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Overskriften leder tanken hen på Lars Olsens debatbog af
samme navn, som jeg anmeldte i Skræppebladets maj-
nummer i år. Og det var også meningen.

I Kristeligt Dagblad onsdag den 17. august læste jeg om, at poli-
tikerne på Christiansborg overvejer, hvorledes problemer med
ghettoisering kan løses. Man er ikke interesseret i, at Danmark

overalt skal blive opdelt i rige og fattige kvarterer, og man over-
vejer, hvordan man kan gøre de almene boliger mere attraktive for
blandt andet socialt stærke og de rige, og hvordan man kan give
de fattigere og de socialt svagere bedre muligheder for at købe hus
eller på anden måde bo i de traditionelle velhaverkvarterer.

Preben Brandt fra Rådet for Socialt Udsatte tror ifølge artiklen
ikke på, »at der er politisk vilje til at hjælpe de mere svage
personer ind i de mere velfungerende boligkvarterer«, og

han foreslår i stedet, at man skal se på, hvordan man kan sikre en
mere ligelig fordeling af stærke og svage i de almene boliger.

I Folketinget havde SF foreslået et statsligt tilskud til første-
gangskøbere, og den radikale boligordfører nævnte beskatning
af gevinsten ved boligsalg som en mulighed. Begge forslag fik

kun kort levetid; men uanset om man er uenig med de to, er det
meget vigtigt at tage diskussionen omkring skævdelingen af
samfundet op. Der er ingen af os, der har glæde af, at der skabes
ghettoer – og det uanset om de er befolket med lutter rige eller
lutter fattige.

Jeg vil derfor opfordre alle beboere i såvel de almene som priva-
te boliger til offentligt at diskutere, hvordan disse problemer
kan løses.

Personligt tror jeg bedst på guleroden frem for pisken – en
beskatning ved salg af boliger, tror jeg, har den modsatte
effekt: Boligejerne vil passe bedre på at blive boende for ikke

at blive beskattet. Og jeg tror, at det er tvivlsomt, om det vil få pri-
serne til at falde, så folk med lavere indkomst har råd til at købe.

Mere attraktive almene boliger, både med hensyn til prak-
tiske fordele ved boligen i form af fælles goder og for
eksempel viceværtsydelserne og en lavere husleje, der

burde kunne opnås, hvis de dyre lån fra mange af de almene boli-
gers opførelse kunne konverteres til lavtforrentede lån, vil være
aspekter, der kan gøre det mere attraktivt for folk at flytte til de
almene boliger. Men i følge foreningsbestyrelsesmedlem Morten
Fich kan dette kun lade sig gøre efter initiativ fra socialministeren,
der dog endnu ikke har villet kommentere problemstillingen. Jeg
har forespurgt og venter spændt på svar.

Husk! Brug din stemme på efterårets afdelingsmøder,
præg debatten og vær med til  at gøre din afdeling

attraktiv  og behagelig at bo i.
Med ønsket om et godt efterår,

Sebastian
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der som en mand midt i 50’erne, måtte
det være noget spirituelt.

Rester af maling 
Nogle af hans billeder er rene fabule-
ringer. Han synes godt om dem. »I ste-
det for at lade malingen blive på palet-
ten har jeg klasket den på uden
omtanke; men det er blevet kønt alli-
gevel«, siger han og fremhæver en kol-
lage, der er blevet bemalet på den
måde.

Formidling  
Peter har boet 26 år i Brabrand Bolig-
forening heraf de sidste 19 år i Holm-
strup; men flytter nu til Brundby på
Samsø. I Holmstrup har han udstillet
sammen med Børge Flyvholm og Heidi
Erichson. »Vi holdt  påskeudstilling
fem år i træk fra 1996 til 2000, så smul-
drede initiativet«, fortæller han og
fortsætter: »Det var synd, for vi var ved
at blive kendt som en påskeudstilling«.
Han har også to gange udstillet på
Lading Påskeudstilling og en gang på
Galleri Thur. »Der var god respons, og
det var en stor kunstnerisk succes«,
konstaterer han. Sporvejsbillederne
har der været størst interesse for.
For ham er kunst mindst lige så vigtigt
som alt andet. »Elever har nemmere
ved at lære matematik og praktiske

fag, når de også har musiske fag«,
fastslår han og siger også: »Jo bedre
man kan danse, jo bedre kan man gå i
takt med andre«.

Fremtiden  
Peter er fuldt ud klar over, at opbrud-
det og flytningen til Samsø vil betyde
store ændringer. »Det bliver noget nyt
ikke at skulle bo i beton, men mursten.
Her vil blive meget ensomt; men så
kan jeg koncentrere mig om min
kunst, og det vil jo så blive mit livs sid-

ste fase«, siger han og fabulerer videre
om, hvad han vil kaste sig over. »De
østerlandske billeder, jeg laver under
flytteforberedelserne er et mellemsta-
dium. Jeg ved ikke, hvad det bliver til
på Samsø; men lader intuitionen råde.
Det er sjovt med en overgangsstil, og
at tingene ligesom et urværk har faldet
sig sådan for mig«. Efter nogen tøven
slutter han: »Jeg vil ikke stoppe helt og
særdeles med sporvejsmotiverne. De
må gerne være der, men der er andet,
som skal prøves af.«

STOR TRAFIKDAG I GELLERUP 
I SEPTEMBER SKAL BORGERNE I GELLERUP SNAKKE TRAFIKSIKKERHED 

OG LÆRE OM DET NYE KLIPPEKORTSYSTEM 

af Helle Hansen

Lørdag den 24. september bliver der
holdt Trafikdag på P-pladsen foran
Bazar Vest. Her vil der blive opstillet
forskellige demonstrationsdele, som
skal være med til at gøre folk opmærk-
somme på,  hvor vigtigt det er at køre
ordentligt i trafikken og huske at bruge
sele.
Samme eftermiddag vil der også blive
holdt en debatmøde i Beboerhuset
Laden, hvor man blandt andet skal
drøfte det nye trafikklippekort, der
kommer til at betyde, at man mister sit
kørekort efter to eller tre trafikforseel-

ser, afhængigt af hvor længe man har
haft kørekort. Det kan blandt andet
være at køre uden sikkerhedssele, køre
for stærkt eller at drøne over for rødt
lys.

Lokale trafiknetværk
Trafikdagen er et initiativ, som er ble-
vet taget af amtets Trafiksikkerhedsud-
valg, der har som overordnet mål at
reducere antallet af dræbte og tilskade-
komne i trafikken. 
I samarbejde med Folkeinformation,
der holder til på Gellerup Bibliotek, har

der i løbet af eftersommeren været
holdt et par planlægningsmøder, hvor
en lang række lokale aktører har del-
taget; blandt andet Gellerup Bibliotek,
Naboskaberne, Ungdomsskolen, Gel-
lerup Fællesråd og afdelingsbestyrel-
serne i Gellerup og Toveshøj.
Et af målene med trafikdagen er også
at få startet en form for forældrenet-
værk i lokalområdet, som kan være
med til at fortsætte med at sætte fokus
på vigtigheden af at skabe sikkerhed i
trafikken.
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SPORVEJE KAN OGSÅ VÆRE SPIRITUELLE
SNAK MED PETER GRAVERSEN, INDEN HAN FLYTTER TIL SAMSØ

af Jens Skriver

foto: Lars Eg

Straks man træder ind i Peter Gra-
versens lille to-værelses lejlighed, der
er udsmykket med egne kunstværker,
er der to ting, som falder i øjnene: In-
teresse for sporveje og det spirituelle.

Sporvejsmotiver 
Den næsten 59-årige kunstner er født
og opvokset i Varde, men han havde
en mormor, der boede på Nørrebro i
København. Her opholdt han sig i lan-
ge perioder og lærte i modsætning til
sine skolekammerater København
godt at kende. Det var her fascinatio-
nen af sporvogne og sporveje opstod.
Mormoderen forstod hans forskertrang
og forærede ham et abonnementskort
til sporvejene. Sporvejsmotiverne
brændte sig fast i barndommen, og
Peter begyndte at udtrykke dem. Han
startede med at male sporvejsmotiver
med oliekridt, og for en halv snes år

siden begyndte han med at male olie-
malerier. Sporvejsbillederne, der for de
flestes vedkommende er meget reali-
stiske, har hans barndomserindringer
som forlæg.

Østerlandsk mentalitet 
og spiritualisme
Interesse for østerlandsk religion og
billeder med spirituelle motiver præger
imidlertid også Peters lejlighed. Her er
buddhafigurer og indiske gudestatuer.
Her er også et slagtøj, som han mest
bruger meditativt. »Det kan bringe folk
i en tilstand«, siger han. Han anskuer
det religiøse ud fra en teosofisk
betragtning, hvor der skeles til øster-
landsk religion samtidig med, at man
er åben for alle religioner. For nogle år
siden var han i Thailand, hvor han
hentede mange indtryk. De mystiske
sider har han udtrykt i billeder, der

gengiver sjælelige oplevelser. Herved
kommer både underbevidstheden og
overbevidstheden frem. Over for hin-
anden hænger to billeder, der hedder
henholdsvis lysmanden og mørke-
manden. »Lysmanden« kunne lede
tanken hen på et alter, og han befinder
sig i en mørk verden; mens mørke-
manden er i en lys, og holder på en
skydedør. »Jeg har mødt andre, der
kender begreberne«, fortæller Peter.
Han maler nu østerlandske motiver,
der dels grunder i fantasi dels i hans
erindringer fra Thailand. På et tids-
punkt forsøgte han at skrue ned for
sporvejene og satse på det spirituelle
med den tanke virkelig at prostituere
sig selv; men så fik han den forløsende
tanke, at når en lille dreng i sin tid
havde holdt så meget af noget, at han
var i stand til at gengive det i sine bille-



AGF svømning tilbyder undervisning i Gellerupbadet

Børnehold for begyndere og viderekomne, hold for overvægtige, undervisning for voksne, 
aqua-aerobic og nu også babysvømning.

Se alt om holdene på: http://www.agf.dk/cms/docs/Indhold/default.asp?id=422

Så er du her igen, jeg har tit set dig i gaden. 
Du er der bare, kun få ænser dig et blik.  
Ofte trædes du på, men i trods rejser du dig igen. 
Mange grupper har jaget dig,  
de har sågar forsøgt at slå dig ihjel. 

Du blev brændt, alligevel kom du igen,
var der bare, noget af dig levede videre. 

Jo… Du var sej. Nu kommer du mange steder i gaden, 
og som før prøver de at fjerne dig
Men dine rødder er dybt forankret i gadens asfalt og 
beton, og du vil være her længe…

Tegning og digt: Jan Plambeck Berthelsen
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GELLERUP BADET ÅBNER IGEN
GENÅBNER MED ET NYT MINIBASSIN OG EN SAUNA PÅ KANTEN; 

MEN DESVÆRRE IKKE MED SPRINGBASSIN

af Knud Jørgensen, AGF smømmeafdeling

Lidt forsinket efter den store renove-
ring af Gellerup Badet åbner svømme-
hallen igen mandag den 12. septem-
ber. 
Der er frisket op med maling og min-
dre synligt med nyt filteranlæg, og så
er det lille soppebassin bygget helt om,
således at det nu kan anvendes til
babysvømning.

Springbassinet lukket af
Det er den positive del. På den negati-
ve side står, at springbassinet ikke er
kommet med, pengene rakte desværre
ikke så langt. Der vil være spærret af til
dette bassin, således at ingen falder
ned i det tomme hul, og skulle midler-

ne senere komme frem, så kan bassi-
net igen inddrages i badet.

AGF Svømning 
med mange tilbud
AGF svømmeafdeling fortsætter med
sine svømmehold, der yderligere bliver
udbygget. Dette sidste gælder desværre
ikke for udspring på grund af manglen
af dette bassin. Der bliver hold for både
begyndere og viderekomne og dette
både for børn og voksne. 
Der bliver specialhold for børn med
vægtproblemer, hold med tilbud om
aqua aerobic, og vi er på om onsdagen,
der fortsat er kvindedag i badet.
Der kommer også hold med konkur-
rencesvømning, som vil få tilført svøm-

mere fra vore øvrige hold i byen. Alt
om disse hold vil man kunne finde på
AGFs hjemmeside www.agf.dk under
svømning og her Gellerup Badet.

Klubfaciliteter for svømmerne
Som noget nyt kommer der nu nogle
klubfaciliteter i badet, således at vi kan
satse på at få et egentlig klubliv op at
stå, noget vi skal have involveret alle
vore medlemmer i. Der skulle gerne
blive mange ting at være fælles om.
Vi glæder os meget til for alvor at få
rigtig gang i svømmesporten i Vestby-
en. Vi har mange flere gode idéer, vi
skal blot have endnu flere at dele dem
med. 

På gensyn i Gellerup Badet.

FORSYN OG SYN AF LEJEMÅL
HJÆLP AT HENTE FØR DET ENDELIGE SYN AF ET FRAFLYTTET LEJEMÅL

Af Sebastian Adorján Dyhr

Når et lejemål i Brabrand Boligforening
bliver sagt op til administrationen, til-
bydes beboeren et forsyn. Det er der
ikke noget religiøst i; men det er et til-
bud om, at afdelingens varmemester
kommer ud til beboeren og sammen
med denne gennemgår, hvad af leje-
målet der med fordel kan gøres i stand
inden udflytning.

Normalbidraget
Da vi i foråret sagde vores lejlighed i
Gellerupparken op, fik vi kort derefter
besøg af Youssef, der kunne fortælle
os, at da vi havde boet i vores lejlighed
i 82 måneder fra ind- til udflytning,
hæftede vi for 82% af normalbidraget.
Sådan fungerer det i Gellerup og de
andre afdelinger, hvor man ikke har
vedligeholdelseskonto; men skal afle-
vere og modtage en nymalet lejlighed.

Afleverer man den ikke nymalet, skal
man betale for, at den bliver det, dog
med fradag på 1% af udgiften per
måned, man har boet i lejligheden. I
afdelinger med vedligeholdelseskonto
overtager man jo enten penge på den
til vedligeholdelse eller et nymalet leje-
mål. Men derfor kan et forsyn nu være
praktisk alligevel, for man kan dér få at
vide, hvor man specielt skal være
opmærksom med rengøring, eller hvor
man måske har misligholdt noget.

Forsyn
Yossef kunne fortælle os, at vi ikke
behøvede at male hverken paneler,

vægge eller lofter, fordi det ikke ville
kunne svare sig for os økonomisk; men
vi skulle naturligvis gøre rent efter os,
da det ikke hører ind under vedlige-
holdelsen. Er der nogen ting, som er
blevet ødelagt, medens man har boet i
lejligheden, kan varmemesteren ved
forsynet fortælle, hvad man kommer til
at betale for det. Og i forbindelse med
rengøringen af lejligheden fik vi gode
råd til, hvordan vi lettest kunne afkalke
badeværelser.

Synet
Da vi havde tømt lejligheden og gjort
den ren, kom Ayhan for at foretage det
endelige syn. Han gennemgik lejlighe-
den for at se, at den var i orden, at vi
ikke havde ødelagt noget, og at den
var gjort ordentligt ren. Han bemærke-
de et hul i en dør, som skyldtes en

knagerække; men
da han af syns-
rapporten fra
vores indflytning
kunne se, at det
hul allerede hav-
de været der den-
gang, og døren
ikke var blevet
skiftet i den for-
bindelse, skulle vi
ikke betale for
den.

Rengøringen
halter tit

I forbindelse med syn er der typisk
problemer med standarden for ren-
gøring. Her oplever mange, at de skul-
le have afkalket badeværelser bedre og
måske også generelt have gjort grundi-
gere rent. Det er ikke det mest interes-
sante at gøre, når man er ved at flytte
ud af sin bolig; men det kan godt beta-
le sig at gøre, for ellers skal man betale
den standardpris, der gælder for afde-
lingen. Er man så uheldig, at man flyt-
ter i egen bolig fra et lejemål, kommer
man nemt til at gøre rent både i det,
man flytter fra, og det, man flytter til.
På det punkt er det meget bedre at
flytte fra ejer- til lejebolig.

Et andet sted, der traditionelt koster
penge ved udflytningen, er gulve, der
ikke er blevet vedligeholdt jævnligt,
medens man har boet i sit lejemål. Jeg
har tidligere i en lejlighed i Gellerup
været ude for at skulle betale for afsli-
bning og lakering af gulve, fordi jeg
ikke havde vedligeholdt dem efter for-
skrifterne i den vedligeholdelsesmap-
pe, som jeg fik ved indflytning.

Vedligeholdelse
Det er altså en rigtig god idé at læse og
efterleve de vedligeholdelsesvejled-
ninger, der findes for ens lejemål – dels
er det billigere den dag, man flytter,
dels kommer ens bolig til at være i en
behageligere stand, medens man bor
der. Vedligeholdelsesmappen beskriver
detaljeret, hvorledes gulve, vægge og
lofter med videre skal behandles i det
daglige. Skulle man være i tvivl om
vedligehold, kan man henvende sig til
sin varmemester for at få råd og vejled-
ning.

Forbedringer
Når man bor i en lejebolig tænker man
sig nemt, at man ikke har lov til at lave
om på noget, uden at man skal bringe
lejemålet tilbage til sin oprindelige til-
stand, når man engang flytter; men i
mange tilfælde har man faktisk mulig-
hed for at forbedre sin bolig, uden at
skulle lave det om igen. Et eksempel
kunne være, at man udskiftede plasti-
cdørhåndtag med metalditto. Det er
også i vid udstrækning muligt at
omindrette køkkener med videre; men
der gælder forskellige regler i de for-
skellige afdelinger for, hvad og hvor
meget man må gøre, uden at skulle
retablere det oprindelige ved udflyt-
ning, så det er altid en meget god idé
at konsultere varmemester, inden man
begynder at lave om på tingene i leje-
målet. Og man skal naturligvis altid
overholde bygningsreglementer og
anden lovgivning.
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med samme grundmål for øje: at skabe
kendskab til naturen.

Mennsker skal trives i naturen
Bjarne Golles fortsætter med omtalen
af virket på Naturcentret:
»Som naturvejleder hjælper vi til med
at give gode naturoplevelser, så bor-
gerne kan se, at politikerne forvalter
naturen med henblik på, at give børne-
ne viden om den. Og vi har et
tæt samarbejde med skoler og
institutioner. Når børnene har
oplevet at være i naturen med
den rigdom, den udfolder sig
med, får de noget konkret at
hænge det abstrakte i deres
viden om den op på. Der er
utrolig mange, som tilbringer
hele deres liv i højhuse, bag TV
og computer. De kender kun
naturen periferisk. Derfor er
det så vigtigt at bringe børnene
ud i naturen, så de lærer at
holde af den og passe på den.«
Og Bjarne fortsætter: »Vi arbej-
der efter 2 hovedformål: Det
første formål omhandler Årslev
Engsø, hvor vi fortæller om
udviklingen i naturen. Det
foregår ved offentlige ture, for
eksempel med foreninger, og
der er virkelig run på de guide-
de ture. Vi fokuserer meget på,
hvilke tiltag der gøres for at
udvikle den vilde natur, og på,
at vi mennesker trives bedre
mentalt, når vi kan komme ud
og opleve naturen – lignende
kan opleves ved Lystrup engsø
– Så udgiver vi også en natur-
folder i fin kvalitet, som vejled-
ning og orientering til interes-
serede og med udfyldende
oplysninger om, hvad man kan
se derude Det er for øvrigt sket
nogle gange, at vi har set
fiskeørnen ved Årslev engsø.
For de som har en interesse for
det, lejer vi kanoer ud, og for-
skellige medarbejdere står til
rådighed med vejledning om
forskellige turmuligheder.
Iøvrigt har vi supplerende ind-
lagt forskellige turforslag på
internettet.«
Om formålet med »Sølyst«
uddyber Bjarne: »Det andet for-
mål er med fokus på uddannel-

sesinstitutionerne. Her er vores vigtig-
ste klientel skoleklasserne, som gerne
vil bruge Naturcentret som basis for at
komme ud og lære noget om naturen,
og hvor de kan bruge naturvejlederen
som guide. Det er mest ådalens natur:
Årslev Engsø, Brabrandsøen, Århus Å,
som der er interesse for. Vandhullerne
er et andet undervisningsområde. Her
gør vi meget ud af at lære skoleelever-

ne om det mangfoldige liv, som udfol-
der sig der. Ellers er mit særlige områ-
de fuglene. I vinterperioden er et af
vore største projekter for skolerne fug-
lenes liv på foderbrættene.«

Indianere og de grønne
»Alternerende til vores naturprojekt
fører vi tværfaglig undervisning med
emner som Stenalder og Vikingetid,

begge med relationer til Bra-
brand og Årslev søerne. I det
tværfaglige indgår et tema, vi
har om prærieindianerne.
Du kan lige se toppen af en
indianertipi til højre i vores
have. I det projekt har vi
kontakt til nogle etnografer,
og hvert år i august måned, i
forbindelse med Brabrand
Kulturuge har vi indslag med
indiansk dansefest, såkaldt
»Pow-Wow«,« fortæller Bjar-
ne.

- Er der fri adgang for alle?
»Man får kun adgang efter
forudgående aftale med
Naturcentret, så de. der har
aftale, og er med i vores pro-
jekter, kan få ro til fordybelse
i naturen. Det har vi alle
behov for.«

- Er lokalet, vi sidder i Natur-
centrets undervisningslokale?
Der er jo en del udstoppede
fugle, og på væggene hænger
forskellige skind.
»Nej, Naturcentret er et cen-
ter, som ikke skal forbindes
med en ren naturskole. Det
er også et samlingssted for
alle de grønne organisationer
i Århus. Lokalet her bruges
fortrinsvis til jagttegnsaspir-
anter, så de kan få mulighed
for at være i et spændende
lokale, der er mere end en
skoleklasse. Så bruges det
også af Dansk ornitologisk
og Østjydsk biologisk fore-
ning. De holder deres gene-
ralforsamlinger her.«
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FOLK ER VELKOMNE HER!
SKRÆPPEBLADET HAR BESØGT »SØLYST«

af Peter Kjellerup Hansen

foto: Hans Grundsøe

Følger man Brabrandstien 6 km ud
vestpå fra storbyen Århus mod Årslev
duver vinden sagte et enggræsareal,
som frodigt adskiller den landlig dyr-
kede bevoksning fra den vilde og uple-
jede natur. Med byens højhuse og tår-
ne i svag baggrund toner et fred-
spræget panorama over Brabrand sø
sig frem under solen, neddæmpet i lys-
styrke af spredte, fladtrykte sommer-
skyer. En lisens stilhed omfavner hel-
heden, kun afbrudt med spredte mel-
lemrum af udefinerbare fuglelyde. Er
det mon rørhøns eller er det blishøns i
skjult tilværelse i rørskovens jungle?
Jo, over søen svæver i elegant glide-
flugt en fiskeørn, andægtigt spejlende
sig i den blanke vandflade, mens den
skarpt spejder sin føde.
Det er her – fra Brabrandstien, ad en
vinkelgående gangsti fra søen op i ter-
rænet og godt skjult bag et højt fugle-
tårn til vue over naturen – vi finder
Århus Kommunes videns-oplevelses-
og Naturcenter »Sølyst«. Det tredie af
sin slags i Århus.

Sådan startede det
I Skræppebladet har vi bedt de ansatte,
en biolog, en naturvejleder og en
håndværker med daglig tilknytning til
»Sølyst«, fortælle om aktivitetens hi-
storie, formål og indholdsvirke.

»Sølyst er opdelt i 3 hovedområder,
»Naturcenter Sølyst«, »Natursamarbej-
de« og »Job i 2-eren«, alle individuelle
og skarpt adskilte med hver deres ho-
vedopgave. I hovedbygningen, som er
en gul tre-længet tofags bygning hold-
er lederen for Naturcentret til. Han er
biolog og hedder Bjarne Golles. Hans
opgave er at formidle viden og forestå
arrangementer til oplevelsesbesøg for
udefrakommende.
Inde i Naturcentrets store lokale for-
tæller Bjarne Golles indledningsvis om
stedets historie: 
Tidligere – tilbage i 1960’erne – funge-
rede stedet som en slags refugium for
daværende chefredaktør for Århus
Stiftstidende, Erik Schmidt. Så var det
en kort overgang et kollektiv, hvor det
blev kraftigt misligholdt, indtil råd-

manden i Århus Kommunes 2. magi-
stratafdeling Bjarne Ørum på foranled-
ning af flere skolers henvendelser
omkring problemer med at give elever-
ne mulighed for naturoplevelser fik
igangsat de første tiltag til et rent Na-
turcenter, og det med Statens medvirk-
en. Den havde nemlig overtaget »Sø-
lyst« efter kollektivet, og efter hen-
vendelse til Christiansborg om planer-
ne for et Naturcenter indvilligede da-
værende miljøminister Kristian Krist-
ensen i at være garant for økonomien
til dets virkeliggørelse. På landsplan
bevirkede det, at der nu blev åbnet
mulighed for skoleelever rundt
omkring, så de kunne opleve naturen,
som de aldrig havde oplevet den i
deres storbyverden, 
I 1986 var Naturcenter »Sølyst« blevet
virkelighed, og den første naturvejle-
der, Torben Bøgeskov blev ansat. Han
var leder af aktiviteten til 1992, og da
han rejste havde idéen grebet om sig. I
løbet af 1986-1990 kom to nye natur-
centre i Århus til, Naturcenter »Ny
Mølle« i Århus Nord og Naturcenter
»Ørnereden« i Højbjerg, og i efterføl-
gende år delte Naturcenter »Sølyst« sig
op med »Natursamarbejde« og »Job i
2-eren« til nu at være en enhed i tre af
hinanden uafhængige sektioner, dog

Leder af Naturcentret  - biolog Bjarne Golles



- Er der ingen problemer med at styre de
mange forskellige grupper besøgende?
»De enkelte, som kommer på lynvisit,
og som regner med, de kan få en mas-
se oplevelser kvit og frit, er ressource-
krævende. Der går det let i kaos, hvis
ikke deres besøg er organiseret, – »gui-
det«. For eksempel kan et endagshold,
som ikke har noget egentlig mål med
deres besøg fylde mere i landskabet,
end en større gruppe børn, som har

planlagt, hvad de skal opleve her over
længere tid.« Og Carsten fortæstter:
»Folk, som kommer forbi for at se og
opleve de mange dyr, vi har, er vel-
komne, forudsat at de holder sig bag
de afmærkede og ude af de aflukkede
områder. Der er ingen undskyldninger
for ikke at gøre det, da der er sat infor-
mationstavler op rundt i området til
hjælp, netop for de gæster, som kom-
mer på et forbipasserende besøg.«

- Hvad bærer jeres økonomi?
»Driftsbudgetet for »Sølyst«s hviler i
stor udstrækning på brugerbetaling.
For natursamarbejdets vedkommende
kommer en væsentlig indtægt fra vores
staldbutik, hvorfra man både kan købe
honning, strøelse og halm. Iøvrigt står
der fyldestgørende oplysninger såvel
om vores staldsalg som om dyrene og
aktiviteterne på vore hjemmeside
www.natursamarbejdet.dk. Der kan
man orientere sig, inden man besøger
os; Det er vores mål, at de som besøger
os, skal forlade os med en dejlig ople-
velse i sig.«

Jobtræning og udslusning
I den modsatte ende – i østfløjen – fin-
der vi den håndvæksmæsige del af

»Sølyst«s aktiviteter »Job i 2-eren«.
Umiddelbart falder det en ind, at det
blot er et navn, som kan pege hen på
en speciel sektion af »Sølyst«. Men det
er ikke så lige til. Navnet relaterer til, at
Århus Kommunes magistrats 2. afde-
ling er gået sammen med magistratens
1. afdeling om jobaktivering for kon-
tanthjælpsmodtagere. Projektlederen,
Steen Christensen, som selv er biolog
af uddannelse, fortæller, hvordan det

hænger sammen:

»Denne form for job-
træning har to hoved-
formål: naturgenopret-
ning/naturpleje og be-
skæftigelse af kontant-
hjælpsmodtagere. I job-
træningen eller aktive-
ringen ligger en afprøv-
ning af den klient, vi
har fået til jobtræning:
Kan han møde til tiden,
kan han samarbejde,
og hvilke evner har
han. Det undersøger vi
altsammen, mens han
arbejder hos os. Hen-

sigten er så, at han skal udsluses til
andet og fast arbejde.
Det kan forklares på den måde. Klien-
ten indsluses fra socialkontoret til os i
»Job i 2-eren«. Her aktiveres han med
henblik på udslusning, som kan være
enten i lønnet job hos private eller løn-
net job hos magistratens 2. afdeling,
for eksempel i parkafdelingen, i tek-
nisk afdeling, veje-og kloaksektionen
med mere.« forklarer Steen.

Skal vise resultater
Peter forklarer metoden nærmere:
»Mens vi undersøger, om han kan
noget, og især om han vil noget, er det
vores opgave at hjælpe ham videre i
systemet. Imens han er her, bliver der
bestilt noget. Han skal hjælpe med
naturgenopretning og naturpleje, re-
staurering og pleje af vandhuller, så de
forbliver åbne. Han skal også arbejde
med pleje af arealerne mellem Bra-
brand sø og Brabrandstien, pleje af
engområderne, lave engindhegninger,
sætte kreaturer på græs, nyskabe na-
turstier og sørge for, at det frie udsyn
over søen bevares uden at komme på
tværs af fredningskendelser. Det arbej-
de skal udføres og vise resultater.
Resultater, der er til at føle på, at blive

stolt over med tanke om, at netop den
indsats, der er gjort for naturen, vil alle
i Århus også få gavn og glæde af. Det
hæver ganske enkelt selvværdet.«

- Hvor mange er I?
»I ledelsen er der 5 med mig. Jeg har
det overordnede ansvar. Så er der 4
fastansatte holdledere, som alle har
forskellig baggrund, og vi har en fast
ansat på flexjob. Han fungerer blandt.
som chauffør,« fortæller Steen og
fortsætter: »I jobaktiveringen har vi
konstant 20 i beskæftigelse, alle med
vidt forskellig baggrund og i aktivering
af en varighed fra et par uger til flere
måneder. De resultater, vi når gennem
vores aktiveringsprogrammer, gør, at vi
alle kan se os selv i øjnene. Det giver
bonus ikke alene til os, men også til
den aktiverede, som er under forsør-
gelse af det offentlige, og så giver det
bonus i kommunekassen. Egentlig er
vi de første, som var på Sølyst, efter det
var blevet Naturcenter. Det er folk fra
»Job i 2-eren«, som restaurerede byg-
ningerne, ordnede gulvene, og sørgede
for restaureringen af det omgivende
areal. I dag går vi til hånde for de to
andre, Naturcentret og Naturplejen.«

Tiden fortæller, at vi skal til at tage
afsked, og med et på gensyn går det i
retning mod søen ad den lille sti, der
forbinder Brabrandstien med »Sølyst«.
Tilbage ved »fugletårnet«, ud mod
søen emmer luften af udefinerlig ro.
Det er for fristende ikke at kravle derop
– og hvilken udsigt! Under os cykler et
par på Brabrandstien, ellers hviler fre-
den andægtigt ud over søen. Et glin-
sende spejl i landskabet, omkranset af
store skove, vidtstrakte enge, marker i
varierede farvenuancer, og den spredte
bevoksning, som adskiller den vilde
natur fra den kultiverede. I det fjerne
høres en kirkeklokkes aftenringning
båret af den kølige brise, næppe hørlig
for den svage kvidder fra engkrattets
fugle. En skærende kontrast til de tavse
kiler af mørkebrune ungmåger, der,
rastløse med taktfaste vingeslag, flyver
over søen ind mod Århus, og videre
med næbspidsen vendt i nordøst.
Lyt – til vindens hvisken, til fuglenes
tisken, vandløbets rislen. – Lyt! – Hør,
naturen kalder.
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- Hvor mange arrangementer har I på
årsbasis?
»Vi har cirka 1400 arrangementer, og
heraf er mellem 200-300 med guiderne
involveret.«
Bjarne Golles er dog trods den positive
interesse for Naturcentret beklemt ved
de nedskæringer, de »grønne vinde« i
Århus er inde i som følge af en vis for-
fordeling mellem Århus og Esbjerg-
København, hvor sidstnævnte synes at
have overtaget, og han slutter vores
samtale med: »Min ambition er, at vi
skal få et tættere samarbejde med sko-
lerne og institutionerne«

Dyrehold og landbrug
I vestfløjen til den gule hovedbygning
holder »Natursamarbejdet«, den 2.
part i »Sølyst«, til. Denne aktivitet er
nok den mest omfattende. Det er den
praktiske del omkring naturudvikling,
vi finder her med have- og markdyrk-
ning, stalddørssalg og et righoldigt
dyrehold. Her hedder lederen Carsten
Drasbæk. Han er naturvejleder, og
forestår et tæt samarbejde med skoler
og institutioner omkring pasning af
dyrehold og dyrkning af planter i stærk
skillelinie fra den vilde natur. 

Natursamarbejdet opstod næsten sam-
tidig med den 3. og sidste, »Job i 2-
eren« og sammen med den, som en
knobskydning på Naturcenter Sølyst.
Uafhængig af de to, »Job i 2-eren« og
Naturcentret som henhører under År-
hus Kommunes magistrats 2. afdeling,
hører Natursamarbejdet under Århus
Kommunes magistrats 1. afdeling,
»Børne- og Unge afdelingen«.

»Vores område«, fortæller Carsten
Drasbæk, »dækker pri-
mært dyrehold og land-
brug, tilføjet »Besøgs-
landbrug« med vægt på
oplevelse. Det er vigtigt
her, at de besøgende
børn lærer at omgås
dyrene, at de lærer, at
de er gæster hos dyre-
ne, og at samværet
foregår på dyrenes præ-
misser. Børnene ophol-
der sig her i dyrenes
hjem, og de skal opføre
sig derefter. Gennem de
aktiviteter, vi så kan til-
byde børnene, får de på
en og samme gang

oplevelser og erfaring, og vi lærer af
det. Der er en løbende sammenhæng i
det.
Særlig de oplevelser, vi har med bør-
nene, de to gange om året, vi afholder
årstidsfest med snobrød og grillstegt
lam.«

Alternative sommerlejr
- Hvilke samfundsgrupper kommer børne-
ne fra?
»De børn, som besøger os repræsenter
forskellige baggrunde, men det er der
ingen problemer i. De af dem, der får
tilbud om et lille stykke jord, hvor de
selv kan dyrke, hvad de har lyst til –
som »landdelsbrugere« – styrer det
fuldstændig selv. Oveni får de så lov at
hjælpe til med fodring og rydning. Et
tilbud om at blive »landdelsbruger«
koster kr. 6000,- årligt«, fortæller Car-
sten, og fortsætter: »Vi har lige haft en
hel børnegruppe fra børnehaven »Vi-
ben« i »Gellerup« i en uge, og større
børn kommer her også som alternativ
tilbud til sommerlejr. Det foregår hele
året. Omgivelserne præsenterer sig jo
med fri natur med mangfoldige mulig-
heder for udfoldelser i nogle spænden-
de, og for mange af børnene uprøvede,
fysiske rammer. Vi har en jævnlig og
konstant besøgsaktivitet fra nærliggen-
de »Sødalskolen« – tidligere »Gelle-
rupskolen« – med specielle sproggrup-
per, og det animerer til via samarbejdet
børnene imellem i de forskellige bør-
nehaveklasser, at de både får lært at så
og høste, før de forlader børnehave-
klassen. Vi har også gæstebesøg af
skoleklasser uden for området. De skal
betale kr. 900,- pr. besøg for at være
med i de aktiviteter, vi har.«

Projektleder Steen Christensen

Leder af »Natursamarbejdet« Carsten Drasbæk



eller kun meget lidt lys, medens Pe-
largonier og Margeritter kræver noget
mere lys. Alle tre typer planter kan
med fordel opbevares i de beholdere,
som de har vokset i henover somme-
ren. Inden hvilepausen renses planter-
ne for gammelt løv med videre og
skæres kraftigt tilbage. 

Stueplanter
Mange har stueplanter på altanen, ter-
rassen eller i haven. Her om efteråret
skal de selvfølgelig indendørs igen.
Men inden de skal tilbage til deres

vante plads, skal man gradvist vænne
dem til de nye vækstforhold.
For her i oktober er der allerede sat
varme på i vores lejligheder og huse,
hvorfor det vil være meget fornuftigt at
give planterne en svalere mellemstati-
on. Det kan for eksempel være et
køligt soveværelse med en lys vindu-
eskarm. De planter, som helst skal
køligt hele vinteren igennem, bør net-
op  placeres her.

KOMETERS KERNE
RUMSONDE AFSLØRER KOMETERS HEMMELIGHED

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

Kometer viser sig jævnligt på himme-
len og er for manges vedkommende
synlige med det blotte øje. Deres baner
er elliptiske. De bevæger sig tæt forbi
Solen og derfra langt ud i rummet
uden for planeternes baner. Berømt er
deres lange haler, der ses bedst i en
håndkikkert, og forrest er kernen. Ker-
nen formodes at bestå af is og sten-
blokke og kan nærmest sammenlignes
med en beskidt snebold. Den er af
største interesse, da må formodes at
være dannet af dybfrosne rester af det
materiale, som Solsystemet blev dan-
net af for 4,6 milliarder år siden. Halen
er blevet dannet, når kometen har
været tæt på solen og delvis er fordam-
pet.

Sammenstød med komet 
Den 4. juli i år indledte NASA en und-
ersøgelse af kernen på kometen Tem-
ple 1. Kernen er faktisk ikke særlig
stor. Den er cirka 15 km lang og 5 km
bred. Undersøgelsen startede med, at
den 372 kg tunge rumsonde Deep
Impact blev bragt i kollision med
kometen med en hastighed på næsten
37.000 km. i timen. Herved blev en
kæmpe sky af støv og gas hvirvlet op. I
første om gang bliver det herved
muligt at vurdere, hvor stort et krater,
der er blevet dannet. Ligesom det er
muligt at observere det frigjorte mate-

riale fra observatorier på jorden. Mate-
riale strømmer stadig ud; men meget
tyder blandt andet på, at det indehol-
der flydende vand. 

Observationer
Nok så vigtige er imidlertid de billeder,
der blev optaget fra selve rumsonden.
90 sekunder før sammenstødet blev

der således taget billeder af kometen
fra kun 30 kilometers afstand. De viser
detaljer helt ned på en størrelse af fire
meter. Selv om sonden gik til grunde
ved sammenstødet, bliver der stadig
taget billeder af kometen fra rummet.
Sonden blev båret frem af en moder-
sonde, der er forsynet med to telesko-

per og et infrarødt kamera, hvormed
der fra en afstand af 8400 km nu opta-
ges billeder af kometen og det materi-
ale, der blev hvirvlet op. Det er således
første gang, det er muligt at studere
sammensætningen af en komet på
nærmere hold.
Jagten efter oplysninger om livets ops-
tåen er herved gået skridt videre.

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14
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Så er vi nået til den sidste måned i
kolonihaven, hvor man har mulighed
for at overnatte og dermed nyde dage-
ne hernede fuldt ud.
Snart begynder vi at pakke ned for at
flytte hjem til vinterboligen. Dog er der
stadig meget arbejde og mange ople-
velser at få, inden vi lukker haven helt
af for den kommende vinter. Blandt
andet skal vi havde gjort vore altankas-
ser og terrasseplanter klar til overvint-
ringen.
Jeg vil starte med at se tilbage på som-
meren og forsøge at gøre en slags sta-
tus
I sidste nummer berettede jeg om den
kølige juni, som gav mange haveejere
store problemer både på friland og i
væksthusene. Juli måned bød i en peri-
ode på et fint sommervejr med masser
af solskin; men med ekstremt høje
temperaturer, når vi ser på det fra en
haveejers synsvinkel. I slutningen af
måneden blev temperaturen mere nor-
mal; men så kom der store mængder
regn, og denne regnperiode fortsatte
ind i begyndelsen af august måned.
Her i kolonihaven Sommerlyst er der
selvfølgelig også ting som ikke rigtig
lykkedes i den forløbne sæson. 

Køkkenhaven
I køkkenhaven drejer det sig om af-
grøderne knoldselleri og blomkål.
Medens de øvrige grøntsager såsom
gulerødder, ærter, rødbeder og de for-
skellige typer salat har givet det for-
ventede udbytte 

Jordbærbedet gav et stort udbytte. 35
pund blev det til. Drueagurkerne, som
blev udplantet på det tidligere kartof-
felareal, er nu ved at være så store, at
de er klar til at blive syltet, således at
de kan indgå i vinterens forråd. 

Drivhuset
I drivhuset er de første tomater høstet,
og skoleagurkerne giver fortsat et godt

udbytte. Citronagurken Crystal Lemon
er også begyndt at give udbytte; men
agurken har ikke nogen rigtig smag og
virker mere som en vandmelon i mini-
format; men den citronlignende agurk
pynter når den ligger på grøntsagsbak-
ken.

Prydhaven
I prydhaven har havens dam tidligere
år voldt mig store problemer med hen-
syn til algedannelser og forurening.
Problemet er nu løst ved hjælp af store
dammuslinger. Disse muslinger renser
hver ca. 200 liter vand i døgnet. For en
investering på 100 kr. kan man nu spa-
reudgifterne til alle de dyre kemikalier,
som findes i handelen.
Muslingerne koster kr. 10 stykket.
Husk muslingerne skal tages op af
dammen inden vinteren.

Overvintring af altan 
og terrasseplanter
Alle, som har blomstrende planter som
hobby, kender problemet, som dukker
op hvert efterår:
Hvordan skal man bedst beskytte og
opbevarer sine planter vinteren over.
De vinterhårdføre som bambus, vin og
rosentræer skal man ikke flytte ind;
men står de i baljer eller potter, skal
man huske, at de er mere udsat for fro-
st, end dem som er frit udplantede.
Derfor skal de stilles på et beskyttet
sted på en tyk flamingoplade (styro-
por), og beholderne bør omvikles med
bobleplast eller styro isoleringstapet.

Husk at vande planterne!

Frostfølsomme planter som Bougain-
villea og agaver skal anbringes køligt
uden at få træk.
Her er det en fordel med lukkede alta-
ner eller udestuer, som kan skygges og
ventileres. En vinteropbevaringsmulig-
hed er også en kølig kælder. Her skal
man dog huske, at der skal være til-
strækkeligt med lys.

Løg og Knolde
Anemoner, Begonier, Canaer og Dah-
liaknolde skal tages op og stilles til
tørring  et par dage i en flamingokasse
foret med avispapir. Herefter renses
knoldene forsigtigt for jord og rodtrev-
ler.
De rensede knolde overvintres bedst i
en kasse med let fugtigt spagnum eller
savsmuld
Temperaturen i opbevaringsrummet
skal være mellem 5°C og 10°C

Flerårige altan- og 
terrasseplanter
Her tænker jeg på Fuchsia, Margeritter
og Pelargonier. For disse planters ved-
kommende er et rum med en tempera-
tur som ovennævnte også velegnet til
overvintring. Fuchsiaen kræver ingen

af Svend Aage Hansen

DIN HAVE I SEPTEMBER
NYT FRA KOLONIHAVEN SOMMERLYST  �

Kometen Temple 1 kunne ses 
i stjernebilledet Jomfruen.



15
SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2005

ikke enig med. Omkring deres opfat-
telse af kristendom relateret til deres
præstegerning er det mærkeligt, hvis
trosbekendelsen er det rene »kling-
klang«. Uden engagement og tro at
tage livtag med det, som betyder noget
for en, så vil det  blive hult, det man
foretager sig.«

Ægteskabet er kendetegnet for
familie
- Ville De sige ja til at vie homoseksuelle?
»Jeg siger nej til at vie homoseksuelle.
Det er ud fra, at jeg opfatter ægteskab-
et, som noget, der er større end kærlig-
hed alene. Det er i sig selv kendetegnet
for familie. Den samme holdning har
jeg til at velsigne to af samme køn.
Gud har skabt mennesker som to køn,

for at de kan forenes og forøges til en
familie.«

Rejser med taknemmelighed
- Efter 26 års virke i Gellerup Kirke, og nu
frem til helt nye udfordringer fra 11. sep-
tember som biskop i en hel ny landsdel, vil
der da ikke blive et tomrum – et afsavn at
drage afsted med?
»Jeg tager herfra glad og taknemmelig
med forventning om nye og store
udfordringer. De tre af vore fire børn er
fløjet fra reden. Den ældste, Jakob er
ingeniør, Lea, vores datter, er teolog,
og Anders læser datalogi. Den yngste,
Kristian, mangler det sidste år i at være
student fra Århus Akademi. Min kone
Susanne har tidligere været leder af en
friskole og Århus Krisecenter, og pt. er

hun amtskonsulent. Det job må hun
naturligvis forlade for at tage med mig
til Lolland-Falster. Jeg rejser herfra
med taknemmelighed over de 26 år.«
Det er en målrettet nyvalgt biskop,
som jeg sidder overfor. Fynbo, født i
Odense. Hvad er det da på Fyn, som
skaber så mange store mennesker, folk
som H. C. Andersen, Carl Nielsen,
brødrene Ørsted, A. P. Møller og nu en
kommende biskop over Lolland Fal-
ster?

Skræppebladet ønsker provst Skovs-
gaard – også tidligere medarbejder på
bladet – en lykkebringende tilværelse i
virket som biskop over Lolland-Fal-
sters stift.

KOMMENTAREN
LEDIGE BOLIGER

af Jens Skriver

Går man ind på www.aarhusbolig.dk
er der for tiden en lang række lejlighe-
der opført som ledige nu. Det drejer
sig for eksempel om en del 1-værelses-
lejligheder i Hammel og Hadsten, en
stor lejlighed på Bentesvej og store lej-
ligheder i Rydevænget. Hvad menes

der med ledige nu? Betyder det, at de
er sagt op, og der ingen ansøgere er til
dem? Betyder det, de står tomme , så
de pågældende afdelinger har tab som
følge af manglende husleje?

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside 

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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DE FREMMEDE HAR VÆRET DEN STORE UDFORDRING
EFTER 26 ÅRS VIRKE VED GELLERUP KIRKE TAKKER PROVST STEEN SKOVSGAARD AF

af Peter Kjellerup Hansen

foto: Hans Grundsøe

Nye udfordringer venter forude for den
snart 53-årige teolog. Nu gælder det
bispesædet over Lolland-Falsters Stift

Den store forandring
Skræppebladet har besøgt provst
Skovsgaard for et afskedsinterview
omkring den trosdifferentielle udvik-
ling i Århus Vestre Provsti og Gellerup
i de seneste årtier.
- Hvordan har den teologiske udvikling i
tro og holdninger i netop det område, De
er provst for, gjort indtryk?
»Det har været en uventet udvikling,
og ingen har vel kunnet forudsige den.
Jeg startede som hjælpepræst under
sognepræst Regin Buus i den helt nye
Gellerup Kirke i 1979, og blev provst
over Århus Vestre Provsti i 1997, og det
har været tydeligt her, at de fremmede
tilflyttere har været den store foran-
dring. For eksempel var der, da jeg blev

ansat 12 konfirmandhold. I dag er der
ét. Dengang fyldte det arbejde, som
foregik i ungdomsklubberne utrolig
meget. Men da FDF og KFUM/K
begyndte at lukke ned, ophørte det
gradvist. Dermed mener jeg ikke, at de
fremmede har givet en dårlig påvirk-
ning. Jeg har forsvaret dem, og bedt de
dengang mange danske beboere i
området om at vise tolerance, blandt
andet gennem mine to bøger: »De
fremmede har I altid hos jer«, og sidst:
»Hvad kan du tilbyde mig som muslim?«.
I begge udtrykker jeg, at de fremmede
er kommet for at blive. Det tror jeg er
helt sikkert.«

Vi skal ikke frygte
- Hvad mener De da om det hærværk,
nogle af dem har rettet mod Gellerup Kir-
ke?

»Vi skal ikke tegne et billede af de
fremmede så rosenrødt, at det bliver
uvirkeligt. Der blev efter Juleaften øvet
hærværk mod Gellerup Kirke sidste år.
Der rettede jeg et vredesudbrud i min
juleprædiken, ikke mod muslimerne,
som måtte antages at være gernings-
mændene; men mod politiet for ikke at
tage sagen alvorligt med hensyn til
efterforskning. Trods det hærværk og
på trods af den utryghed, de fremmede
byder os, skal vi synge lovsang. Vi skal
ikke frygte, men gå fremad uden mis-
mod.«
- Er det også Deres holdning til den terror,
som gør sig gældende ude omkring os?
»Virkeligheden omkring os spidser jo
til på grund af terror, hvilket gør mig
ondt, fordi det også rammer de inte-
grerede muslimer, som gerne vil være
en positiv del af det danske samfund.
Da man ville ansætte en iman på
Nordgårdskolen, var pressen der
straks, og i et interview jeg gav til et
TV-indslag om det, blev det stillet
noget skarpere op, end det egentlig
var, og som jeg havde udtrykt mig.«

Gud er virkelig til
- På det seneste har enkelte præster
udtrykt, at de hverken tror på Gud eller
opstandelsen. Hvordan stiller De dem til
det og til bøn?
»Søren Kirkegaard har udtrykt det
meget tydeligt: »Den rette bedende
kæmper med Gud, og sejrer derved, at
Gud sejrer i ham«. Min opfattelse af
det er, at Gud er virkelig til, og vi må
bede om, at Hans vilje må ske.«
- Kan de præster, som ikke tror, da ikke
have ret, når historien beretter om, hvad
der er blevet begået af uhyrlige grusomhe-
der under dække af ordet »kristendom«, så
som religionskrige, erobringstogter og
etniske forfølgelser og folkedrab?
»Det tror jeg ikke! Meningen med det
kristne budskab er, at vi er forpligtede
til at gribe ind og afværge nød. Jeg tror
på, at engang skal det gode sejre. De
præster, som ikke tror på det, er jeg



Trods massiv fokus på beboersam-
mensætning og nye anvisningsregler
fra både regering og kommune er der
sket en stigning i antallet af indvandre-
re i Gellerupparken, som regnes blandt
regeringens udpegede »ghettoområ-
der«. 

I Gellerupparken var der pr. 1. januar
2005 84,9% indvandrere, hvor tallet for
2004 var på 82,8%. I 1997 var tallet
65%.
På Toveshøj bor der nu 82,3% indvan-
drere. Skovgårdsparken holder sig
mere moderat med 50% indvandrere,
men hvor det i Gellerupparken og på
Toveshøj stort set er hver tredje ind-
vandrer, der er fra Asien heriblandt
statsløse, så er det i Skovgårdsparken
primært indvandrere fra det øvrige
Europa konkret Tyrkiet.

Danmarks Statistik har netop offent-
liggjort nøgletal på boligområder pr.
2005. For Brabrand Boligforening er
der tal for afdelingerne: Gelleruppark-
en, Toveshøj, Skovgårdsparken, Holm-
strup, Odinsgård, Thorsbjerg og Rød-
lundparken. 

Tallene viser, at der er flyttet flere ind-
vandrere ind i Gellerupparken med det
resultat, at andelen er steget med to
procent. 764 er flyttet til, mens 703 er
flyttet fra afdelingen. 461 danskere er
flyttet fra Gellerupparken og kun 336

danskere er flyttet ind. Samme tendens
ses på Toveshøj.

Antallet af indvandrere på Holmstrup
Mark er ikke så markant som for Gel-
lerup. I Holmstrup er 27,5% af beboer-
ne indvandrere. For Odinsgård er det
28,5%. Thorsbjerg: 26,1%. I Rødlund-
parken er tallet 4,5%. 

Halvdelen er børn og unge
Børnetallet for Gellerup har dog ikke
ændret sig siden forrige års nøgletal fra
Danmarks Statistik, men der bor fort-
sat langt flere børn og unge i Gellerup
end i andre dele af Århus. I de to afde-
linger Gellerupparken og Toveshøj er
der 8104 beboere. Heraf er 3359 børn
og unge mellem 0 – 17 år. Det er 41%
af alle beboere i området. 
Tallet for Århus generelt er langt lave-
re. I Århus Kommune er 21% af bor-
gerne under 17 år. 
Tager man de unge mellem 18 til 24 år
med, så er man oppe på, at over halv-
delen af alle beboere i Gellerup er
under 24 år.

Tre ud af fire på overførsel
Det er fortsat et stort antal beboere på
overførselsindkomst, der bor i samtlige
af de afdelinger, der er nøgletal på. I
Gellerupparken er det 69,3% af perso-
nerne over 17 år. På Toveshøj er det
80,6%. I Holmstrup er det 71,3%. I

Rødlundparken 64,1% og Skovgårds-
parken 65%. For alle disse afdelinger
er det altså over halvdelen af alle bebo-
ere over 17 år, der ikke har noget
arbejde. 

Mange enlige på Holmstrup
Mark
Hvor der i Gellerupparken og på To-
veshøj er en stor andel af familier med
børn, så er der i de øvrige afdelinger en
stor overvægt af beboere, der enten
bor alene eller er enlige forsørgere. 
I Holmstrup er 71,4% af husstandene
beboet af enlige. Heraf er over 50%
enlige uden børn. På Odinsgård og i
Rødlundparken er 73,3% enlige og
ligesom Holmstrup er omkring 50%
enlige uden børn. På Thorsbjerg er
69,8% enlige. 
Der er altså på Holmstrup Mark og i
Rødlundparken en meget stor andel af
enlige. Til gengæld er børnetallet i de
her afdelinger ikke lige så stort som i
Gellerupparken og på Toveshøj. Der
bor så flere familier i de to afdelinger. I
Gellerupparken er 28,7% af beboerne
par med børn. For Toveshøj er det
24,4%.

FORENINGENt
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FRAFLYTTERE ROSER BOLIGFORENINGEN
70% VIL GERNE ANBEFALE DEN ALMENE BOLIG TIL ANDRE

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Folk, der flytter fra en boligforening, er
gode ambassadører for den almene
bolig. Undersøgelse viser, at selv om
de flytter, så er de så glade for det at bo
alment, at de gerne vil anbefale det til
andre.

Undersøgelsen er lavet af »sermo ana-
lyse og rådgivning« for de seks bolig-
foreninger i aarhusbolig: Brabrand Bo-
ligforening, Aabyhøj Boligforening,
Boligforeningen Solgaarden, Boligsel-
skabet Præstehaven og Arbejdernes
Andels Boligforening. Fraflytteranaly-
sen, som kom i juli, er baseret på 504
besvarelser fra beboere i aarhusbolig,
som har sagt deres bolig op og flytter. 

Målet med undersøgelsen har været at
spørge, hvorfor folk flytter – og hvad
de flytter til, samt hvor tilfreds eller

utilfreds de er med at bo i en almen
boligforening.

Ambassadører
70% af de spurgte siger, at de gerne vil
anbefale boligforeningen til andre.
37% siger ja helt sikkert og 33% siger
ja sandsynligvis. Til gengæld er der
kun 4,22%, der forlader boligforenin-
gen så utilfredse, at de ikke vil give
boligforeningen et godt ord med på
vejen.
»Det er et meget flot tal, når man tager
i betragtning, at den almene bolig i
denne tid konkurrerer hårdt med den
private bolig. Undersøgelsen her viser,
at vi har et godt »produkt««, siger Tor-
ben Overgaard, direktør i Brabrand
Boligforening.

På spørgsmålet om, hvor tilfreds er du
med boligforeningen, svarer 75%, at de
er tilfreds eller meget tilfreds, og kvali-
teten af boligen får af godt halvdelen
karakteren høj eller meget høj. 

Af de spurgte flytter 45% til en anden
boform end en bolig i en boligforening.
Alligevel er de i undersøgelsen ikke af-
visende overfor, at de senere i livet
vender tilbage til den almene bolig. 

Hvorfor flytter de
Flest flytter fra deres bolig, fordi de har
brug for mere plads, eller de er blevet
flere i husstanden – det er begrundel-
sen hos godt halvdelen af de spurgte.
20% har bare lyst til at bo et andet
sted, og 14% vil gerne have egen have.
Godt 20% har købt hus, hvorimod kun
2,5% har købt ejerlejlighed. 
20% flytter, fordi der er for meget uro,
og 20% synes, det er for dyrt.

Boligen
Mens kvaliteten af boligen alt i alt får
karakteren høj eller meget høj, falder
niveauet en anelse, når spørgsmålet
bliver mere konkret på køkken og bad.
21% finder kvaliteten af køkken og bad
lavt. Dog siger lidt over 25%, at kvali-
teten er høj. 

Service
Samme karakter får personalet i bolig-
foreningerne i aarhusbolig. 66% fandt
den personlige betjening fra kontoret
høj og meget høj. Kun 7% svarede lav.
Samme procentsatser får varmemeste-
ren. 

Fraflytteranalysen fra aarhusbolig kan
ses i sin helhed på Brabrand Boligfore-
nings hjemmeside
www.brabrand-bolig.dk.

FLERE INDVANDRERE I GELLERUP
STIGNING TIL 85 PROCENT – I 1997 VAR TALLET 65 PROCENT

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening



NY TILDELING I AARHUSBOLIG
BEBOERE HAR NU FORTRIN TIL HELE AARHUSBOLIG

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Beboere i aarhusbolig får nu udvidet
deres fortrin til at omfatte hele aarhus-
bolig. Med de nye regler får beboerne
fortrin ikke blot inden for deres egen
forening; men i alle de boligforeninger,
der er med i aarhusbolig.

Det er fortsat indmeldelsesdato, der
tæller – jo lavere nummer jo højere på
ventelisten; men med de nye regler, er
der nu også et ekstra fortrin for dem,
der allerede har en bolig i aarhusbolig.
Rækkefølgen ser sådan ud:

1. Lejere, der afgiver bolig i samme
afdeling, som den ledige bolig ligger i.
2. Lejere, der afgiver bolig inden for
samme boligforening, som den ledige
bolig ligger i.
3. Lejere, der afgiver en bolig inden for
en af boligforeningerne i aarhusbolig.
4. Ikke bolighavende medlemmer af
aarhusbolig.

aarhusbolig omfatter boligforeninger-
ne: Brabrand Boligforening, Boligsel-
skabet Præstehaven, Aabyhøj Boligfor-
ening, Boligforeningen Solgaarden,
Boligselskabet Præstehaven, Boligfore-
ningen Ringgården og Arbejdernes
Andels Boligforening.

25-ÅRSJUBILÆUM
VI SKAL ALLE BARE HAVE DET GODT SIGER 25-ÅRS JUBILAR

Fredag den 19. august 2005 kunne var-
memester Søren Hammel fejre 25-års-
jubilæum i Brabrand Boligforening.
Han startede på gartnerholdet i Geller-
upparken. I 1989 skiftede han til afde-
lingerne Odinsgård og Thorsbjerg,
hvor han blev ansat som gårdmand og
varmemesterafløser. Få år senere over-
tog han her varmemesterposten. I 1998
fik han jobbet som varmemester for de
nye ungdomsboliger på Bronzealder-
vænget, hvor han har taget godt hånd
om de mange studerende fra både ind-
og udland. Det er kontakten til bebo-
erne, der tæller mest for Søren Ham-
mel, og den del af arbejdet, der bare
skal fungere, hvis man vil være en god

varmemester. Som han selv siger:
»Hvis du er en god menneskekender,
kan du pejle dig frem til en god kon-
takt. I bund og grund handler det jo
om, at vi alle bare skal have det godt«.
Søren Hammels positive væsen er
kendt både blandt beboere og kolleger.
Her er ikke plads til sure miner, og
ingen går forgæves, hvis de beder om
hjælp. 

Brabrand Boligforening 
siger til lykke med jubilæet.

FORENINGENt
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NABOSKABERE EVALUERET
STATUS OVER OM INDSATSTERNE LEVER OP TIL FORVENTNINGERNE

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Sammen med 64 andre beboerrådgive-
re landet over er Brabrand Boligfore-
nings Naboskabere blevet evalueret, og
resultatet er nu samlet i en rapport,
som kan ses på hjemmesiden for Kom-
munernes Landsforening www.kl.dk.
Rapporten er lavet af Niras Konsulen-
terne og giver over 66 sider en status
på, hvordan det går med byudvalgsar-
bejdet, og om beboerrådgivernes ind-
sats lever op til forventningerne. Til
rapporten er knyttet en trivselsunder-
søgelse, hvor udvalgte beboere har
deltaget i en spørgeskemaundersøgel-
se.
Rapporten dækker landet generelt, så
det er ikke muligt at pejle sig frem til
indsatsen hos netop Naboskaberne,
men der er en generel sammenfatning:

»Undersøgelsen viser, at der er en
udbredt tilfredshed med at bo i områ-
derne, idet godt otte ud af ti beboere er
tilfredse eller meget tilfredse med at bo
i deres boligområde. Næsten alle ople-
ver, at man hilser på hinanden, og
omkring to tredjedele oplever, at man
interesserer sig for naboen.
Selv om beboerne generelt er glade for
at bo, hvor de bor, peger de på en ræk-
ke problemer og tilsvarende på en
række forslag til indsatser og projekter,
der kan være med til at forbedre trivs-
len i områderne. De centrerer sig om
temaerne: Fysisk nedslidning af udea-
realer og bygninger, integration, utryg-
hed og kriminalitet samt ensomhed.«
Rapporten konkluderer også, at der
blandt beboerrådgivernes samarbejds-
partnere er en udbredt tilfredshed med

samarbejdet og en høj grad af fælles
fodslag. Et af områderne, som i sær
roses, er den netværksskabende og
koordinerende funktion, som beboer-
rådgiverne har. 
Ligesom i Gellerupområdet er der over
hele landet over 60 boligområder, som
har ansat beboerrådgivere, der koordi-
nerer den boligsociale indsats. Projek-
terne drives og udvikles i et fællesskab
mellem boligforening, afdelingen og
kommunen. Driften finansieres af
Landsbyggefonden med 50%. Resten
finansieres i et samarbejde mellem
boligforeningen og kommunen.

NY HJEMMESIDE FOR HASSELAGER
SKOVHØJ NU OGSÅ KLAR TIL SURE OPSTØD ELLER GODE OPLEVELSER

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Afdelingsbestyrelsen i afd. 23 Skovhøj
har lavet sin egen hjemmeside. Bebo-
ertalerøret på internettet er ifølge afde-
lingsbestyrelsen tænkt som »både
opslagstavle, et sted at hente lokale
oplysninger og et talerør, hvor beboere
kan komme med sure opstød, gode
oplevelser, strøtanker eller hvad der er
fantasi til«.
Webmaster er afdelingsbestyrelses-
medlem Lise Vendelboe, der også har
designet hjemmesiden, der findes som
et link under afdelingen på boligfore-
ningens hjemmeside
www.brabrand-bolig.dk.

Designet er efter tilladelse kopieret fra
Brabrand Boligforenings hjemmeside
for at signalere samhørighed. Målet for
Lise Vendelboe har været at designe en
skabelon, som kunne bruges af andre
afdelinger, der kunne ønske sig at få

sin egen hjemmeside. Skabelonen,
som den er nu, er dog ikke tilgængelig
for menigmand, da den kræver, at man
kan håndtere et professionelt webde-
sign-program. I samarbejde med
administrationen er det under overve-
jelse, at tilkoble et vedligeholdelsessy-
stem, som er til at arbejde med for
bestyrelsesmedlemmer, der måske
aldrig før har haft noget med web og
internet at gøre. Der er dog løse ender
omkring de tekniske faciliteter og øko-
nomi, inden en sådan skabelon ville

kunne være et tilbud for andre afdelin-
ger.
På Skovhøjs hjemmeside der er nyt fra
både afdelingsbestyrelsen og det lokale
aktivitetsudvalg. Beboere kan skrive
indlæg og bytte ting på bytteforum.
Der er mødekalender for afdelingen og
muligheden for at beboere kan sende
e-breve til afdelingsbestyrelsen.
Skovhøjs hjemmeside findes på adres-
sen: www.80.80.9.135/bbboskovhoej23
eller via link fra Brabrand Boligfore-
nings hjemmeside wwww.brabrand-
bolig.dk. Link findes under afdelingen.



tioner, hvor der er flere danske børn«,
siger Iman Yacoub. 

Piger med slør
Valg af uddannelse er stort set lige så
blandet hos de unge i Gellerup som
hos unge generelt: lærer, socialrådgi-
ver, pædagog, tandklinikassistent,
social- og sundhedshjælper samt han-
del og kontor. Drengene vælger i høje-
re grad de tekniske fag, mens pigerne
er mere bogligt stærke. Flere af pigerne
bærer slør, og det sætter præg på deres
valg af uddannelse, simpelthen fordi
de er nødt til at vælge en uddannelse,
hvor de efterfølgende kan få et arbejde,
hvor det er tilladt at bære slør.

»Mange piger med slør vælger en
uddannelse, som ikke lever op til deres
ønsker, fordi de ellers ikke vil kunne få
et arbejde«, siger Iman, der selv bærer
slør og finder det trist, at det ikke kun
er ens arbejdsevne, der vurderes; men
også de signaler, som påklædningen
sender.

»De her piger kæmper for at være
anderledes end deres mødre. Kæmper
for at vise, at de er stærke«, siger Iman,
der selv har en 19 årig datter, som har
fået studenterhuen og gerne vil være

lærer. Både Ahmad og Iman har boet i
Gellerupparken gennem mange år og
har et godt kendskab til familierne og
deres børn.

»Jo tættere man kender målgruppen
des bedre resultater. Forældrene ken-
der os, og det giver en tryghed, som er
ret vigtig, når man skal vejlede«, siger
Ahmad. 

42 rollemodeller
En vigtig del af Vejledningscentret er
de frivillige rollemodeller fra området. I
alt består korpset nu af 42 unge med
anden etnisk baggrund end dansk,
som har eller er i gang med uddannel-
se eller har fodfæste på arbejdsmarke-
det. Af professioner her er: jurist, sosu-
assistenter, økonomi på universitet,
pædagog, bioanalytiker, tandklinikas-
sistent, engelsk litteratur på universi-
tet, gymnasium, hf, kosmetolog, tøm-
rer, falck-redder, multimediedesigner,
landbrug, socialrådgiver, kontorassi-
stent og maskintekniker. Korpset yder
ung-til-ung vejledning og har på den-
ne måde inspireret andre unge i Gel-
lerup til at komme i gang. Samtidig
kan de hjælpe unge igennem de pro-
blemer, der måtte opstå, når de er i
gang. 
»Vi havde en pige, som var startet på
sosu-uddannelsen; men som var ved
at falde fra, fordi hendes venner så ned
på det at gøre rent og passe ældre
mennesker. Vi matchede hende med
en anden sosu-assistent, som kunne
fortælle, hvor glad hun var netop for
det arbejde. Nu er pigen færdig med
uddannelsen, har fået arbejde og er
meget meget glad for det«, siger Iman. 

Et andet eksempel
er den unge fyr,
der fik job som
postbud; men som
var ved at falde fra
af frygt for, at han
ikke kunne klare
det. Her fik Vejled-
ningscentret skabt
kontakt til et andet
postbud – også med
f lygtn inge- ind-
vandrer-baggrund,
som kunne hjælpe
sin nye kollega på
vej. 

»De unge her i Gellerup løber ind i
problemer, som danske unge ikke gør i
så høj grad. Flere fortæller, at de ikke
bliver valgt i gruppearbejde, fordi de
danske elever i klassen tvivler på deres
faglige evner. De skal derfor kæmpe
mere. Til gengæld er der også unge fra
Gellerup, som ikke er klar over, at det
altså er krævende at gå på gymnasiet,
og at man skal være klar til at lave lek-

tier 2-3 timer om dagen«‚ siger Ahmed
El Ahmad. 

Forældrekorps
Blandt forældrene i Gellerup er der
også dannet et korps med 28 frivillige,
som er med til at involvere de øvrige
forældre og som fungerer som formid-
lere. Netop for at sikre, at familierne
også derhjemme bakker op om, at bør-
nene skal have en uddannelse. 

Vejledningscentret har netop afsluttet
sin første statusrapport, der fortæller,
at i alt 211 unge har fået vejledning i
de 16 måneder, som projektet har
været i gang. 106 forældre har været i
kontakt med centret. Der har været
holdt informationsmøder for forældre,
hvor deltagelsen har været helt oppe
på 100 deltagere. Et kursus for foræl-
dre havde 20 deltagere. Klassebesøg
har givet centret kontakt til 117 elever i
området.
Og så er der som sagt 42 unge fra Gel-
lerup, som er godt på vej med udan-
nelse og arbejde, og som på frivillig
basis hjælper de andre unge på vej. 

»Det her er første etape af en lang pro-
ces; men vi er godt på vej«, siger
Ahmad. 

Vejledningscentret
Dortesvej 23 st. th. 
tlf. 86 25 61 85
Uddannelsesguider:
Ahmad El Ahmad mobil 28 34 25 48
Iman Yacoub mobil 28 69 81 20
e-postadresse:
vedjledningscenter@hotmail.com 
hjemmeside: www.vcua.dk
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FLERE UNGE I GANG MED UDDANNELSE
SUCCES MED HJÆLP TIL UNGE I GELLERUP

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

68 unge fra Gellerup og Urban-områ-
det er gået i gang med en uddannelse
eller holder fast i det studie eller arbej-
de, som de ellers var i fare for at drop-
pe ud af. Alle har de fået hjælp fra Vej-
ledningscentret i Gellerupparken, som
her lidt over et år efter projektets start
er godt tilfreds med resultaterne.

Æren tilfalder dog ikke Vejlednings-
centret alene. De gode resul-
tater sker også takket være
U U - v e j l e d n i n g e n ,
Arbejdsmarkedsnetværket og
andre forvaltninger; men at
Vejledningscentret i Gellerup
gør en god indsats er der ikke
tvivl om. Centret har her i juli
fået en kvart million fra Inte-
grationsministeriet.

I Gellerup-området er der
færre unge, der går i gang
med en uddannelse og en
højere andel, der falder fra i
forhold til andre dele af
Århus. Antallet af studenter-
huer ligger væsentligt lavere i
Gellerup; men med hjælp fra blandt
andet uddannelsesguiderne Ahmad
El-Ahmad og Iman Yacoub viser det
sig nu, at flere unge finder vej til en
uddannelse eller et arbejde.

Af de 68 er 31 unge gået i gang med en
uddannelse eller har fået arbejde,
praktikplads eller studiejob. De reste-
rende 37 er unge, der allerede var på
vej til at droppe ud af systemet; men
som nu er kommet på rette spor igen
og blevet i den uddannelse, de var i
gang med.

Problemer med dansk sprog
At så mange unge med flygtninge-ind-
vandrer baggrund har sværere ved at
komme i gang er der flere forklaringer
på:

»Mange af de unge har ambitioner,
som er alt for store i forhold til deres
evner«, siger Ahmad El Ahmad, som

har mødt flere unge fra området, der
ikke kunne komme ind på gymnasiet
eller HF, fordi de faglige kvalifikationer
ikke var i orden. Det er i sær det dan-
ske sprog, som giver problemer.

»De snakker ikke dansk derhjemme,
ser ikke dansk tv og har ingen danske
venner. For at kunne beherske det
danske sprog skal man stimuleres

sprogligt ikke bare i skoletimerne«,
siger Iman Yacoub, der opfordrer de
unge til i fritiden at læse danske bøger,
se danske tv-programmer og så få sig
nogle danske venner for eksempel ved
at melde sig ind i sportsklubber uden
for området.

Samtidig er der nogle sociale proble-
mer, som kan komme til at spænde
ben også, uanset hvor meget en ung
kæmper for at komme videre. På sko-
lerne i området er der i flere klasser en
større gruppe af elever, der ikke er
motiveret for undervisning og som
skaber en uro, som gør det svært for
den gruppe, der gerne vil lære.

Forældrene tog initiativet
Vejledningscentret på Dortesvej starte-
de i april 2004 med økonomisk støtte
fra Brabrand Boligforening, Urban,
Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt,
Integrationsministeriet og Århus Kom-

mune. Centret er bemandet med ud-
dannelsesguiderne Ahmed El-Ahmad
og Iman Yacoub, der hjælper de unge
og deres forældre gennem blandt
andet individuel vejledning, klassebe-
søg, opsøgende arbejde og informa-
tionsmøder. 
»Formålet med projektet er at få flere
unge til at vælge en relevant uddan-
nelse eller fastholde den uddannelse,

de har valgt«, siger Ahmad
El Ahmad. 

Brabrand Boligforening har
det formelle økonomiske og
juridiske ansvar og stiller
den lejlighed til rådighed,
som er centrets base. Idéen
til projektet kommer dog fra
forældre i Gellerupparken,
der i følge uddan-
nelsesguiderne føler, at de
har ejerskabet til projektet.

»De kan se, at det er nød-
vendigt, at deres børn får en
uddannelse eller et arbejde
for at klare sig i det danske

samfund. En vigtig del af vejlednings-
centrets arbejde går da også med at
give rådgivning til forældrene. For
uden forældrenes opbakning klarer de
unge det ikke. I Gellerup er der for
eksempel flere forældre, der ikke ved,
hvad gymnasiet er, og hvordan det
danske uddannelsessystem fungerer«,
siger Ahmad El Ahmad.

Men der er en ændring på vej forudser
både Ahmad og Iman. De unge, som i
dag er målgruppen i centret, er børn af
1. generationsindvandrere. Men om
fem til ti år er 2. generationsindvan-
drernes børn på vej ind i uddannelses-
systemet. 

»Der er et andet livssyn hos disse
forældre. Flere af 2. generationsmødre-
ne vælger for eksempel børnehaver
uden for Gellerup, fordi de ved, at
deres børn lærer bedre dansk i institu-



Kig også ind på 

www.bbbo.dk

FORENINGENt

t

FORENINGENt

t

22
SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2005

23
SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2005

FÆLLES DRIFT PÅ HOLMSTRUP
FÆLLES BASE I HOLMSTRUP GIVER FORDELE BÅDE FOR BEBOERE OG MEDARBEJDERE

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Fra 1. juli blev beboerne på Holmstrup
Mark fælles om driftspersonalet i de
fire afdelinger: Holmstrup, Odinsgård,
Thorsbjerg og Bronzealdervænget. Det
giver nogle fordele for både beboere og
medarbejdere. Der vil være flere til at
betjene beboerne i kontortiden, med-
arbejdere kan bedre støtte op om hin-
anden i forbindelse med de daglige
opgaver, og der er økonomisk gevinst
ved, at afdelingerne kan være fælles
om indkøb af maskiner. 
De ni mand på Holmstrup Mark har
nu fælles base i Holmstrup, hvor
Mogens Rasmussen har det overord-
nede ansvar for området. Det er også
varmemesterkontoret på Holmstrup,
hvor beboerne for alle fire afdelinger
skal henvende sig. Søren Hammel har
dog kontorvagt på Bronzealdervænget
to gange om ugen, og der er i de øvri-
ge afdelinger opsat postkasser, som
tømmes af driftspersonalet to gange
om dagen. Derudover er kontortiden
på varmemesterkontoret i Holmstrup
mandag og torsdag udvidet med to
medarbejdere til at betjene beboerne. 

Mogens Rasmussen 
Varmemeste

Søren Hammel 
Varmemester

Eigil Andersen
Varmemesterafløser

Kai Nielsen 
Varmemesterafløser

Bjarne Bjerregaard
Gårdmand

Svend Erik Jensen 
Gårdmand

Finn Nielsen
Gårdmand

Bo Westergaard
Gårdmand

Bekir Merkit 
Gårdmand

NYE ANSATTE I BOLIGFORENINGEN
af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Sutharat Waradinan er 
ansat som rengøringsassistent

i Gellerupparken

Lars Mikkelsen er ansat som
varmemester i Sonnesgården

Leyla Tamer er ansat 
som rengøringsassistent i

Skovgårdsparken

Samran Kristensen er ansat
som rengøringsassistent i

Skovgårdsparken

Jørgen Glavind er ansat 
som gårdmand i

Hans Brogesparken
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SANKT HANS I SØVANGEN
DEJLIGT VEJR OG SOCIAL HYGGEDE SIKREDE EN GOD AFTEN

af Peter Kjellerup Hansen

Sankt Hans-aften i Søvangen anno
2005 samlede cirka 50 beboere til fæl-
les samvær med bål, snobrød, pølser,
øl og vand og en masse social hygge.
Vejret var som sidste år fejet rent for
onde magter. Solen skinnede og var-
mede til langt ud på aftenen, og i år
var der båltale holdt af Margit Nørre-
have fra afdelingsbestyrelsen. En tale
der omhandlede hensynet til næste-
kærligheden og det medfølgende smil i
hverdagen, desværre forstyrret af nogle
blandt de fremmødte, som - og sikkert
i mangel af højtaler og mikrofon - ikke
havde opdaget, at der var båltale. Alt i
alt endnu engang en hyggelig aften.

Margit Nørrehave holder talenPer Thingvad var gæst

2 - Søvangen
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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



22 - Sonnesgården

SANKT HANS MED VIDERE I EN AKTIV AFDELING
BENT LUND FIK MÅNEDESN BUKET FRA STIFTSTIDENDE

af Bent Jensen

I Sonnesgården var vi cirka 55 beboere
samlet til Sankt Hans-aften, hvor vi
selv havde medbragt vores kød og pøl-
ser, som vi så fik grillet. Vi har 2 store
grill hernede, så vi kunne få grillet en
del ad gangen.
Vi nød alle det gode vejr, som for
engang skyld var godt. Det plejer jo
som regel at regne og være halvkoldt
den aften.
Vi fik sunget nogle sange, og en af
vores beboere, Kirsten Højmark holdt
en glimrende båltale. 

Lundbækken
Ved samme lejlighed fik vi navngivet
vores rislende bæk, som fik navnet
Lundbækken. Og hvorfor nu dette
navn? Jo den er såmænd opkaldt efter
en af vores beboer hernede, som hed-
der Bent Lund, og han er en ildsjæl
uden lige. Han har virkelig været flittig

inden for alt det, der har med vores
grønne områder at gøre, så derfor fik
den navnet Lundbækken.

Petanquebanen indviet
Fredag den 8 juli fik vi indviet vores
petanque-bane. Det ser ud til at blive
en aktivitet, som beboerne vil have
meget glæde af. Der var en del af vores
beboer med til at spille de 3 dage i
weekenden, og når vejret tillader det,
er jeg ikke i tvivl om, at der nok skal
komme nogle at spille, da det jo er
spændende at se, om man kan skubbe
naboens kugle væk fra den lille kugle,
så man selv kommer til at ligge nær-
mest.

Månedens buket
Århus Stiftstidende har noget, de kald-
er månedens buket, som skal tildeles
en person, som har gjort en masse

mennesker glade med sin ildhu. Dér
havde en af vores beboer hernede
anbefalet Bent Lund på grund af det
store arbejde, han gør for os beboere
herinde i Sonnesgården. Så han fik
besøg af avisen og fik overrakt en stor
og flot buket.
Den har han også ærlig fortjent. Så sig
ikke, at der ikke sker noget i Sonnes-
gården. Det gør der i allerhøjeste grad,
og der vil sikkert ske mange ting end-
nu.

NØDRÅB FRA VARMEMESTRENE!
PAS PÅ VORES OMRÅDE VED FÆLLES INDSATS

af Jan Bertelsen

Vi er så heldige, at vi har frugttræer;
men desværre er der nogen, som tror,
at det er klatretræer med det resultat,
at grenene bliver brækket. Så hvis I
ikke kan lade være med at klatre i
træerne, så lad i det mindste være med
at brække grenene, for ellers varer det
ikke længe, før vi ikke har nogen frugt-
træer, og det vil være en skam, da de
er med til at skabe det miljø, som er
omkring os…
Et andet problem er garageanlægget
under Glashuset, hvor en gruppe unge
er begyndt at hænge ud. Ikke at det er

et problem i sig selv; men problemet
ligger i, at I ikke rydder op efter jer, så
hvis I stadig vil komme godt ud af det
med dem, som ellers bruger anlægget,
så ryd op efter jer og lad være med
spytte over det hele.

Narkoproblemer 
I den senere tid er der blevet opserve-
ret et stigende problem med stoffer i
afdelingen. Dette er en meget uheldig
udvikling som skal stoppes, inden vi
render ind i de massive problemer,
som ofte følger i kølvandet med stof-

ferne, eksempelvis mere vold, larm,
brugte kanyler og almindelig utryghed,
og listen er meget længere. Så hvis
nogen observerer noget i den retning,
så kan I sige det til en af vores varme-
mestre, som har til huse på Ingasvej 64
ved siden af frisøren.

Gør vi ikke noget ved det får vi store
problemer…

3 - Skovgårdsparken
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MARKEDSDAG I HOLMSTRUP
REGNEN KUNNE IKKE ØDELÆGGE SUCCESEN

Tekst og foto: Lars Eg

6 - Holmstrup

Takket være sponsorgaver fra
Ceres (sodavand), Kims (chips)
og Haribo (1 kr.’s poser) blev
dagen en succes.

Endvidere leverede Faxe Kondi – deres tilbagevendende – Golf-
flaske, som igen i år var et stort tilløbsstykke for børnene på trods
af regnvejret. Sidst takker vi Ceres for den store gevinst i lotteriet.
Vinderen afsløres til Sommerfesten.

På grund af regnvejret blev markedet afholdt under dækket,
og der var ikke mange besøgende sammenholdt med tidligere
år. Dette satte sine naturlige præg på handlen.

Der var mange boder – 15 børne- og 6 vokesenboder. 
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7/15 Hasselhøj/Hasselengen24 - Skovhøj

LOPPEMARKED PÅ SKOVHØJ
STOR OPBAKNING TIL ET FLOT ARRANGEMENT

af Camilla Fabricius

foto: Rógvi Johansen

Endelig. Det er blevet sommer. Og om
sommeren afholdes der loppemarke-
der. Skovhøj skulle heller ikke være
foruden. Dette nyopstartede initiativ
løb af stablen søndag den 7 august
mellem klokken 11 og klokken 17.

Man kunne måske finde det sædvanli-
ge brune spisestel, eller noget særligt
da Skovhøjsbeboerne solgte ud af
deres husgeråd og møbler. Måske
fandt du en gammel brandsluknings-
pumpe i nypoleret messing og med
brugsanvisningen indgraveret for en
sjældenhed. Eller et ryatæppe eller et
korstingsbroderi af danske slotte som

Fredensborg og Graasten i glas og
ramme. Alt muligt blev solgt.
Flere bebeore tog mønterne frem, gav
sig god tid og tog børnene ved hånden
til dette års Loppemarked, bakkede op
og var med til at gøre det til en traditi-
on.
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NABOSKABERNE FLYTTER TIL BEBOERHUSET YGGDRASIL
HÅBER PÅ ET POPULÆRT SAMLINGSSTED FOR BEBOERE I OMRÅDET

Beboerhuset Yggdrasil på Dortesvej
35A er for tiden lukket på grund af
istandsættelse. Huset bliver malet ind-
vendigt og klargøres til Naboskabernes
indflytning.
Hos Naboskaberne glæder vi os til at
flytte til Yggdrasil for sammen med be-
boere fra området at skabe nyt liv i

beboerhuset med igangsætning af nye
initiativer og aktiviteter i huset.
Vi ser frem til at samarbejde med kom-
mende brugere af beboerhuset og hå-
ber, at Yggdrasil vil blive et populært
samlingssted for beboere i området på
tværs af nationalitet, køn og alder.

På nuværende tidspunkt ved vi ikke,
hvornår huset bliver klar til at åbne;
men i næste nummer af Skræppebla-
det håber vi at kunne invitere til
åbning af Beboerhuset Yggdrasil.

SOMMERFERIEAKTIVITETER FOR SKOLEBØRN 
HOS NABOSKABERNE

TILBAGEBLIK PÅ EN GOD SOMMER

af Lene Drøjdal

Igen i år har Naboskaberne afviklet 3
kommunale aktivitetstilbud for skole-
børn i sommerferien.
Tilbudet henvender sig til alle børn i
Århus Kommune. Før sommerferien
uddeles en lille avis med alle tilbud,
hvorefter man så tilmelder sig. At det
er et tilbud til alle børn i kommunen
betyder, at det bliver blandede hold
med deltagere fra mange forskellige
bydele. At holdene er en stor blanding
af mange forskellige nationaliteter.
I år er der afviklet 2 hold med Keramik
– leg med ler som emne. Ét i Stenhyt-
ten på Stenaldervej, afdeling 12,

Thorsbjerg, og ét hos
Naboskaberne på Jet-
tesvej. Underviseren
var keramiker Jane
Klostergård, som
med stor tålmodig-
hed styrede holdene,
som havde et gen-
nemsnitligt deltager-
antal på 12. Tilbudet
henvendte sig til
børn i alderen 9-12
år. Specielt hos Na-
boskaberne er det en

udfordring at undervise, da pladsen er
meget trang.
Midt i juli blev der afviklet et teks-
til/syværksted under ledelse af Mette
Lyngsgård. Der var ligeledes omkring
12 deltagere hele ugen. Aldersgruppen
var fra 10-14 år. Også her var det en
udfordring, da der skal være plads til 8
symaskiner, plads til klipning, prøv-
ning med videre. De fleste syede tøj til
sig selv. Ugen sluttede med et flot
modeshow.
Alle gav udtryk for at have haft en god
uge, og vi håber at kunne gennemføre
tilbudene til næste år igen.

AKTIVITETERg

g
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BRYGSKOLE 2005
KOM OG PRØV AT BRYGGE ØL - EN MULIGHED FOR ALLE

af Susanne Buch, Haandbryggerlaugets bestyrelsen

Sidste år afholdt vi – med stor succes –
Brygskole for alle interesserede i Brab-
rand Boligforening.

Denne succes vil vi gerne gentage og
opfordrer derfor alle, der har lysten og
interessen til at deltage på dette års
Brygskole om at møde op.

Brygskolen vil foregå over 4 aftner –
alle dage kl. 19.30
D. 15. sep. – informationsaften
D. 22. sep. – brygaften
D. 27. sep. – fadning
D. 25. okt. – prøvesmagning af det fær-

dige bryg

Vi vil også opfordre kvinder til at møde
talstærkt op – det at brygge øl er ikke

kun en »mandeting«. Hvis der er
ønske om det, kan der laves en Bry-
gskole kun for kvinder med følgen-
de datoer:
D. 15. sep. – informationsaften 
D. 21. sep. – brygaften
D. 26. sep. – fadning
D. 25. okt. – prøvesmagning af det
færdige bryg 

Hvis du skulle have lyst til at delta-
ge, vil vi gerne have din tilmelding
senest den 12. september 2005 til
Oldermand Eli Andersen på tlf.: 
86 15 91 09 eller 26 44 88 51.

Haandbryggerlaugets adresse er:
Edwin Rahrsvej 6 B (Laden)

INTERFEMINA KLAR TIL NY SÆSON
KVINDEIDRÆTSFORENINGEN GLÆDER SIG TIL, AT GLOBUS 1 ÅBNER TIL NOVEMBER

af Helle Hansen

Yoga, gymnastik og motion 
er på programmet 
i efteråret 2005
Efter en herlig weekendlejr i Marselis-
borgsskovene den sidste weekend i
august er kvindegymnastikforeningen
InterFemina klar til at tage hul på efte-
rårssæsonen.
Den begynder mandag den 29. august
– og det bliver en spændende sæson,
fordi foreningen til november flytter
sine gymnastikaktiviteter fra Nord-
gårdhallen over til det nybyggede
multiaktivitetscenter Globus1.
Indtil da bliver der mulighed for at gå
til gymnastik en time om søndagen fra
klokken 14-15 i Nordgårdhallen, hvor
instruktør Anne Lyager sørger for, at
der kommer sved på panden. Og hver
mandag og onsdag er motion med
styrkemaskiner hos Lissi Jensen i
Lokalcentret Gellerup.

Fra 1. november flytter gymnastikken
over i Globus1. Foreningen håber til
den tid også at kunne tilbyde gym-
nastik om onsdagen – og så bliver der
også mulighed for igen at gå til yoga
hos Paula. De endelige tider for gym-
nastik og yoga i Globus1 kan først
oplyses til oktober.

Gymnastik i Nordgårdhallen –
Start søndag den 4. september
Søndag kl. 14.00-15.00 
Prøvetime 25 kroner 

Træningsperiode (uger) Gymnastik
uge 35-43 (9) 180,00
uge 35-51 (16) indtil jul 300,00

*Børn må lege i hallen ved siden af på
eget ansvar – eller sidde stille og kigge
på. 

Husk skiftesko og eventuelt en måtte
til gulvøvelserne!

Motion med maskiner
i Lokalcentret - 
Start mandag den 29. august
(Børn kan ikke være med!)
Mandag og onsdag kl. 18.30-20.00
Prøvetime 30 kroner 

Træningsperiode 1. pr .uge    2. pr. uge
uge 35-43 (9) 225,00    360,00
uge 35-51 (17)
indtil jul 400,00 650,00
uge 44-51 (8) 200,00 320,00

Yderligere oplysninger hos formand:
Helle Hansen, Gudrunsvej 76, 7. th -
4071 8675 hhmh65@hotmail.com



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 september 2005

Torsdag 1 Oksekød i peberrod
Fredag 2 Lasagne m/flûtes

Mandag 5 Kalkun i karry m/ris
Tirsdag 6 Stegt flæsk m/persillesovs
Onsdag 7 Kogt skinke m/gemüse
Torsdag 8 Varm kartoffelsalat m/pølser
Fredag 9 Boller i karry

Mandag 12 Ugens fiskeret
Tirsdag 13 Sammenkogt ret m/ris
Onsdag 14 Forloren hare
Torsdag 15 Græsk farsbrød
Fredag 16 Ungarsk gullasch

Mandag 19 Skipperlabskovs
Tirsdag 20 Ugens overraskelse
Onsdag 21 Sydhavskylling
Torsdag 22 Hakkebøf
Fredag 23 Spagetti bolognese

Mandag 26 Svensk pølseret
Tirsdag 27 Gule ærter
Onsdag 28 Karbonader m/gemüse
Torsdag 29 Oksekød i sur-sød sauce
Fredag 30 Frikadeller

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

September er til plukkede blomster...

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 – 
Køkkengrej – 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

SEPTEMBER-menu 2005

Mandag den 5. september, kl. 17.00:
Lasagne med salat & brød

Mandag den 12. september, kl. 17.00:
Skinke med kartofler & grøntsager

Mandag den 19. september, kl. 17.00:
Brændende kærlighed

Mandag den 26. september, kl. 17.00:
Forloren hare med kartofler

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.

Velkommen til

ÅBENT HUS
i Sundhedshuset

• Du kan møde sundhedsplejerske eller tandplejer
• Du kan få råd og vejledning om sundhed for dig

og dine børn
• Du kan for eksempel høre om børns sygdomme,
forebyggelse af ulykker, opdragelse, sprog, kost til
børn, tandpleje med mere
• Du kan se film og snakke med andre kvinder
• Du kan melde dig til aktiviteter i Sundhedshuset
Hver mandag kl. 10.00 – 12.00
Hver onsdag kl. 13.00 – 15.00
Hver torsdag kl. 10.00 – 12.00

Du behøver ikke aftale tid til Åbent Hus

3-HJULET KNALLERT STJÅLET

Fredag d. 12. august blev min 3 hjulede invalide-
knallert stjålet mellem klokken 17.30 og 20.00 fra
hjørnet af  Viborgvej og Højkolvej i Århus V.

Den er af mærket PGO og er blå. Jeg savner den
meget og vil blive glad hvis nogle finder den.

Jeg kan kontaktes på enten tlf. nummer 60 14 60 37
Eller på e-post Sir.mike@mail1.stofanet.dk



Løsningen i Børne-kryds og tværs'en er:

Indsendt af:       NAVN:

ADRESSE:

Løsningen sendes til SKRÆPPEBLADET, GUDRUNSVEJ 2, KLD., 8220 BRABRAND, så vi har den senest torsdag den 15. september kl. 19

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i juli var

»FERIE«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

ANNA CECILIE SKOV SØRENSEN
Udsigten 40

8220 Brabrand

NORA HAMAD
Janesvej 11, 3.

8220 Brabrand

NURHAN BAHANI
Gudrunsvej 28, 6. th.

8220 Brabrand

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

børnesidez

z

Løs rebussen og find ud af
hvad der skal stå!

AKTIVITETERg

g
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I LADEN
LØRDAG D. 1/10-2005 KL. 18.00-01.00

MENU:
Forret: Rejecocktail m/flûtes
Hovedret: Oksesteg m/hvide kartofler,
årstidens grøntsager, sauce, sødt og
surt
Dessert: Is m/syltede frugter
Kaffe m/småkager

MUSIKKEN:
leveres af »Gerts Rytme«

PRIS:
For dette enestående arrangement, i alt
kr. 80,00 pr. person

Billetter kan købes ved Bankospillet i
Tousgårdsladen, onsdag kl. 16-17 eller
ved henvendelse til Inga Bech på tlf 86
25 05 78.

Tilmelding senest 28/09-2005

4 .  og 7 .  
bogs t .

Åbningstider:
Mandag 7.00 - 11.30 og 12.00 - 19.00
Tirsdag 15.00 - 19.00
Onsdag 7.00 - 12.00 og 15.00 - 19.00 *
Torsdag 15.00 - 19.00
Fredag 15.00 - 19.00
Lørdag 10.00 - 16.00 12.00 - 16.00
Søndag 10.00 - 16.00 og 16.00 - 18.00 *
*) = Kvindesvømning - mænd har ingen adgang til anlægget.

Badet er lukket den 24. og 31. december og samtlige helligdage samt
påskelørdag. d. 1. maj og Grundlovsdag lukkes kl. 12.
Billetsalget slutter 45 minutter før de anførte lukketider.
Svømmehallen forlades 30 minutter før lukketid.
Svømning for alle foregår i Gellerup Badet og er en vifte af tilbud til alle -
stor som lille.

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

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

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

GELLERUP BADET
DIN LOKALE SVØMMEHAL
Åbner igen 12. september



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, Voldbækhave:
Grete Dynnes Hansen, tlf. 86 26 25 51

jokskilove@stofanet.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:
Søren Ottesen (kontaktperson)

Afdeling 22, Sonnesgården:
Hanne Grunnet, tlf. 86 12 24 55

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Poul Snedker, tlf. 26 17 58 23

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Anne Kloster Bergsma (kontaktperson) 

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@stofanet.dk

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

herman.nielsen@stofanet.dk

Hans Esmann Eriksen
tlf. 70 20 07 07

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

Skanderborgvej 168, tlf. 87 34 41 83

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 september
Søndag  4: 14.00: InterFemina, Gymnastik side  30
Mandag 12. : Gellerupbadet åbner efter renovering side  7
Torsdag  15 19.30: Håndbryggerlauget Brygskole, informationsaften side  30

Aktiviteter i oktober
Lørdag  1. 18.00: Høstfest i Laden side  34

Ordinære afdelingsmøder efteråret 2005 side  24


