
SKRÆPPEBLADET

Nr.08

�
OKTOBER 2005

Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering



INDHOLD

4
Borgernes eget 
Halbyggeri

af Helle Hansen

Den 1. november rykker  brugerne ind
i den nye multihal Globus1, som ind-
vies den 15. oktober klokken 13.00.

10
En børste fortæller

af Jens Skriver

Kurt er i dag ramt af sukkersyge, hjer-
teflimmer og lungekræft; men fortæl-
ler her om sit begivenhedsrige liv.

13
Flagstangen blev hejst
for KIG

af Helle Hansen

Klubberne i Gellerup fik flag og flag-
stang foræret, for deres arbejde med
børn og unge i området.

19
Nej til mere ballade 
på skolen

af Marianne Stenberg

Nordgårdskolen og dens ny leder
Rani Hørlyck, har indført en konse-
kvent nul-tolerance.

Afdelingerne
Gellerupparken side 25

Søvangen side 26

Skovgårdsparken side 29

Toveshøj side 31

Holmstrup side 33

Hasselager side 34

Sonnesgården side 35

6 Globus1 bygget næsten uden hærværk
Stor beboeropbakning har holdt hærværk nede.

6 Skønhedskur til Yggdrasil
Renoveret Yggdrasil åbner snart dørene for alle beboerne.

7 Globus1 fejrer åbningen med en uges fest
Masser af aktiviteter for hele familien.

7 Nordgårhallen har fået farve på
Nordgårhallens store mur beklældt med 76 kunstværker.

8 En ny chance – til hvem?
Beboerrådgiver om regeringens nye integrationsplan.

9 Det kan være svært at være barn
Men børn af psykisk syge forældre kan nu få hjælp.

11 Astronomiklub Capella
Denne gang om stjernestunder.

12 Liv og stress
Til kamp mod usund stress.

14 Mennesker træder i karakter
Beboerne i Sonnesgården er ikke længere kun et nummer.

15 Gellerup Badets nye stil en succes
Nyrenoveret bad åbnet igen til stor glæde for brugerne.

16 Gellerups Grillbar indviet af borgmester
Hele Gellerup var inviteret med til festlig åbning.

17 Foreningen
Blandt andet om at være i bestyrelse, skoleflytning, varmeme-

sterafløsning, nyhedsbrev.

24 Læserbreve
Om rengøring i boligforeningen.

36 Aktiviteter
InterFemina, Gellerup Kirke, udstilling af håndarbejde, gratis

IT-undervisning, generalforsamling i Bankoklub m.m.

For et par uger siden var jeg en tur i København, og på Nørre-
port Station så jeg en af de her personer, som vi sikkert alle
har et billede af - dem mange skynder sig uden om, meget

optaget af sig selv. Men nu stod han og talte med en dame og viste
hende en slags avis. Jeg standsede nysgerrigt op. Manden var
såmænd både velsoigneret og talte pænt, så hvorfor ikke?

Han var avissælger, og jeg købte et nummer. Ikke nogen
almindelig avis; men avisen »Hus Forbi«, der udgives af
nuværende og tidligere hjemløse og journalister og foto-

grafer. Avisens er dels talerør for de hjemløse, dels med til at sikre
en del af dem en ærlig indtægt hver dag. Af de 20 kr, avisen koster,
får sælgeren de 8. Det er betydeligt mere værdigt end at tigge til
pengene; og vi andre kan få et indblik i en verden, som mange
enten ikke tror findes, eller lukker øjnene for.

Iforrige nummer kunne man læse om, hvor ofte de hjemløse
avissælgere chikaneres væk fra de pladser, hvor de forsøger at
sælge deres aviser. Besynderligt at folk med overskud ikke kan

klare at  se nogen, der har det skidt. I stedet for at række en hjælp-
ende hånd ud, brokker folk sig bare. men når det kommer til ind-
samlinger til hjælp for folk langt væk fra,  skrabes der hurtigt pen-
ge sammen. Besynderligt.

Dette nummer indeholdt ud over en stor reportage om de
gode sociale effekter af hjemløsefodbold, der blev afviklet i
Randers portrætter af nogle ældre misbrugere, der bor i

bofællesskab i Tilst. De har her mulighed for at bo blandt nogle
mennesker, der kender til deres problemer. Men hvorfor skal det
være sådan, at hjælpen først kommer, når der egentlig har været
brug for den i flere år? Det kunne uden tvivl være godt, hvis de
mennesker, der lige er blevet hjemløse fik bedre hjælp til at kom-
me ind i en almindelig bolig blandt »almindelige« mennesker. Det
kunne måske forhindre nogen i at få det endnu værre, Men det er
blevet sværere at få en ny bolig i f. eks. Århus, hvis man er på vej
på gaden, fordi man ikke kan betale sin husleje, når de eneklte
boligforeninger går sammen og får fælles ventelister m.v., så dårli-
ge betalere i den ene foreninge automatisk registreres som det
samme i de andre.

Det mindste vi kan gøre, når vi har råd til at undvære en flad
20’er, at købe »Hus Forbi«, når vi møder en sælger, og så
behandle dem ordentligt. Det kan godt være, at mange af

dem har (haft) misbrugsproblemer; men som man siger om Hol-
bergs Jeppe. Vel drikker Jeppe. Men hvorfor drikker han?

Med ønsker om et godt efterår, vil jeg opfordre os alle til at
tænke over, hvordan vi kan tage vare på både dem vi
kender og dem, vi ikke kender.

/Sebastian
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Hus forbi
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Hvad hedder den?

Globus1 kan udtales på mange
måder: »Globus en«, »Globus et«
eller »Globus one«, hvis det skal
være internationalt.
Idéen fra kvindeidrætsforeningen
InterFemina, som vandt navnekon-
kurrencen, var, at navnet på det nye
multiaktivitetscenter skal udtales
»Globussen« – men det skrives
»Globus1«, fordi det naturligt lægger
op til, at der så også kan kommen en
»Globus2«, »Globus3« og så vide-
re…
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»Der udover regner vi også med, at vi
hen ad vejen får brug for nogle unge
mennesker, som kan løse nogle opga-
ver som fritidsjobs her i Globus1. Og
her er det klart, at vi også gerne vil
bruge nogle af unge ressourcer, som vi
ved, der findes masser af herude i Ur-
banområdet«, garanterer Søren Mad-
sen.

Globus1 klar til at 
byde indenfor
Stor åbningsfest og masser af aktivite-
ter hele efterårsferien skal markere
åbningen af det nye multiaktivitetscen-
ter
Nedtællingen til åbningen af Globus 1
er begyndt. Og beboerne i vestbyen
kan godt begynde at glæde sig til en
festlig åbningsfest lørdag den 15. okto-
ber og en efterfølgende efterårsferie,

hvor der hver dag
kommer til at være
masser af aktiviteter i
det nye multihus
både for store og
små.
»Man kan måske
godt sige, at det er
lidt uheldigt, at
åbningsdatoen falder
lige præcis midt i
ramadanen, når man
tænker på det lokal-
område, som Glo-
bus1 ligger i. Men det
betyder ikke, at vi

ikke skal feste og fejre,« garanterer
centerleder Søren Madsen, der dog
tilføjer at man vil forsøge at lægge en
hel del af efterårsferiens fysiske aktivi-
teterne i aftenstimerne, så alle musli-
merne også har mulighed for at delta-
ge, når solen er gået ned.
»Vi planlægger en uge med work-
shops, underholdning og forskellige
aktiviteter for både store og små. Og så
vil vi gerne invitere nogle af husets
kommende brugere til at komme og
give en forsmag på, hvilke aktiviteter,
de regner med at fylde ind i huset, når
det rigtig åbner,« siger Søren Madsen.

Brugerne rykker ind 
1. november
Dagligdagen i den nye Globus1 begyn-
der den 1. november, hvor de
foreningerne og klubber, der ønsker og

har fået tid i huset, kan starte med
deres aktivitet. 
»Vi har haft ansøgningsfrist for brugen
af hallen den 20. september, og i løbet
af oktober får ansøgningerne at vide,
hvilke af deres ønsker der er blevet
opfyldt,« fortæller Søren Madsen og
oplyser, at ud over foreninger og klub-
ber, så bliver en lang række institutio-
ner og eksempelvis også Lykkeskolen
daglige brugere i huset.
»Og så bliver der også nogle åbne
tider, hvor nogle af mine aktivi-
tetsmedarbejdere vil være med til at stå
for aktiviteter, som kommer til at hen-
vende sig til borgere i alle aldre«, lover
centerlederen, der glæder sig til at
byde indenfor.  

BORGERNES EGET HALBYGGERI
ALLE BORGERNE I VESTBYEN HAR KUNNET KOMME MED INPUT

TIL DET NYE MULTIHUS VED GELLERUP

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe

Siden starten på planlægningen af
Globus1 har der været en stor grad af
borgerinvolvering. Det har blandt
andet været et af kravene fra Urban-
programmet, som har støttet byggeriet
af multiaktivitetscentret med næsten
syv millioner kroner.
»Vi begyndte faktisk allerede for over
to et halvt år siden med at tage rundt
på alle skolerne i lokalområdet for at
høre eleverne om, hvad de kunne
ønske sig. Vi har haft happenings i
Bazar Vest og et borgermøde på Gel-
lerupscenen, og så har vi også været
rundt ved et utal af foreninger og klub-
ber i lokalområdet for at fortælle om
byggeriet og om planerne, fortæller
Søren Madsen, der mener, at borgerne
vitterligt er blevet hørt.
»Eksempelvis var der et ønske fra
kvinderne herude om, at der skal være
et afdækket område, hvor de kan lave
gymnastik uden at blive set. Det er der
blevet taget hensyn til, og det har
siden hen givet os den store sidege-
vinst, at vi nu har et 500 kvadratmeter
stort lokale, som vi fuldstændig kan
mørkelægge, hvis vi en pludselig en
dag skal lægge hus til en teaterforestil-
ling eller måske til en filmforevisning,«
fortæller Søren Madsen og tilføjer, at

en ganske lille sauna til bokserne også
nåede med i byggeriet i løbet af den
allersidste fase af borgerinddragelsen.
»Og også selve navnet »Globus1« er
også bestemt af borgerne. Det var
kvindeidrætsforeningen InterFemina,
der vandt den navnekonkurrence, vi
afholdt,« oplyser Søren Madsen.

Borgerne med hele vejen
Selv om Globus1 snart står helt færdig,
så er det ikke slut med at inddrage de
lokale i multiaktivitetscentrets hverdag.
»9. klasseeleverne fra Tovshøjskolen,
der har sløjd som valgfag, skal i løbet
af vinteren fremstille den store grill,
som til foråret skal sættes op uden for
Globus1. Og vores ene værkstedsrum
skal i løbet af vinteren også være et fag
for Nordgårdskolens mini-hold for de
lidt urolige drenge. De får simpelthen
til opgave at indrette værkstedet. Det
indebærer blandt andet, at de skal ud i
lokalområdet og lave en borgerunder-
søgelse om, hvad de kommende bru-
gere ønsker skal være i værkstedet,«
fortæller Søren Madsen, der også har
indledt et samarbejde omkring Glo-
bus1’s andet værksted, der skal indret-
tes til systuen.

»Her er det Folkeinformation, som
kommer og indretter lokalet med
symaskiner, og samtidig sender de
også en medarbejder med, der i dagti-
merne skal lave et projekt med kvind-
erne i Gellerupområdet, som skal være
med til at vise eksempler på deres
hjemlands håndarbejder. Når projektet
går hjem om eftermiddagen, så kan
andre borgere komme og låne syværk-
stedet for at sy tøj til sig selv eller
måske nye gardiner hjem til lejlighe-
den,« fortæller Søren Madsen.

Globus1’s ansatte med bred
baggrund
I løbet af de sidste 14 dage er de med-
arbejdere, som skal være med til at
passe på Globus1 i dagligdagen, be-
gyndt at møde ind på arbejde. Og de
er nu i fuld sving med at gøre hele
bygningen klar til åbningen den 15.
oktober.
»Min stab er blevet ansat efter en
ansættelsesrunde, hvor lokale repræ-
sentanter har siddet med i et ansættel-
sesudvalg. Og det er blevet til, at der
nu er ansat en lille bred repræsente-
rende flok på seks personer; en dansk,
en tyrkisk og en arabisk mand, samt to
danske og en somalisk kvinde. Hoved-
parten af dem har allerede i forvejen
en stærk tilknytning til lokalområdet«,
fortæller Søren Madsen og tilføjer, at
hans medarbejderes stillingsbetegnelse
er aktivitetsmedarbejdere.
»Der er blevet stillet store krav til, at
medarbejderne er alsidige og i stand til
at løse mange forskellige opgaver. Det
er de simpelthen nødt til at kunne i et
hus, der har så mange områder, som
skal dækkes ind. Men derefter er der
også tænkt på, at de enkelte medarbej-
dere skal have en specialfunktion, som
de har hovedansvaret for. Det kan for
eksempel være vores it-område i
caféen, idrætten i hallen eller admini-
strationen af hele huset,« forklarer
Søren Madsen.

INVITATION
GLOBUS1 - INDVIELSE D. 15. OKTOBER 2005 

Så er GLOBUS1 næsten færdig og snart klar til indvielse. 
Vi planlægger en festlig indvielse 15. oktober 2005, kl. 13.00.

og du er inviteret

Der bliver underholdning og taler, og du får mulighed for at se de mange spænden-
de muligheder, som GLOBUS1 kan byde på som aktivitets- og mødested for alle på
tværs af alder, køn og nationalitet.

Vi glæder os meget til at se dig på Gudrunsvej 3, 8220  Brabrand.

Med venlig hilsen
Personalet i GLOBUS1
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GLOBUS1 FEJRER ÅBNINGEN MED EN UGES FEST 
EFTERÅRSFERIEN BYDER MASSER AF AKTIVITER GLOBUS1 FOR HELE FAMILIEN

af Helle Hansen

Globus1 slår dørene op og inviterer i
efterårsferien alle børn og voksne ind-
en for til en uge fyldt med aktiviteter
og sjove oplevelser i områdets nye kul-
turhus.  
Fra mandag til fredag vil der hver dag
være tilbud, som hele familien kan del-
tage i.
Om eftermiddagen klokken 13–16 vil
der hovedsagligt være aktiviteter for
små og store børn. 
Da åbningsugen falder midt i ramada-
nen, og det samtidig er efterårsferie i
uge 42, så har Globus1 valgt at lægge
hovedparten af aktiviteterne for både
børn og voksne om aftnen efter klok-
ken 19.00.

Turneringer med tilmelding
I løbet af ugen vil der blive spillet tur-
neringer i både bordtennis, volleyball

og indendørsfodbold. De, som ønsker
at deltage i de forskellige Globus1-
Cup-turneringer skal tilmelde sig i
Klubberne i Gellerup, der sammen
med ACFC og DGI-Århusegnen er
medarrangør af Globus1-ugen.
Der vil hver dag i ugens løb også blive
tilbud om masser af »kom og vær
med«-aktiviteter, blandt andet skatte-
jagt for børn, bokselektioner med Reda
Zam Zam og Youssef El-Awad, og
gymnastik, dans og yoga for piger og
kvinder. Globus1’s syværksted vil også
ugen igennem lave håndarbejdsaktivi-
teter. Det færdige resultat af syprojek-
tet vil ved ugens afslutning fredag
aften blive afsløret og senere hængt op
som udsmykning i huset.
For de mindste bliver der opsat en
hoppepude, ligesom DGI’s lejepatrulje

flere gange kigger forbi for at lege med
børnene.

Musik og Stjerneløb
Tirsdag aften byder programmet på
koncert med Deadline Jam, der er
unge fra området, der spiller musik.
Og fredag eftermiddag er der stort
»Globus1 Stjerneløb« for alle børn med
masser af sjove udfordringer, hvor det
handler om at bruge både krop og
hoved. Der vil være præmier til alle
deltagerne.
I ugen op til efterårsferien vil alle børn
får ett program for Glubus1-ugen
udleveret i skolen – og andre kan hen-
te programmet på Gellerup Bibliotek, i
Klubberne i Gellerup eller i Globus1.
Der vil også komme opslag op i
opgangene. Læs mere på Globus1’s
hjemmeside www.globus1.dk 

NORDGÅRDHALLEN HAR FÅET FARVE PÅ
RESULTATET AF 200-300 BØRNS OG VOKSNES KUNSTNERISKE ANSTRENGELSER 

KAN NU SES PÅ NORDGÅRDHALLENS STORE MUR

af Helle Hansen

Betonvæggen på Nordgårdhallen har
mistet noget af sin kedelige grå farve,
og den sprudler nu i stedet med 76 for-
skellige farverige kunstværker.
Torsdag den 25. august afslørede
Nordgårdskolens nye inspektør Rani
Hørlyck Gellerups nye vægmaleri ved
en festlig fernisering, hvor flere af de
hundrede børn og voksne i Gellerup
deltog. Mange af dem havde selv været
med til at male i løbet af tre dage i for-
bindelse med Gellerup Kulturuge i juni
måned.
De 76 vidt forskellige malerier var i
løbet af ugen op til ferniseringen blevet
boret op på hallens store mur, hvor det
meste af den kedelige grå beton nu
næsten helt er forsvundet. 

Flot lokalt samarbejde
Skoleinspektør Rani Hørlyck roste i sin
indvielsestale det flotte lokale samar-

bejde, der har været med til at skabe
muligheden for at lave kunstværket.
Det beviser, at vi i Gellerup godt kan
finde ud af at lave noget sammen, og
så i den store målestok, hvor det giver
flotte resultater.
Det var kunstneren Saeed Fadavi, der
har haft det kunstneriske overblik over
projektet, mens fritidsvejleder Karina
Krogh fra Fritidsbutikken holdt sam-
men på alle trådene. Og det er både
skolen, ungdomsskolen, boligforenin-
gen, Fritidsbutikken, fællesrådet og
lokale håndværkere, som har været
med til at sponsere projektet. Alle
bidragsydere har nu alle fået deres
navn sat op på et fint skilt under
kunstværket.

Se mit billede
For mange af både de små og store
kunstnere, som dukkede op til fernise-

ringen, var der tale om et glædeligt
gensyn med værkerne, som nu kom-
mer rigtig til deres ret på Nordgårdhal-
lens væg. Især de mindre størrelser var
ivrige efter at vise rundt og med stolt-
hed pege på, hvor deres eget helt per-
sonlige kunstværk nu er hængt op. Og
da det forventes, at malerierne kan
holde i mange år, så er det sjovt at
tænke på, at alle de lokale kunstnere
også i mange år ud i fremtiden vil kun-
ne komme forbi og nyde synet – og
huske tilbage på en god oplevelse i
Gellerup.

GLOBUS1 BYGGET NÆSTEN UDEN HÆRVÆRK
GLOBUS1’S LEDER SØREN MADSEN GLÆDER SIG OVER DEN STORE BEBOEROPBAKNING 

TIL AT HOLDE BYGGERIET FRI FOR HÆRVÆRK 

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe

Selv om der stadig er 14 dage til det
nye multiaktivitetscenter Globus1 mel-
lem Gudrunsvej og Ringvejen slår
dørene op, så har rigtig mange beboere
i Gellerupparken allerede engageret
sig dybt i være med til at passe på
områdets nye perle.
Det fortæller Globus1’s leder Søren
Madsen. Han kan berette om en utro-
lig positiv opbakning fra hele lokalom-
rådet for at være med til at sikre, at sel-

ve byggeriet af Globus1 er foregået
næsten helt uden nogen problemer.
»Selve byggefasen har stået på i præcis
et år. Og i en meget lang periode valg-
te vi at bygge helt uden at opsætte
hegn rundt om byggepladsen, som
man normalt gør. Det gik rigtig godt,
indtil begyndelsen af juni, hvor der en
aften pludselig var nogen, der brød ind
i en af mandskabspavillonerne og
smadrede en papmodel af Globus1«,
fortæller Søren Madsen.
Hærværket fik omgående lokalområ-
det til at reagere ved at stille med både
frivillige og personale til at gå vagt ved
byggepladsen. Det var blandt både
Kontaktstedet, Klubberne i Gellerup,
Unge Team Vest og Nærpolitiet. 
Men kun et par aftner senere var den
desværre gal igen. 
»I løbet af en halv time, hvor bygge-
pladsen lå ubevogtet hen, blev der
smadret en masse vinduer, væltet nog-
le stilladser og ikke mindst pillet ved
nogle af maskinerne,« fortæller Søren
Madsen.
Den nye hærværk fik dog kun lokal-
området til at skrue op for beredska-
bet.  På foranledning af Folkeinforma-

tion blev der husstandsomdelt et brev,
der på flere sprog opfordrede beboerne
i de høje blokke ned langs Gudrunsvej
til at hjælpe med at holde øje med
byggeriet. Og i tre lokale moskeer blev
der talt om hærværket i fredagsbøn-
nen. Endelig blev der, som et forsøg
ansat en af områdets unge mænd til at
holde opsyn på byggepladsen hver
aften.
»Og efter at han kom til, havde vi
ingen problemer,« fortæller Søren
Madsen, der en aften oplevede at blive
ringet op af en beboer, der kunne
berette, at hun fra sin lejlighed kunne
se et par unge mennesker kravle rundt
på taget af Globus1. 
»Jeg skyndte mig at ringe beskeden
videre til vores unge vagtmand, som
hurtigt nåede op på taget og fik sig en
god snak med de unge mennesker,
som blot var kravlet op for at nyde
udsigten. De kom dog hurtigt ned
igen, og der var ingenting, der blev
ødelagt, siger Søren Madsen, der tror
på, at hele den lokale stemning af »vi
passer alle sammen på byggeriet« har
haft en stor effekt på, at der har været
så få problemer. 

SKØNHEDSKUR TIL YGGDRASIL
MALERNE ER I GANG I BEBOERHUSET, OG NABOSKABERNE ER VED AT FYLDE INVENTAR IND. 

SNART ÅBNER ET RENOVERET YGGDRASIL IGEN DØRENE FOR ALLE BEBOERE

af Helle Hansen

Det bedste nyt er vel nok, at der er ved
at være styr på flytteplanerne til Ygg-
drasil. 
Malerne er i fuld gang med at svinge
kostene. Og mens det står på, har
Naboskaberne haft tid til at se på nyt
inventar til beboerhuset. Det drejer sig
både om reoler, borde, stole og bruger-
skabe, som stilles til rådighed for
husets brugere – enten gratis eller mod
en mindre ydelse.

Når malerne er færdig, vil der blive sat
ny loftsbelysning op, ligesom gulvene
vil blive repareret i det rum, der er til-
tænkte til børneaktiviteter. Gulvene vil
blive belagt med linoleum, ligesom i
resten af huset. 
For øjeblikket er der også ved at blive
taget fat om telefoner og alarmsyste-
met. Og gitteret for døre og vinduer
bliver der dundet en løsning på.
Østens Hus for de ældre beboere er
allerede begyndt at bruge underetag-

en. Her er ansat en aktiveringsperson,
der ansvarlig for aktiviteten og vil sør-
ge for, at der bliver ryddet op. Og så er
der afsat tid til rengøring i weekenden.
»Så vidt, så godt. Men vi kan desværre
endnu ikke sætte en dato på for flyt-
ningen. Men vi håber, at det hele kan
gå lidt hurtigt,« siger naboskaber Lise
Ledet.
Så hold øje med opslag i opgangene,
når åbningen bliver en realitet.



DET KAN VÆRE SVÆRT AT VÆRE BARN
BØRN AF PSYKISK SYGE FORÆLDRE FÅR NU HJÆLP

af Jens Høgh, Beboerrådgiver

Det er ingen hemmelighed, at der
blandt beboerne er en del familier, der
har voldsomme oplevelser med i ba-
gagen – oplevelser som ikke bare kan
glemmes, men som har sat sig som ar
på krop og i hjerte. 
At forældre som udgangspunkt altid vil
det bedste for deres børn kan de fleste
blive enige om. Men hvis man som
forældre selv bruger mange ressourcer
på at få orden på sit liv, så kan det i
dagligdagen være svært at have over-
skud til at give sine børn, det de har
brug for.
Derfor var det også med stor tilfreds-
hed, at vi tidligere har kunne omtale,
at Forvaltningen i Gellerup-området
har oprettet børnehuse. Her kan børn
af familier, der er visiteret til tilbudet,
komme, hvis det går hektisk til hjem-
me. Her er der ro. De kan få en snak
med en voksen, få hjælp til lektier,
være med til at lave mad, ligesom de
kan overnatte, hvis der er brug for det.    
Særligt svært kan børn af forældre
med en psykisk lidelse have det. De
kan i hverdagen opleve ting der er
mærkelige og de kan have en følelse
af, at deres familie er anderledes end
andre familier. Udover selve følgevirk-

ningerne af lidelsen, så betyder den
meget tabu og uvidenhed, at mange
forsøger at skjule deres sygdom for
omgivelserne. Det betyder, at familie-
medlemmerne skal bære rundt på
hemmeligheder for omgivelserne, hvil-
ket i sig selv er belastende, ligesom det
betyder, at flere familier vælger at iso-
lerer sig for deres netværk – børnene
kan f.eks. ikke have kammerater med
hjem. 
Siden januar har lokalpsykiatriens
Etnica-projekt, der er et tilbud til borg-
ere med anden etnisk baggrund, også
haft øget fokus på børn. Den normale
indsats i lokalpsykiatrien retter sig
mod den syge, men man var blevet
opmærksom på, at der i de tilknyttede
familier var 74 børn, der i praksis ingen
støtte havde. Som forsøg har man der-
for i foråret haft børnegrupper, der
mødes 3 timer hver 14. dag.    
Formålet har været gennem samtale,
leg og aktiviteter at give børnene et
rum, hvor de kan få sat ord/sprog på
de følelser, som deres hverdagsople-
velser medfører samt at give dem
kendskab til deres forældres sygdom,
således at deres hverdagsoplevelser
bliver mere forståelige.  

Samtidig har det været vigtigt at have
forældrenes forståelse og opbakning.
Derfor er forældrene blevet inviteret på
besøg i børnegruppen ligesom der blev
afholdt en fællestur til Djurs Sommer-
land for børn og voksne.
Beboerrådgivningen har på sidelinjen
støtte dette nye tiltag, bl.a. gennem
fondsbevillinger, der har muliggjort en
hyttetur for børnene og udflugt til
Djurs Sommerland. Dette gør vi, fordi
vi i vores daglige virke og kontakt med
beboerne i området ser, at der er brug
for en øget indsats overfor børn og
unge i området og i særdeleshed over
for børn af psykisk lidende familier.
I beboerrådgivningen er vi af den
opfattelse, at der er hårdt brug for dis-
se forskellige tiltag overfor børn. Vi er
samtidig ikke i tvivl om, at det i det
lange løb er en særdeles god  investe-
ring både økonomisk og i særdeleshed
menneskeligt. Vi håber derfor på, at
kommunen fremover vil intensivere og
bygge videre på de gode erfaringer,
som engagerede gulvmedarbejderne
har opnået gennem disse hårdt til-
trængte forsøgsprojekter.
Vi skylder børnene det – vi skylder os
selv det! 

de. Der gives større krav om kontrol og
opfølgning. Det kan da også være
positivt, hvis der følger ressourcer med
i form af mere personale og redskaber
til de enkelte forvaltninger. Det fortæl-
ler dog planen ikke noget om.
Kommuner med mange flygtninge og
indvandrere, der er handicappede på
grund af posttraumatiske oplevelser og
derfor har svært ved at passe et arbej-
de, vil blive ramt økonomisk. Hvis de
ikke kan aktivere denne gruppe, så bli-
ver refusionen nedsat. Man må håbe,
at det bliver muligt at iværksætte
behandling og hjælp til af disse men-
nesker, og at sådanne tiltag også vil
blive regnet som en form for et aktivt
tilbud.
Det, der i høj grad virker bekymrende,
er kravet om 300 timers arbejde i løbet
af to år, og at et ægtepar får frataget

kontanthjælpen til den ene ægtefælle,
hvis de ikke kan finde noget arbejde. 
I beboerrådgivningen møder vi dagligt
mennesker, som har et stort ønske om
at få et almindeligt arbejde. Vi hjælper
også mange med at skrive ansøgnin-
ger. Men vi må også konstatere, at det
er meget svært at få et arbejde, når
man mangler erfaringer og kvalifikati-
oner i forhold til det danske arbejds-
marked. Mange danskere får også
arbejde, fordi de kender nogen på en
arbejdsplads. Det gør vores beboere
som regel ikke. Spørgsmålet er, om der
i det hele taget findes arbejde til alle
disse mennesker. I forvejen er familier-
ne meget økonomisk trængte.
Med loven »loft over kontanthjælpen«
har man allerede nedsat kontanthjæl-
pen og fjernet boligstøtten fra ægtefæl-
ler, der har været arbejdsløse i over 6.

måneder. Nu belaster man deres øko-
nomi med yderligere krav. Man må
forstå, at unge par, der står over for at
blive gift, tænker sig om to gange. Det
er særligt ægtefæller og børnefamilier,
der rammes hårdt af denne lov.
Ved at fjerne børnefamilieydelsen fra
familier, der allerede er udsatte, og
som mangler de nødvendige ressour-
cer for at leve op til de krav, der stilles,
udsætter man dem for en yderligere
belastning.
For os at se, indeholder planen alt for
meget trusler om straf i stedet for en
ekstra håndsrækning og reel hjælp til
at blive selvforsørgende. Og dette i for-
hold til en gruppe mennesker, der i
forvejen er fattige og i fare for at blive
yderligere marginaliseret i et opdelt
samfund.

8
SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005

9
SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005

EN NY CHANCE – TIL HVEM?
REGERINGENS NYE INTEGRATIONSPLAN

af Anita Bergman, Beboerrådgiver

Den 17. juni her i sommer indgik Ven-
stre, Det Konservative Folkeparti,
Dansk Folkeparti og Socialdemokra-
terne en aftale om en ny integrations-
plan med overskriften »En ny chance
til alle«.
Når man læser teksten i planen, inde-
holder den mange positive værdi-
udsagn, som: Pligt, ansvar, ligestilling,
frihed, integritet, fællesskab, beskæfti-
gelse, selvforsørgelse og uddannelse.
Også overskriften lyder meget positivt;
»En ny chance til alle«. 
Hvad er så det reelle indehold i pla-
nen, og hvordan påvirkes beboerne i
vores område af den? 
Der skal siges, at planen ikke er ende-
ligt vedtaget i Folketinget, men det vil
den sandsynligvis blive i løbet af efte-
råret. Aftalen mellem de nævnte parter
er indgået, det vil sige at flertallet i Fol-
ketinget er sikret.
Planen går i store træk ud på følgende: 

1. Skærpelse af udvisningsregler
Regeringen og aftalepartierne har af-
talt, at regeringen fremsætter lovfor-
slag om ændringer i udlændingelovens
udvisningsregler med henblik på at
udvide, hvilken form for kriminalitet
og lovovertrædelser der skal medføre
udvisning. Som udgangspunkt skal alle
former for grov kriminalitet medføre
udvisning, og denne udvisning skal
iværksættes mere effektivt.

2. Alle indvandrere skal underskrive en
integrationskontrakt, indtil de har opnået
en tidsubegrænset opholdstilladelse.
Integrationskontrakten skal gælde i 7
år og indeholde en beskrivelse af den
enkeltes forudsætninger, de tilbudte
forløb og konsekvenser af manglende
deltagelse. Kommunen skal vurdere
om den enkelte har levet op til de
aftalte punkter, og denne vurdering vil
indgå i behandlingen af tidsubegræn-
set opholdstilladelse.

3. Der skal bruges 580 millioner kroner til
at udfærdige nye jobplaner for alle, der er
på kontanthjælp og starthjælp.

Alle kontanthjælps og starthjælps-
modtagere skal have deres sag gen-
nemgået af kommunen, hvis de ikke
har modtaget et aktivt tilbud om fx job
med løntilskud, uddannelse eller reval-
idering det seneste år. Den enkelte skal
have udfærdiget en ny eller revideret
jobplan af kommunen, der beskriver
personens mål i forhold til arbejde og
fastlægger, hvad der skal til for at opnå
dette mål. Denne indsats skal løbe fra
den 1. juli 2006 til den 30. juni 2008 og
der afsættes 580 millioner kroner til
det.

4. Kommunerne skal følge op på og afklare
kontanthjælpsmodtagere, der melder sig
syge. 
Sygemeldte kontanthjælpsmodtagere
skal kunne få trukket 1/3 af deres kon-
tanthjælp, hvis de ikke deltager i kom-
munens opfølgning. Det skal sikres, at
kommunerne lever op til kravene om
systematisk opfølgning, således at det
har konsekvenser for deres refusion,
hvis de ikke gør det. Forslaget træder i
kraft den 1. januar 2006.

5. Kommunerne skal belønnes økonomisk
for aktive tilbud til kontanthjælpsmodta-
gerne og straffes, når de ikke gør det.
Kommunerne skal belønnes for en
aktiv indsats. Refusionssatserne (som
er penge fra staten) for deres udgifter
til forsørgelse ændres, så at kontant-
hjælp og starthjælp under revalidering,
aktivering og løntilskudsjob refunderes
med 65%, til forskel fra passive perio-
der, hvor der refunderes med 35%. I
dag får kommunerne 50% uafhængigt
af om kontanthjælpsmodtageren er i
beskæftigelse eller ikke.

6. Unge mellem 18 og 25 år mister kon-
tanthjælpen, hvis de siger nej til uddan-
nelse.
Alle unge mellem 18 og 25, der ikke
har en kompetencegivende uddannel-
se, skal have pligt til at begynde på en
relevant uddannelse. Hvis den unge
ikke samarbejder ved at søge ind på en
uddannelse eller springer fra uden
rimelig grund, vil kommunen stoppe
kontanthjælpen.

Forslaget træder i kraft 1.januar 2006.

7. Forældre der ikke lever op til myndig-
hedernes pålæg kan trækkes i børnefamili-
eydelsen.
Der vil laves en målrettet indsats over
for de forældre, der ikke lever op til
deres forældreansvar. Hvis børnene
gentagne gange begår kriminalitet eller
har et stort fravær fra skolen, skal
forældrene kunne pålægges krav om at
sikre børnenes skolegang, eller at de er
hjemme på særlige tidspunkter. Hvis
forældrene ikke lever op til disse krav,
skal der kunne trækkes i børnefamilie-
ydelsen.

8. Ægtefæller, hvor af en eller begge ikke
har haft mindst 300 timers ordinært
arbejde i løbet af 2 år, mister den ene kon-
tanthjælp helt (Der udbetales ikke længere
forsørgertillæg til hjemmegående).
For ægtepar, hvor begge er på kontan-
thjælp, vil den ægtefælle, der ikke
inden for de seneste to år har haft
sammenlagt 300 timers ordinært arbej-
de blive betragtet som reelt hjemme-
gående. Det vil betyde at kontanthjæl-
pen til denne ægtefælle falder bort.
Perioder med barsel eller dokumente-
ret sygdom bliver ikke medregnet i de
to år; men forlænger beregningsperio-
den. Personer med begrænset arbejds-
evne, der ikke kan passe et almindeligt
arbejde, er ikke omfattet af regelen.
Kommunen skal i god tid sende et var-
slingsbrev til de ægtepar, der står for at
falde for loven. Der skal også indkaldes
til en samtale hvor kommunen skal
orientere om mulighederne for at søge
arbejde og yde praktisk vejledning
med dette. Den ægtefælle, der har fået
frataget kontanthjælpen, kan igen få
kontanthjælp, når vedkommende har
haft mindst 300 timers arbejde, som
ligger efter det tidspunkt hvor hjælpen
faldt bort.

Der gives i teksten ikke nogen detalje-
ret beskrivelse af, hvordan kommuner-
ne skal håndtere planen i praksis. Men
man må formode, at den giver yderli-
gere arbejdsopgaver til sagsbehandler-
ne, som allerede i dag er meget presse-
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EN BØRSTE FORTÆLLER
KURT »AIRBAG« KAN SE TILBAGE PÅ ET BEGIVENHEDSRIGT LIV

af Jens Skriver

foto:Helle Månsson

Nu er den knap 52-årige Kurt ramt af
sukkersyge, hjerteflimmer og lunge-
kræft, men der er stadig gang i en
masse, og han kan fortælle om et begi-
venhedsrigt liv. »Jeg har prøvet alt
undtagen hash og heroin«, siger han.

Sæsonarbejder
Det hele startede med, han kom i lære
som maler til 85 kr. om ugen, men
sprang fra, da han kunne få 24 kr. i
timen som flyttemand. Det egnede
han sig godt til, da han kunne flytte
klaverer. Lige siden, og indtil han efter
lang tids sygemelding fik førtidspensi-
on for en 4-5 år siden, har han været
omrejsende sæsonarbejder, der måtte
flytte efter arbejdet. Det man tidligere
kaldte børste. Han arbejdede i perioder
med pauser ind imellem. I sammenlagt
13 år har han været flyttemand, han
har været slagteriarbejder, kørt med
kran, arbejdet på jernstøberi, metals-

tøberi og med galvanisering både i
Støvring og Nibe, på cementstøberi i
Støvring, køleskabsfabrik i Ålestrup og
Dansk facede- og pladeindustri i Sul-
drup, og så har han i to år passet en
brugs for Låsby-Svendsen i Østrup.
Selv om han stammer fra Århus har
det altså været særligt i Nordjylland
ikke mindst Himmerland, han har
slået sine folder. Han har da også haft
et hus i Sønderup. I det hele har han
boet meget på landet, gerne i nedlagte
landbrug, men for det ikke skal være
løgn har han også arbejdet et år på
Københavns dyrehospital. På et tids-
punkt giftede han sig til fire unger,
men efter et stykke tid var de ikke til at
styre, så han pakkede kassevognen og
kørte igen. Det, der nok har været
mest spændende, var at køre rundt på
markeder. Han har kørt til markeder
over hele landet i en gammel mazda
med campingvogn. Det bedste var at

sælge billeder for Låsby-Svendsen.
»Jeg solgte dem for 50 kr. pr. stk., og
han skulle bare have 20 kr. Der var god
afsætning i ølteltene«, siger Kurt. Han
er også stolt af et personligt brev, han
har fået af Låsby-Svendsen.

Have og hunde
Det er 11 år siden, han flyttede ind i
Holmstrup, hvor han nu har gang i en
række aktiviteter. Sammen med kam-
meraten Peter, har han en båd ude ved
Ørenereden, og så har han have.
Haven på Viborgvej blev opsagt, da
grunden skulle bruges til byggeri, men
Kurt har fået en anden på Edvin Rahr-
svej. I lejligheden er det imidlertid
hundene, man lægger mest mærke til.
Kurt fortæller, at han har haft hunde i
en menneskealder. På dyrehospitalet i
København lærte han meget om hun-
de. En gang havde han fire store
schäfere på en gang; den ene blev 18
år og flyttede med ud til Holmstrup.
En af hans afdøde hunde, har han
stående i en urne. »Hundene kan lege
uden for i haven, der til dels er over-
dækket med en markise,« fortæller
Kurt. For tiden har han tre hunde. Ter-
rieren Charlys dage er talte. Den har
en knude på brystet. Neglene var også
for store, da Kurt fik den. Så har han
også en krydsning mellem en terrier og
en pekingeser samt en kokkerspaniel
på 31⁄2 måned. Den er et rent hvalpe-
barn og vil bide i alt. »Den lille har jeg
anskaffet, fordi jeg kan tage den med
på knallerten ud i kolonihaven«, oply-
ser Kurt, »og hundene bliver luftede«.
Kurt har fået tilnavnet airbag på grund
af sin store mave, men det er ikke ens-
betydende med, han sidder med hæn-
derne i skødet. I tre uger skal han såle-
des passe en kanariefugl, og om vinte-
ren laver han postkort til salg i  pensio-
nistbazarer; han lægger bronze på og
viser kort frem både til jul, barnedåb
og konfirmation. 

EN STJERNESTUND!
STJERNENE LEDTE PÅ RETTE VEJ

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

På tysk betegner en stjernestund en
skæbnetime, hvor ulykke eller lykke
afgøres. Noget så afgørende har jeg
ikke været udsat for, men natten til
den 14. august oplevede jeg i bogsta-
veligste forstand nogle stjernetimer.
Jeg var inviteret til 60-års fødselsdag på
Læsø. Første og eneste gang jeg havde
været på Læsø var for 35 år siden. Da
kunne jeg glæde mig over de mange
tangegårde. (Gårde der i stedet for
stråtag havde tag af tang). Gensynet
med Læsø var en blandet fornøjelse.
Jeg så kun én tanggård, og den var ved
at falde sammen. Den omfangsrige
farvestrålende turistbrochure, der lå på
færgen, fortalte intet om tanggårde. De
var gået i glemmebogen.
Jeg havde hele tiden været besluttet på
ikke at overnatte på Læsø; men tage
med den første færge tilbage til fast-
landet kl. 7.00 om morgenen og sove i
Vendsyssel. Festen, der foregik ved
Rønnerne, sluttede ved 2.30-tiden, og
jeg begyndte fortrøstningsfuldt at
vandre af sted mod Vesterø. Ikke så
snart var jeg kommet ud fra gården,
hvor festen var blevet holdt, blev jeg
overvældet. På Læsø er der ikke lysfor-

urening som på fastlandet, så stjerner-
ne lyste fuldstændig himmelen op, og
månen var i første kvarter, så den var
for længst forsvundet. Oplevelsen var
så overvældende, at den halve snes
genstande, jeg havde nydt til fest hur-
tigt fordampede eller blev fortrængt.
Den første kilometer op til Byrum måt-
te jeg finde retningen efter stjernerne.
Karlsvognen var meget tydelig, og jeg
kunne let havde fundet Nordstjernen.
Det var imidlertid ikke nødvendigt, for
planeten Mars dominerede østhimme-
len. Den forholdsvis tæt på Jorden nu
og bliver næsten lige så klar som i
2003. Ved siden af kunne jeg se
Syvstjernen. Himmelen næsten lige
oven over mit hoved var markeret af
sommertrekanten, der udgøres af de
klare stjerner Deneb i Svanen, Vega i
Lyren og Altair i Ørnen. Det var
næsten som om, området inde i som-
mertrekanten lyste op. Det var en del
af Mælkevejen, som går igennem som-
mertrekanten; men som ikke kan ses i
byerne. Jeg så tre stjerneskud. Det var
ikke så mærkeligt,  for natten før havde
jorden passeret meteorsværmen Perse-
iderne. Meteorer er rester af en komet,

der går gennem Jordens atmosfære. Da
jeg var kommet op til Byrum, var det
kun et spørgsmål om at finde den rette
vej til Vesterø. Der var ingen lys i huse-
ne for slet ikke at tale om gadebelys-
ning, men asfalten var tydelig at se, så
det var kun en fornøjelse at gå de syv
km til Vesterø. På fastlandet er der
aldrig stille. Der er altid trafikstøj i bag-
grunden. Det er ikke tilfældet på øer.
Jeg har tidligere oplevet fuldstændig
stilhed om natten på Samsø.
Mens jeg ventede på færgen i Vesterø,
kunne jeg se solen stå op næsten i
nord. Den kan ikke være langt nede
under den nordlige horisont om som-
meren.
En sådan oplevelse af det overvælden-
de univers giver vel også anledning til
eftertanke. Der er nu rindet så meget
af mit timeglas, at det nok ikke er klog
at udsætte mit næste besøg på Læsø i
35 år.
Meget har allerede ændret sig på stjer-
nehimmelen siden august. Planeten
Mars ses nu meget tydeligt på østhim-
melen om aftenen. Her kommer også
de stjernebilleder, der hører efterårs-
himmelen til.

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14



FLAGSTANGEN BLEV HEJST FOR KIG
KLUBBERNE I GELLERUP HAR FÅET BÅDE FLAG OG FLAGSTANG FORÆRET AF ROTERY 

FOR KIG’S FLOTTE ARBEJDE MED OMRÅDETS BØRN OG UNGE

tekst og foto: Helle Hansen

Fredag den 16. september røg Danne-
brog bogstaveligt talt helt til tops uden
for Klubberne i Gellerup, som den
eftermiddag blev begavet med en 14
meter høj flagstang og et kæmpe stort
rødt og hvidt Dannebrogsflag.
Det var Rotery Sydvestre, der forærede
stang og flag til klubben, som en aner-
kendelse for den store ungdomsarbej-
de i Gellerup. Idéen til at forære en
flagstangen fik Rotery, efter at KiG’s
leder Anders Glahn havde været på
besøg i foreningen, der består af forret-

ningsfolk, som med jævne mellemrum
mødes og spiser en god frokost sam-
men. 
»Et andet af vores formål er at samle
penge ind til gode formål. Og da vi
hørte Anders fortælle om det spænd-
ende og værdifulde arbejde, som udgår
fra denne klub, så valgte vi, at vi vil
forære en flagstang med flag«, sagde
præsidenten for Rotery Sydvestre,
Henrik Bille Pedersen, der ud over
flagstangen også havde taget et par
fodbolde med til fodboldklubben
ACFC, hvis formand Afif Abdallah
med et stort smil modtog gaven.
Med hjælp fra blandt andet Gellerups
egen spejdertrup og fodbolddrengene
fra ACFC lykkedes det på kun få
sekunder at få den høje flagstang rejst
og boltet fast midt på Montezahen lige
ud til fodboldbanen.
Og souschef i Klubberne i Gellerup
Mohammed Ibrahim fik æren at være
den, der som den første hejste det
danske flag, der blafrede smuk i den
lette brise fra nord.
»Vi er utrolig glade for at få denne
flagstang, som vi nu kan være fælles
om at mødes om, hver gang vi laver
noget i vores lokaleområde. Tusinde
tak,« sagde en meget glad Anders
Glahn, som derefter indbød alle børn

og voksne på safevand, kaffe og kage,
så dagen rigtig kunne festligholdes.

Rådmand tog flaget ned
Oprindelig havde rådmand Torben
Brandi Nielsen meldt afbud til flag-
stangsarrangementet. Men pludselig
sidst på eftermiddagen, da al kagen var
spist, og saftevandet og kaffen drukket,
så kom rådmanden cyklende til Gelle-
rup sammen med sin søn Anders.
»Og så fik rådmanden lov til at hjælpe
med at tage flaget ned,« fortæller
Anders Glahn, der afslørede, at ved
fælles hjælp lykkedes det at pakke
Dannebrog fint sammen igen.
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LIV OG STRESS
KAREN MERETE GÅR TIL KAMP MOD USUND STRESS

af Jens Skriver

foto: Lars Eg

Karen Merete Andersen, der i mange
år har boet i Holmstrup, er uddannet
som journalist og zoneterapeut og har
arbejdet med begge dele, men koncen-
trerer sig nu om vejledning og under-
visning i at modarbejde negativ stress.
Det hele startede med, at hun selv blev
langtidssygemeldt på grund af stress
som følge af en meget usikker situati-
on, hvor hun bl.a. var på supplerende
dagpenge.

Hvad er stress?
»Stress i sig selv er ikke en sygdom,
men en reaktion på belastning af krop-
pen. Det er i virkeligheden sundt i sig
selv, men hvis det vedvarer, bliver det
kronisk og til en sygdom«, siger Karen
Merete. »Det er et spørgsmål om
kamp, flugt og om at redde sig selv.
Det er en positiv og sund reaktion,
men negativ, hvis den vedvarer. Faren
opstår, når man ikke selv kan kontrol-
lere sit stress. Det kan være i en usik-
ker arbejdssituation, hvis man er ban-
ge for chefen eller er arbejdsløs. Det er
blevet sagt ved positivt stress flyver
sommerfuglene i maven i formation;
ved negativt i kaos«, fortsætter hun.
»Ved stresspåvirkning udvikler vi adre-
nalin, der gør os mere årvågne. Det har
vi brug for til positivt stress. Vi udvikler
også stoffet kortisol, der over en lang
periode skader hjernen, og det bliver
man til sidst syg af. Nogen får lettere
stress end andre. Tidligere tiders om-
sorgssvigt kan ramme på den måde.
Stress er en kombination af noget
kropsligt, tankemæssigt og følelses-
mæssigt. Den vigtigste måde at be-
kæmpe negativt stress på er at få slap-
pet af og ladet op. Problemet er, hvis
man ikke kommer i ro igen«.

Arbejdsløshed
Adskillige belastninger kan føre til
stress, men mange undersøgelser har
vist, at arbejdsledige har størst risiko
for at blive ramt af negativt stress, så
Karen Merete har for det meste under-

vist arbejdsløse, bl.a. ved FO, men nu
skal hun også til at lave kurser for folk i
arbejde. Det er imidlertid tydeligt at
mærke, at arbejdsløse og deres situati-
on har hendes store interesse. »Situa-
tionen for en arbejdsløs kan slet ikke
sammenlignes med situationen for
f.eks. en efterlønner«, siger hun.
»Efterlønneren har taget en beslutning
og betingelser er forudsigelige. Den ar-
bejdsledige er usikker og udsat for
mange psykiske belastninger, han er
uden indflydelse på sin egen situation,
meget kan han ikke planlægge, og
hans økonomi hænger i en tynd tråd.
Han mister sin identitet, sine sociale
kontakter og strukturen i hverdagen.
Hvorfor skal han i det hele taget stå
op? Efter 1⁄2 år er handlekraften også
nedsat«, fortsætter hun. Derfor har
hun afholdt mange workshops om
stress, hvor hun forsøger at hjælpe
arbejdsløse med at få det bedste ud af
deres liv. Hun fortæller, at det er vigtigt
at være bevidst om stress og blive klar
over, hvad man kan gøre ved det. Det
er vigtigt at undgå selvbebrejdelser og
acceptere sig selv. »Selv om situatio-
nen ikke er god, må man spørge sig
selv, hvordan man kan få et positivt liv
alligevel«, forklarer hun. »Det drejer
sig om at få struktur og indhold på sin
tilværelse og finde ud af, hvad man
kan gøre sig nyttigt med, selv om man
ikke har et arbejde. Det drejer sig også
om at få bedre planlægning af jobsøg-
ning, så man selv får indflydelse på sin
situation og ikke behøver at sidde og
vente på andre. Det gælder i det hele
taget om at overskue sin situation. Jeg
underviste en gang en kok, der sagde:
»Jeg når det altid!«, mens en HK’er
sagde: »Jeg når det aldrig!« Hvem mon
der først får problemer med stress?«
slutter hun.

Følgerne
Konsekvenser af negativt stress viser
sig, når man overhører sin krops signa-
ler og viser sig i første omgang i form

af en lang række varierende fysiske
eller psykiske symptomer. »Noget af
det første man mister er sansen for
humor«, understreger Karen Merete,
»og hvis man går og er irritabel over en
længere periode, er det bedst at kikke
på sit liv for at se, om der er noget,
som belaster«. Negativt stress er ikke
et enkelt sygdomsforløb. Hun viser
mig en lang liste over fysiske, psykiske
og adfærdsmæssige symptomer. Nog-
en af de mest almindelige er spænd-
ingshovedpine, søvnløshed, hukom-
melsesbesvær og koncentrationsbe-
svær. Disse kendetegn viser sig først,
men direkte konsekvenser af negativt
stress over en længere periode kan
være for højt blodtryk, blodpropper og
sukkersyge.
Efter en inspirerende og tankevækken-
de samtale med Karen Merete And-
ersen vil jeg gerne henvise til hendes
hjemmeside www.livogstress.dk, hvor
man kan læse mere.



Klokken seks om morgen den 12. sep-
tember var køen foran Gellerup Badet
til at overskue. Faktisk var der kun en
enkel morgenfrisk svømmer på trap-
perne, da svømmebadet i sin nye fork-
lædning slog dørene op efter at have
været lukket i fire måneder.
Helt nye lyse friser og tre helt nystøbte
bassiner tog imod svømmeren, som
glædede sig til at komme tilbage i van-
det i Gellerup. Og på bassinkanten står
der nu en stor flot sauna, som kan
rumme en halv snes badende gæster
på en gang. Bagerst i svømmehallen er
der blevet opsat en lang sølvfarvet
væg, den skal skjule det dybe ud-
springbassin, som der desværre ikke
var penge til at sætte i stand i denne
omgang.

Svømmer i over 30 år
Den første svømmer, der sprang i van-
det i det nyrenoverede i bad, var Leif
Johanssen, der i dagens anledning
havde taget en afspadseringsdag fra sit
arbejdet for at være sikker på, at han
kunne nå at komme i badet.
»Jeg har svømmet i Gellerup Badet
siden 1973, og jeg har tidligere også
arbejdet her som livredder, den gang

det var et glashus«, fortæller en mor-
genfrisk Leif Johannsen, da morgen-
svømmeturen er overstået. 
»Jeg er altid kommet her flere gange
om ugen, og jeg har også tit min søn
og hans venner med i weekenden«,
fortæller Leif Johannsen, der bor i
Gammel Brabrand.
Politiassistent Otto Westergaard var
også en af de morgenfriske svømmere,
som var meget glad for at vende tilba-
ge til Gellerup Badet. 
Han svømmer normalt i badet 2-3
gange om ugen og er meget tilfreds
med, at åbningstiden om morgenen nu
allerede er klokken 6.00 tre gange om
ugen. 
»Jeg begyndte at svømme herude for
tre år siden, da svømmestadion på
Ingerslev Boulevard blev renoveret. Jeg
fandt ud af, at forholdene er meget fine
her ude, og at der er god plads«, siger
Otte Westergaard, der tager turen ind
fra Hørning, inden han skal møde på
Nærpolitistationen i Viby.

Seniorsvømmere i bassin
På åbningsdagen bød Gellerup Badet
på kaffe og rundstykker til alle svøm-

mere, der dukkede op inden klokken
10.00.
Og hen ved 8.00-tiden begyndte det at
vælte ind med seniorsvømmere, som i
snart lang tid har glædet sig til at kom-
me tilbage til Gellerup Badet.
At åbningstiden om formiddagen nu er
udvidet med en ekstra dag, var der stor
tilfredshed med, til gengæld savnede
mange det dybe bassin, hvor der pleje-
de at være aqua-jogging.
Mere end 40 glade seniorsvømmere fra
hele Stor-Århus mødte frem på premi-
eredagen for at springe i de nye bassi-
ner.

Stor tilstrømning
Med de nye åbningstider er badet nu
åbent tre formiddage om ugen; man-
dag, onsdag og fredag fra klokken 6.00
om morgenen. Og mandag eftermid-
dag er der lukket for offentlig svøm-
ning. 
Men da Gellerup Badet om tirsdagen
slog døren op for offentlig svømning
for første gang væltede det ind med
gæster i sådan en grad, at livredderne
var nødt til lukke folk ind i hold.
Og onsdag eftermiddag klokken 16.00,
da der blev åbnet for svømning kun for
kvinder, stod mere end 100 piger og
kvinder klar til at komme ned og bade.
Og der var nærmest tumultagtige sce-
ner for at komme først med omklæd-
ningsrummene. Men efter en time var
det lykkedes at få alle lukket ind, og
begejstringen var stor, både for det nye
vandvandsbassin, rutschebanen ved
børnebassinet og ikke mindst saunaen,
som gav rigtig mange sved på panden.

Gellerup Badets åbningstider kan ses
bag i Skræppebladet.
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GELLERUP BADETS NYE STIL EN SUCCES
MIDT I SEPTEMBER ÅBNEDE ET NYRENOVERET GELLERUP BAD 
TIL STOR GLÆDE FOR BÅDE DE UNGE OG ÆLDRE SVØMMERE

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe

MENNESKER TRÆDER I KARAKTER
BEBOERNE I SONNESGÅRDEN ER GÅET FRA AT VÆRE ET NUMMER TIL AT VÆRE ET INDIVID

af Hans Esmann

Da Sonnesgården blev bygget, skete
det på et areal, hvor der tidligere var et
postkontor. For at have en reference til
arealets tidligere anvendelse blev de
normale postkasser erstattet af et stort
postboxanlæg, hvor de enkelte bokse
var mærket med lejlighedens kontrakt-
nummer i Brabrand Boligforening og
ikke beboerens navn og adresse. Bebo-
eren hentede så post som på posthuset
og ikke i sin postkasse.
Idéen var egentlig ganske fiks; men i
praksis gav den flere problemer. Bebo-
erne kunne ikke aflevere små breve til
hinanden, fordi brevene skulle lægges
ind på bagsiden af anlægget, og kun
posten og varmemesteren havde ad-
gang. Postboksene havde heller ikke
de nye standardiserede mål, og ilæg-
ningen af breve brugte et helt rum
bagved postboxanlægget.
Denne anvendelse af fællesareal til
administration og funktioner var ka-
rakteristisk for fælleshuset. Ca 1⁄3 af fæl-
leshusets areal var anvendt til postrum,
vamemesterkontor, værksted og bade-
faciliteter.
I foråret fik den daværende varmeme-
ster nyt arbejde i afdeling 1. I samar-
bejde med administrationen besluttede
bestyrelsen at konvertere en heltids
multifunktions-stilling for varmeme-
steren til en 15 timers stilling med

fokus på de centrale funktioner.
Rengøring og en del af det »grønne«
arbejde bliver fremover klaret med
ekstern assistance.
Ændringen af varmemesterfunktionen
medførte at nogle af de tidligere funk-
tionsrum kunne omdannes. Postrum-
met nedlægges, og det muliggør, at
fællesrummet gøres større. Varmeme-
sterens kontor bliver nyt møderum og
bestyrelseslokale.

Alle disse ændringer er eksempler på
de nye toner, som beboerne i Brabrand
Boligforening skal opleve klarere i de
kommende år.

•  Beboerne er enkelt-
individer, der har
valgt at bo i forening-
ens forskellige afde-
linger. De føler sig
behandlet som et
individ og ikke et
nummer.

•  Afdelingsbestyrelser
og administration
finder ind i en re-
spektfuld dialog, der
skaber udvikling og
resultater.

•  Der skabes plads og
muligheder for de

aktiviteter i en afdeling, der med-
virker til, at den enkelte kan opleve
sig som en del af et eller flere fælles-
skaber og ikke som et nummer i en
boligkø, der er bleven trukket ud.

Denne udvikling kræver arbejde og
energi. Derfor skal afdelingsbestyrel-
serne træde i karakter og foreslå/skabe
udviklinger, som giver nyt liv. Admini-
stration og foreningsbestyrelse skal
styrke evnen til at få ildsjælene og den
respektfulde dialog til at fungere.

UDFLUGT TIL NATURLEGEPLADSER I NORDJYLLAND
FRIVILLIGE BEBOERE, DER VIL VÆRE MED TIL AT BYGGE NATURLEGEPLADS I GELLERUP, 

INVITERES PÅ BUSTUR 

af Helle Hansen

Arbejdsgruppen bag naturlegepladsen
i Gellerup inviterer nu alle børn og
voksne med på en inspirationstur til
Nordjylland. Til udflugten har arbejds-
gruppen lejet en bus af Cirkus Tværs. 
Turen går til to naturlegepladser i Blæ-
re og Arden, som miljøguide Per
Thornberg fra Aalborg Øst har været
med til at bygge. Her skal deltagerne

høre om foreningernes erfaringer med
at lave legepladsen. 
Formålet med turen er at blive inspire-
ret, så arbejdsgruppe kommer hjem vil
være i stand til at lave en ansøgning
om at vi selv får lov til at bygge en le-
geplads.
Der bliver afgang fra Gellerup bliver
ca. klokken 12, og så regner vi med  at

komme hjem sidst på eftermiddagen.
Da det er ramadan, vil der ikke være
nogen forplejning på turen; men vi
spiser sammen, når vi kommer hjem. 
Tilmelding sker ved at ringe til Lene
»Naboskaberne« tlf. 86251050. Der er
max plads til 35 beboere – børn under
12 år kun i følge med voksne.



FORENINGENt
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OM AT VÆRE I BESTYRELSEN LIGE NU
EFTER DELTAGELSE I TO AFDELINGSMØDER UD AF FIRE 

I VORES AFDELINGER I HASSELAGER UNDER JYSK BOLIGADMINISTRATION STÅR DET KLART: 
FÆRDIG! ANSTÆNDIGHED OVER FOR VORES BEBOERE

af Herman Nielsen

Hvem kan gå imod et driftsamarbejde,
som kommer beboerne til gode ved
enten at blive endnu bedre for de sam-
me penge eller samme standard for
færre penge – måske endda bedre og
billigere? Hvem stiller sig på bagbene-
ne over for en administration og en
bestyrelse, som i flotte og tomme ord
lover sådan noget? Det må selvfølgelig
komme an på en prøve – også for de
skeptiske og betænkelige. 

Nedtur
Prøven har nu været, og jeg mindes
ikke i mit 65-årige liv tidligere i den
grad at være kommet i restance med at
skulle hjælpe andre mennesker, hvis
dagligdag jeg har været med til at
komplicere til det utålelige. Det
bliver opgaven i oktober inden
overvejelserne om, hvordan det
dog kunne gå så galt. For mig
yderligere en kedelig men reel an-
ledning til et ekstra repræsentant-
skabsmøde, der som foreningsva-
retagelse har været for sjældent de
sidste år. 
Jeg skal ikke trætte med de mange
vredesudbud over forsømmelser i
de berørte afdelinger med affald
der flyder, beskidte vaskerier og
manglende renholdelse generelt,
manglende opfølgning ved hen-
vendelse til varmemester, mang-
lende overholdelse af plan for
udskiftning af hårde hvidevarer
osv. Det har været trist at høre om så
megen, næsten systematisk dårlig
sagsbehandling i afdelingerne – og rart
og en god opgave nu at prøve hurtigt
at gøre noget ved det!

Et absurd eksempel
En ung kvinde spørger på afdelings-
mødet i afd. VII/XV, om det er rimeligt,
at hun ved indflytning skal henvende
sig til varmemesteren for at meddele,
at hendes komfur ikke virker? Hun får
så hos ham yderligere at vide, at der
ikke er penge til at lave det! Hun har

så selv måttet købe et komfur, fordi
hun dog skal bruge ét. Næsten appel-
lerende siger hun, at det kan da ikke
være rigtigt, at det skal foregå på den
måde…
Nej, selvfølgelig ikke, og det er ubegri-
beligt, at det kan foregå, eller at det er
kommet dertil. Vi vil hurtigt i bestyrel-
sen følge op på sådan noget, rette ska-
derne og (gen)etablere en anstændig
arbejdsgang, sådan som vi mener, vi
har det i resten af afdelingerne i fore-
ningen.
Se sådan havde jeg som ordstyrer på
mødet forstået et meget groft eksem-
pel på de rådende tilstande i Jysk
Boligadministration, indtil jeg blev
korrigeret og fik at vide, at denne

behandling fik en af vores beboere kort
tid inden etableringen af Jysk Boligad-
ministration. Jeg må sige, at vi åben-
bart allerede er der, hvor vi også selv
kan genere beboerne!

Gi´ besked
Her er det vigtigt ved uenighed lokalt
at informere os i bestyrelsen samtidig
med, at man selv gør sit i forhold til
foreningens ansatte. Vores ansvar i
bestyrelsen for en god administration
kan kun varetages ved, at vi informe-
res, når noget er for dårligt. Får vi ikke

sådanne informationer, må det vel gå
godt nok ude i afdelingerne og være til
at finde ud af og eventuelt justere
lokalt. Sådan som det skal være…    

Helt specielt
Sådan har det ikke været i Jysk Bolig-
administration, idet vi konstant har
fået meldinger om uregelmæssigheder,
som vi så tilskrev begyndervanskelig-
heder, når nye organisationsfolk mødte
nye beboere. Vi indstillede os på hur-
tigt at rette det dårlige, som så på
næste møde alligevel ikke var rettet –
eller rettet og så var der nye, lige så
uforståelige problemer! Sådan er det
gået indtil det ulidelige, og beboere og
beboervalgte med rimelighed har

opfattet os i bestyrelsen og vores
administration som utroværdige
samtalepartnere, der var ligeglade
med dem. Det er den hårde og vir-
kelighedssvarende kendsgerning,
som vi i bestyrelsen råder bod på
nu, hvor selv vi har fattet skanda-
len.

Mere viden…
Jeg kan ikke vide, hvad der foregår
hos vores »samarbejdspartner« Bo-
ligselskabet Århus Omegn. Men
konsekvenserne hos os forekom-
mer mig så ejendommelige, at jeg
kun kan tilskrive vores problemer
en bestyrelse, som ikke vil ha´ med
os at gøre (vel at mærke efter at ha´

lært os at kende!) og har forbudt sit
personale at være almindeligt hjælp-
somme og imødekommende over for
vores beboere. 
Så absurd en forklaring må jeg melde
ud for at få sammenhæng i mine infor-
mationer, men dette mit forståelsesbud
(pr. 17-9-2005) skal nok blive korrige-
ret og som sådant kolporteret videre,
hvis (og formentlig når) der fremkom-
mer flere informationer til belysning af
vores totale fejlsatsning og langsom-
melighed i korrektionen.

GELLERUPS GRILLBAR INDVIET AF BORGMESTEREN
DET VAR STORT RYK IND HOS GRILLBAREN AL AMIR, DER LIGGER UDEN FOR GELLERUP BIBLIOTEK,

DA BORGMESTER LOUSIE GADE FORETOG DEN OFFICIELLE ÅBNING AF GRILLBAREN. 
HELE GELLERUP VAR INVITERET MED TIL FESTEN

tekst og foto: Helle Hansen

For grillbarejer Nourreddin Faour var
onsdag den 21. september en stor og
bevægende dag, for da mødte borgme-
ster Louise Gade op for at fortage den
officielle indvielse hans Al Amir Pizza
og Grill. 
Hele Gellerup var via en husstands-
omdelt invitation blevet inviteret med
til at fejre dagen, og rigtig mange hav-
de taget imod indbydelsen. Så da klok-
ken blev 11, og borgmesteren ankom,
var en større menneskemængde for-
samlet foran grillbaren.
Der var både børnehaver, skoleelever,
personale fra Familiecenter Vest, nær-
politiet, institutionsfolk og beboere fra
Gellerup. Også pressen var mødte op,
der var både tv-stationer og lokalavi-
ser.

Rollemodeller
Så blev gittertæppet foran grillbaren
endelig rullet op og frem trådte hele
familien Faour for at modtage borgme-
steren i indgangen.
Louise Gade fik både håndtryk og
knus, inden hun fik tid til at holde en
tale, hvor i hun fortalte, at hun for en

måned siden have modtaget et brev fra
familien Faour, som hun var blevet
meget glad for. Og så læste hun brevet
højt.
Borgmesteren roste Nourreddin og
hans familie for deres initiativ og enga-
gement og deres mod til at gå egne

veje. Og hun slog fast, at hele familien
var gode rollemodeller for resten af
Gellerup.
Faour-familien kom til Danmark i slut-
ningen af 1980’erne, og den har boet i
Gellerup siden 1993. Familien består af
syv børn i alderen fra seks til 24 år, to
piger og fem drenge. Drengene på 24
og 19 år arbejder i Al Amir – og søn-
nen på 13 går bud i området. Og efter
at grillbaren er blevet udbygget, så er
moderen også begyndt at arbejde i
restauranten.

Travlt i butikken
Louise Gade sluttede med at bede alle
om at være med til at råbe hurra for Al
Amir Pizza og Grill. Og så tog en
meget glad og stolt Nourreddin ordet
og bød alle inden for i butikken, hvor
der blev budt på gratis kaffe og kage til
de voksne og tyggegummi og popcorn
til de små. 
Hele dagen var der fem kroners rabat
på alle varer i butikken. Så der blev
rullet shawamaere og lavet burgere til
den helt store guldmedalje bag den lil-
le disk, hvor Nourreddin og hele hans
familie nærmest dansede rundt med
store smil på læben. 
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Borgmester Louise Gade holdt åbningstale



Nordgårdskolen vil med ny skoleleder
i spidsen ikke længere acceptere en
dag med ballade og hærværk. Nu er
der indført en konsekvent nul-toleran-
ce og siden 1. august er konflikterne
faldet markant.

»Det accepterer vi ganske enkelt ikke
her, så simpelt er det«, siger ny rektor
for Nordgårdskolen Rani Hørlyck.
Det betyder, at Nordgårdskolen nu
følger konsekvent og hurtigt op på en-
hver form for grænseoverskridende
adfærd. Der laves et notat til elevmap-
pen, og forældrene bliver med det
samme og i hver sag inddraget ved at
blive kaldt til en samtale.
»Der er endnu ingen, jeg har haft sam-
tale med to gange siden 1. august,
siger rektoren.

Nordgårdskolen er klar med en ny
handlingsplan for skolen, som skal
bringe skolen »back to basis«. 
»Det handler om at lave en god skole i
distriktet for de børn, der bor her. En
skole hvor kerneydelsen er undervis-
ning og læring«, siger Rani Hørlyck.
Nordgårdskolen har fomuleret et
grundlag, som i korte træk lyder:
- Vi accepterer ikke en skoledag med

vold og ballade

- Eleverne skal sikres et fagligt udbytte
- Forældrene skal inddrages mere

aktivt i hverdagen
- Lærerne skal kunne lide børnene

»Vi arbejder med en langsigtet strategi,
som vil kræve nogle års indsats. Her
og nu indsatsen går på nul-tolerance
og fokus på det enkelte barns faglige
udvikling, hvor vi mere målrettet ar-
bejder med elevhandleplaner og syste-
matisk evaluering«, siger Rani Hørlyck,
der i handlingsplanen også har sat ord
på medarbejderprofiler
»Nordgårdskolens medarbejdere skal
kunne se sig selv i skolens grundlag.
Lærerne skal både kunne og ville
arbejde med to-sprogede. Det at kun-
ne kan vi hjælpe til med gennem kom-
petenceudvikling. Det at ville, påhviler
den enkelte medarbejder. Først og
fremmest gælder det om, at vores bør-
nesyn er på den samme platform.

FORENINGENt
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GELLERUP-BØRN BUSSER TIL NYE SKOLER
SKOLELEDER TVIVLER PÅ BEDRE INTEGRATION VED SKOLEFLYTNING

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

»Vi ved meget lidt om, hvorvidt børn
klarer sig bedre eller integreres bedre i
såkaldte ressourcestærke skoler med
overvejende danske børn, end hvis de
fastholder den lokale distriktsskole i
Gellerupområdet«, siger Rani Hørlyck,
skoleleder for Nordgårdskolen.
Hun tror ikke på, at flytninger og
spredninger er vejen frem for integrati-
on. I de seneste uger har hendes skole
fyldt avisernes sider, efter at det kom
frem, at langt flere forældre på Nord-
gårdskolen efter det frie skolevalg har
fundet en anden skole. 69 elever –
godt 15 procent – er i år flyttet fra den
lokale skole i Gellerupparken.
»De begrundelser, vi hører,
er, at børnene ikke lærer
noget på Nordgårdskolen,
der er for meget ballade,
og lærerne lider af medar-
bejdertræthed«, siger Rani
Hørlyck, der beklager det
image, som skolen har.
»Nordgårdskolen er langt
bedre end sit rygte«, slår
hun fast.

Ingen kammerat-
skabseffekt
Men almindelig logik vil
hævde, at to-sprogede
børn fra Gellerup vil have
større chance for at klare
sig godt i skolen og blive bedre inte-
greret, hvis de ikke går på en skole,
hvor der ikke er eneste dansk elev.
Hun mangler i debatten fokus på de
modtagende skoler – »er de overhove-
det gearet til at modtage vores Geller-
up-børn?«  
Hun forklarer det sådan her: »Under-
søgelser tyder på, at en elev fra en res-
sourcestærk familie klarer sig nogen-
lunde lige godt, uanset om eleven går
på en såkaldt »svag« eller »stærk« sko-
le. 
På samme måde er der ikke noget, der
tyder på, at en elev fra en ressource-
svag familie klarer sig bedre eller dårli-
gere i forhold til om skolen er »svag«
eller »stærk«. 

Der er ingen forskningsbaseret viden,
der bekræfter, at to-sprogede klarer sig
bedre i skoler, hvor hovedvægten er
danske ressourcestærke elever.

»Efter min erfaring kan man ikke bare
gå ud fra en automatisk »kammerats-
kabseffekt«. ”Det drypper ikke nød-
vendigvis på dig, bare fordi det går
andre godt«, siger Rani Hørlyck. 
Det lyder måske lidt firkantet, og skol-
elederen forsøger at vende tilbage til
problemets kerne, som efter hendes
opfattelse ikke bare løses ved at flytte
geografisk. Hun peger på, at det er den
sociale arv – elevernes baggrund, der

er den afgørende faktor for, hvordan
de klarer sig i skolen.

Mangler opbakning
fra forældre
I Gellerupparken er godt 70 procent af
de voksne på overførselsindkomst. Fle-
re har ikke særlig lang skolegang og
ingen arbejdserfaring her fra landet.
Desværre er det ikke alle forældre, der
viser interesse og bakker op om deres
børns skolegang. Heller ikke alle har
forudsætningerne for at hjælpe og
støtte børnene.
»Det er så vigtigt, at forældrene bakker
op om deres barns skolegang, og det er
så lidt, der skal til. Men at spørge sit
barn hver dag: »Hvad har du lavet i

skolen i dag?«, er et godt skridt på
vejen. Ligesom at huske barnet på, at
der skal laves lektier og at der gives
plads til det. Endelig at sørge for at
barnet kommer til tiden«, siger Rani
Hørlyck, der samtidig opfordrer foræl-
drene til at henvende sig, hvis der er
noget, de ikke forstår, så man kan være
fælles om at løse problemet. Hun gør
opmærksom på, at forældrene også er
meget velkomne til at deltage i under-
visningen.

Åbne skolen for forældre
Det er skolelederens ønske og mål i
det nye lederjob på Nordgårdskolen at

få inddraget forældrene
mere. Det kunne for
eksempel være at åbne
skolen for undervisning i
dansk og matematik for
forældre, så de på den
måde også får bedre red-
skaber til at hjælpe deres
børn.

Rani Hørlyck håber natur-
ligvis, at det går godt for de
børn, der har valgt at
benytte sig af det frie skole-
valg og er flyttet skole. Dog
kan hun være nervøs for, at
de kommer til at leve paral-
lelle liv, fordi de på grund af

afstanden ikke får et socialt liv med de
nye kammerater efter skoletid; men
bare ender med at busse frem og tilba-
ge.
»Hvis familien beslutter at flytte med
til det nye lokalområde, er det noget
andet, for så vil hele familien få et net-
værk og socialt liv blandt danskere«,
siger Rani Hørlyck.
»Efter min vurdering vil det være et
stort tab for Gellerup, hvis de lokale
skoler lukker. Skal Gellerup så være et
område, hvor alle børnene busser frem
og tilbage. Det kalder jeg ikke er inte-
gration«, siger Rani Hørlyck

NEJ TIL MERE BALLADE PÅ SKOLEN
MEGET FÆRRE KONFLIKTER EFTER NUL-TOLERANCE PÅ NORDGÅRDSKOLEN

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

foto: Hans Grundsøe



meget ballade, og at flere forældre nu
vælger at flytte skole.
»Du skal ikke være for blød. Børn skal
forstå, at de skal respektere voksne«,
siger Abdul, der sammen med sin kone
kan fortælle, at straffen var en naturlig
måde at opdrage på, da de var børn.
»Du kunne blive sat hen for dig selv, så
det var til skue for alle, at du havde
gjort noget, du ikke måtte – eller du
blev sat til at skrive en sætning 100
gange, hvilket var noget kedeligt«,
siger Hoyda, der godt kan se, at det
ikke er sådan, vi danskere opdrager
eller lærer på.

Håber forældre vil bakke op
Hoyda og Abdul har også forståelse
for, at der er forældre i Gelleruppar-
ken, der har problemer og så måske
ikke har overskud til at hjælpe deres

børn med skolen. »Nogle forældre
siger desværre, at »mit barn er ikke mit
problem – det er skolens problem«.
Skolen siger, at forældrene skal tage
sig af problemet. De er ikke altid gode
til at samarbejde«, siger Abdul.
De håber begge, at forældrene vil være
der mere for børnene, når det gælder
skolen. Hjælpe dem med lektierne og
spørge interesseret til, hvordan det går.
Det vil gavne alle børn på Nordgårds-
kolen, hvis alle forældre bakker op.

Godt hvis danskere kom
For datteren Rayan på otte går det godt
på Åby-skole. Hun er glade for sine
kammerater og lærere og glad for at gå i
skole. Hun har danske kammerater,
som hun også er sammen med i friti-
den.

»Vi er glade for det frie skolevalg. For
to år siden søgte vi om at få Rayan ind
på Åby Skole, men vi kunne ikke få
plads«, siger Hoyda. Rayan har gået i
børnehaven Solsikken i Åbyhøj og går
i dag på et fritidshjem i Åbyhøj, hvor
hun har fået danske venner. 
»Mine to ældste børn tager sig en
uddannelse og har idéer til, hvad de
skal. De vil klare sig godt i fremtiden.
Jeg er sikker på, at det også kommer til
at gå godt for Rayan«, siger Hoyda, der
sammen med sin mand Abdul tror på,
at fremtiden også bliver bedre for Gel-
lerupparken.
»Der vil blive mindre ballade, med de
nye regler, der er kommet. Men det
kunne være godt, hvis også danskerne
kom her. Hvis der kom danske elever
på Nordgårdskolen«, siger Abdul. 
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VI HAR DRØMME FOR VORES BØRN
RAYAN PÅ OTTE ÅR FLYTTEDE FRA NORDGÅRDSKOLEN TIL ÅBY SKOLE

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

foto: Hans Grundsøe

Hoyda Rashid og Abdul Hammouda
har drømme for deres tre børn Chadi,
Sara og Rayan.  »Jeg drømmer, at mine
børn tager sig en uddannelse og klarer
sig godt i fremtiden«, siger Hoyda og
Abdul nikker med.
De sidder sammen i sofaen i den
109m2 lejlighed på Dortesvej i Gelle-
rupparken, hvor de har boet gennem
flere år og byder gæstfrit på kaffe og
kager.  Abdul er arbejdsløs og Hoyda
går på sprogskole for at lære dansk, så
hun kan blive tolk. Hun har en økono-
mi-uddannelse fra hjemlandet, og Ab-
dul er uddannet sygeplejerske. 
I sommer begyndte datteren Rayan på
otte år i 1. klasse på Åby Skole. Hun
flyttede fra Nordgårdskolen, hvor hun
havde gået to år i 0. klasse, da hun
havde lidt problemer med de danske
bogstaver. Nu er Rayan godt i gang i
en ny klasse, hvor der er to arabiske
elever, én somalisk og én tyrkisk.
Resten er danske. 
»Jeg føler, at nu lærer min datter at
læse og skrive dansk«, siger Hoyda.

For meget uro i skolen
Men Hoyda og Abdul har ikke flyttet
Rayan fra Nordgårdskolen, fordi de
synes, det er en dårlig skole.
»Nordgårdskolen er en god skole, og
lærerne er gode. Men der er for meget
uro og ballade. Det er ikke skolen og
lærerne, der er problemet. Det er ele-
verne«, siger Hoyda.
Hoyda og Abdul kan fortælle historier
om elever, der lavede så meget ballade
og optrådte så fysisk generende, at det
var svært at få ro for de elever, der ger-
ne vil lære. Der har været episoder
med børn, der har kastet med glas i
klassen og optrådt skræmmende. Der-
til kommer »det grimme sprog«, som
Hoyda og Abdul ikke vil gentage, men
som de har været meget generet af, når
deres datter kom hjem og gentog,
hvad der blev råbt. »Min datter kom i
skole for at lære dansk, og så lærte hun
at snakke grimt«, siger Abdul.

De to ældste børn Chadi på 20 år og
Sara på 16 år har begge gået på Nord-
gårdskolen helt op til 9. klasse, og de
klarer sig godt. Sønnen Chadi tog 10.
klasse på Tilst Skole, gik 1 år på HHX,
derefter 1 år på VUC, og her i sommer
er han så startet på Ingeniørhøjskolen
og arbejder hen mod at blive edb-
ingeniør. Han bor i Gellerupparken;
men tænker på at flytte til Tranbjerg.
Sara går i 10. klasse på Rundhøjskolen
og vil herfra på gymnasiet. Sara vil ger-
ne være psykolog.

Nogle forældre er ligeglade
»I en klasse på Nordgårdskolen er der
for mange børn, der laver uro, og flere
forældre er ligeglade. Til de forældre-
møder, vi har været med til, kommer
der kun ganske få forældre«, siger
Abdul, der kom til Danmark som
palæstinensisk flygtning for 12 år si-
den. I 1996 blev han familiesammen-
ført med sin libanesiske kone Hoyda

og deres to ældste børn. Den mindste
datter Rayan er født i Danmark. I et år
boede de i Trige, derefter flyttede de til
Tranbjerg, og nu bor de i Gelleruppar-
ken og har ikke noget ønske om at
flytte herfra.
»Det er et godt sted at bo, og vi har
vores venner her. Der var meget balla-
de herude på et tidspunkt, men så kom
Brabrand Boligforening med reglen
om, at lejligheder bliver sagt op for de
beboere, der ikke kan opføre sig
ordentligt. Det har virket. Nu er der
mere ro«, siger Abdul.

»Alle herude accepterer den regel og er
positive. De fleste vil gerne have ro«,
siger Hoyda.

Danskerne for bløde
Abdul kalder danskerne for »lidt for
bløde« sagt med et smil, men han
mener, at det er lidt grunden til, at
Nordgårdskolen har været plaget af så

STATEN TAGER MIA. FRA BEBOERNE
REGERINGEN VIL TAGE 4,4 MIA. FRA LANDSBYGGEFONDEN

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Beboere i Brabrand Boligforening kom-
mer sammen med andre danske lejere
til at betale ekstraskat, hvis det står til
Regeringen, der for nylig præsenterede
sit forslag til ny Finanslov. 
Regeringen foreslår, at der tages 4,4
mia. kroner fra Landsbyggefonden.
Midler som er opsparet af beboerne
selv i fællesskab og blandt andet bru-
ges renovering i afdelinger, der har
hårdt brug for det. 
Så mens husejerne kan se frem til store
økonomiske gevinster takket være
husprisernes himmelflugt, så får de
almene beboere en ekstraskat. I følge
Regeringen skal de 4,4 mia. kr. bruges
til nybyggeri; men boligorganisationer-
nes hovedorganisation Boligselskaber-
nes Landsforening kalder det for urig-
tigt: »…sandheden er imidlertid, at der

ikke bygges en eneste ekstra bolig, blot
fordi staten tager penge fra Landsbyg-
gefonden«, lyder det i en pressemed-
delelse fra BL.
I følge BL kan man lige så godt påstå,
at beboernes penge – ekstraskatten –
kommer til at være med til at finansie-
re driften af Det Kongelige Teater og
på den måde ikke kommer tilbage til
beboerne igen.
Den nye ekstraregning på dette års
finanslov kommer oven i de 5,7 mia.
kr., som Regeringen har overført fra
Landsbyggefonden til statskassen fra
2002 – 2004. Det bliver i alt 10 mia.
kroner af beboernes opsparede midler.
I maj i år præsenterede BL en storstilet
plan mod ghettoer under titlen »Tryg-
hed i boligområdet – handlingsplan
mod det delte Danmark«. I planen var

der forskellige forslag til at skabe mere
tryghed i ghettoer og få beboerne i
gang med arbejde og uddannelse. Det
var blot nogle af punkterne i den plan,
der af BL var foreslået finansieret med
otte mia. kr. af Landsbyggefondens
midler. Formålet med planen var at
lade sektoren selv finansiere en større
indsats over for de socialt svage og
»fattige« områder i landet for dermed
at mindske afstanden mellem rig og
fattig. På denne måde ville man også
sikre, at de midler, som beboerne har
sparet op, ville komme tilbage til den
almene boligsektor og ikke blot for-
svinde som en ekstraskat i statskassen.
Der foregår netop nu forhandlinger om
årets finanslov, og det er endnu uvist,
om Regeringen får flertal for sit finans-
lovsforslag.

Hoyda Rashid med datteren Rayan i midten sammen med veninden Hadil

Kig også ind på 

www.bbbo.dk



sin søn og blev låst ind af Eigil, så de
kunne se lidt morgenfjernsyn, inden
datteren skulle i skole. En familie boe-
de i fælleshuset i en uge og overnatte-
de i det gæsteværelse, der er blevet
indrettet specielt til varmerenoverin-
gen. Køkkenet er også blevet åbnet, så
beboerne kunne gå over og lave sig en
kop kaffe eller aftensmad, hvis der var
behov for det. 
»Det har været lidt hårdt, men det har
også været sjovt. Beboerne har været
så søde, og det har været en god ople-
velse at komme så tæt på dem. Man
lærer også at begå sig mellem forskelli-
ge mennesker – det nytter jo ikke, at
temperamentet løber af med en under
et så stort projekt«, siger Eigil Ander-
sen, der dog glæder sig til, at det snart

slutter. Det sker med en fest for både
beboere og håndværkere. Afdelingsbe-
styrelsen har nemlig besluttet at holde
rejsegilde på varmeprojektet, så fredag
d. 23. september bliver der budt på øl
og pølser for, at beboere og håndvær-
kere sammen kan fejre projektet. 

Nu kan de selv styre varmen
Nu bliver det spændende at se, hvor-
dan beboerne tager i mod det nye var-
mesystem, når de her i efteråret for
alvor begynder at tage det i brug. Nog-
le har givet udtryk for, at radiatorerne
tager for meget vægplads, men gene-
relt er det kun positive meldinger, der
kommer fra beboerne, der nu langt om
længe har fået et varmesystem, hvor
beboeren selv kan bestemme, hvilken

temperatur man ønsker.  I afdelingsbe-
styrelsens beretning skriver de: »Det
giver mere velvære, at man selv kan
styre varmen. Vi regner også med, at
det giver en stor besparelse for de fle-
ste beboere. Der kommer også indivi-
duel måling på forbruget.«

ORIENTERINGSBREV
SEPTEMBER 2005

Beboermøder
55 beboere i Gellerupparken stemte på
beboermødet d. 7. september budget-
tet ned. I budgettet er der forudsat en
huslejestigning på 9,23 procent. Trods
det har afdelingen fortsat foreningens
laveste husleje pr. m2. Der er dog ingen
tvivl om, at flere af afdelingens beboere
på overførselsindkomst er klemt øko-
nomisk med huslejestigning og
nedskæringer i kontanthjælp fra 1.
januar 2006. 
På Thorsbjerg mødte kun fem beboere
op til beboermødet, og det lykkedes
ikke at få valgt en fuld afdelingsbesty-
relse. Beboermødet for beboerne i
ungdomsboligerne på Bronzealder-
vænget var plaget af et svagt fremmø-
de, men afdelingen fik valgt en
repræsentant til Fritidsforeningens
Aktivitetsstøtte. I Søvangen mødte 69
beboere op til beboermøde, hvor det
store emne var en stigning i antenne-
bidraget. I Skovgårdsparken blev der
orienteret om den kommende renove-
ring, som lige nu ligger ved Århus
Kommune og Landsbyggefonden.
Hele afdelingsbestyrelsen blev her
genvalgt. I Hans Brogesparken blev der
valgt ny suppleant til afdelingsbesty-
relsen. Her var 55 beboere mødt frem.
I Sonnesgården var der et stort frem-

møde med 82 deltagere. Der blev valgt
et nyt medlem til afdelingsbestyrelsen
efter Hans Esmann Eriksen, der nu
sidder i foreningsbestyrelsen. I Dre-
jergården deltog 15 beboere, og mødet
forløb stille og roligt. I Holmstrup hav-
de afdelingsbestyrelsen anbefalet be-
boerne at stemme budgettet ned på
grund af en udgift til udskiftning af
varmemålere. På mødet blev man eni-
ge om at reducere den udgift, og bud-
gettet blev herefter godkendt. Beboer-
møderne løber frem til d. 21. septem-
ber. 

Teknisk chef, udlejningchef og
kontorbetjent går på pension
Knud Høgild, Erik Vestergaard og Poul
Christiansen har meddelt, at de går på
pension.
Kontorbetjent Poul Christiansen går på
pension november 2005.
Teknisk chef Erik Vestergaard går på
pension d. 1. april 2006.
Udlejningschef Knud Høgild går på
pension d. 1. januar 2006.

Ejere bliver ikke 
bedre integreret
»Du bliver ikke bedre integreret, bare
fordi du køber din egen bolig. Integra-
tion handler ikke om at være lejer eller

ejer«, siger direktør Torben Overgaard
som kommentar til de mange forslag
for en god integration i Gelleruppark-
en herunder blandt andet salg af en
blok som ejerboliger. I følge direktøren
er den eneste forskel her, at der er
nogle beboere, der ved et salg kan få
sig en økonomisk gevinst. I rammeaf-
talen for nybyggeri mellem Århus
Kommune og boligforeningerne kan
boligforeninger præmieres med nybyg-
geri, hvis de laver aftaler om ændring
af tildelingsreglerne med det formål at
få ændret på beboersammensætning. I
følge Torben Overgaard er det vanske-
ligt at løse problemerne ad den vej.
Der er for helt anderledes initiativer,
som for Gellerupparken blandt andet
kunne være at tage en blok ud til
særlige formål, som vil styrke området. 

Varmeregnskaber
D. 21. september 2005 udsendes var-
meregnskaber til beboerne i afdelin-
gerne I, II, III, IV, V, VI, X, XIX og XXII.
Varmen afregnes i huslejen for oktober. 

Personale
Ove Blak, gårdmand i Gellerupparken
gik her i september på pension.
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CYKELTURE GIVER VARMEN
TRAVL VARMEMESTERAFLØSER UNDER VARMERENOVERING PÅ ODINSGÅRD

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Det bliver til rigtig mange cykelture på
en enkelt arbejdsdag. Frem og tilbage
til varmemesterkontoret og rundt
blandt beboerne. Eigil er glad for den
gamle brune dame-cykel, som han
fandt på genbrugspladsen i Holmstrup,
for så sparer han tid, og benene er
knapt så trætte om aftenen.
Driftspersonalet på Holmstrup Mark
har siden april haft nok at se til med
det store varmeprojekt på Odinsgård.
Det gælder især for varmemesterafløs-
er Eigil Andersen, der har holdt tråde-
ne sammen og været bindeled mellem
håndværkerne og beboerne sammen
med de to gårdmænd Svend Erik
Jensen og Bjarne Bjerregaard samt det
øvrige driftspersonale på Holmstrup
Mark.

Færdig 1. oktober
Om 12 dage er det slut. D. 1. oktober
vil alle lejligheder på Odinsgård have

fået udskiftet det gamle »luftsystem«
med et regulært varmeanlæg med nye
radiatorer. Selv om det har været en
hård omgang for beboerne, så er
varmeprojektet gået så godt, at det bli-
ver omtalt i rosende vendinger.
»Der var lidt indkøringsvanskelighe-
der. Beboerne og håndværkerne skulle
lige »finde hinanden«, men derefter
gik det fantastisk godt. Håndværkerne
kom jo voldsomt ind i lejligheden; men
beboerne har taget det pænt«, siger
Eigil Andersen.
I august 2004 bevilgede Århus Byråd
penge til renoveringen af varmean-
lægget på Odinsgård. Brabrand Bolig-
forening og Landsbyggefonden bidra-
ger også med finansiering. Det skete
efter lang tids politisk tovtrækkeri, for-
di rådmand Poul B. Skou satte spørgs-
målstegn ved det rimelige i, at kom-
munen skulle være med til at betale,

når boligforeningen jo havde så mange
penge, at den selv kunne klare det. 
Odinsgård er et forsøgsbyggeri, hvor
det allerede fra start hurtigt blev erfa-
ret, at varmen, der fordeles via et luft-
system, ikke fungerede optimalt. Bebo-
erne havde ganske enkelt svært ved at
få varme nok om vinteren. I nogle
tilfælde var temperaturen helt nede på
17 grader. 

Rejst væk under arbejdet
I foråret gik renoveringen så i gang
langt om længe. Den første lejlighed
fik et ryk ind af håndværkere d. 25.
april og den sidste lejlighed vil være
klar til aflevering her d. 22. september.
Der arbejdes i én uge i hver lejlighed,
og her bliver der fjernet elradiatorer og
ventilationsriste. Der bores huller i
ydervæg til ventiler og trækkes rør til
de nye radiatorer, som også skal mon-
teres. Rørlæggere, malere, tømrer og
ventilationsmedarbejdere og en ren-
gøringsdame er inde omkring lejlighe-
den i den uge, det varer, så det siger
sig selv, at der er pres på i boligen fra
syv morgen til fire om eftermiddagen.
Dertil kommer, at der skal ryddes en
hel del møbler og inventar væk, for at
håndværkerne kan komme til.
»Flertallet af beboerne har valgt at tage
væk i den uge, der arbejdes, fordi det
ikke rigtig er til at være i lejligheden.
Nogle er taget i sommerhus eller har
boet hos familie og venner«, siger Eigil
Andersen, der har været rundt ved
hver enkelt beboer for at tage en snak,
inden renoveringen gik i gang i den
enkelte bolig. Nogle havde måske lidt
svært ved at overskue situationen og
vidste ikke, hvor de skulle gøre af både
sig selv og møbler.
»Vi har møbelcontainere sat op i afdel-
ingen, som beboere låner, og så har vi
haft fælleshuset Valhalla åbent hver
dag for de beboere, der måske har følt
sig lidt hjemløse.«

Beboere har brugt fælleshuset
Fælleshuset er blevet godt brugt. Her
til morgen kl. 7.00 kom en mor med

�
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4 - Gellerupparken

UDTALELSE
UDTALELSE FRA BEBOERMØDET I GELLERUPPARKEN ONSDAG DEN 7. SEPTEMBER 2005

Gellerupparken støtter BL’s handlings-
plan »Tryghed i boligområdet« – og
opfodrer regeringen og Folketinget til at
lade BL sætte indsatsen i gang.
Som beboere i Gellerupparken ser vi
mange positive forslag i handlingspla-
nen, og vi ser gerne flere af forslagene
gennemført i vores boligområde.
Det gælder de mange konkrete forslag
om at skabe større tryghed og frembrin-
ge en god opførsel hos vores beboere.
Og vi er enige med BL i, at der behov
for lave betydelige investeringer, der
kan tiltrække butikker, sundhedscentre,
kulturinstitutioner og uddannelsesinsti-
tutioner, som kan være med til at løfte
og åbne vores boligområde.
Tankerne om brug af rollemodeller og
mentorer bruger vi allerede i et vist
omfang her i Gellerup; men vi ønsker at
være med til at udbygge disse værk-
tøjer. Planerne om at oprette lokale

job- og uddannelsescentre, sikre lav
husleje og finansiere ansættelsen af op
til 150 personer, ser vi også som en
mulighed for at være med til at sikre
de arbejdsdygtige beboere et fodfæste
på arbejdsmarkedet.
Endelig støtter vi også tankerne om at
udvikle nye boligformer og ejerformer.
Og sluttelig er renoveringer – ikke
mindst af vores store grønne områder
– en afgørende faktor for, at Gellerup
bliver til et dejlig sted at bo.
Vi vil hermed derfor gerne opfordre
folketinget til at sige ja til, at BL får lov
til at aktivere de fondsmidler, som er
nødvendige til for at sætte handlings-
planen i gang. Og samtidig smidiggøre
regelsættet for den almene sektor, som
flere af idéer lader sig afprøve i praksis.
På vegne af alle beboerne i Gellerupparken
Læs mere i det Beboerbladet, udsendt i august.

Vedtaget på beboermødet,
onsdag den 7. september 2005
Realiseringen af denne ambitiøse plan
»Tryghed i boligområdet« vil over de
næste 5 år koste 8 mia.kr., som finansieres
af den almene sektor selv. 
Men der kræves et medspil fra regering og
folketing på flere punkter.
Den almene sektor skal have folketingets
accept for at aktivere sektorens fondsmid-
ler til disse formål. Samtidig skal det stive
regelsæt for den almene sektor gøres mere
smidigt på nogle punkter. 
Dette tilbud fra den almene sektor skal ses
i sammenhæng med regeringens strategi
mod ghettoisering, og en aktivering af
midlerne i Landsbyggefonden vil være en
nødvendig forudsætning for, at ghettoise-
ringen effektivt kan bekæmpes, men det er
ikke tilstrækkeligt. Det offentlige må også
erkende sin meget væsentlige del af ansva-
ret.
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LANDSBYGGEFONDEN
HISTORIEN OM FONDENS ØKONOMI

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Landsbyggefonden er en fælles opspa-
ring for danske boligforeninger. En
solidarisk fond med opsparede midler,
der går til de boligafdelinger, der af
økonomiske årsager har brug for det.
Det kan for eksempel være en afdeling,
hvor huslejen er så høj, at finansiering
af en eventuel renovering vil få husle-
jen op på et niveau, så det bliver svært
at leje boligerne ud.
Brabrand Boligforening har betalt til
Landsbyggefonden siden 1967 for
afdelingerne Hans Brogesparken, Sø-
vangen, Skovgårdsparken og afd. 21
Hasselager. Det er nemlig kun de
ældre afdelinger, der betaler til den
fælles fond. Sådan blev det besluttet
ved lov, da Landsbyggefonden blev
oprettet.
Brabrand Boligforening har fået flere
mio. tilbage igen i form af tilskud og
støtte til forskellige forbedringsarbej-
der. Af eksempler kan nævnes: Skov-
gårdsparken fik fra 1987–1991 nye tage

finansieret med Landsbyggefondsmid-
ler. Afdeling 21 i Hasselager gennem-
gik en renovering fra 1991–1992 med
støtte fra Landsbyggefonden. I for-
bindelse med de store renoveringspro-
jekter i Gellerupparken, Holmstrup og
Toveshøj blev der bevilget penge fra
fonden til forskellige opretningsarbejd-
er. Samme afdelinger fik gennem
Landsbyggefonden en driftsstøtte, som
betød en omprioritering med nedsæt-
telse af huslejeniveauet. 

Hvor kommer pengene fra
De beløb, som Brabrand Boligforenings
afdelinger, betaler til Landsbyggefond-
en er fordelt på forskellige typer af
bidrag:

A-indskud
Det er bidrag, som afdelinger fra før
1963, betaler til LBF. I Brabrand Bolig-
forening er det Hans Brogesparken,
Søvangen og Skovgårdsparken. Bi-

draget beregnes på forskellen mellem
huslejen og det lejedes værdi.

G-indskud
Dette indskud kom til i 1974, hvor
Landsbyggefonden havde brug for fle-
re midler. Nu kom afdelinger fra før
1965 også med, hvilket for Brabrand
Boligforening betød, at beboerne i
afdeling 21 i Hasselager nu også skulle
betale et årligt beløb til Landsbygge-
fonden. Bidraget udregnes efter bolig-
arealet. 

Udamortiserede lån
Bidragene fra de udamortiserede lån
opstår, fordi beboerne i en afdeling
fortsætter med at betale ydelsen på
realkreditlånene på afdelingen selv
efter, de er indfriet. 

Du kan læse mere om Landsbygge-
fonden på www.lbf.dk

LÆSERBREVE

n
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Svar på Kommentaren 
i september nummeret
Brabrand Boligforening lægger boli-
gerne på nettet som ledige, når der 
ikke er nogen på ventelisten. De er
således ikke altid tomme og koster 
nødvendigvis ikke p.t. afdelingen tom-
gangstab.

Knud Høgild, udlejningschef

Rengøring halter også 
for boligforeningen
Du skriver i skræppebladet at rengø-
ringen halter i boligerne. Det ville
måske opmuntre beboerne til at gøre
bedre rent hvis områderne og især
»ovenlyset« i opgangene i Søvangen
var rene. Da vi fik nye glas, »ovenlys« i
opgangene ville det have været rart,
om håndværkerne havde fjernet skruer

og lignende, da de var færdige, og det
er så beskidt nu, at det er pinligt, når vi
får gæster. Også pinligt for bolig-
foreningen. Der er blevet sagt, at der
ikke er penge til at rengøre dem!!???
Der er penge nok til et nyt beboer-
hus?!? De siger så, at pengene til det
hommer et andet sted fra; men hvad
med at flytte dem, pengene. Og gøre
en ting færdig ad gangen, inden der
påbegyndes nyt. Det er under al kritik,
sådan som de ruder ser ud. Det kan
simpelhen ikke passe, at vi skal se på
det, hver gang vi går ind og ud af
døren.
Vi blev lovet, at boligforeningen ville se
på det - men det er måneder siden nu,
og intet er sket. Nogen må gøre noget
ved det.

Venlig hilsen 
Sari Mulford 

Luisevej 60, 2. tv

Svar på læserbrev »Rengøring
halter også for boligforeningen«
Sari Mulford fra Søvangen skriver i
dette nummer, at ovenlys-vinduerne i
opgangene trænger til rengøring, og at
nogen må gøre noget ved det.
Vi siger tak for henvendelsen, og på
vegne af afdelingsbestyrelsen og admi-
nistrationen kan vi oplyse, at der er
afsat penge til rengøringen, og at det
vil blive udført fra primo oktober. 

Med venlig hilsen
administrationen

TRAFIKDAG SKAL SKABE NETVÆRK I GELLERUP
ROTERENDE BMW VISTE VIGTIGTHEDEN AF AT BRUGE SIKKERHEDSSELE

Af Mohammed Hawa/Helle Hansen

Husk selen! Stop for rødt. Kør forsig-
tigt. Ordene hang i luften over parke-
ringspladsen foran Bazar Vest, da amt-
ets Trafiksikkerhedsudvalg og Folkein-
formation lørdag den 24. september
arrangerede trafikdag. Masser af små
børn og unge samlede sig hurtigt rundt
omkring om en roterende BMW, hvor
der blev givet smagsprøver på, hvad en
sikkerhedssele kan betyde. 
Amtsrådsmedlem Erik Poulsen åbnede
trafikdagen med ordene: »At respekte-
re hinanden i trafikken er en af de
allervigtigste ting«. 
Jihad Ibrahim var en af de første, der
prøvede en tur i BMW’en. Han fortalte
bagefter, at turen vise, at det er meget
vigtigt at huske at bruge selen. Bruger
man den ikke, kommer man muligvis til
skade. Det handler om at redde livet.
Nyudnævnte formand for Gellerup-
parken, Khaled Mansour, var glad for,
at så mange mødte op til trafikdagen,
især de mange unge.

»De unge skal passe på, når de kører
bil. Og de skal ikke kører for hurtigt,
fordi der er mange små børn, der kryd-
ser vejene. Og det er vigtigt, at alle
borgerne her i området hjælper hinan-
den med at løfte trafiksikkerheden«,
fastslog Khaled Mansour. 

Netværksgrupper i Gellerup
Amtets trafiksikkerhedsråd, der er ini-
tiativtagerne bag kampagnen, håber at
kunne etablere nogle trafiknetværk
blandt borgerne i Gellerupområdet.
»Vi har allerede været her ude et par
gange, og det har været en meget posi-
tivt at snakke med de, der repræsente-
rer borgerne her. Vi har tidligere prøvet
at danne netværker andre steder i amt-
et, men vi har aldrig oplevet så stor en
opbakning, som vi har oplevet her i
Gellerup«, fortalte politiinspektør Kri-
stian Thomsen.

Borgmesteren gik forrest
Det efterfølgende debatmøde i Tous-
gårdsladen blev indledt af borgmester
Louise Gade. »Det er meget vigtigt, at
man husker at respektere hinanden i
trafikken. Det er et sted, hvor man skal
tage ansvar og holde om hinanden.
Ligesom når man er i skole, hvor man
husker at tage hensyn til sine kamme-
rater, så skal man også tage hensyn til
sine kammerater ude i trafikken«, sag-
de borgmesteren henvendt til de man-
ge børn, der var mødt op i beboerhu-
set. Knap så mange voksne var fulgt
med over i laden.
Dagen sluttede med, at et udvalgt
panel og nogle borgere efter en mindre
debat satte sig rundt om et bord for at
ideudveksle, hvordan man kan
fortsætte debatten om trafiksikkerhed i
Gellerupområdet. Og der blev nedsat
en netværksgruppe, som skal være
med til tage hånd, at der også i fremti-
den bliver diskuteret trafiksikkerhed i
Gellerup. 



Spørgsmål og svar
Til Jesper Pedersens indlæg var der stor
spørgelyst. Der blev stillet spørgsmål
som: »Kan jeg søge i alle afdelinger i
»Aarhusbolig«?«  - »Hvad med mit
medlemsnummer?« - »Er det korrekt,
at huslejen i Brabrand Boligforening
stiger med 10%, som Jyllands-Posten
har skrevet det?, Jesper Pedersen
besvarede med, at alle har fortrin til at
søge »Aarhusbolig«, blot er de sociale
tildelingsregler fortsat gældende - og
at man bibeholder sin reelle plads i
køen - Det skyldes en misfortolkning.
Avisen kom dagen efter med de faktu-
elle tal. 
Derefter blev beretningen taget til
efterretning.

Underskud
Joop de Vries fra administrationen
gennemgik derefter budgettet for 2006
og regnskabet for 2004 med oplysning
om, at der er huslejestigning på vej på
3,15% svarende til 16 kr/kvadratme-
ter/år og en stigning i antennebidraget
på kr, 38,72/md/lejlighed. Blandt de
afvigelser som fremgik af budgettet er
ejendomsskatterne, som stiger med
30%, planlagte vedligeholdelser stiger
med 9%, udgifter til vaskeri med 11%,
renovation falder med 9% og afskriv-
ning på diverse arbejder falder med

51%. Selve det opgjorte regnskab
medfører et samlet  underskud for
afdelingen på kr. 101.172. 
Hertil var der stor spørgelyst, som
særlig centrerede sig omkring anten-
nebidraget, og svarene på spørgsmåle-
ne om den væsentlige stigning lød på,
at det ikke var antenneforeningen,
men TV 3, der er værst med at sætte
prisen op. Der kom dog en fortrøst-
ning, at TDC er betydelig dyrere.
Endelig blev der henvist til mulighed
for en genforhandling, når kontrakten
om et par år udløber. En af beboerne
Hartvig Vendelboe var dog ikke ind-
stillet på nogen genforhandling; men
en udvej frem til individuel løsning.
Budgettet for 2006 blev dog godkendt
ved håndsoprækning. 

Orientering og valg
Fra Fritidsforeningen var formanden
herfor, Inga Andersen, inviteret til at
orientere både om Fritidsforening og
FAS, om hvor pengene til dens virke
kom fra, formålet med aktiviteten,
dens øvrige aktiviteter og gøremål, om
aktivitetsstøtten (FAS), og ledelsen af
de to. Afsluttende med en kort gen-
nemgang af en fremtidig sammenlæg-
ning af Fritidsforeningen og FAS, og
tankerne omkring det.

Som afdelingens repræsentant i FAS
blev Hartvig Vendelboe valgt.
Peter Kjellerup  bad om ordet i
forbindelse med valg til Skræppebla-
det. Han opfordrede stærkt til mere
beboerengagement i bladets virke i
forbindelse med redaktørskift, og
efterlyste suppleant fra afdelingen til
bladet. Til Skræppebladet blev Peter
Kjellerup genvalgt. Som suppleant blev
Birthe Graff foreslået og valgt - Begge
uden afstemning.
Til afdelingsbestyrelsen var Margit
Nørhave og Poul Pallesen på valg. De
ønskede begge at genopstille og blev
begge genvalgt. Men Karen Margrethe
meddelte, at hun ønskede at træde ud
af afdelingsbestyrelsen, så en ny skulle
vælges. Det blev Kirsten Elisabeth
Wisen. Som 1. suppleant genvalgtes
Birthe Sørensen og Peter Kjellerup blev
valgt som 2. suppleant. 
Efter en livlig debat under punktet
»eventuelt« med emner som »nye køk-
kener«, »hvem tjekker varmen« og
»badeværelser« takkede afdelingsfor-
mand Georg  Nielsen mødet af.
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BEBOERHUS FORVENTES AT ÅBNE TIL OKTOBER
CIRKA 70 FREMMØDTE BEBOERE OG 5 FRA BOLIGFORENINGENS ADMINISTRATION DELTOG 

I AFDELING 2, SØVANGENS, ORDINÆRE BEBOERMØDE I SKOVGÅRDSPARKENS SELSKABSLOKALER,
TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2005

af Peter Kjellerup

Udbedringer og renovering
Efter afdelingsformand Georg Nielsens
velkomstintroduktion blev foreningens
formand Jesper Pedersen valgt til at
lede mødet. Han gennemgik dagsor-
denen, at den var lovlig indvarslet, og
den blev godkendt uden vedhæng og
kommentarer. Derefter blev ordet
returneret til Georg Nielsen for en
redegørelse om afdelingens forhold i
det sidste år. Det sidste års udbedrin-
ger, fortalte Georg Nielsen, omfattede
afhugning af klinker på trapper og
ilægning af nye til samme på Louisevej
24-36, ny trappe ved Brabrand Skovvej,
og nye afstribninger til parkering.
Kantstenene ved Louisevej 2-36 var
blevet udskiftet og nyt asfalt var blevet
lagt på. Så var der opsat cykelstativer
ved affaldsøer på Louisevej 14-24 og
26-36, ryddet og erstattet med nye
beplantninger ved Louisevej 8-36. På
Brabrand Skovvej var de rådne bræd-
der på udhusene blevet udskiftet, og
gavlbeklædningen var blevet malet.
Her havde beboerne selv fået lov at
vælge farverne. Klyngehusene havde
fået nedløbsrørene udskiftet og de til-
liggende affaldsrum var blevet malet
og repareret.

Nyt beboerhus
I løbet af efteråret, sidste år, fortsatte
Georg Nielsen, var der et ekstraordi-
nært afdelings-og beboermøde med to
punkter på dagsordenen: Varmeregn-
skabet og beboerhus. Varmeregnskabet
omhandlede administrative fejl med
følge i stigning af varmeudgifterne, og
et beboerhus, som var noget helt nyt i
afdelingens regi. Til sidstnævnte efter-
lyste Georg Nielsen flere frivillige hjæl-
pere, bl.a. til oprydning. Der havde
allerede i forbindelse med planlægnin-
gen af beboerhuset været besøg af Jan
Rodevad fra gasværket I Brabrand, som
hjalp os fagligt med mange gode råd.

Vi regner med at beboerhuset kan stå
klar til indflytning i oktober 2005, slut-
tede Georg Nielsen.
Hertil fremhævede nyvalgte til afde-
lingsbestyrelsen Kirsten Wisen det sto-
re arbejde med renoveringen af bebo-
erhuset, som især Carl og Georg havde
ydet. »Uden deres indsats ville arbejdet
med beboerhuset aldrig være nået så
langt. De har gjort en kæmpe indsats.«
Formandens beretning blev enstem-
migt godkendt ved håndsoprækning.

Flere ledige boliger
Efter afdelingsformand Georg Nielsens
beretning, tog dirigenten Jesper Pe-
dersen over for som foreningsformand
at redegøre for foreningsbestyrelsens
holdning og politik. Det blev med
fokus på det sidste års retsmøder for at
få kriminelle unge og deres familier,
fjernet fra boligforeningen. Herom
sagde Jesper Pedersen: »Det er ikke til
at spå om udfaldet, men vi håber, at vi
i bestyrelsen  har fået sat en debat
igang og fået politikerne i tale«. Om-
kring lejeledigheden, fortsatte Jesper
Pedersen, så er der kommet flere ledi-
ge boliger i de almene afdelinger. Det
skyldes at flere har fået råd til at købe
hus, grundet lav rente og pauselån, og
det kan mærkes i det almene byggeri,
men »i Brabrand Boligforening har vi
holdt skindet på næsen, og har ikke
været tvunget ud i tomgang og lejetab«
Konkurrencen mellem det almene
boligbyggeri og ejerboligen er blevet
sværere.

200 nye boliger
Jesper Pedersen omtalte derefter de
nye tildelingsregler, som betyder, at
beboerne i en boligafdeling har for-
trinsret til hele »Aarhusbolig«. Det
indebærer, at deres fortrinsret til bolig
ikke alene dækker deres egen afdeling,
men dækker i alle de afdelinger som er

omfattet af »Aarhusbolig«. Under-
søgelser har vist, at selv om folk flytter
fra det almene byggeri, er det ikke ens-
betydende med, at de har været util-
fredse med det, de er fraflyttet, men
anbefaler det til andre. I Brabrand
Boligforening er der pt gang i to byg-
geprojekter i Hasselager og Tranbjerg. I
Hasselager er der afholdt en arkitekt-
konkurrence på en bebyggelsesplan
over et stort areal, som skal dækkes af
200 nye boliger med blandede ejerfor-
mer, og samme gør sig gældende for
en hel ny bydel ved Ingerslevvej i Tran-
bjerg. Her i samarbejde med Åbyhøj
Boligforening og Boligforeningen »Sol-
gården«. 

Tryghed i boligområdet
Tal fra Danmarks Statistik, fortsatte
Jesper Pedersen, viser at over halvde-
len af de voksne beboere i Gellerup-
området, Holmstrup Mark og Rød-
lundparken er arbejdsløse. I »Gelle-
rup«, »Holmstrup« og »Toveshøj« er
det over 70%. I maj præsenterede
Boligselskabernes Landsforening (BL)
deres plan »Tryghed i Boligområdet -
handlingsplan mod det delte Dan-
mark«, og med den et forslag om, at
den almene boligsektor med hjælp fra
landsbyggefondmidler skulle bidrage
med 8 mia kroner - midler som bebo-
erne selv har sparet på bla. til renove-
ringsprojekter o.lign. Fra disse midler
foreslår BL beløb afsat og brugt på at
sætte initiativer igang i de boligområ-
der, som har problemer med kriminali-
tet, uddannelse, beskæftigelse og inte-
gration. Formålet hermed er at gøre op
med det delte Danmark - i rige eller
fattige. »Så er spørgsmålet blot, slutte-
de Jesper Pedersen, om vi får lov til at
bruge disse midler, eller regeringen
allerede har øremærket dem til formål,
der sandsynligvis slet ikke kommer
beboerne til gode.

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside 

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder



AFDELINGSMØDET
FORSLAG OM ISO-CERTIFICERING AF AFDELINGEN

af Jan P. Berthelsen

foto: Vagn Eriksen

Jesper Pedersen fra foreningsbestyrel-
sen blev valgt som ordstyrer

Beretning
Det meste af vores tid og møder, er jo
som nok ikke overrasker nogen, gået
med renoveringsprocessen, som mun-
dede ud i et beboermøde den 17. maj,
hvorefter der skulle sende skemaer ind
til kommunen og efterfølgende Lands-
byggefonden. Denne proces er i gang
nu, så vi forventer snart at høre nær-

mere, så vi kan indkalde til et nyt
beboermøde.
Vi har fået henvendelse fra nogle
beboere om booking af vaskemaskiner
til hjemmehjælpere om formiddagen
et par gange om ugen. Dette er vi ved
at undersøge. Nu jeg er ved vaskerier-
ne, så skal vi have nyt betalingssystem 

Vi får en del klager over svineri og larm
i afdelingen, her vil jeg gerne henstille
til os alle, at vi tager hensyn til vores
medbeboere og evt. hjælpe med at få
affaldet de rigtige steder hen. I Glas-
huset har vi fået natsænkning, så
beboerne omkring huset kan sove. Vi
er også ved at få planterne i Glashuset
beskåret, og på sigt skal der nye plan-
ter i kummerne.
Vi har problemer med ulovlig brug af
vaskehalen, vi undersøger hvad mulig-
heder vi har for at komme det til livs.

Vi har i det forløbne år også talt om at
Skovgårdsparken ISQ-certificeres ind-
en for områderne: miljø, arbejdsmiljø
og ledelse. Jeg har lidt svært ved at for-
klare hvad det er, men det kan Vagn
fortælle meget mere om, hvis det
ønskes.
Til slut vil jeg lige sige tak til AAB for
godt samarbejde ved vores to fælles

fester: pensionistfest og fastelavn. Der-
udover har vi sammen med afd. 2
Søvangen holdt juletræsfest for børne-
ne – der kom desværre ikke så mange.
men festen var god.
Vagns kommentar til ISO-certificering:
I Skovgårdsparken vil vi ved en ISO-
certificering se længere frem i tiden,
for at skabe et bedre fællesskab, hvor
der er plads til den enkelte og samtidig
være med til at forebygge social isole-
ring. En af metoderne til dette er, at se
på, hvordan vi kan ændre vores med-
arbejders funktioner, så de også bliver
mere socialt betonet. En anden gevinst
er, at det også vil skabe en større gen-
nemsigtighed i forhold til afdelingens
aktiviteter, vi vil også på sigt eventuelt
bedre kunne vælge et andet admini-
strationsfirma, hvis vi finder et, der kan
leverer et billigere produkt, generelt
kan man sige at de steder, som har
gennemført ISO-certificering, også har
fået udgiften til certificeringen dækket
ved efterfølgende besparelser som
direkte følge af ISO-certificeringen.
Til beretningen kom der enkelte
spørgsmål om tidsrammen for opstart
af renoveringen, svaret til det er, at det
ikke længere er i vores hænder. Vi ven-
ter på den endelige godkendelse af
projektet fra Landsbyggefonden.
I forhold til ISO-certificeringen kom
der også en del spørgsmål, et af dem
gik ud på, om der var problemer i for-
hold til Brabrand Boligforening, til det
kan der kun svares nej. Beretningen
blev godkendt.
Herefter kom turen til foreningens
beretning, som kunne fortælle at
udsættelsessagerne endnu ikke var
afgjorte.  Samtidig kunne det konstate-
res, at der siden 2001 har været færre
boligsøgende til Brabrand Boligfor-
ening.
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3 - Skovgårdsparken2 - Søvangen

Den 28. august 2005 blev det årlige
turneringstræf for Klub Søvangens
medlemmer og gæster afviklet i strå-
lende sensommersol og kammeratlig
atmosfære.

Petanque og Boccia
Turneringen omfattede forskellige
discipliner. Der var petangue, det
nærlignende boccia, dart, rafling og
billard, tilført et sammenholdende
stænk af kammeratlig hygge. Det hele
begyndte med fælles morgenbord
klokken 9. 

Cirka klokken 10 delte de 25 tilmeldte
deltagere sig i hold af 5 i hver og begav
sig afsted til deres turnerimgsrunder. 
På petanguebanen blev petangue og
boccia afviklet i omtrent samme
»kast«. I petangue drejede det sig om i
løbet af 25 minutter at opnå 13 point
ved kast af to halvstore metalkugler
efter en bordtennisboldlignende »gri-
se«-bold. Deltagerne skulle så prøve,
om de kunne ramme. Bocciaholdet
skulle samtidig ved hjælp af to kast
med to metalkugler prøve, om de til-

nærmelsesvis kunne ramme »grise«-
bolden.

Fra Dart til Billard
Dartholdet fornøjede sig med »Mickey
Mouse« fra 20 til og med 15 points
uden »tripple«, »double« og »bull«. I
rafling blev spillet »7´er uden Viborg«
med 6-8 fordelte terninger, og billard-
holdet fornøjede sig med »hård sko-
mager« op til 60 points. Altsammen i
turnerende vekslen.
Vinderne i de forskellige discipliner
blev for petangue- og bocciaholdet:
Jens K. Dorrit, Flemming, Ruth og
Egon, og gevinsten var en flaske rød-
vin. 
I Dart vandt følgende: Margit, Georg,
Jonna, Kaj og Hanne. Her var præmien
en flaske hvidvin.
De som raflede sig til præmie var Fred-
die, Børge, Ib, Lillian og Inge G. De
blev belønnet hver med en æske fyldte
chokolader.
Endelig var der vinderne af billard,
som hver fik en æske »Merci«-choko-
lade, som tak for deres indsats. De var
Ove, Sonja, Inga og Nina.
Efter de mange præmieoverrækkelser
var der frokost, øl og snaps for alle
fremmødte med den traditionelle
afslutning: »Prøv lykken gennem tal-
lotteriet«.

ROTERENDE TURNERING I SØVANGEN
MANGE DICIPLINER MED MANGE VINDERE

af Peter Kjellerup

foto: Hans Grundsøe



RUNDGANG PÅ TOVESHØJ
SPISEREGLER OG AFDELINGENS FORHOLD

af Søren Løkkegaard

Han drikker øl
Afdelingsbestyrelsen har sammen med
inspektøren været på rundgang på
Toveshøj og kigget på bygningernes
stand og vedligeholdelse og på ude-
områderne. Ved en af boligblokkene
stod vi på havesiden og kiggede på
noget hærværk der var begået mod en
lejlighed; en vel femårsknægt kom hen
til os og forklarede beredvilligt grund-
en til hærværket: manden derinde drak
øl! Jaså …

Smager det godt?
Jeg er faktisk i dag blevet spurgt af to
lidt større børn om jeg drikker øl – jo,
det gør jeg da, engang imellem. Sma-
ger det godt, ville de vide. Jo, godt øl er
ikke værst, men man skal selvfølgelig
ikke drikke sig syg og fra forstanden.
Om jeg spiser svinekød, ville de også
vide. Og, jo, også det, det er vi faktisk
også nogle milliarder mennesker der
gør. Om det smager godt? Ja, det synes
jeg da, altså såkaldt økologisk svine-
kød. Men det skal I selvfølgelig ikke
spise!

Respektfuldhed?
De to sidste børns i hvert fald tilsyne-
ladende nysgerrige tilgang til spørgs-
målet om hvad et menneske fra en
anden kultur end deres drikker og spi-
ser, kunne jeg faktisk godt lide: De vid-
ste at de selv skulle holde sig fra øl og
svinekød, men skosede ikke mig fordi
jeg nyder begge dele. Der er og skal
være plads til mange slags levemåder
og mennesker – godt at disse to børn
synes at efterleve denne tanke; gid den
må følge dem også i deres voksenliv.

Herren talede til Moses
Allerede for jøderne gjaldt svinekød for
kød man ikke måtte spise, som det kan
læses i Tredje Mosebogs kapitel elve,
ligesom meget andet kød også opreg-
nes som forbudt spise. Det skrift er vel
to et halvt tusinde år gammelt. Om-

kring tusinde år senere skabtes den
muslimske religion, og den regner
også svinekød for forbudt spise. For
hinduer er oksen som bekendt hellig,
og oksekød er for dem en ikke-spise,
men vi er mange der ikke er påbudt
regler om ikke-spiser.

Soen Sif
Når jeg hører nogen tale om svinekød
som spise eller ikke-spise, mindes jeg
ofte at vi i gymnasiet læste novellen Et
Grundskud fra 1887 af Henrik Pon-
toppidan hvori skildres hvordan en fat-
tig landbofamilie opfedede en so gen-
nem sommerhalvåret med al den føde
de kunne skaffe og levne så de kunne
have et godt slagtesvin til jul og deref-
ter have noget at leve af i de strenge
vintermåneder hvor naturen ikke er
flink til at give føde fra sig i dette mør-
ke og kolde nord, men … soen skran-
tede: »Kunne det være muligt, at de
skulle miste hende? … Det syntes fast
ubegribeligt at Vorherre skulle kunne
nænne det. Så måtte han dog – når
ondt skulle ske – hellere have taget et
af børnene. For hvad skulle de gribe til,
dersom dette gik tabt? Det var deres
hele velfærd, deres eneste håb for den
lange vinter …«. Soen døde. Pontoppi-
dan talte de små folks sag i en tid hvor
samfundsfællesskabet ikke sørgede for
alle, så langt fra. Og et godt fedesvin
kunne altså gøre forskellen på overle-
velse eller sult og død for fattige men-
nesker.

Faldstammer
Nå, vores rundgang i dette sociale
boligbyggeri endte i Laden hvor vi
gennemgik vedligeholdelses- og hen-
læggelsesbudgettet for næste år; vi er
nød til at begynde at lægge penge til
side til fornyelse af de såkaldte fald-
stammer inde i hver opgang, de rør
som sørger for afløbet fra køkkenerne
og badeværelserne; de er over tredve
år gamle og er slidte.

Og drak postevand til
Vi spiste derpå dagens ret: paneret
flæsk, kartofler og løgsovs (ikke persil-
lesovs!), og så ville en frisk Thy-øl have
gjort godt, men i Laden drikker man
vand eller saftevand til aftensmaden.
(Og så skylder jeg at sige at afdelings-
bestyrelsesmedlemmer i alle sammen-
hænge i boligforeningen selvfølgelig så
vidt det er muligt og de kræver det, får
mad og drikke som er i overensstem-
melse med deres kultur og overbevis-
ning og hvad deres helbred påbyder
dem, om der så ligger sukkersyge, reli-
gion, hensyn til dyrenes vel eller noget
andet bag folks ønsker; og det mangle-
de da også bare).

Jernkugler
Til sidst skal jeg oplyse at afdelingsbe-
styrelsesmedlemmet Inga Bech efterly-
ser beboere der vil være med til at spil-
le petanque; interesserede kan ringe til
Inga (8625 0578) og aftale et fælles
tidspunkt at kaste kuglerne i. Jeg
ønsker alle beboerne en god sommer
hvad enten den tilbringes herhjemme
eller under andre, sikkert varmere
himmelstrøg. Og husk at køre ordent-
ligt!

Postscriptum
Dette indlæg blev sendt til redaktionen
for at få det med i julinummeret, men
ak, intet døgnflueindlæg fra Søren i det
blad; så prøvede jeg at få det med i
septembernummeret – samme resultat,
så nu forsøger jeg med oktobernum-
meret og lægger for en sikkerheds
skyld en kopi i deres brevkasse når nu
de elektronisk sendte breve forsvinder.
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Budget og regnskab
Der blev stillet et par spørgsmål til
huslejestigningen på 4,88% og en stig-
ning på ca.  43 kr. i antennebidrag.
Budget og regnskab blev godtaget med
to stemmer imod.
Herefter blev det FAS´s tur med en ori-
entering.

Brabrand Boligforenings Fritidsfor-
ening er en selvejende institution und-
er Brabrand Boligforening.

Foreningen har ca. 5000 medlemmer,
idet beboerne automatisk bliver med-
lem ved indflytning i en af boligfore-
ningens lejligheder.

Hvor får vi penge fra?
Hvert medlem betaler et kontingent på
kr. 10,00 pr. md. over huslejen, og dis-
se kontingenter fordeles med 3⁄4 til Fri-
tidsforeningen og 1⁄4 til Fritidsfor-
eningens aktivitetsstøtte.

Vores formål!
Fritidsforeningens formål er at skabe
fritidsaktiviteter for beboere i Brabrand
Boligforening, at koordinere og orien-
tere om bestående og nye aktiviteter,
samt at stille midler til rådighed ved
hjælp af lån eller tilskud, efter tilskuds-
regler udarbejdet af bestyrelsen. Vi gør
opmærksom på. at i aktiviteter skal
mindst 60% af medlemmerne være
beboere i Brabrand Boligforening

Fritidsforeningens 
egne aktiviteter!
Fritidsforeningen afholder hvert år en
sommerudflugt for børnefamilier, som
går til et sommerland samt en vok-
sen/pensionistudflugt hvor vi en al-
mindelig hverdag kører en tur ud i
fædrelandet og ser på seværdigheder,
hvor vi også bliver bespist dvs. mor-
genkaffe i bussen på vej ud, middags-
mad og eftermiddagskaffe.

Hvor får DU penge fra?
Fritidsforeningen yder desuden drifts-
tilskud til pensionistklubber samt til-
skud til afdelingernes sommerfest,
juletræ eller fastelavn, samt kørselstil-
skud til aktiviteter udflugt og tilskud til
børnearrangementer. Også her efter

gældende tilskudsregler. Fritidsfore-
ningen har også borde og stole, der
udlånes gratis til medlemmer.

Fritidsforeningens 
aktivitetsstøtte!
Fritidsforeningens aktivitetsstøtte yder
lån i forbindelse med anskaffelse af
f.eks. inventar til aktivitets lokaler. Alle
lån ydes over 10 år og er rentefrie.
Hovedprincippet er. at voksenaktivite-
ter får lån, pensionist og ungdomsakti-
viteter får delvis lån og gave samt at
børneaktiviteter får fortrinsvis gave.
afdragsfrihed skal søges hvert år for
sig.

Fritidsforeningens og FAS' S
ledelse
Fritidsforeningen har generalforsam-
ling hvert år i maj måned, og ledes i
øjeblikket af en bestyrelse på 9 med-
lemmer, medens Fritidsforeningens
aktivitetsstøtte, FAS, ledes af en besty-
relse valgt på afdelingsmøderne l med-
lem pr. afdeling

Sammenlægning/tanker
Vi har arbejdet en del med en sam-
menlægning af Fritidsforeningen og
FAS, og efter at have arbejdet med
mange forskellige modeller har vi
fundet frem til en model som både til-

godeser afdelingernes ret til at vælge.
og en fastholdelse af generalforsamlin-
gen hvor hvert enkelt medlem kan
komme og deltage direkte, dvs. at
Fritidsforeningens bestyrelse efter en
evt. vedtagelse i maj 2006 vil bestå af 5
medlemmer valgt direkte på general-
forsamlingen samt suppleret op med
de på afdelingsmøderne valgte repræs-
entant.

Og så var det tid 
til diverse valg
Valg til afdelingsbestyrelsen: Formand
Conny Jepsen genvalgt, næstformand
Jan Viborg genvalgt, alm. medlem
Vagn Eriksen genvalgt og suppleant
Margit Fohlmann.
Valg til FAS: Arthur Sletting blev gen-
valgt.
Valg til Skræppebladet: Jan Plambeck
Berthelsen blev genvalgt og som sup-
pleant blev Hanne Løvig valgt.
I diverse udvalg sidder: Socialudvalget
Vagn Eriksen og suppleant Conny Jep-
sen. Styregruppen Conny Jepsen og
suppleant Vagn Eriksen. Koordine-
ringsgruppen Conny Jepsen. Be-
styrelsesmedlem til Livsværksstederne
Jan Plambeck Berthelsen.
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pladsen, var den således noget af det,
som gik godt.

Den sprængfarlige
»Og så kommer vi til sprængstoffet«,
sagde Edvin Juhl. Sagen var, at afdel-
ingen i 1998 havde indkøbt meget dyre
målere, så der kunne foretages indivi-
duel måling af hver enkelt lejligheds
energiforbrug. Det har imidlertid vist
sig, at nogle af målerne ikke fungerer.
Beboerne har ikke haft mulighed for at
vurdere, hvorvidt deres måler har målt
rigtigt. Nu er der indkøbt nye til erstat-
ning for målere, der er slidt op »før
tiden«. Administrationen havde kon-
taktet leverandøren, Siemens, og lovet
en redegørelse. Afdelingsbestyrelsen
rykkede for et svar gennem hele 2004,
og da det stadig ikke forelå i foråret
2005 krævedes et skriftligt svar.
Inspektøren oplyste, at han ikke ken-
der noget til sagen. Kort tid efter for-
klarer inspektøren, at boligforeningens
tekniske afdeling havde indkøbt 26 nye
målere til over 7.000 kr. pr. stk. hos
Siemens, og der skulle budgetteres
med meget store udgifter til udskift-
ning af energimålere. Det havde afde-
lingsbestyrelsen hidtil ikke kunnet få
nogen oplysninger om. I følge refera-
terne havde inspektøren været med til
samtlige møder. I strid med bedre
vidende havde inspektøren altså ikke
informeret afdelingsbestyrelsen, og bo-
ligforeningens tekniske administration
havde truffet beslutning om meget
dyre indkøb uden at spørge den. Der-
for kunne afdelingsbestyrelsen ikke
længere samarbejde med den tekniske
direktør og inspektøren og havde
krævet at få en anden inspektør. Der
burde ydes erstatning af Siemens, og
Edvin Juhl sluttede med at spørge,
hvor meget leverandøren havde ydet i
dekort. Som følge heraf havde afde-
lingsbestyrelsen anbefalet beboerne at
stemme nej til det foreliggende bud-
getforslag.
De stærkt øgede udgifter på budgettet
skyldtes i øvrigt især, at ejendomsskat-
terne er vokset drastisk; afdelingsbe-
styrelsen har gjort indsigelse herimod.
Hertil kom bl.a. at beboerrådgivning er
så populær, at den koster en del, og en
kraftig forøgelse af antennebidraget.

Boligforeningens indlæg
Fra Brabrand Boligforening svarede
direktør Torben Overgaard og medlem
af foreningsbestyrelsen Morten Fich.
Det var fra starten tydeligt, at forening-
en ønskede at ride stormen af. Torben
Overgaard indledte med at love, at for-
eningsbestyrelsen ville tage sagen op,

og han opfordrede afdelingsbestyrel-
sen og administrationen til at drøfte
sagen i ro og mag for at give en
ordentlig redegørelse til et kommende
beboermøde. »Vi kan ikke leve med
beskyldninger om, at folk ikke kan få
noget at vide, og alle spørgsmål skal
afklares«, sagde han. Direktøren und-
erstregede videre, at hvis administra-
tionen havde lavet en fejl, skal det ikke
komme beboerne til skade, og for-
eningen betaler. Samtidig blev det
meget kraftigt frarådet at stemme bud-
gettet ned, da tilsynsrådet ikke stod på
beboernes side. Det ville være for risi-
kabelt. Morten Fich lovede, at for-
eningsbestyrelsen ville tage sagen op
til en grundig behandling. Hvornår der
kom en afklaring, kunne han ikke love,
men behandlingen ville blive foretaget.
Torben Overgaard foreslog, at budget-
tet blev vedtaget med en nedsættelse
af konto 115 til almindelig vedligehol-
delse på 70.000 kr. Under en følelsesla-
det debat blev det foreslået flere ned-
sættelser, og direktøren mente, at det
var regnskabsteknisk muligt at ned-

sætte ejendomsskatterne med hen ved
194.000 kr.    
Flere gemytter var efterhånden kom-
met i kog; men et hurtigt nedsat
udvalg nåede frem til foruden nedsæt-
telsen på konto 115 at foreslå en ned-
sættelse af  konto 120 med 232.500 kr.
Den vedrører løbende udskiftninger

f.eks. af varmemålere. En sådan bud-
getændring, mente Torben Overgaard,
foreningsbestyrelsen kunne godkende.
Det hele sluttede med, at både beret-
ningen og budgettet blev godkendt
med stort flertal. 
Det var blevet sent, og mange var gået
hjem, da forsamlingen godkendte for-
slaget til ændringer af reglerne for
udlejning af selskabslokalet, og Fri-
tidsforeningens formand Inga Ander-
sen præsenterede Fritidsforeningen og
FAS med en redegørelse for planerne
om sammenlægning og forslagene til
nye vedtægter.

AFDELINGSMØDE PÅ TOVESHØJ
BUDGETTET GODKENDT

af Søren Løkkegaard

Beboere fra fireogtyve lejligheder god-
kendte det udsendte budget og tilføjel-
sen til havereglementet om havehegn
men bad om at få forslaget om over-
gang til B-ordning fremlagt igen på et
senere møde. Beretningen om afde-
lingsbestyrelsens arbejde rundede de
velkendte emner om arrangementer og
boligtekniske sager men også vores
beslutning om så at sige at normalisere
administrationen af vores beboerrådgi-

vere ved at lægge den ind under bolig-
foreningens administration ligesom
tilfældet er med alle vores andre ansat-
te men mærkeligt nok ikke for beboer-
rådgiverne på Gudrunsvej – mere her-
om ved en senere lejlighed.

Kritik
Normalt spiller kritik af forhold i boli-
gen, byggeriet og udearealerne en stor
rolle ved afdelingsmøderne, det er

ganske naturligt, men denne gang
oplevedes kritikken faktisk som min-
dre end sædvanlig – måske fordi
mødets ordstyrer var en gammel ken-
ding på Toveshøj, nemlig René Skovsa-
ger som boede her i et kvart århundre-
de og var meget aktiv indtil han flytte-
de til Hasselager og fortsætter sit store
engagement dér; han ledede mødet
muntert og kyndigt.
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6 - Holmstrup5 - Toveshøj

HOLMSTRUP PÅ KOGEPUNKTET
TRODS HEFTIG DEBAT NÅEDE BEBOERMØDET IMIDLERTID FREM TIL 

EN FORELØBIG LØSNING AF BUDGETPROBLEMET

af Jens Skriver

foto: Lars Eg

Fremmødet til det ordinære budget-
møde i Holmstrup var det største i
mange år. Over 50 beboere havde
fundet vej til beboermødet foruden
repræsentanter for driften, administra-
tionen og foreningsbestyrelsen. Beret-
ningen på budgetmødet skulle af-
lægges mundtligt; men med indkaldel-
sen var vedlagt en fyldig præsentation
af, hvad der skulle drøftes på mødet, så
beboerne vidste udmærket godt, at der
var sprængfyldte sager på program-
met. Budgetforslaget indeholdt en
meget stor huslejestigning. Mange af
udgifterne mente afdelingsbestyrelsen,
det ikke er til at komme uden om; men
da den mente, at boligforeningen ved
fortielse af vigtige oplysninger havde
påført afdelingen en betydelig ekstra-
udgift til udskiftning af energimålere,
anbefalede afdelingsbestyrelsen, at
budgettet blev forkastet.  Edvin Juhl fra
afdelingsbestyrelsen indledte med at
sige, at arbejde i afdelingsbestyrelsen

det sidste halve år havde været en
blandet fornøjelse med godt og skidt.

De lette sager
Edvin indledte derfor med at gennem-
gå de positive eller mere rutinepræge-
de sager sammen med Rudolph Bay og
Niels Jensen: En beboer havde klaget
til beboerklagenævnet over afdelings-
bestyrelsen måde at administrere B-
ordningen på. Beboerklagenævnet
havde givet afdelingsbestyrelsen med-
hold. »Så afdelingsbestyrelsen fortsæt-
ter lige så stille og roligt med i en vis
udstrækning at give dispensationer«,
sagde Edvin Juhl, »og interesserede
kan henvende sig til varmemesteren«.
Beboerrådgivningen var blevet meget
godt modtaget, og beboerne havde
brugt den meget mere, end der hidtil
var blevet betalt for. Legepladserne
skal renoveres. Smølfens hidtidige
lokale ved siden af afdelingsbestyrel-
sens blev nu brugt til andre aktiviteter

for børn og unge. Fra 1 juli har der
været fælles drift af varmemesteropga-
ver på  Holmstrup Mark. Som følge af
personaleomlægninger havde der
manglet et par hænder de sidste 4-5
måneder, så især bekæmpelsen af
ukrudt var blevet nedprioriteret. 2,6
millioner kr. på reguleringskontoen,
der har været indefrosset, indtil varme-
målersagen var afgjort, er nu blevet fri-
givet. Derfor søges nu om tilladelse til
regulering af alle udearealer og indret-
ning af et tegningsarkiv.
»Genbrugspladsen er nu meget billig i
drift og fungerer flot«, kunne Niels
Jensen berette. Den blev passet af en
person i fleksjob og to superfrivillige.
»Det viser sig, at mange gerne vil sor-
tere deres affald, men ikke rigtig ved
hvordan«, sagde han. »Dem vil i første
omgang hjælp. I anden omgang kom-
mer dem, der er ligeglade og smider alt
muligt i skraldespandene.« Trods kla-
ger over en løs hund på Genbrugs-

6 - Holmstrup
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AFDELINGSMØDET
REFERAT FRA BEBOERMØDET DEN 13 SEPTEMBER

af Bent Jensen

Pkt. 1 som dirigent havde bestyrelsen
valgt Bo Sigismund, og da der ikke var
emner til posten, blev han valgt.
Pkt. 2 Hanne Grunnet fortalte i sin
beretning, at de lejere som under janu-
arstormen som fik deres lejligheder
ødelagt, nu er flyttet ind igen, men der
er endnu ingen, som har påtaget sig
skylden for, at det kunne gå så galt.
Man skulle jo mene, at et byggeri, der
kun er 2 år gammelt, nok burde holde
til de storme, vi har her i Danmark. Så
der må have været en konstruktions-
fejl, men alle vasker deres hænder.
Vi skal også have vores køkken lavet
om, så det virker efter hensigten.
Kirsten Jensen fortalte om aktivitets-
udvalgets arbejde, og der har der været
rigtig meget gang i den med udflugter,
foredragsdage og fællesspisning og
m.m.
Bent Lund fortalte om det grønne
udvalg, som nu har fuldført alt det, der
skulle plantes, så nu glæder vi os til, at
se det vokse op og nyde det om et års
tid. Så har vi et kælderudvalg og et
husudvalg, og de kører derudad, som
de skal.

Derefter blev beretningerne sat til
afstemning, og de blev enstemmigt
vedtaget.
Pkt. 3 Gert Brugge fremlagde budget
for 2006 og afdelingens økonomi. Og
den ser lovende ud. Det er sådan, at vi
herinde i Sonnesgade kan få en husle-
jenedsættelse til næste år, da vi har et
stort overskud på vores budget. Det
blev under afstemningen enstemmigt
vedtaget.
Pkt. 4 Der var inkommet et forslag fra
Hans Esmann Eriksen, som hed mål-
sætning for Sonnesgårdens udvikling,
det skulle bare til debat, og der kom da
også lidt kritik af det. Det bliver sik-
kert taget op på et senere tidspunkt.
Pkt. 5 Valg til bestyrelsen, på valg
Hanne Grunnet, Alice Olesen og Bent
Lund, som alle ønskede genvalg, men
da Hans Esmann Eriksen er blevet
valgt ind i foreningsbestyrelsen og der-
for trådte ud af afdelingsbestyrelsen et
år før, han var på valg, skulle vi vælge
en anden i stedet for ham, samt en
supleant. Så foruden de 3 fik vi to
beboer mere til at melde sig til besty-
relsen, og det var Uffe Adelørn, og
Emmy Hartvig. Disse 5 personer fik
følgende stemmer.

Bent Lund 100 stemmer valgt
Alice Olesen 92 stemmer og valgt
Uffe Adelørn 91 stemmer og valgt
Hanne Grunnet 69 stemmer og valgt
Emmy Hartvig 54 stemmer og suplant
Pkt. 6 Derefter var der orientering om
sammenlægning af fritidsforeningen
og fas. Det skulle så ske til maj næste
år, ifølge formanden for fas, Knud
Holdt.
Pkt. 7 Eventuelt. Der var der ikke stor
spørgelyst, så formanden fik så lov til
at takke for god ro og orden, og diri-
genten takkede også af.
Efter mødet kostituerede bestyrelsen
sig med følgende resultat
formand: Hanne Grunnet
næstformand: Uffe Adelørn
kasserer: Gert Brugge
sekretær: Bent Lund
Desuden består bestyrelsen af Kirsten
Jensen, Alice Olesen og Bent Jensen,
samt supleanten Emmy Hartvig. Til
repræsentantskabet blev valgt Hanne,
Gert og Uffe.

Det var i store træk det, der blev ud af
vores beboermøde, og der var mødt 77
beboere op. Det er meget flot af sådan
en forholdsvis lille afdeling.
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SOM EN LILLE FAMILIE
AFDELINGSMØDE I HASSELAGER, AFDELING 21, BAUNEVEJ

af Søren Løkkegård

Det er en af vores gamle afdelinger,
med velbyggede murstenshuse fra sid-
ste halvdel af tresserne og fyldt med
patina, som kun øger et godt byggeris
kvaliteter. Afdelingen har dejlige grøn-
ne omgivelser og en meget rar belig-
genhed midt i et villakvarter i Hassela-
ger – ikke så sært at afdelingen møn-
strer en lang venteliste. Gamle bygnin-
ger har selvfølgelig behov for at få
mange ting fornyet, bygningsmateria-
ler holder jo ikke evigt, og en beplant-
ning, der som små vækster er yndige,
kan med årene blive noget store og
rigeligt dominerende, men så er det
godt, at der er engagerede beboere og
medarbejdere til at tage sig af opgaver-
ne.

Sytten lejligheder
Bare sytten lejligheder har afdelingen,
to flere end der er i min opgang, men
så var et fremmøde på seks beboere
faktisk et flot tal statistisk set, og jeg
kan hilse og sige at det var seks enga-
gerede beboere med meget på hjerte.
Desuden deltog afdelingens inspektør
og teknisk chef, direktøren og jeg. Det
havde før mødet undret mig hvordan
en afdeling der blev bygget tilbage i
67-68, dog kunne have så højt en
nummer som 21, men direktøren for-
klarede at det havde sin begrundelse i
at hver boligblok i de første byggerier i
foreningen til at begynde med udgjor-
de én afdeling, og så kunne tallet 21
hurtigt nås; på et tidspunkt blev blok-
afdelingerne slået sammen til større
enheder således at dem i Hans Broges
Bakker fik afdelingsnummeret 1, Sø-
vangen nummeret 2 osv., men afdel-

ingen i Hasselager beholdt sit nummer
som først i de sidste år er blevet
overgået af nyere afdelinger: Sonnes-
gården og de to Skovhøjafdelinger –
afdelingerne 22, 23 og 24.

Huslejestigning på 1,75 %
Mødet indeholdt de velkendte dagsor-
denspunkter: valg af dirigent, afdeling-
ens beretning, foreningens beretning,
budget, regnskab og valg af afdelings-
bestyrelsesmedlemmer med videre og
ikke mindst vigtigt: punktet Eventuelt.
Budgettet blev godkendt og Inge Va-
lentin Jensen blev valgt som suppleant
til støtte for Birgit Leth Jensen som
fortsætter i afdelingsbestyrelsen, mens
Iben Bente Rahbek og Søren Ottesen
ikke ønskede genvalg.

Ordentligt havearbejde
Vedligeholdelsen af de grønne områ-
der fyldte meget: græsslåningen,
klipningen og beskæringen eller fæld-
ningen af hække og høje træer, fjernel-
se af blade på husenes flade tage,
skævtliggende gangfliser. Enkelte af
lejlighedernes haver ligger hen som
uplejede vildnisser, og her luftedes
ønsket om at lade et firma udføre
havearbejdet for lejerens regning når
nu lejerne ikke efterlever kravet om at
holde haverne præsentable.

Boligtekniske sager
Husene selv var også et centralt debat-
emne: nogle tagsten er kurret ned fra
en havemur da mørtelen ikke binder
mere; en vinduesramme er utæt så dug
der er løbet sammen i en sø forneden
på karmen, kan listes ud ved et tryk på
ruden indefra; varmeanlægget skønnes
ineffektivt og dyrt i drift – men samta-
len ved bordet indkredsede at der til
dels kan være tale om forkert indstil-
ling af gennemstrømningsapparatet
der skal varme vandet til hanerne op;
rotter uden for og i et tilfælde selv inde
i et af husene er et velkendt problem
for et byområde med gamle kloakker –

der vil givetvis blive sat giftdepoter op;
myrer i en lejlighed blev også nævnt.

Få penge at gøre godt med
Køkkenerne er gamle og set med nuti-
dens øjne små så deltagerne var inter-
esserede i den løsning som nu bruges i
Gellerupområdet hvor beboerne kan få
et nyt køkken via lån og afdrage på
lånet med måske 300 kroner om må-
neden. En af mødedeltagerne spurgte
om det ikke ville være muligt at få
igangsat en renovering af husene, men
direktøren svarede at finansministe-
rens inddragelse igen i år af 4,8 milliar-
der kroner fra boligforeningernes
Landsbyggefond betyder at afdelingen
må sige farvel til mulig støtte og derfor
løbende må reparere skader så langt
afdelingens lille budget rækker.

Festivitas for nogle tiere
Endelig blev der spurgt hvad afdelin-
gen får ud af de ti kroner som hver lej-
lighed betaler til Fritidsforeningen –
ingenting hvis afdelingen ikke selv
ansøger om støtte til en fritidsaktivitet.
Jeg nævnte muligheden for at af-
delingen sammen med en større afde-
ling går sammen om at arrangere en
bustur til for eksempel Flensborg, og
den idé vil jeg da gerne opfordre til at
de aktive turarrangører i afdelingerne
tager til sig og gør til virkelighed.

En opmuntrende oplevelse
Alt i alt et engageret og spændende
afdelingsmøde at overvære og deltage
i, ikke mindst for mig idet det er første
gang jeg oplever den praktiske ud-
møntning af vores bestræbelser for at
skabe et driftssamarbejde mellem flere
afdelinger i to forskellige boligforenin-
ger, Brabrand Boligforening og Århus
Omegn – teknisk chef og inspektøren
var således to helt nye ansigter for mig
men (som vi er vant til i vores medar-
bejderskare) stadig to meget sympati-
ske og dygtige mennesker.

UDFLUGT MED BOLIGFORENINGEN
PENSIONISTTUR TIL VARDE OG OMEGN

af Bent Jensen

Onsdag den 17 august var jeg og 6
andre fra Sonnesgården på udflugt
med Brabrand Boligforening. Vi starte-
de kl. 8.00, og undervejs fik vi kaffe og
rundstykker, som vi fortærede på en
rasteplads, derefter kørte vi til Varde,
hvor vi så deres miniby, det var helt
mærkelig at se Vardes huse i mini
størrelse, men det var interessant. Til
middag spiste vi på hotel Arnbjerg,

som lå i forlængelse af minibyen, en
lækker middag må jeg nok sige.
Derefter besøgte vi Tambourgs have –
en stor have med masser af planter og
buske fra alverdens lande, derfra kørte
vi så til restaurant Mallehøje, hvor vi
drak vores eftermiddagskaffe.
Det var virkelig en dejlig tur, og min
hustru og jeg nød det virkelig, og jeg
har også fornemmelsen af, at de andre
deltagere nød det. Der var 2 busser

afsted, så der var da en del pensioni-
ster fra Brabrand Boligforening med.
Der må jeg sige, at der er nogle fordele
ved at gå på efterløn. Man kan nyde
livet på en hel anden måde med sin
hustru, end man kan, når man er på
arbejdsmarkedet, så kommer man træt
hjem og har ikke lyst til noget undtag-
en i week-enderne. Her kan man tage
afsted, når det passer én, og det er rart.

22 - Sonnesgården21 - Hasselager



HÅNDARBEJDE I HASLE
SMUKKE HÅNDARBEJDER UDSTILLES I KULTURHUSET TIL 6. OKTOBER

af: Sebastian Adorján Dyhr

Kvinder fra blandt andet Tyrki-
et, Somalia og Danmark udstil-
ler hjemmegjort håndar-
bejdskunst fra torsdag den 22.
september. Ferniseringen af-
holdtes klokken 13 til 15 i Ben-
tes Café, Kulturhuset, Kappel-
vænget 6 i Århus V, hvor der
blev budt på nationale snacks,
og gæsterne kunne få en snak
med udstillerne.
Udstillingen, der blandt andet
byder på perlebroderi, patch-
work, kjoler og pynt, strækker
sig også til Hasle Bibliotek, hvor
der vises håndarbejdsbøger, og
det er muligt at besøge Tekstil-
værkstedet på 1. sal i
Kulturhuset og se, hvordan
håndarbejdet bliver til.
Udstillingen kører i caféens og
bibliotekets åbningstider frem
til 6. oktober.
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GYMNASTIKKVINDERNE HELT UDE I SKOVEN
INTERFEMINAS SOMMERLEJR BØD BÅDE PÅ SKOV- OG STRANDTURE OG MASSER AF SUND MOTION 

tekst og foto: Helle Hansen

Sidste weekend i august drog kvinder-
ne fra InterFemina for andet år i træk
på sommerlejr i Peder Sabroe Mindes
koloni ved Hørhaven i Marselisborg-
skovene. Og igen i år blev det en ople-
velsesrig weekend, der bød på masser
af motion og hyggeligt samvær både
for kvinderne og deres børn. 
Det gode sensommervejr indbød til, at
en stor del af lejren foregik udendørs
med forskellige aktiviteter, såsom
vandreture til Dyrehaven og lange
svømmeture på stranden. Og derud-
over stod programmet også på løb, sta-
vgang, aerobic, yoga og sundhedspleje.
Kvinderne tog på skift deres tørn i
køkkenet, hvor der blev forberedt mad,
som hovedsagligt bestod af sunde in-
gredienser, der blev tilberedt til lækre
menuer. 

Men da vejret ind-
bød til det, var der
også rigtig god
gang i snobrødsba-
geriet i flere om-
gange i løbet af
weekenden.

Tid til at lære
hinanden 
at kende
Den årlige lejrtur
har stor betydning
for sammenholdet i
en idrætsforening

som InterFemina. 
I dagligdagen hjemme i Gellerup er
der nemlig ikke altid tid til at snakke
sammen, når der samtidig skal arbej-
des med at lave gymnastiske øvelser på
gulvet i Nordgårdhallen.
På lejren er der tid til at snakke sam-
men på tværs af etniske baggrunde. I
år havde kvinderne, der var med på
lejren danske, arabiske og irakiske
baggrunde. Og der bliver grinet og leet
rigtig meget, når man sådan går i gang
med at lægge ansigtsmasker på hinan-
den og dække øjnene til med agurke-
skiver.
For medlemmerne af InterFemina var
lejren også en god anledning til at
tyvstarte på gymnastiksæsonen, som
der blev taget hul på i september. Og i

løbet af weekenden diskuterede kvin-
derne ivrigt nye tiltag, som det kan
være aktuelt at forsøge at sætte i gang
hjemme i foreningen i Gellerup, når
efteråret rigtig slår til. 
I år glæder kvinderne sig specielt til, at
den nye Globus1 til november slår
dørene op. Her håber kvinderne fra
InterFemina, at de kan få lov at rykke
ind med flere gymnastiktilbud i de
flotte nye lokaliteter.
InterFeminas lejr er støttet af Århus
Kommunes Kulturpulje og Gellerup-
parkens afdelingsbestyrelse.

NYT FRA GELLERUP KIRKE
EFTERÅRET ER VED AT INDFINDE SIG I GELLERUP KIRKE, 

OG DET BETYDER TRADITIONELT EN STOR AKTIVITET I SOGNEGÅRDEN

Her følger en lille oversigt over arran-
gementer i oktober måned.

Tirsdag den 4. oktober, kl. 19.30:
Ungdomsgudstjeneste om »Identitet«
En gudstjeneste tilrettelagt for unge af
unge fra Gellerup Kirke, i samarbejde
med Sognepræst Karen Togsverd Han-
sen.

Fredag den 7. oktober, kl. 17.00: 
Fri fredag – Kirkekunst ved Mette Siig.
Vi spiser sammen kl. 17.30, og derefter
er temaet »Kirkekunst« for de voksne
og leg for børnene.

Gellerup Kirkes Sognelejr i perioden
14. – 16. oktober:
Under temaet »Et æble om dagen . . . «
Gellerup Kirke afholder sognelejr. Der
er afgang fra Kirken, fredag kl. 17.00 og

hjemkomst søndag kl. ca. 15.00.  Lejren
holdes på Klank Efterskole i Galten.

Tirsdag, 25. oktober, kl. 13.30: 
»Danske musikminder« fra film og revy i
perioden 1920-65
En eftermiddag, der henvender sig til
den generation, der kan huske tilbage
til tiden fra dengang, hvor alt var godt,
og hvor viserne var med indhold.
Vi får besøg af Dorthe Johansen, der er
sanger og musiker. Der vil blive lejlig-
hed til både at lytte og synge med på
alle de gamle populære melodier.
Eftermiddagen arrangeres i samarbejde
med lokalcentret.

Torsdag, 27. oktober, kl. 17.00:  
Fællesspisningen for alle i Gellerup Kirkes
underetage.
Der er kaffe på kanden fra kl. 17, og kl.
18 serveres den varme mad.

Maden er gratis, og tilmelding er ikke
nødvendig.

Fredag, den 28. oktober, kl. 17.30:  
International Gudstjeneste.
Kom og oplev al verdens sprog og toner
i en dejlig international atmosfære.

Søndag, 30. oktober, kl. 10.00 
BUSK – Gudstjeneste i Gellerup Kirke.
(Husk sommertiden slutter !)
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og
Kirke, og denne søndag henvender sig
særligt til børn og unge, ligesom der
også vil være forskellige medvirkende
undervejs.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost.

InterFeminas gymnastik i Nordgårdhallen
Søndag kl. 14.00-15.00 
Træning ind til jul 300 kr. - prøvetime 25 kroner
*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 
(Børn kan ikke være med!)
Onsdag kl. 18.30-20.00 
Pris indtil jul 400 kr. - Prøvetime 30 kroner 
*Fra uge 44 er der også motion om mandagen.

Yderligere oplysninger hos formand: Helle Hansen, Gud-
runsvej 76, 7. th - 4071 8675 hhmh65@hotmail.com
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GRATIS IT-UNDERVISNING
UNDERVISNING FOR ALLE BORGERE I VESTBYEN

af Sebastian Adorján Dyhr

»IT for folket« tilbyder i samarbejde
med IT-guideforeningen gratis IT-
undervisning for alle borgere i vest-
byen.
Ved du kun lidt eller intet om compu-
tere kan du få en introduktion på 20-
24 timer.
Undervisningen foregår normalt på
dansk, men andre sprog er også en
mulighed. Det kan foregå om dagen
eller aftenen efter dit ønske.
Der er også undervisning for de mere
erfarne IT brugere efter aftale.
Sted: Forskellige steder i Urban områ-
det, men oftest på Hasle eller Gellerup
bibliotek.

Tilmelding: På Hasle og Gellerup bibli-
otek, hvor du kan hente og aflevere til-
meldingsblanketter. 

Yderligere information:
Asger Martiny

Telefon 5157 5367
Mail: ama@aakb.bib.dk
Rasol Taba
Telefon 5157 5368
Mail: rat@aakb.bib.dk 

IT for folket
»IT for folket« er et
projekt hvor beboere i
Vestbyen tilbydes hjælp
af kyndige IT-guider.

Borgere hjælper borgere. Projektet
støttes med midler fra Urban program-
met og Århus kommune

HVAD TROR DU SELV?
PIGEKLUB OM TRO OG MEGET ANDET

af Sebastian Adorján Dyhr

Er du pige, kristen eller muslim eller
bare interesseret i tro og religion, så
kom og vær med til nogle caféaftner –
kun for piger – hvor der vil blive sat
fokus på islam og kristendom.

Nogle af de emner, der vil blive taget
op vil være: Jesus/Muhammad, De hel-
lige bøger, faste og bøn, tørklæde eller

ej, kvindesyn i islam og kristendom og
hvad der ellers vil være relevant at
snakke om blandt deltagerne.

Hver gang vil der være et lille oplæg
om et bestemt emne, der kan lægge op
til en uformel snak og dialog i grupper
bestående af både kristne og muslimer
og ikke-religiøse.

Der vil være mulig-
hed for at købe the,
kaffe, kakao m.m. 

Formålet med aft-
nerne er at skabe
nogle gode og tryg-
ge rammer, hvor
man kan få lov til at
stille spørgsmål om
både sin egen og de
andre tro og religi-
on og forhåbentlig
blive klogere både
på sig selv og de

andre. Vores ønske er, at vi gennem
kendskab og viden om hinanden kan
opnå en større forståelse for hinandens
tro og religiøse praksis, så eventuelle
misforståelser og fordomme kan ryd-
des af vejen. Samtidig håber arran-
gørerne, at caféen kan være med til at
danne venskaber på tværs af etniske
og religiøse skel.

Tidspunkt og sted:
Følgende mandage kl. 19-21 i kælder-
lokalerne under Gellerup kirke (ind-
gang fra parkeringspladsen ved Gud-
runsvej) 19/9, 26/9, 7/11, 21/11 og 5/12.

Det er KIVIK (Kristent Informations- og
Videnscenter om Islam og Kristendom) i sam-
arbejde med Projekt Pigeliv og Indre Missions
tværkulturelle arbejde, der står bag arrange-
menterne.

AKTIVITETERg

g
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BANKOKLUBBEN FÆLLESHUSETS VENNER
GENERALFORSAMLING

tekst og foto: Svend Aage Hansen

Den 31. august kl. 19.00 afholdte ban-
koklubben Fælleshusets Venner sin
årlige generalforsamling i Fælleshuset
Hasselhøj 203.

Generalforsamlingen blev afholdt i
henhold til foreningens vedtægter med
nedennævnte dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Aflæggelse og godkendelse af regn-
skab
5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse. Formand, 1 besty-
relsesmedlem og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

30 beboere havde fundet vej til den
årlige generalforsamling.
Efter at formanden Annelie Elfborn
havde budt de fremmødte velkommen,
gik man i gang med generalfor-
samlingen.
Valgt til aftenens dirigent blev Henning
Øgendahl. Willy Werell blev valgt som
bankoklubbens referent.

Formandens
beretning
Efter ovennævnte
valg aflagde for-
manden sin beret-
ning, Annelie Elf-
borne fortalte, at
der i den forløbne
sæson var afviklet
32 spil med en
gennemsnitlig be-
lægning på 59 del-
tagere pr. spilleaf-
ten 

Derudover havde man afholdt et gratis
børnebanko med deltagelse af 54 børn
og 40 voksne.
Her var der foruden spilleplader gratis
burger og sodavand til de fremmødte.
Foruden ovennævnte havde man også
i sæsonen to busbanko-ture til Tysk-
land. 
Her var der 45 deltagere på hver tur.
Formanden sluttede sin beretning ved
at rette en tak til de fremmødte for god
sæson, hun rettede en særlig tak til de
mange frivillige hjælpere, for foruden
disse frivillige havde det ikke været
muligt at afvikle bankospillene.
Formandens beretning blev enstem-
migt godkendt.

Regnskab
Kasserer Henning Øgendahl fremlag-
de periodens regnskab. Regnskabet
udviste et mindre underskud; men blev
enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag
Under indkomne forslag fremsatte
bestyrelsen forslag gående ud på, at
der fremover skal ligge en kontrolku-
pon ved reserverede plader.

Valg
Valgt til bestyrelsen blev Annelie og
Marita.
Som suppleanter valgtes Alice og Jea-
nette.

Valgt som revisor blev Kirsten Larsen.
Som suppleant valgtes Marianne.

Aftenen sluttede med socialt samvær,
hvor der var franskbrød med pålæg.
Dertil te, kaffe samt øl, vin eller soda-
vand.



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 oktober 2005

Mandag 3 Ugens fiskeret
Tirsdag 4 Frikadeller
Onsdag 5 Stegt kylling
Torsdag 6 Skovhuggerens livret
Fredag 7 Lasagna m/flutes

Mandag 10 Stegt flæsk m/persillesovs
Tirsdag 11 Svensk pølseret
Onsdag 12 Stegt lever
Torsdag 13 Farfars gryderet
Fredag 14 Frikadeller

Mandag 17 Skipperlabskovs
Tirsdag 18 Stegt medister
Onsdag 19 Sydhavskylling
Torsdag 20 Kotelet i fad
Fredag 21 Baronens baconbøffer

Mandag 24 Ungarsk gullash
Tirsdag 25 Biksemad m/spejlæg
Onsdag 26 Forloren hare
Torsdag 27 Kogt skinke m/gemuse
Fredag 28 Sammenkogt ret m/ris

Mandag 31 Guleærter

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

Oktober er til svampeture...
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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
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

DANSERAKKETTEN FOR PIGER

InterFemina tilbyder dans 
for piger mellem 7 og 14 år i Nordgårdhallen

Hver søndag kl. 15-16 med instruktør Anne Lyager

Pris indtil jul 75 kroner.

Oplysninger hos Helle Hansen tlf. 40718675



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 13. oktober kl. 19

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i september var

»MODEL«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

JONIS ABDUL-KARIM
Janesvej 9, 2. 3.
8220 Brabrand

KIRSTINE BELL
Louisevej 4, 1. th.
8220 Brabrand

ENVER ØZER
Lottesvej 16, 3.th.

8220 Brabrand

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

Find kodeordet ved pilen.
Kodeordet er hentet i naturen

AKTIVITETERg
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Åbningstider:
Mandag, onsdag og fredag kl. 06.00 – 12.00
Mandag 15.00 – 17.00  svømning voksne over 15 år.
Onsdag tillige kl. 14.00 – 16.00
Onsdag 16.00 – 18.30 - Svømning kun for piger og kvinder
Tirsdag og torsdag kl. 14.00 – 19.00
Lørdag og søndag kl. 10.00 – 15.00
(kl. 10.00 – 12.00 AGF babysvømning)

Priser:
Voksne kr. 21,00
Rabatkort voksne 12 bade kr. 210,00
Børn og pensionister kr. 11,00
Rabatkort børn og pens. 12 bade kr. 110,00
Månedskort kr. 190,00
3 måneders kort  kr. 450,00
Depositum til nøgleskab kr.  20,00

Sauna er gratis. 
Man bliver kaldt op af vandet en halv time før lukketid.

Svømmeaktiviteter:
Seniorsvømning er udvidet til både mandag, onsdag og fedag for-
middag.

AGF:
Tilbyder svømmeundervisning. 
Børnehold for begyndere og viderekomne, hold for overvægtige,
undervisning for voksne, aqua-aerobic og nu også babysvømning
Se alt om holdene på www.agf.dk/svømning under Gellerup Badet

Tilkørsel:
Buslinie 5, 15, 16 og 18 lige til døren
Der er P-pladser lige udenfor badet.

Hjemmeside:
www.svommeanlag.dk

GELLERUP BADET
DIN LOKALE SVØMMEHAL

Badet har gennemgået en større renovering, hvor bassinerne er blevet omstøbt og der er kommet nye fliser på bassinkan-
terne. I hallen er der opstillet en stor fællessauna og der er bygget et terapibassin med 34 grader varmt vand. Bade- og
omklædningsrummene er blevet frisket op og der er kommet nye skabe og bænke. Der er opstillet ny rutschebane til de
yngste.

Der er ændret på åbningstiderne, så der blandt andet er åbent for offentlig svømning fra kl. 6.00 mandag, onsdag og fre-
dag.

GELLERUP BADET NYRENOVERET OG ÅBNET IGEN
GELLERUP BADET ÅBNEDE IGEN DEN 12. SEPTEMBER KL. 6.00



AFDELINGSFORMÆND
Afdeling 1, Hans Broges Parken:

Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:
Georg Nielsen, tlf. 86 25 39 19

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Conny Jepsen, tlf. 86 25 76 80 / morconny@stofanet.dk

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

Afdeling 5, Toveshøj:
Søren Løkkegaard, tlf. 86 25 67 34 / afd.5@stofanet.dk

Afdeling 6, Holmstrup: 
Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24/afdeling6@stofanet.dk

Afdeling 7/15
Hasselhøj/Hasselengen:

Erik L. Andersen, tlf. 86 28 90 72 / Eran@stofanet.dk

Afdeling 8, Drejergården:

Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen, tlf. 86 94 11 80

roedlund@stofanet.dk 

Afdeling 11, Odinsgård:
Ole Pedersen, tlf. 87 45 10 30 / skipperole@stofanet.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Esben Trige, tlf. 86 24 51 67 / et@pq.dk

Afdeling 14, Borumtoften:
Kim Mørch (kontakt), tlf. 40 85 78 11

Afdeling 16, Voldbæk Have:
Grete Dynnes Hansen, tlf. 86 26 25 51

grete.dynnes@mail.dk

Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen / hojriis@stofanet.dk 

Afdeling 18, Lyngby:
Torsten Petersen, tlf. 86 26 48 36
torstenp@trapezesoftware.com

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Jørgen Lund, tlf. 40 94 50 27

Afdeling 21, Hasselager:
Lars Pedersen

Afdeling 22, Sonnesgården:
Hanne Grunnet

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Poul Snedker  

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Leif Pedersen            

FORENINGSBESTYRELSEN
Jesper Pedersen (formand)

Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90 / iec@post8.tele.dk

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

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

mfich@vip.cybercity.dk

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

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

soerenloekkegaard@ofir.dk

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

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

herman.nielsen@stofanet.dk

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

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

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen

Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

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

Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

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

Beboerrådgivningen
Gudrunsvej 16,1.th.,

Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag 15-18
Tlf. 86 25 21 26, 86 25 21 50 & 86 25 21 46

Antenneservice
Stofa Antenneservice tlf. 70 10 45 88

Totalservice
Tlf. 89 31 71 71

Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.

Nærpoliti
Tlf. 86 25 14 48 / aarhus-brabrand@politi.dk

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

Naboskaberne
Tlf. 86 25 10 16 / naboskaberne@stofanet.dk

Lægevagten Tlf. 86 20 10 22

Tousgårdsladen
Tlf. 86 25 91 58

Ladens Folkekøkken
tlf. 86 25 91 58

Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12

Fælleshuset Yggdrasil
Dortesvej 35A – tlf. 86 25 18 96/40 50 76 59

Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08

Underhuset
Ingasvej 66 / Torsdag kl. 19-22, søndag kl. 10-12

Formand: Freddy Pedersen, Sigridsvej 49

Aktiviteter i oktober

Tirsdag 4. 19.30: Ungdomsgudstjeneste Gellerup Kirke side 37

Fredag 7. 17.00: Fri Fredag - Gellerup Kirke side 37

Lørdag  15. 13.00: Indvielse af Globus1 side   5

Tirsdag 25. 13.30: Danske musikminder - Gellerup Kirke side 37

Fredag 28. 17.30: International gudstjeneste Gellerup Kirke side 37

Søndag 31. 10.00: BUSK gudstjeneste Gellerup Kirke side 37


