennem de sidste fire-fem år,
kom næsten helt af. 

Ude på de grønne arealer var der også
masser af travlhed om formiddagen,
inden ministeren skulle komme. Fem
af driftens medarbejdere klippede
græs, fejede og samlede skrald og
papir, inden dagens hædersgæst skulle
komme forbi.

En effektiv indsats af fem medarbejder 
fik indkørslen ved Gellerup Badet 

til at se ren og pæn ud.
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INTEGRATIONSMINISTEREN I GELLERUP
RIKKE HVILSHØJ LAGDE VEJEN FORBI GELLERUP, DA HUN VAR PÅ BESØG I ÅRHUS. 

HUN SÅ EN LEJLIGHED INDEFRA OG GIK EN TUR GENNEM OMRÅDET

tekst og foto: Helle Hansen

Solen skinnede fra en høj, skyfri blå
himmel, da integrationsminister Rikke
Hvilshøj var på besøg i Gellerup fredag
den 24. juni for at høre mere om inte-
grationen i Århus i praksis.
Ministeren blev ledsaget af borgmester
Louise Gade, da hun ankom med sit
følge til boligforeningens administrati-
on. Her stod direktør Torben Over-
gaard og Walid Mahmoud fra afde-
lingsbestyrelsen klar til at tage imod.

Det var ministerens første besøg i Gel-
lerup, så Torben Overgaard lagde ud
med at fortælle en masse fakta om
byggeriet. 
Ministeren, borgmesteren og direk-
tøren fulgtes derefter med over til
Gudrunsvej 2, hvor Walid Mahmoud

bød inden for på besøg i sin lejlighed,
så ministeren kunne se sådan en og
nyde udsigten ud over hele Århus.

Rundgang med pitstop
Efter lejlighedsbesøget gik ministeren
og hele følget, der hovedsagligt bestod
af et par sikkerhedsfolk og fire betjente
fra nærpolitiet en tur rundt i Gellerup,
ned ad Dolmers Allé og hen forbi
Klubberne i Gellerup til Montezahen.

Her blev der holdt et
hurtigt lille pitstop og
hele følget blev budt
på lidt koldt at drik-
ken. Og så fik mini-
steren også lige en
hurtig improviseret
tale af klubleder
Anders Glahn om det
gode samarbejde, der
eksisterer i Gellerup.
Derefter gik turen hen
forbi Dortesvej og

Bentesvej tilbage til Den Hvide Gård. 
Til Skræppebladet fortalte ministeren,
at hun synes, at Gellerup var et dejligt
grønt område, og at det så pænt og
velholdt ud.
»Jeg så ikke nogen nedslidte bygning-
er, og området virker meget indbyden-

de«, sagde ministeren og kommente-
rede, at hun var glad for at høre om det
mange aktiviteter, der er i gang i områ-
det.
»Det er jo det, der skal til, når der bor
så mange unge. Men vi må ikke glem-
me, at der er behov for at der også er
nogle voksne, der kan været med til at
sætte rammer for børnene. Det er et
vigtigt element«, fastslog ministeren,
inden hun skyndte sig ud i ministerbi-
len for at køre videre til næste besøg.

Budskab fra boligforeningen
Walid Mahmoud fortalte efter minister-
besøget, at ministeren havde været me-
get interesseret i høre om de mange
forskellige initiativer, der er gang i Gel-
lerup. Og direktør Torben Overgaard
sagde, at han var glad for, at borgmester
Louise Gade også var med på besøget,
så hun kunne få at vide, at boligfor-
eningen har en fælles interesse med
kommunen i, at regeringen giver lov til,
at BL frigiver egne midler til at hjælpe
området, som foreslået for nylig i BL’s
otte milliarder udspil om ghettoer.
»Århus Kommune vil på den måde
kunne spare mange penge«, fastslog
Torben Overgaard.

AT SVÆVEFLYVE ER FRIHED OG NATUROPLEVELSE
DET STARTEDE MED MODELFLY

af Peter Kjellerup Hansen

foto udlånt af Karl Aage Jensen

Karl Aage Jepsen - »Kalle« blandt ven-
ner - bor i afdeling 2 “Søvangen«, er
63 år, og er af profession skiltemaler og
tjener. Han har i flere af hinanden uaf-
hængige perioder oplevet svæveflyv-
ningens fascinerende oplevelsessfære.
Skræppebladet har været på besøg hos
Karl Aage for at høre om, hvad der har
grebet ham ved denne sport, hvad
man kan opleve under denne sports-
udøvelse, og hvordan han er  kommet
ind i den. I dag er Karl Aage passiv;
men stadig interesseret medlem.

Fra modelfly til svævefly
- Hvordan har du fået den interesse?
»Jeg startede med at bygge modelfly,
da jeg var 12-13 år. Så fik jeg mulighed
for, da jeg var 14 år, og med mine
forældres tilladelse, at blive medlem i
Århus Svæveflyklub, som dengang
havde et klubhus nede ved havnen -
Ved siden af det nuværende »Søspor-
ten« -  Senere flyttede den til Vandel,
Tirstrup og Skinderholm. Det var mens
klubben holdt til i Tirstrup, at jeg hav-
de min længste medlemsperiode. Den
egentlige grund for interessen kom vel
ved, at jeg en dag mødte op som nys-
gerrig på svæveflyvepladsen nede ved
havnen på en dag, hvor der netop var
svæveflyvning, og skal man virkelig
have interessen for det, er det den
bedste grund at få den på. Man skal

simpelthen blot møde op, når der er
flyvninger«.

En tidskrævende sport
- Hvad kræves for at blive svæveflyver?
»Der kræves et almindeligt godt hel-
bred, og der er ikke noget kriterie
omkring brug af briller. Du bliver såle-
des ikke afvist som aktivt medlem, for-
di du bruger briller, som man kender
det inden for forsvaret eller den civile
luftfart. Der er heller ikke nogen
aldersgrænser, dog er minimumsalde-

ren  14 år. Man skal dog være indstillet
på, at svæveflyvesporten er meget tids-
krævende, og at det kan gå ud over
familielivet. Har man så et job ved
siden af, kan den interesse let gå hen
og blive på fuld tid«.
- Var det så årsagen til du stoppede?
»Der var flere forhold, som spillede
ind, dels private og dels arbejdsmæssi-
ge med ustabile arbejdstider. 1. gang
jeg stoppede med svæveflyvning var i
1967. Men så startede jeg op igen i
1975-76. Få år efter måtte jeg igen
stoppe, da mit tjenerjob på Molslinien
gjorde det umuligt at afse tid. I 2003
startede jeg så op påny og bestod
teoriprøven i vinteren 2003-04. Men
kort derefter måtte jeg stoppe igen på
grund af min fysiske motorik. Jeg var
simpelthen blevet for langsom til at
reagere i de nye glasfiberfly. I dag er

jeg således fuldstændig stoppet som
aktiv svæveflyver, men som passiv har
jeg mulighed for en »passagerstart«.
Det vil sige, at man flyver med instruk-
tør mod betaling«.
I dag er svæveflyvningen blevet afløst
af modelflyvningen. Dermed er jeg så
tilbage, hvor det hele begyndte.

Følelsen af frihed
- Hvordan opleves det at sidde alene i et
lille cockpit højt til vejrs og omgivet af stil-
hed?
»I 1960´erne sad man alene i cockpit-
tet. Det gør man ikke i dag. Man har
altid en instruktør med sig de første
mange flyvetimer. Først efter ca. 150
starter får man udstedt et lokalflyv-
ningsbevis, hvorefter man får lov at
flyve alene, men stadig med visse beg-
rænsninger, og fortsat med instruk-
tøren som vejleder. Når sidste del af
uddannelsen er gennemført, indstilles
man til en praktisk prøve. Har man
den bestået, får man sit svæveflyver-
certifikat, og først derefter med paral-
lelt bestået teoriprøve får man mulig-
heden for frit at flyve på egen hånd.
Det er hverken særligt krævende eller
særligt dyrt«.
- Men selve oplevelsen ved at sidde derop-
pe?
»Det er en fantastisk fornemmelse af
ro og frihed, og en helt utrolig udsigt
over landskabet fra 500 til 2000 meter
højde.Total lydløs glider man frem
gennem luften og ofte med stor hastig-
hed. Undertiden ledsaget af store
rovfugle, som benytter sig af den sam-
me energibesparende flyveteknik. Som
disse kan svæveflyvepiloten udnytte de
opadgående luftstrømme og derved
flyve i adskillige timer og tilbagelægge
flere hundrede kilometer med gen-
nemsnitshastigheder på langt over de
100 kilometer i timen«.
For at opleve dette er den månedlige
medlemskontingent på blot 600 kr.
(Det er ikke meget dyrere end hvis du
bliver »nuppet« af buskontrollørerne).

Ministeren så Gellerup fra den flotte side i det smukke sommervejr
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I Brabrand Boligforenings politik for
klagebehandling hedder det: Det er
boligforeningens mål:
- at skabe rammer og vilkår, der sikrer,
at flest muligt beboere får tilfredsstil-
lende bovilkår
- at skabe ensartede bovilkår for alle
beboere
- at sikre, at flest mulige beboere føler
tryghed i deres bolig under hensyntag-
en til den enkelte beboers frihed

Der skal være plads til alle.

Det hedder endvidere: Ved klager at
tage hensyn til den enkelte beboer
uden at skabe forringede bovilkår for
øvrige beboere. 

Det går kort sagt ud på, at der skal
være plads til alle. Ikke bare den, der
klager; men også den, der bliver klaget
over. En klage kan på den måde godt
blive afvist, selv om klageren måske
nok har ret i forhold til ordensregle-
mentet; men fordi klagen er urimelig.
Flere sager hvor en beboer har klaget,
fordi naboen en enkelt gang spiller høj
musik, er blevet afvist ud fra begrun-
delsen: Der skal være plads til alle og
man må i et boligområde, hvor mange
mennesker bor tæt sammen, være ind-
stillet på selv at skulle gå på kompro-
mis og ikke have løftede pegefingre
hele tiden.

Klager skal være skriftlige
Klager skal som hovedregel altid være
skriftlige. Mundtlige behandles nor-
malt ikke, da de ikke kan bruges i en
eventuel retssag, hvis det skulle kom-
me så vidt. Men alligevel er omkring
en tredjedel af alle klager fra beboere,
der ringer eller henvender sig  til admi-
nistrationen for at klage over deres
nabo. Sagsbehandleren tager en snak
med klageren, og hvis det er mindre
alvorligt, tager han kontakt til naboen
og får sagen snakket til rette. Er det
mere alvorligt bliver klageren bedt om
at sende en skriftlig klage. Herefter føl-
ger der en fast procedure:
En klage skal være under behandling
inden for fem arbejdsdage fra modtag-
elsen. Klageren får herefter inden fem
dage et brev med besked om, hvornår
klagen vil blive behandlet og hvordan.
I alle klagesager forbliver klageren

anonym, så det ikke er til at se, hvem
der har indgivet klage. 

Tredje gang bliver tonen skarp
Nogle klager afvises, fordi klagen er
ubegrundet eller uvedkommende, og
det bliver meddelt klageren. Er klagen
mindre alvorlig tager sagsbehandleren
hånd om den og kontakter de involve-
rede. Klagen og notat om, hvordan
den er blevet behandlet, lægges i leje-
kontrakten til den beboer, der er blevet
klaget over. På den måde kan man se,
om den samme beboer får flere klager
for dårlig opførsel. Hvis det er tilfældet
skærpes tonen. Tredje gang en beboer
bliver klaget over uden på noget tids-
punkt at have gjort noget for at ændre
på situationen, bliver sagen sendt
videre til Beboerklagenævnet. 

Beboerklagenævnet er et kommunalt
nævn med repræsentanter fra lejere,
udlejere, socialforvaltning samt en
jurist og sekretær. Dette nævn har
kompetence til i en klagesag, der kom-
mer for nævnet, at give beboeren en
advarsel eller en betinget udsættelse
med en prøvetid på et eller to år. Det
vil sige, at beboeren får en chance for
at forbedre forholdet. Hvis der bliver
brudt regler inden for prøvetiden, vil
beboeren blive sagt op.

Beboere bliver sagt op
Hvis en beboer skal opsiges fra sin lej-
lighed, fordi vedkommende ikke har
villet lytte efter de klager, der er kom-
met, skal sagen behandles i forenings-
bestyrelsen. Det kan også være sager,
som er så alvorlige, så der skal skrides
ind ret hurtigt. Det kan være en bebo-
er, der chikaner sin nabo psykisk eller
med hærværk – eller direkte trusler
eller vold. 
Inden da sendes sagen til advokat, som
vurderer de juridiske detaljer. Derefter
bliver der sendt en indstilling om
ophævelse af lejemål til foreningsbe-
styrelsen, som behandler sagen på det
førstkommende bestyrelsesmøde. Her
får den beboer, der står over for en
ophævelse, mulighed for at møde op
for at tale sin sag. Godkendes indstil-
lingen sendes ophævelse til beboeren,
som får en frist til at flytte fra lejlighe-
den. 

Nægter beboeren at flytte, går sagen
videre til fogeden – eller Boligretten,
hvor beboere kan få deres sag prøvet. 

Heldigvis er det ganske få sager, der
ender med ophævelse eller retssag i
Boligretten. De fleste klagesager i
Brabrand Boligforening løses gennem
en mindelig snak med boligforening-
ens medarbejder som mægler. 

Hold lidt på blækket
Tendensen er dog, at flere beboere
udviser mindre tolerance og hurtigt
farer i blækhuset hvis naboen bare
træder forkert en enkelt gang. Vaske-
tøjet hænger måske ikke det rigtige
sted, boremaskinen var i gang uden for
det tilladte tidspunkt, eller musikken
kom til at larme lidt for meget en
enkelt aften efter midnat. 

Opfordringen fra boligforeningen er, at
der skal være plads til alle, og at flere
beboere måske kunne være lidt mere
overbærende. Måske er naboen lige
flyttet ind og har derfor brug for at
bore lidt mere for at få sat lamper op,
så der kan komme lys i lejligheden. I
stedet for at sende en klage med det
samme, så kunne man måske også
bare ringe på hos naboen og sige vel-
kommen og så i fællesskab aftale,
hvornår der bores, så begge kan være
der. 
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500 BEBOERKLAGER HVERT ÅR
BOLIGFORENINGEN OPFORDRER TIL LIDT MERE TOLERANCE

af Marianne Stenberg

Hvert år får Brabrand Boligforening
omkring 500 klager fra beboere, der
ikke er helt tilfredse med naboens
opførsel. Det kan være et stereoanlæg,
der får så meget på volume-knappen,
at beboeren får spoleret nattesøvnen,
eller der svines i opgangen med af-
faldsposer. En sagsbehandler i bolig-
foreningens administration bruger
hvert år omkring 300 timer på at
behandle alle disse klagesager.

Størstedelen af klagerne er mindre
alvorlige. Sagsbehandleren fører hvert
år statistik over antallet af klager, og de
ligger i kategorierne som vist her i
rækkefølge efter antal.

Nabostøj
Svineri i opgangene
Henstilling af affald i afdelingen – Det
kan for eksempel være affaldsposer,
der bare bliver sat på reposen
Erhvervsvirksomhed i lejligheden

Det er de hyppigste sager. Derudover
bliver der klaget over parkerede biler
uden nummerplader, husdyr, kælder-
rum indrettet til bolig, paraboler og
udbrændte skrotbiler. Enkelte af sager-
ne er så alvorlige, at de ender som
ophævelsessager. Det vil sige, at en
beboer bliver sagt op og bedt om at
flytte. I nogle tilfælde er både politi og
de sociale myndigheder involveret. Det
gælder i sager, hvor der er mistanke
om handel med narko, spillebule eller
en beboer, der måske har det så psy-
kisk dårligt og er til stor gene for nabo-
erne, så det mere er på sin plads at få
fat på lokalpsykiatrien, der kan rykke
ud. 

Hver klagesag tager i gennemsnit en
time at behandle. Der bliver skrevet
brev til den beboer, der bliver klaget
over. I nogle sager må sagsbehandle-
ren på besøg hos beboeren for at finde
en løsning på problemet. Det er Brab-
rand Boligforenings opgave at fungere

som mægler mellem de beboere, der er
blevet uenige om, hvad der er rigtigt
eller forkert. Målet er at få løst konflik-
ten så tidligt som muligt.

Beboere bor tæt – det kræver
tolerance
Brabrand Boligforening har helt klare
mål for, hvordan klager skal behand-
les. Det er ikke bare en administrativ
funktion; men handler også om at
håndhæve reglerne, uden at den
enkelte beboer føler sig voldsomt beg-
rænset i sin udfoldelse. Der skal for
eksempel være plads til at kunne spille
høj dansemusik på sin 50-årsfødsels-
dag eller tænde for grillen en lun som-
meraften, selv om det nok ikke kan
undgås, at naboerne kan lugte grill-
kullene. Modsat villa-kvarterer med
haver og hække, så bor beboere i de
almene boligafdelinger forholdsvist tæt
sammen, og det stiller krav om både
fleksibilitet og overbærenhed hos alle
beboere. 

�
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ger, ja sågar stå frem, gå i brechen! Og
endelig skal vi udvise selvbeherskelse
og ikke brede os ud over alt; men lade
andre komme til som os selv. Jeg er så
indforstået med min egen kultur, at jeg
gladelig tagerr det kristne tro, håb, og
kærlighed med for at nå antikken syv
kardinaldyder.

Når vi nu i den almene sektor har en
husleje, som nogenlunde svarer til det

beløb, der i snit er til rådighed for klo-
dens godt 6 mia. borgere, altså
omkring de 50.000 kr. pr. år, så bør
Paulus ikke få ret; men de gamle
grækere støttes i, at vi er gået i gang
med de jordnære og store opgaver,
som er vores. Selv boligforeningsarbej-
de kan være rigtigt og vigtigt for nogle
af os ind i dette meget mere omfatten-
de projekt.

Når hertil kommer, at vi til ulidelig
ved, at vi rige spolerer livsgrundlaget
ud fra grådighed, og at de fattige gør
det ud fra det håbløse forsøg på at
overleve trods alt, så er retningen uden
frygt klar: Vi har ikke en chance – og
den bruger vi så!    

FERIELUKKET
Brabrand Boligforenings administration holder ferielukket fra 
mandag d. 18. juli til og med fredag d. 29. juli.
I perioden vil telefonerne dog være åbne fra kl. 10.00 – 12.00. 

Administrationen åbner igen mandag d. 1. august.

Varmemester-kontorer holder ikke ferielukket, ligesom det også i perioden vil være muligt
at få fat på Totalservice, hvis der udenfor normal arbejdstid sker en pludselig skade i din
bolig, som kræver øjeblikkelig hjælp. Totalservice træffes på tlf. 89 31 71 71.

AL2BOLIG
TO BOLIGFORENINGER I ÅRHUS FUSIONERER

af Marianne Stenberg

Aabyhøj Boligforening og Boligfor-
eningen Solgaarden fusionerer fra
1. januar 2006 i den nye boligorgani-
sation AL2Bolig. D. 9. juni sagde
repræsentantskabet i Aabyhøj Bolig-
forening enstemmigt ja til at fusionere
med Boligforeningen Solgaarden. Her-
med er fusionen en realitet, da begge
boligforeninger nu har godkendt for-
slaget. 
De to boligforeninger har fælles admi-
nistrationsselskab - Tilst Boligadmini-
stration, som nu videreføres med
AL2Bolig som eneejer. 
Aabyhøj Boligforening og Boligfor-
eningen Solgaarden deltager sammen
med Brabrand Boligforening i den fæl-
les udlejning aarhusbolig.
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VAND, VÆRDI OG SAMTALE
AT UDTALE SIG ER AT BLOTTE SIG 

– OG DET ER DET LEGITIMT OG GODT KONTINUERLIGT AT GØRE OG FOR ANDRE AT KOMMENTERE

af Herman Nielsen

Når jeg som medlem af bestyrelsen på
det netop afholdte repræsentantskabs-
møde siger, at det ikke er min beret-
ning men administrationens, der fore-
ligger, så betyder det ikke, at jeg ikke
tager ansvar for beretningen, sådan
som den er. Det forhold kan og vil jeg
ikke vride mig ud af, men jeg vil gøre
opmærksom på, at bestyrelse og admi-
nistration flyder sammen i beretnin-
gen, og det medfører manglende aner-
kendelse af det store arbejde, der laves
i administrationen, og tilsvarende
mangel på bestyrelse i foreningen. Det
standpunkt jeg har haft længe og (i
tide og utide, synes nogle) også givet
udtryk for før.

Sprog og den talende
»I bestyrelsen siger vi tak til afdelin-
gerne for en god dialog og…« står der
til eksempel, og lige inden…  »at der
her ligger en udfordring for os folke-
valgte.« (i svigtende deltagelse i bebo-
ermøder). Det er for mig umuligt at
deltage i foreningens arbejde og så
sige, at vi har en god dialog. Det er
ganske simpelt ikke rigtigt med den
utilfredshed, som hele tiden kommer
frem. Her suggereres en idyl, som ikke
indfinder sig, selv om og fordi den bli-
ver besværget på glittet papir. Yderli-
gere vil jeg protestere og blive ved med
at protestere, når en ansat skriver, som
skrev jeg selv (»os folkevalgte«). For
mig er det den elementære troværdig,
som er på spil.

Det er nødvendigt at forstå, at vi ikke
har nogen mulighed for i bestyrelsen
at skrive en omfattende beretning og
alle otte være tilfredse. En bestyrelses-
beretning må derfor være kort og for
mig gerne emnedelt med visning af
interessefelt, forståelse og holdning
hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Det vil også fremstå hæderligt i forhold
til efterfølgende valg, hvor medlemmer
vælges aldeles enkeltvis og desværre
uden ret meget kendskab til den

enkelte – det er så oplagt en sag for
gode demokrater!
Vandforbrug 
Det er så let med moderne regnema-
skiner og computere at vælte materiale
ud om alt muligt, og netop derfor er
det vigtigt at være tilbageholdende
eller vurdere, hvad der så skal ud. I
årets regnskabsmateriale er der til
eksempel hele fire opstillinger med
vandforbrug i afdelingerne. Vand i kr.
pr, lejemål; vand i kr. pr. m2; m3-for-
brug pr. lejemål og endelig m3-forbrug
pr. m2. Det er de to sider ud af samlet
10.
Nu er vandforbrug i husholdninger
primært afledt af antal personer. En
person bruger 100-200 l vand pr. døgn.
To personer det dobbelte og tre perso-
ner tre gange osv. Det er derfor kun
denne relation, som er interessant, hvis
husholdningens vandforbrug overho-
vedet skal vurderes af udenforstående,
efter at vi har fået individuel betaling.
Men denne opstilling er der netop
ikke. De fire medtagne opstillinger kan
altså betragtes som støj, der besværlig-
gør en ordentlig samtale om et for
mange vigtigt emne. Det burde dog
være et vigtigt udsagn…

Hertil kommer et par 
interessante faktorer: 
Når mennesker får flyttet en vandhane
fra en gårdsplads ind i boligen, 10-
dobles vandforbruget.
Vandforbruget i husholdningen er
minimalt i forhold til vandforbrug ved
fremstilling af mad og brugsgenstande.
Uenigheden går på mellem 1/10 og
1/100.
Jeg har ikke set det her materiale i
regnskaberne før andre, men har da
tidligere også argumenteret på denne
måde.

Danske regler, værdier 
og normer
I bestyrelsens beretning står der, at
sådan noget (danske regler, værdier og

normer) skal vi skabe større viden
(om) og forståelse for i boligområder,
hvor størstedelen af beboerne taler et
andet sprog end dansk. 
Vi har dansk og anden lovgivning, som
gælder i Danmark men har vi »danske
regler, værdier og normer«? Det er
efter min mening dårlig tale, fordi det
foregøgler et dansk fællesskab, som
ikke findes, og fordi det skaber mod-
sætningsforhold til mange af de
udlændinge, som er kommet hertil og
har ret til at være her på deres måde –
dog overholdende landets love som os
andre og med samme ret til at debatte-
re og senere stemme for at ændre dem,
hvis man mener det vil være godt og i
øvrigt kan.
Regler, værdier og normer hører for
mig at se til i de grupperinger og
småsamfund helt til familie, som selv-
følgelig lokalt er blevet udfordret af de
mange helt nye og anderledes være-
måder og udseender, som nutiden
rummer overalt (dog især i relativt fat-
tige områder som nogle af vores), og
som vi ikke havde i det gamle Dan-
mark. Nutid og fremtid må være et
miskmask af dansk-, EU- og FN-ret.
Vi har i vores boligforening og danske
boligforeningsbestyrelse regler, værdi-
er og normer, som ureflekteret (tror
jeg) bare gennemtrumfes, og som i
årtier har givet mig større problemer
end udlændingene. 

Ikke værdier men dyder
Jeg synes, at vi i en kristen (efterkristen
er bedre for mig) kultur har det svært
med værdier, fordi traditionen lærer os,
at »det gode, jeg vil, det gør jeg ikke,
og det onde, jeg ikke vil, det gør jeg«
(Paulus). Vælger vi i stedet at knytte os
til vores græske tradition, kan vi tale
om dyder og slappe meget mere af
indbyrdes. Vi bør være vise på, hvad
det gode liv er, og hvordan det leves.
Vi bør være retfærdige og ikke bare
skrabe til os. Vi bør være modige og
rykke ud med synspunkter og holdnin-
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Repræsentantskabsmøde – tan-
ker om valg
Fin indkaldelse med – som det sig hør
og bør – en dagsorden. Der er flere af
bestyrelsen på valg. Jeg har ikke været
på repræsentantskabsmøde før. Det
smager lidt af røde faner og socialde-
mokrati for nu ikke at gå for langt til
venstre. Det er på en måde også lidt
højtideligt. At skulle være med til at
vælge nogle af de mennesker, der
BESTEMMER i boligforeningen. De
mennesker, som også møder op som
en slags overautoritet på vores beboer-
møder.
Beboerdemokrati er ret nyt for mig.
Godt nok skulle jeg ikke slå ordet op i
ordbogen; men betydningen af det
kommer langsomt, men sikkert ind i
bevidstheden. En ny verden har åbnet
sig for mig – på godt og ondt.

Tidligere har jeg været sammen med
mange af de fremmødte. På et repræs-
entantskabskursus for nogle måneder
siden og på kurser i løbet af vinteren.
Aftenens første indtryk på repræsen-
tantskabsmødet er lidt ligesom en
slags fætter-kusinefest. Nogle kender
jeg med det samme og har gode relati-
oner til. Andre kan jeg huske ansigtet
på; men ikke hvem eller hvorfra. Nogle
har jeg mødt i supermarkedet eller kan
genkende fra indlæg i beboerblade.
Det dæmrer lidt efter lidt. Eller bliver
forklaret af sidemakkeren ved langbor-
det.
Det er lidt ligesom en stor familie. Når
nogen går på talerstolen, ved vi
nogenlunde, hvad der kommer – ikke

ordlyden, men holdningen. Det føles
godt at være en del af. Iblandt er der
også nogle farverige personer, som
med lune forstår at anskue en pro-
blemstilling fra en anden vinkel, så lat-
teren kommer frem. Befriende. Ikke
kun latteren, men at noget kan frem-
stilles også på denne lidt anderledes
måde.
Når nogen bliver foreslået til fore-
ningsbestyrelsen på repræsentant-
skabsmødet, er det muligt at gå på
talerstolen og give sit besyv med,
enten for eller imod kandidaten. Flere
benyttede sig af det og kom med gode
og fornuftige skudsmål. Ikke alle kom
nu lige heldigt fra det. En enkelt ville
gerne positivt pointere en kandidats
måde at sige tingene på, men kom
mildest talt bagvendt fra det. Vi hylede
af grin – men var i øvrigt helt på det
rene med, hvad meningen skulle være.
Det er der også plads til.
Når nye vælges ind, må andre gå! Det
er trist. Ham, der ikke gør væsen af sig,
men laver et supergodt stykke arbejde
for foreningen, risikerer at blive overset
og ikke genvalgt, når afgørelsens time
kommer. 
Hvem skal så vælges? Hvem foreslås? I
grunden er der jo ikke noget i vejen
for, at det kunne være min nabo, min
genbo eller en af de mange andre
beboere, som jeg efterhånden kender
lidt til fra vores egen afdeling eller na-
boafdelingerne. Men bedrøveligt nok,
så er der ikke så mange af dem, der
kommer ud af busken og giver sin
mening til kende og dermed vælges i
afdelingen. På de årlige afdelingsmø-

der er der altid mange punkter i følge
dagsordenen, der skal nås.  Efter det er
der kaffe. Det venter vi alle på efter
diverse oplæsning af tørre tal fra bud-
get, tendenser og beretning. Dem, der
forsigtigt rækker hånden op for at
komme med en bemærkning eller et
spørgsmål, er langt i mindretal. Hvis et
ellers godt forslag falder for flertallets
afgørelse, stikker man lidt beskæmmet
piben ind. For i demokratiet er det jo
flertallet, der bestemmer. Var nogen af
de andre dog bare mødt op også, hav-
de de forslag, som også vil tilgodese
dem, måske haft en chance, siger man!
De, der ikke møder op, vil stå som til-
skuere på sidelinien og med megen
lidt ret hævde at have krav på det ene
eller det andet. I og med de ikke delta-
ger, sætter de sig uden for indflydelse.
Hvor banalt det end lyder. Hvem tør
på beboermøde foreslå sig selv eller sin
ihærdige nabo til afdelingsbestyrelsen?
Hvem vil gøre et stykke arbejde til
gavn for os alle? Gider I? Gider vi? 
Tja, det var sådan nogle tanker, der gik
gennem hovedet på mig, da jeg skulle
til at skrive navnene på de foreslåede
personer på stemmesedlen her på
repræsentantskabsmødet. Jeg håber,
jeg har forvaltet din stemme godt nok
– du, som valgte mig ind i afdelingsbe-
styrelsen..
For det er jo DIG, der BESTEMMER.

PS. Jeg synes, vi godt være vores valg
af foreningsbestyrelse bekendt!

Lise Vendelbo
Skovhøj, afd. XXIII
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ORIENTERINGSBREV
BRABRAND BOLIGFORENING JUNI 2005

Pressen på jagt efter 
en højskole i Gellerupparken
Brabrand Boligforening får mange
henvendelser fra pressen og ofte kan
en lille sag eller omtale i det lokale
beboerblad føre til en heftig aktivitet. I
det seneste nummer af Skræppebladet
var der en artikel om, at andelen af
danske beboere i Gellerup-området
falder. Østjyllands Radio greb historien
og ringede til Torben Overgaard om
søndagen for at spørge: Hvad vil I gøre
ved det. Torben Overgaard udtalte i
radio-interviewet, at udflytning for at
skabe en bredere beboersammensæt-
ning er urealistisk, og at man i stedet
skal satse på at skabe nogle gode ram-
mer for dem, der bor i området herun-
der sikre uddannelse til de unge. Det
kunne som eksempel være et højskole-
lignende forløb. 
Østjyllands Radio satte fokus på Tor-
ben Overgaards udtalelse om at lave
en højskole, og dagen efter ringede
TV2 Østjylland for at lave et tv-indslag
om emnet og indledte med at spørge:
Hvor ligger den - højskolen?
Torben Overgaard måtte forklare, at
der ikke var nogen højskole sådan
fysisk set. Det var kun en idé – som det
også blev omtalt i Østjyllands Radio.
Men inden da havde TV2 journalisten
skaffet flere kontakter til historien om
en højskole i Gellerup, hvilket betød,
at Brabrand Boligforening blev ringet
op af Urban-chefen Sonja Mikkelsen,
der gerne ville vide mere om højsko-
len, da hun havde TV2 på vej med tv-
kameraer. Det samme gjaldt borgme-
ster Louise Gade, der også var blevet
ringet op for et interview.  
Højskole-ideen udspringer af Gelle-
rup-udvalgets arbejde. Udvalget blev
nedsat af foreningsbestyrelsen med det
formål at se nærmere på de
udfordringer, som området står over-
for. 
Selv om TV2 Østjylland ikke fandt
nogen højskole udover på idé-stadiet
blev det til et meget flot indslag i afte-
nens udsendelse med udtalelser fra
Torben Overgaard, Sonja Mikkelsen og
Rabih Azad Ahmad fra Multikulturel
Forening. 

Repræsentantskabsmøde
Jesper Pedersen blev genvalgt som for-
mand på det årlige repræsentantskabs-
møde d. 24. maj. Nyt medlem af besty-
relsen blev Hans Esmann Eriksen fra
Sonnesgården, som afløser Hartvig
Vendelboe fra Hans Brogesparken.
Beretning og regnskab kan medarbej-
dere få ved henvendelse til Marianne
Vengsgaard på administrationen. Be-
retningen kan også ses på
boligforeningens hjemmeside: brab-
rand-bolig.dk.

Positive tilbagemeldinger på
samarbejde med Århus Omegn
Der er en meget positiv stemning
blandt administrationens medarbejde-
re overfor et samarbejde med Boligfor-
eningen Århus Omegn. Det viser de
første tilbagemeldinger fra arbejds-
grupper nedsat med det formål at
komme med bud på fordele og udfor-
dringer ved et tættere samarbejde und-
er forudsætning af, at de to admini-
strationer placeres i samme hus. Der er
nedsat arbejdsgrupper for bogholderi,
udlejning, drift og sekretariat for begge
foreninger. Ledelsen har foreslået, at
processen bliver fremskyndet, så Tor-
ben Overgaard og Leif Jensen kan
konkludere på arbejdsgruppernes
redegørelser og have en indstilling

med tidsplan for forløbet klar til besty-
relsen i Jysk Boligadministration og
medarbejderne inden sommerferien.

Gellerupparken mere fredelig
Kriminaliteten i Gellerupparken er nu
på samme niveau som i resten af byen,
skriver TV2 Nyhederne søndag d. 5.
juni. En koordineret indsats fra politi,
sociale myndigheder, boligforening og
klubber har ifølge politimester Jørgen
Illum sat fokus på, at det er ufedt at
begå kriminalitet, skriver TV2 Nyhed-
erne.

Ferielukket
Brabrand Boligforenings administrati-
on holder ferielukket fra mandag d. 18.
juli til og med fredag d. 29. juli. I perio-
den vil telefonerne dog være åbne fra
kl. 10.00 – 12.00.
Administrationen åbner igen mandag
d. 1. august.

Personale
Lars Mikkelsen er d. 1. juni startet som
ny varmemester i Sonnesgården. Han
afløser Jørgen Glavind, der i dag arbej-
der som gårdmand i Hans Broges-
parken og Drejergården.

Anne Mette Mortensen er d. 1. juni
ansat som vikar i udlejningen.

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside 

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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af Margit Folkmann, 2. suppleant

Nu gik vi og troede, at der kom et refe-
rat af afdelingsmødet. Som omhandler
noget meget vigtigt, vores husleje og
om vi vil blive boende til vi måske
omkring 2007 skal i gang med renove-
ringen. Mødet, som var kl. 19.00 den
17. maj, der kom så mange beboere, at
de ikke kunne være i Selskabslokaler-
ne. Det var godt nok kun et vejledende
møde, så Landsbyggefonden kunne se,
der var basis for at støtte os økono-
misk. Næste møde er i september, der
skal vi tage stilling til at gå i gang for
alvor. Så mød op og vælt huset – jeg
tror også, at vi som afdeling skal invi-
tere AAB med. De benytter vores grøn-
ne områder og affaldscontainere til
stort affald. Smadrer alle møbler og
bænke. Fordi de bor i Århus, er det
svært at få stoppet hærværk. De holder
ikke op, fordi vi får et nyt byggeri. Jeg
ved, de skal bruge de grønne områder.
Men hvem skal holde dem? Jeg sidder
og læser en skrivelse, I sendte ud 21.
januar 2003 angående affald i området.
Men glemte I at sende en kopi til
AAB’s beboere, der gør det meste? Jeg
ved ikke, om det stopper. Det tror jeg
ikke. Det er lettere at smide det hos os.
Nå men jeg vil da skrive i Skræppen,

for jeg ved, der er nogle, der ikke altid
kan møde op, hvis de er forhindret.
Ja så er det op til bestyrelsen, hvis de
tør uden for hjemmesiden. Vi holder jo
bladet, og redaktionen skriver tit, at de

mangler debat m.m. fra afdelingerne.
Vi er 24 afdelinger. Hallo.

LÆSERBREV
OS UDEN HJEMMESIDE, HVAD GØR VI DOG?

af Afdelingsbestyrelsen

Angående  renoveringen i Skovgårds-
parken. Når der endnu ikke er kommet
noget, skyldes det, at deadline for sid-
ste Skræppeblad var passeret, da vi
havde vores beboermøde. Men du kan
læse referatet i dette nummer under
afdeling 3, Skovgårdsparken.
Hvad dine beskyldninger mod AAB´s
beboer angår, så må du henvende dig

til AAB. Men ligesom vores beboer
render de heller ikke rundt med nav-
neskilt, der fortæller, hvor de bor – og
man kan jo ikke forbyde folk at benytte
vore faciliteter, hvis de ellers behandler
dem med samme respekt, som vi selv
gør.

SVAR PÅ LÆSERBREV
FOLK GÅR DESVÆRRE IKKE RUNDT MED NAVNESKILT

3 - Skovgårdsparken
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SOMMERFEST I AFDELINGEN
SKAL VI FESTE SOM I GAMLE DAGE?

af Anton Sørensen

I dette år, hvor vi mindes digteren H. C.
Andersen kommer jeg til at tænke på,
at der var engang, hvor der var eventyr
i afdeling I Hans Broges Parken.
Det var engang, (for ikke så mange år
siden) da nedsatte afdelingsbestyrelsen
bl.a. et festudvalg.

Dette festudvalg fik nogle beboere til,
at hjælpe med at arrangere en stor
sommerfest.
Legepladsen blev for en kort tid ind-
draget til festplads, der blev lejet et
stort telt som blev opstillet af aktive
beboere.
Borde og stole blev lånt af fritidsfore-
ningen og dansegulv var der også. 
Brabrand Kro var nu en realitet.
Nu kunne der festes, flaget kunne hej-
ses, dengang havde afdelingen en flag-
mand.
Om eftermiddagen morede børnene
sig eventyrligt med forskellige børnele-
ge og der var selvfølgelig også lækkeri-
er, pølser og sodavand.
Om aftenen mødte de voksne op med
madkurve, da indholdet i disse var for-

skellige fra familie til familie, var der
store muligheder for at bytte mad.
Grill og fadølsanlæg hører jo med til
en kro, så det var der også.
Afdelingens grillmestre grillede pølser
og andre lækkerier så beboerne kunne
blive mætte.
Alle beboere kom til at kende hinan-
den, der var god musik, sang og dans.
Hvis afdelingen havde bevilling til, at
drive kro var der ingen fast lukketid, da
snakken kunne fortsætte til daggry.
Sommerfesterne er ophørt, vistnok på
grund af for ringe tilslutning, en del
nye beboere er flyttet til afdelingen, så
det kunne jo være det var muligt, at
genoplive Brabrand Kro.

FLAGMAND M/K SØGES STADIGVÆK
DET FINE HVERV KAN SAGTENS DELES AF TO PERSONER

af Anton Sørensen

Efter sagnet dalede Dannebrog ned fra
himlen 15. juni 1219.
Jeg tror, at alle danskere synes, at Dan-
nebrog er et meget smukt flag, især
når det er i toppen af flagstangen, som
det er beregnet til.

Det er dejligt når der flages ved offici-
elle flagdage og mærkedage markeres
med et flag, der vejrer i vinden. 
Vind er der nok af, flag har vi også,
men afdelingen mangler stadig en m/k
til at hejse Dannebrog.

På trods af gentagne opfordringer er
der ingen der har meldt sig som flag-
mand m/k.
Der er ikke noget i vejen for, at det
ærefulde job kan deles mellem flere
personer, hvis man kan blive enige om
det.

1 - Hans Broges Parken

af Bestyrelsen

Onsdag den 8. maj var Søvangens
Pensionistklub på tur til Jesperhus
Blomsterpark. Der var afgang fra
Søvangen kl. 9.30 med bus, og halvvejs

til parken blev der drukket kaffe og
spist rundstykker. Da vi nåede frem til
spiste vi de medbragte madpakker.
Såvel kaffe som madpakker var leveret

af Låsby Kro. Omkring kl. 17 var vi til-
bage efter en rigtig hyggelig tur.

BLOMSTERTUR
PENSIONISTERNE NØD JESPERHUS OG KAFFEN

2 - Søvangen

�



om materialeskift. På østfacaden og
gavle er bygningerne beklædt med
næsten sort skærmtegl, og på vestfaca-
den bliver de eksisterende altaner
udvidet med 80 cm og glasinddækket.
Der foretages isolering uden på nu-
værende mure, og vinduer bliver af
træ/alu. De østvendte ruder 3-deles, og
i køkken bliver der en trækrude. Glas-
set på altanen kan skydes helt til side,
og arealet regnes ikke med i boligarea-
let. Altangulv renoveres, men viste for-
slag med monterede askelister på
vægge og gulv er ikke med i entrepri-
sen.
Fortalte herefter om opførelse af tag-
terrasser på Karensvej.

Spørgsmål og kommentarer
Vedrørende: Tagterrasse med solfange-
re. Hvad med ældre og handicappede
– bedre idé med ekstra etage og eleva-
tor
Vagn Eriksen gjorde opmærksom på at
»Længst mulig tid i Skovgårdsparke«
ikke nødvendigvis betyder i den sam-
me bolig. Højhuset kunne gøres til-
gængelig for handicappede. Jan Viborg
supplerede med, at selv om boligerne
på Karensvej og Sigridsvej blev gjort
nemmere tilgængelige ved hjælp af
elevator, ville det ikke gøre lejligheder-
ne handicapvenlige

Vejledende afstemning vedrørende opførel-
se af tagboliger på Karensvej:
Forslaget forkastet med stort flertal

Bjarne Kamp kom herefter ind på selve
processen. Der er tale om værdibaseret
ledelse som indebærer:
Bygherre kommunikation, fælles facili-
teter, workshops, beboerkommunikati-
on – møde med blokkenes beboere,
skriftlig varsling, mangelafhjælpning +
varsling og evaluering.
Der vil være tale om minimale mil-
jøbelastninger i forhold til støv, støj,
afdækning, renholdelse og oprydning.
Der arbejdes på 2 blokke ad gangen –
stillads + net. Udvendig betonrenove-
ring, udvendig skal + skærmtegl mon-
teres, ruder udskiftes max. 2 dage, hvor
beboerne skal sørge for at rykke møb-
ler og tæpper væk 1 meter ind fra
ruderne. Der vil max. være tale om 1

uge pr. lejlighed, hvor håndværkerne
skal ind
Afløb og udluftning i forbindelse med
utætte faldstammer strømpefores. De
nye vinduer har udluftningsventiler, og
der etableres udluftning i badeværel-
serne. 

Spørgsmål og kommentarer 
vedr.: Klapren af altan-skydevinduerne
i stormvejr? Larm når betonen skal
ned, hvor langt omkring kan det
høres? Hvor lang tid tager det, før hele
Skovgårdsparken er renoveret, og hvor
lang tid arbejdes på hver enkelt blok?
Hvornår starter renoveringen? Gen-
husning af de 120 beboere på Astrids-
vej. Altanudvidelse. Bliver radiator i
stuen udskiftet? Hvad med udvendige
paraboler uden for brystningen? Har vi
fået tilsagn om 110 mill. kr. fra Lands-
byggefonden, og hvornår tages lån
hjem?

Bjarne Kamp svarede bl.a., at det tager
ca. 11⁄2 år, før hele afdelingen er renove-
ret og 21⁄2 måned på hver enkelt blok.
Radiator tages ned og sættes op igen.
Der må ikke opsættes paraboler efter
renoveringen.

Vejledende afstemning om træbeklædning
af altanerne – en meromkostning, som må
spares et andet sted:
Beboerne tilkendegav med stort flertal, at
man ønskede træbeklædning
Der indhentes pris på montering af træ på
altanvægge og gulv

Herefter en længere drøftelse af altan-
spørgsmålet: Tyverisikring af altaner i
stuelejlighederne, malede vægge og
betongulv i stedet for træbeklædning,
beboerne står selv for vedligeholdelsen
af træbeklædningen, skidt som falder
ind under trælistegulvet
Pas på at huslejestigningen ikke
skræmmer folk væk – så de køber eget
hus.
Elin Donskov besvarede de rejste
spørgsmål og Herman Nielsen fortalte
om renoveringen i Holmstrup, og at
huslejen blev nedsat efter renoverin-
gen – hav tillid til projektet

Vejledende afstemning om opførelse af
tagterrasser:
Et lille flertal tilkendegav at de var imod
etablering af tagterrasser

Kommentarer vedrørende: 
Hvordan skal beboerne komme op på
tagterrassen – hvad med larm og støj
og færdsel på trappen, udvendig trap-
pe til tagterrassen, ulykker med børn
på taget, tagterrassen på Karensvej
ødelægger udsigten fra Sigridsvej.
Etablering af dørtelefoner
Vagn Eriksen svarede, at den enkelte
blok får indflydelse på nærmiljøet, og
at dørtelefoner ikke er medregnet i
projektet, men der er gjort forberedel-
ser til etablering.
Preben Sørensen om, at vi jo reelt ikke
havde noget valg, men var nødt til at
give grønt lys til dette projekt, da vi
ellers ville komme til at betale hele
renoveringen selv. Vagn Eriksen og
Jesper Pedersen bekræftede denne
udlægning, og flere beboere støttede
dette. 

Dirigenten tog herefter dette som
accept af, at afdelingsbestyrelsen kun-
ne gå videre med projektet og involve-
re kommune og Landsbyggefond.
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3 - Skovgårdsparken3 - Skovgårdsparken

af Jan P. Berthelsen

Renoveringssagen
Afdelingsbestyrelsen orienterer med
henvisning til udsendt beboeravis om
sagsforløbet og forelægger det vinden-
de projektforslag. Forslaget er ikke
færdigprojekteret, men en behandling
af sagen hos Århus Kommune og hos
Landsbyggefonden kræver en tilken-
degivelse fra beboerne om, at løs-
ningsforslaget går i den rigtige retning.
De økonomiske konsekvenser for hus-
lejen kan ikke beregnes, før Landsbyg-
gefonden har givet sit endelige tilsagn.
Der afholdes derfor endnu et beboer-
møde i efteråret 2005, hvor den endeli-
ge beslutning om renoveringen kan
tages.

Vagn Eriksen gennemgik ved hjælp af
Powerpoint-show og indledte med at
gå tilbage i tiden. Han fortalte om
betonrapport fra januar 1990, som blev
udfærdiget på baggrund af totalgen-
nemgang i juni 1989 – altanbrystninger
skal fastgøres, der er betonskader og
rustgennemslag på altandæk, elastiske
fuger mellem brystningselementer og
ved vinduespartier skal udskiftes.
Sammenfattende skulle udbedring
være foretaget inden 2-3 år. Beboer-
mødet i 1991 kunne ikke gå ind for
løsningsmodellerne og mente, at alta-
nerne kunne holde lidt længere. Be-
tonrapport fra 1997 fulgt op i 2000
viste fremskreden nedbrydning af
armering i altanpladerne, fugeslip ved
stort set alle fuger, kældervægge med
udludninger, nedbrydning af betonele-
menter ved indgangspartierne og over-
fladeskader på mange af kældertrap-
perne.
Udbedringsforslaget går nu ud på fjer-
nelse af altanbrystningselementer, fjer-
nelse af belægning på altanplader,
borthugning af dårlig beton, armering
og nystøbning og ny overflade. Over-
fladebehandling af altaner, renovering
af kælderydervægge, altanlukninger
med let beklædning (glas/alu) facade-

tilpaning på havesiden, isolering og
inddækning ved vinduer på indgangs-
siden, renovering af indgangspartier og
opretning af kældertrapper og behand-
ling af gavle.

Renovering skal genenmføres
Ansøgning blev afsendt til Landsbyg-
gefonden i 2001, og beboermødet i
april 2002 tager en principbeslutning
og afsætter økonomi til en konkurren-
ce om renoveringen, og der nedsættes
en beboergruppe, som skal arbejde
videre med sagen. Denne har nu eksi-
steret i 11⁄2 år, og hurtigt opstod begre-
bet »Længst mulig tid i Skovgårdspar-
ken.«
Der har været afholdt 14 møder med
Brabrand Boligforening og rådgiveren
Cowi, og de største hurdler var indar-
bejdelsen af afdelingens miljøpolitik,
miljøprojekteringen, vægtning af miljø
i bedømmelsesprocessen, dommerko-
miteens sammensætning, insisteren på
åbne formater og hele afsnittet om
behandling af beboere og konflikt-
håndtering. 
Bedømmelsesudvalget v/ Alice Olsen,
Lise Klærke, Ruth Jensen, Jan Viborg,
Martin Nipgaard og Vagn Eriksen med
hjælp fra en arkitektonisk rådgiver, en
miljørådgiver, Cowi samt administrati-
onen udvalgte vinderprojektet den
17.12.2004. Efterfølgende er der arbej-
det videre med vinderforslaget efter
beboergruppens ønsker, og det er det
resultat, som blev præsenteret for
beboerne på afdelingsmødet.
Vagn Eriksen fortalte herefter, at der
SKAL foretages en eller anden renove-
ring. Landsbyggefonden har givet et
foreløbigt tilsagn på 110 mill. kr., men
afdelingsmødet skal først træffe den
endelige afgørelse, når husleje-konse-
kvenserne kendes. Huslejer skal være
sammenlignelige i området, og disse er
i Gellerupparken 406 kr. pr. m2, på
Toveshøj 467 kr. pr. m2 og i Skovgårds-
parken 562 kr. pr. m2, (tal fra BB Regn-

skab 2004) så det vil være svært for
Landsbyggefonden at hæve huslejen.
Til slut uddybede Vagn Eriksen mål-
sætning certificering og konkurrence-
forhold
Jens Jakobsen fra Poulsen & Partnere
fortalte om Projektgruppens arbejde og
oplæg.
Elin Donskov arkitekt fra Poulsen &
Partnere gennemgik ved hjælp af situ-
ationsplancher, skemaer og diagram-
mer forslag til renovering af de grønne
arealer, hvor der er lagt vægt på mang-
foldighed, fleksibilitet og fremtidssik-
ring. Der er tale om et arrangeret land-
skab, hvor der er anlagt grillpladser,
havebede, nedsivningslunker med hø-
jere græs af hensyn til dyrelivet, en sø,
mødesteder, legesteder med bålplads
og mulighed for boldspil, og de eksi-
sterende legeredskaber vil blive reno-
veret til genanvendelse.
Af hensyn til trafik og tryghed bliver
Karensvej lagt om så den slynger sig
(langsommere trafik), men samme
antal P-pladser. Buskadser og træbe-
voksninger tyndes ud, og der etableres
bedre belysning, og der anlægges nye
affalds- og cykelskure og fælles vest-
vendte terrasser

Spørgsmål og kommentarer 
Fra: Margit Fohlmann, Nadja Feldt, Poul
Erik Kjøge, Jonna Sørensen
Vedr.: Elevator, pullertbelysning,
manglende hensyn til den nuværende
beboersammensætning, behov for fæl-
lespladser tæt ved opgangene, sikker-
hed omkring vand og cykler som bliver
smidt i søen. Kig på andre afdelinger –
trække på erfaringer herfra.
Bjarne Kamp fra MT Højgaard fortalte
herefter om facaderenoveringen. Han
indledte med at sige, at J&B i mellem-
tiden var blevet overtaget af MT
Højgaard, og at dette firma vil stå ved
tilbuddet. Renoveringen foretages med
respekt og omtanke til bygningens
nuværende udseende, men der er tale

BEBOERNE HAR VÆRET GODT MED I PROCESSEN
REFERAT FRA SKOVGÅRDSPARKENS BEBERMØDE DEN 17. MAJ 2005
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6 - Holmstrup

MISVISENDE REFERAT
KOMMENTARER PÅ INDLÆG I SIDSTE NUMMER

I Skræppebladet maj 2005 »Ny vækst i
Holmstrup« finder jeg under overskrif-
ten »Beretningen« det mest misvisen-
de referat, jeg længe har set. Man skul-
le ikke tro, referenten selv havde været
med på mødet. Der er især 2 fejlrefere-
rede påstande (som jeg har fremhævet
med fed skrift).

Jeg har ikke klager over – citat: »den
måde, der blev givet dispensationer
på«. Jeg har derimod pointeret, at jeg
finder reglen om et års indestående
meget god, men først NÅR/HVIS den
bliver indført – altså fremlagt til
vedtagelse på et beboermøde, som den
jo skal. 

Min klage handler ikke om, at jeg har
fået afslag på at købe et  vaskearrange-
ment (håndvask med skab under) via
vedligeholdelseskontoen, men alene
om, at jeg finder det urimeligt, at en
ansøgning kan afslås med henvisning
til ikke vedtagne regler. Regler som
ikke er kommet til beboernes kend-
skab, ikke findes på tryk og som kun er
kendt af afdelingsbestyrelsen. 

Afdelingsbestyrelsen får det tillige i
beretningen lagt ud som om, det er på
grund af min klage, man ikke kan gøre
kataloget (afdelingsbestyrelsens beteg-

nelse for regelsættet) færdigt. Det fors-
tår jeg ikke, for man har jo arbejdet på
dette katalog i flere år – altså længe før
jeg den 19. november 2004 indsendte
min ansøgning. Det kan heller ikke
være min klage til Beboerklagenævnet,
der standser afdelingsbestyrelsens
arbejde, idet denne klage først blev
indgivet 8. februar 2005.

Det er korrekt, at jeg i 2001 af boligfor-
eningen fik lov at indrette nyt køkken
(ikke handicap) for det totale indes-
tående på min vedligeholdelseskonto
(ordet dispensation blev dog aldrig
nævnt), men hvad er det for noget vås
at referere: »da kontoen var tømt,
kunne hun ikke få tilladelse til at
hæve yderligere«  – jeg ønsker selv-
sagt ikke at blive hængt ud som idiot
med sådan en udtalelse, for hvordan
skulle man kunne hæve på en tom
konto? Jeg har ALDRIG søgt om lov til
at hæve yderligere, tvært imod nævnte
jeg, som sandt er, at jeg selv smed
nogle tusinde kroner oveni vedligehol-
delsespengene. I øvrigt var der i 2001
slet ikke tale om bad; men alene om
køkken.

Jeg går ud fra, at afdelingsbestyrelsen
godkender referentens frembringelser,
før referatet trykkes, og i så fald er jeg

meget skuffet over det usaglige referat,
idet afdelingsbestyrelsen er i besiddel-
se af al korrespondance frem og tilbage
siden min ansøgning 19. november
sidste år.

På beboermødet den 7. april 2005
noterede jeg mig med glæde de frem-
mødtes store lyst til at blive nyt med-
lem i afdelingsbestyrelsen. Det er mit
håb, at man i forbindelse med de nye
medlemmers indtræden, kan leve op
til den gamle afdelingsbestyrelses
udsagn om (citat fra afslaget på min
ansøgning): »At det er en samlet afde-
lingsbestyrelse der træffer afgørelser-
ne«. Det er i hvert fald ikke tilfældet i
nævnte sag. Ifølge Edvin Juhls egen
fortalelse efter nævnte beboermøde,
havde der været delte meninger i afde-
lingsbestyrelsen om, hvorvidt jeg skul-
le have lov til at bruge af vedligehol-
delseskontoen eller ej. Jeg kan i den
forbindelse lige nævnte, at efter bebo-
ermødet svarede afdelingsbestyrelses-
medlem Niels Jensen på mit spørgsmål
om hvilken side han stod på, at han
ikke var blevet spurgt.

Venlig hilsen
Helle Due

Jernaldervej 267A – 3826
8210 Århus V

GRUNDLOVSFEST MED FULD MUSIK
SPEJDERKORPS SPILLEDE OP TIL FESTEN VED AT MARCHERE RUNDT I GELLERUP, 

SOM NETOP VAR BLEVET HOVEDRENGJORT.

For første gang i mange år blev der fej-
ret Grundlovsdagsfest i Gellerup, søn-
dag den 5. juni.
Det var det nystartede spejderkorps,
der havde taget initiativ til dagen, som
startede med, at alle spejderne sam-
men med en masse børn og voksne
beboere gav Gellerupparken en or-
dentlig hovedrengøring på alle de sto-
re grønne fællesarealer. 
Iført rengøringshandsker og sorte
sække begav de små rengøringsteams
sig ud i området, hvor de hurtigt fik
fyldt sækkene op med papir og skrald,
som andre bare har smidt fra sig. Især
bækken langs Gudrunsvej blev renset
for en masse uhumsk affald. I løbet af
blot et par timer lykkedes det at samle
så mange sække med skrald, at de
kunne fylde et traktorlad hos boligfor-
eningens gartnerhold, som også var
mødt frem i dagens anledning.

Politiet i aktion under talerne
Efter rengøringsaktionen var det tid til
fest. I den anledning mødte to spejder-

musikkorps op for
at marchere rundt
i Gellerup for at
kalde folk til.
Tilbage på Al
Montezahen ved
Klubberne i Gel-
lerup var den sto-
re flok af grund-
lovstalere ved at
dukke frem. Og
klokken 13 kunne

Khaled Mansour fra afdelingsbestyrel-
sen byde velkommen til blandt andet
borgmester Louise Gade, der var meg-
et glad for at kunne komme ud til Gel-
lerup og være med til at fejre grundlo-
vens fødselsdag.
Boligforeningens formand, Jesper Pe-
dersen, var også på talerstolen. Han
blev efterfulgt af familiecenterchef Git-
te Krogh. Midt under hendes tale måt-
te ordensmagten, i person af nærpoli-
tiets leder Lars Bro, indlede en red-
ningsaktion af Gellerup Legeplads,
fordi en spejderaktivitet med at sende
en varmluftsballoner til vejrs, endte
med at en ballon kollidere med lege-
pladsens grønne hus og kom til at
tænde ild i taget. Med lidt hjælp krav-
lede betjent Lars Bro dog hurtigt op på
tager, hvorefter han fik rakt en balje
vand op, så han kunne slukke ilden,
inden den fik yderligere fat. Han blev
dagens helt.
De sidste to grundlovstalere repræsen-
terede spejderbevægelsen. Først Niels

Rosenbom, leder af Paletten i Det
Danske Spejderkorps. Han efterfulgtes
af 21-årige Nada Hawa, som er hel ny
spejderleder i Gellerup egne lille spej-
dergruppe. Den unge pige fortalte
med begejstring om, hvad grundloven
betyder for hende, og hvor rigtigt det
er at fejre den med maner. 

Spejderbål og snobrød
Da alle talerne var ovre, sluttede den
officielle del af grundlovsfesten, men
for massevis af børn fortsatte eftermid-
dagen med snobrødsbagning på Lege-
pladsen bålplads. Ligesom der blev
tændt kul i KiG’s store grill, så de
beboere, der havde lyst, kunne grille
deres egen medbragte mad.
Grundlovsdagen i Gellerup var en stor
succes, og alle var enige om, at det
fremover skal laves til en tradition, at
man fejrer denne dag i boligområdet.

Svar fra redaktionen
I ovenstående læserbrev formodes det,
at afdelingsbestyrelser godkender de
referater, der af medlemmer af Skræp-
pebladets redaktion tages på afdelings-
møderne. Dette er ikke tilfældet. Refe-
ratet står alene for skribentens egen
regning, hvorfor en afdelingsbestyrelse
ikke kan stilles til regnskab for oplys-
ningerne, såfremt skribenten har fået
galt fat på, hvad der er sket til et møde. 

Svar fra afdelingsbestyrelsen
Referenten samt de fra afdelingsbesty-
relsen nævnte personer ønsker ikke at
kommentere læserbrevet ud over at
nævne, at de har opfattet sagen ander-
ledes end læserbrevsskribenten.

4 - Gellerupparken

Gellerupparkens sommerfest
Alle beboere i Gellerupparken inviteres til afdelingens årlige sommerfest.

Søndag den 28. august kl. 14.00 – 18.00 på Gellerup Festplads.
Hoppeborge, legepatrulje, cirkusforestilling. Program husstandsomdeles senere. Grillmenu kr. 10.

Velkomme - afdelingsbestyrelsen

af Helle Hansen

�



Hasselager

Af Sebastian Adorján Dyhr

Foto: Delebilklubben

I Sonnesgården er de med på moden.
9 af beboerne i byggeriet har siden 1.
april i år delt en Toyota Yaris til beske-
den pris; men stor glæde. Og der er
plads til flere medlemmer.

En billig taxa
En delebil har det omtrent som en
taxa. Den kommer, når man kalder,
kører problemfrit og volder hverken
kvaler med service, forsikring, ejerafgift
eller al det andet halvtrælse. Og så er
den billigere.

Delebilklubben har fået stor hjælp fra
Århus Delebilklub, og har siden efte-
råret arbejdet med det praktiske for
etableringen, der nu har været en rea-
litet i snart 3 måneder. 

En personlig sag
»Vi mærker jævnligt, at beboere flirter
med tanken; men viger tilbage for at
dele noget så personligt som en bil
med andre. Bilen er jo en frihed, som
vi ikke gene deler med andre«, fortæl-
ler Finn Kriegler, der er bookingchef i

klubben. »Det er vores indtryk, at
overvejelserne mere går på mulige
deleproblemer end på selve økonomi-
en – som alt andet lige er langt lavere
end al privat bildrift«, udddyber Finn

Kalenderønsker
»Booking foregår via en kalender, og
der har ikke hidtil været sammenfal-
dende ønsker; men de dukker jo nok
op«, forudser Finn. Delbilklubben vo-
ver derfor også at invitere nye med-
lemmer til, så endnu flere kan få glæde
af den fælles bil til en billig penge.

Økonomien
Det koster kr. 1000 som indskud og
yderligere kr. 1000 som depositum at
melde sig ind i klubben. Derefter
koster det kr. 400 om måneden i kon-
tingent. For hver kørt kilometer betaler
man en daler – og det dækker alt også
benzinen. Finn tilføjer, at kilometerpri-
sen er foreløbig. »Vi regner med at
komme ned på én krone per kørt kilo-
meter«, siger han.

DELEBIL I SONNESGÅRDEN
VIL DU VÆRE MED TIL AT DELE EN BIL?

AFDELINGERNEd

d

AFDELINGERNEd

d
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22 - Sonnesgården22 - Sonnesgården

af Bent Jensen

Vi startede fra Sonnesgade kl. 7.30 og
kørte til Viborg, hvor fik gjorde holdt
og drak vores medbragte kaffe, og fik
en basse. Derefter skulle vi have besøgt
Vestervig Kirke; men der var orgelund-
ervisning, så det var ikke lige noget for
os. Så vi kørte lidt længere nordpå,
hvor vi så besøgte Danmarks mindste

landsbykirke. Derefter bliver det virke-
lig interessant, for da vi skal køre der-
fra, vil vores bus pludselig ikke køre
mere. Det skal siges, at det er en bus,
vi har lejet, så vi havde vores egen
chauffør med. Han måtte havde fat i
udlejningsfirmaet for at høre, hvad vi
skulle gøre. Der gik vel en halv times

tid, inden bussen endelig besindede
sig til at køre igen. Problemet var, at
den ikke ville skifte gear; men endelig
langt om længe fik vi den igang. 
Vi kørte så mod restaurant Købmands-
gården ved Limfjordscentret, hvor vi
skulle spise middag; men vi havde vel
ikke kørt mere en tyve minutter, så vil-

le bussen midt på en bakke pludselig
kun køre i bakgear, så vi måtte igen
havde fat i firmaet, hvor vi havde lejet
bussen. Det resulterede i, at vi måtte
havde fat i turistbureauet i Thy for at
hjælpe os videre på vores tur. Så ville
firmaet, som vi havde lejet bussen af,
sende en anden til at transportere os
hjem i.
Den bus fra Thy, som skulle køre os
videre på vores tur, kom allerede efter
en halv times tid. Det må man sige er
ret hurtigt; men vores beboere, som
var med tog det med godt humør; der
var ingen panik eller andre problemer.
De kunne så få sig et lille strækken-
ben eller en øl/vand og en osepind,
hvis man ønskede det. Da vi så kom-
mer frem til Købmandsgården, venter
der os et dejlig måltid mad og vi var
godt sultne, for vi var efterhånden ble-

vet halvanden time forsinket. Vi fik
noget dejlig biksemad med spejlæg og
rødbeder samt brød, og det var en god
biksemad med masser af kød i.
Mens vi spiste, skulle vores nye chauf-
før hjem og skifte bus. Så det var num-
mer tre bus, vi fortsatte i. Derefter var
vi på Thyholms egnsmuseum, hvor vi
blev vist rundt – et ret interessant lille
museum.

Fra museet kører vi videre til Borbjerg
mølle, hvor vi skulle drikke eftermid-
dagskaffe med hjemmebagt kringle.
Derefter gik turen hjem til Sonnes-
gade,og her bliver vi så hentet i en
anden bus fra udlejningsselskabet.
Man må sige, at det vist er første gang,
at noget har skiftet bus 4 gange på en
udflugt. Det var en udflugt med for-
hindringer; men vores humør var i top

trods de forhindringer undervejs. Der
skal mere til at slå de ældre ud. Så vi
kom hjem med halvanden times for-
sinkelse, og vi var godt trætte da vi
endelig nåede hjem.

Vi har også haft afslutning med vores
søndagscafé for denne sæsson, hvor
der var underholding. Der kom en
dame og sang for beboerne, og det var
de glade for, så caféen starter op igen
til efteråret. Det er sådan, at det kun er
den sidste søndag i måneden, at der er
mulighed for at få snakket sammen
over en kop kaffe; men beboerne hyg-
ger sig og har det sjovt.

Næste arrangement bliver vores Sankt
Hans fest; men mere om den senere.

PENSIONISTKLUB PÅ TUR
TORSDAG DEN 19. MAJ VAR SONNESGÅRDENS PENSIONISTER 

PÅ UDFLUGT I DET NORDJYSKE LANDSKAB

tekst og foto: Hans Grundsøe

Så snart forårssolen kommer på him-
len, og det blir attraktivt for folk og fæ
at opholde sig udendørs  –  ja så er
petanque-folket på plads på deres
baner.
På en af de første lune sommeraftener
besøgte Skræppebladets fotograf pe-
tanque-klubben Hasselgrisen i afdel-

ingerne i Hasselager. Spillerne
afholdt en miniturnering på de
tre baner  – og adskillige gange
måtte målebåndet tages i brug
for at afgøre, hvilken kugle der
lå nærmest grisen.
En rigtig hyggelig aften på grus-
banerne.

HASSSELGRISEN
HYGGE PÅ PETANQUBANERNE I HASSELAGER



SUNDHEDSHUSET 
GELLERUP BIBLIOTEK

Vi holder sommerferie og har derfor lukket i juli måned.
Vi åbner igen mandag d. 1.august

Med venlig hilsen
Lisbeth

VOKSEN- & PENSIONISTUDFLUGT
TUREN GÅR TIL VARDE OG OMEGN

Brabrand Boligforening’s Fritidsfor-
enings bestyrelse har besluttet, at vores
udflugt skal finde sted 

Onsdag, den 17. august 2005

Vi skal besøge Varde og omegn.

Vi kører hjemmefra kl. ca. 8.00 om
morgenen, og får kaffe og rundstykke
på vejen ned, hvorefter vi besøger
Minibyen i Varde, så er der middag på
hotel Arnbjerg, besøg i Tambourgs
Have, med efterfølgende kaffe på
restaurant Mallehøje. Hjemme igen ca.
kl. 18.00.

Hele turen koster dig kr. 150,00.

Minibyen i Varde:
Miniatureudgave af 1860’ernes Varde.
De mere end 275 huse er korrekt
opført i skala 1:10 efter gamle original-
tegninger og fotografier.

Tambourgs Have
Tambourgs have er resultatet af en
naturelskes lyst til at samle planter fra
hele verden. Et 30.000 m2 stort parkan-
læg, oprindeligt anlagt af nu afdøde
skræddermester Tambourg, En ople-
velse i ro og fred og inspiration til egen
have.

Er det noget for dig, så tag med på
vores udflugt og oplev Varde på en
»anden« måde. Turen er også velegnet
for kørestolsbrugere.

Var det noget for dig/jer, kan der købes
billetter på Boligforeningens kontor fra
den 1. juli til den 5. august, i Boligfor-
eningens åbningstid. (Bemærk, at bo-
ligforeningen har sommerlukket fra 18.
– 29. juli) 

Når du har købt billet og 8 dage før
udflugten, får du direkte besked om,
hvor og hvornår du skal med bussen. 

Med venlig hilsen
BBF 
Inga, formand 

GRATIS COMPUTERUNDERVISNING
HASLE OG GELLERUP BIBLIOTEKER TILBYDER GRATIS COMPUTER-UNDERVISNING FOR ALLE

Ønsker du gratis Computer-undervis-
ning, så henvend dig enten på Hasle
eller Gellerup Bibliotek ved skranken
og bed om skemaet til »Gratis Com-
puter-undervisning«, så skal du blandt
andet oplyse navn, adresse, telefon-
nummer samt på hvilket tidspunkter
du kan. Så kontakter vi dig.

Computer-undervisningen kan blandt
andet omhandle: 
Grundlæggende viden om hvad en
computer er, og hvad den kan bruges
til. Tekstbehandling, Multimedier, In-
ternet og dets muligheder: Informati-
onssøgning Netbank, E-mail og meget
mere.

For yderligere information kontakt Ne-
mat Houshmand: naf@aakb.bib.dk eller
se: www.it-guideforeningen.dk

Med venlig hilsen
Gratis IT for alle

AKTIVITETERg

g

AKTIVITETERg

g
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EXPRESS YOURSELF!
DIN MENING TÆLLER!!

Er du mellem 14-18 år?
Er du nysgerrig?
Kan du lide at udtrykke dig?

Så tilmeld dig »Express Yourself« på
Gellerup Bibliotek.
»Express Yourself« er mandag til fredag
i uge 30 og 31 (25.7 til 5.8) kl. 11-13.
Point of View, Ungdomsskolen og Gel-
lerup bibliotek har sammen arrangeret
»Express Yourself«, en work shop hvor
du kan lære at udtrykke dig enten via
billeder eller artikler. Mange tror, man
skal have mindst 10 i retstavning for at
kunne blive journalist – men det passer
altså ikke! Det vigtigste er, at man er
nysgerrig og gerne vil fortælle andre
gode historier enten via billeder eller
tekst.
Point of View er et blad der gerne vil
være talerør for unge i Århus Vest. Vi
vil gerne vise, hvor sjovt det er at være
med på bladet som journalist eller
fotograf. 
Ungdomsskolen starter et journalist-
hold til september, og »Express Your-
self« er en introduktion hertil. 
Gellerup bibliotek er stedet, hvor jeres
resultater vil blive vist frem, og hvor I
mødes for at lære om følgende:
- Hvordan finder man overhovedet en god

historie?
- Hvordan skal man opføre sig som 

journalist eller fotograf?
- Hvordan laver man en god artikel?
- Hvordan tager man et fedt billede?
- Hvordan laves layout?

Hver dag vil der være ca. en halv times
oplæg om et emne, og derefter skal I
arbejde på jeres artikler eller billeder. I
vil sammen lave en vægavis, og artik-
lernes temaer kunne være interviews
med din sportshelt i Århus, dine fri-
tidsaktiviteter, quizzer, vittigheder,
mode, kæledyr, madanmeldelser osv. 
Har du selv nogen gode ideer?
Om fredagen vil jeres vægavis blive
hængt op på Gellerup bibliotek. Til-

melding skal ske til Gellerup Bibliotek,
Gudrunsvej 78, på tlf. 8940 9640, 
eller email til lhh@bib.aarhus.dk senest
fredag den 22/7-2005.

Vi glæder os til at se jer!!

Med venlig hilsen
Point of View, 

Gellerup Bibliotek og Ungdomsskolen

MARKEDSDAG VED BRUGSEN I HOLMSTRUP
BØRNE- OG VOKSENMARKEDSDAG I HOLMSTRUP FREDAG 5/8 KL. 14-17.

Traditionen tro afholder butiksrådet
ved Brugsen i Holmstrup et marked for
børn og voksne foran Brugsen.
Børnene kan sælge og bytte legetøj
samt meget andet.

For de voksne er der loppemarked.
Tilmelding for handlende er nødven-
dig.

Yderligere oplysninger
Lars Eg

Lars.eg@tdspace.dk
Tlf. 86245161.

Tilmelding til 
voksen/pensionistudflugt
til Varde:

navn:_______________________
____________________________

adresse:_____________________
____________________________

antal personer:_______

antal kørestole:_______

! ! !



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 august 2005

Mandag 15 Kalkunschnitzel
Tirsdag 16 Svensk pølseret
Onsdag 17 Dansk bøf m/løg
Torsdag 18 Ugens fiskeret
Fredag 19 Ungarsk gullash

Mandag 22 Stegt kylling
Tirsdag 23 Sammenkogt ret m/ris
Onsdag 24 Oksekød i sur/sød sovs
Torsdag 25 Karbonade m/gemüse
Fredag 26 Boller i karry

Mandag 29 Forloren hare
Tirsdag 30 Medister
Onsdag 31 Gammeldaws oksesteg

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

Go’ sommer!

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

CAFÉ VITA
Tlf. 86 25 95 99

JULI Menu 2005:

Mandag den 4. juli, kl. 17.00:
Ribbenssteg m. hvide/brune kartofler & rødkål

Mandag den 11. juli, kl. 17.00:
Gullash med kartoffelmos

Mandag den 18. juli, kl. 17.00:
Kalkunschnitzel m. ovnstegte kartofler

Mandag den 25. juli:
F E R I E L U K K E T

AUGUTST Menu 2005:

Mandag den 1. August:
F E R I E L U K K E T

Mandag den 8. august, kl. 17.00:
Lasagne med salat & brød

Mandag den 15. august, kl. 17.00:
Karbonader m. kartofler & grøntsager

Mandag den 22. august, kl. 17.00:
Kalkungryde m. ris & kartofler

Mandag den 29. August, kl. 17.00:
Hamburgerryg m. kartofler & grøntsager

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

Ret til ændringer forbeholdes.
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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 11. august kl. 19

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i juni var

»VINKER«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

KATRINE DOTHKJÆR
Gudrunsvej 6, st. th

8220 Brabrand

JASMIN EL-CHIRI
Bentesvej 65, 2. tv

8220 Brabrand

NESMA HAMAD
Janesvej 11, 3. lejl 02

8220 Brabrand

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

børnesidez

z

Hvilke lande rejser børnene
til i sommerferien?

Byt om på bogstaverne og
find ud af det!



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, tlf. 86 12 24 55

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, 17 & 22:

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

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen

Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Afdeling 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19:
Bjarne Gaur

Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Afdeling 7, 15, 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 juli
Mandag 25. 11.00: »Express Yourself« Gellerup Bibliotek side  50

Aktiviteter i august
Fredag 5. 14.00: Markedsdag i Holmstrup side  51
Onsdag 17. 08.00: Voksen & Pensionistudflugt til Varde og omegn side  51
Søndag 17. 14.00: Sommerfest Gellerupparken side  46
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