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Under denne overskrift kørte der i oktober måned en række
udsendelser på Danmarks Radios P1 søndag eftermiddag.

Programmerne handlede om de store problemer, som indvandrere
i Danmark har med at skaffe sig et job. Regeringen har en plan om
at få 25.000 nydanskere i arbejde i løbet af de næste fem år. Denne
plan forsøgte P1’s journalister og fem nydanske jobagenter at
hjælpe på vej ved at finde job og praktikpladser hos virksomheder
i blandt andet Århus-området. Denne leder er skrevet midt i
måneden; men det så da ud som om, der var jobs at finde til trods
for fordomme – som ventet – hos arbejdsgivere men – mere uven-
tet måske – også hos de arbejdssøgende selv.

Jeg vil hermed udtrykke mit håb for, at de mennsker, der gerne
vil have et arbejde, også bliver i stand til at få det. Men jeg vil

også samtidig minde om, at det absolut ikke kun er nydanskere,
der har svært ved at finde jobs – det har mange »gammel«-dan-
skere også, uanset hvilket uddannelsesniveau de har.

Hvor svært kan det være? Åbenbart ganske svært, når det drej-
er sig om noget så smart som et samarbejde, der først så ud til

at være til fordel for alle parter, og som ingen ville have ulempe af.
Jeg tænker på driftssamarbejdet imellem Brabrand Boligforening
og Århus Omegn. Som man kan læse andre steder i bladet er det
forholdsvis nye samarbejde ophørt, og de to boligforeninger må
igen selv passe deres egen afdeling, selvom der havde været store
praktisk fordele ved samdrift; men det gik altså ikke at lave et
sådant samarbejde på tværs af to – åbenbart meget – forskellige
foreninger.

Der et jo trist, når et projekt fremsættes som perfekt af ledelsen;
men så viser sig ikke at fungere på det praktiske plan. Det bør

give stof til eftertanke på alle niveauer i både Brabrand Boligfor-
ening og Århus Omegn. Var det de to ledelser, der ikke kunne
sammen? Var de medarbejderne, som gik mellem beboerne, der
havde forskellig arbejdskultur? Var det beboerne i de to afdelinger,
der havde forskellige forventninger til de mennsker, der nu skulle
gå iblandt dem? Eller var det afdelingsbestyrelserne, der ikke
arbejdede sammen?

Jeg ved det ikke, og det er vel heller ikke så vigtigt. Det er betyde-
ligt mere vigtigt, at både beboere og ledelse finder forklaringen,

så andre afdelinger, der måtte spekulere i samdrift kan lære deraf.
Skulle nogen mene, at de har et fornuftigt bud på årsagerne, kan
de jo gerne bruge læserbrevssiderne til at indvie andre deri.

Og noget helt andet: Dette nummer er som forsøg i farver.
Redaktionen har snakket om at modernisere bladet yderligere

efter ændringen i layoutet, og vi vil, hvis der er økonomi til det, og
stemning for det, formodentlig fortsætte bladet i farver fremover.

Med ønsket om et konstruktivt
samarbejde i den kommende tid,

/Sebastian

LEDEREN
Hvor svært kan det være?

af Sebastian Adorjan Dyhr
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UGE 42 FEJRET MED FULD AKTIVITET
GLOBUS1 BØD PÅ EN EFTERÅRSFERIE MED MASSEVIS AF TILBUD TIL SMÅ OG STORE

af Helle Hansen

Volleyballturnering, bordtennis og ind-
endørsfodbold var de helt store aktivi-
teter i GLOBUS1’s åbningsuge, som
forløb i hele efterårsferien. Her var der
fra mandag til fredag fuldt program
med aktiviteter for børn hver eftermid-
dag fra klokken 13-16 og igen for hele
familien hver aften fra kl. 19-23.
For de mindste var der om aftenen leg-
eaktiviteter i børnerummet, mens
kvinderne kunne komme og prøve for-

skellige typer af gymnastik. Og for de
unge var der tilbud om at prøve at
danse hiphop, både for drenge og
piger. 
Alle GLOBUS1’s medarbejdere og en
lang række frivillige fra lokalområdet
var med til at sikre, at der hver dag
ugen igennem var tilbud til alle de bor-
gere, som kiggede indenfor og havde
lyst til at være med.

Og i tekstilværkstedet, hvor Folkein-
formation er flyttet ind med deres
syprojekt, havde en gruppe kvinder
hele ugen travlt med at sy en smukt
tæppe, som fredag aften blev hængt op
som udsmykning i den nye hal, der
stadigvæk har mange bare hvide
vægge.

på dansk og tyrkisk folkedans, en cir-
kusforestilling af Cirkus Tværs og ikke
mindst vietnamesiske dans, kampsport
og drageoptog fra ikke mindre en to
forskellige vietnamesiske foreninger.
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GLOBUS1 ÅBNET 
MED FEST OG FARVER OG BALLONER

GELLERUPS NYE MULTIAKTIVITETSCENTER GLOBUS1 SLOG DØRENE OP MED EN FLOT ÅBNINGSFEST

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe

Lørdag den 15. oktober var en festdag i
Gellerup og omegn, der fejrede, at det
nye multiaktivitetscenter GLOBUS1
blev indviet. Fra nær og fjern strøm-
mede mere end tusinde små og store
gæster til for at se det nye hus, som
fremover skal rumme et væld af for-
skellige aktiviteter, der retter sig både
mod børn og voksne, mænd og kvind-
er og nye og gamle danskere.
Inde i den stor hal bød centerleder
Søren Madsen velkommen til alle, og
overlod derefter mikrofonen til for-
manden for Gellerupparkens afde-
lingsbestyrelsen Khaled Mansour, der
på vegne af en lang række lokale fore-
ninger, institutioner og skoler overrak-
te GLOBUS1 en måltavle til den nye
hal, så brugerne i fremtiden kan holde
øje med scoringerne. Samtidig opfor-
drede Khaled Mansour de kommende
brugere til i fællesskab at arbejde for, at
GLOBUS1 bliver et sted for alle i vest-
byen, som kan være en håndsrækning
mellem mennesker på tværs – for
eksempel af  ringvejen – med respekt
og tolerance og ikke mindst ro og
orden.

Balloner sendt til vejrs
Efter talerne blev alle gæsterne bedt
om at forlade hallen og gå udenfor,
hvor den mere synlige markering af
åbningen fandt sted med opsendelse af
300 balloner med påtrykte globusser.
Og det var et utroligt smukt syn, at se
ballonerne svæve hen over Gellerup-
parken i det smukke efterårssolskins-
vejr. Og med tre høje hurra-råb fra alle
de fremmødte gæster blev GLOBUS1
erklæret for åbnet. 
Herefter bød åbningsprogrammet på
en lang række optrædende og opvis-
ninger fra mange af de foreninger, som
fremover vil lave aktiviteter i GLO-
BUS1. Der var blandt andet boksning-
opvisning med Reda Zam Zam fra
Brabrand BokseKlub, en smagsprøve

LOGOKONKURRENCE
FINDER DU PÅ ET LOGO TIL GLOBUS1?

af Sebastian Adorján Dyhr

GLOBUS1 fik sit navn ved en konkur-
rence, og nu skal den også have et logo
efter en konkurrence.
Du opfordres hermed til at komme
med dit bud på et godt logo, som
GLOBUS1 kan bruge på brevpapir,
plakater, skilte og T-shirts og meget
andet.
Logoet skal signalere navnet, og at
GLOBUS1 er et aktivitets- og møde-
sted for alle på tværs af alder, køn og
kulturel baggrund, hvor integration,
bevægelse og samvær er i centrum.

Du kan sende dit forslag til:

GLOBUS1
Gudrunsvej 3

8220 Brabrand
globus1@fk.aarhus.dk

Fristen for indsendelse af forslag er 
1. december 2005, og vinderforslaget
præmieres.

For yderligere oplysninger kontakt
GLOBUS1, tlf. 8741 9155,
eller pr. e-post: globus1@fk.aarhus.dk
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YOUSSEF MATCHER MÆND UD TIL ARBEJDSMARKEDET
NYT PROJEKT SKAL HJÆLPE MÆND MED INDVANDRERBAGGRUND 

MED AT KOMME VIDERE MED DERES KARRIERE

Tekst & foto: Helle Hansen

Netværk og personlige kontakter er
vigtige elementer, hvis man i dag skal
begå sig på det danske arbejde. Det
tager et helt nyt projekt – Matchworker
– fat på at gøre noget ved rent bogsta-
veligt. Projektet skal nemlig være med
til at skaffe mentorer på arbejdsmarke-
det, der kan sættes sammen med
mænd med indvandrerbaggrund, som
ønsker at gøre en aktiv indsats for at
styrke mulighederne for at komme
videre med deres karriere.
Siden september har 35-årige Youssef
Kayed, været ansat som konsulent hos
Matchworker. Han har selv palæsti-
nensisk baggrund og kom til Danmark
i 1986. Her har han tidligere arbejdet
som buschauffør og som tolk, og de
seneste to år som medarbejder i Livs-
værksstederne i City Vest. 
Hos Matchworker er det Youssefs
opgave at finde frem til nogle af de
mange mænd med anden etnisk bag-
grund, som i dag ikke er kommet ind
på det danske arbejdsmarked, selv om
de har mange kvalifikationer og måske
endda en uddannelse bag sig.
Sammen med sine to kolleger Nemat
fra Iran og Djung fra Vietnam skal
Youssef i det næste halvandet år ud og
rekruttere 200 hovedpersoner som kan
have gavn af at få en mentor. En
hovedperson er en mand, som ønsker
at komme videre med sin karriere
enten via job eller videreuddannelse.
»Vi skal finde mentorer ude på
arbejdspladserne, som er villige til at
mødes med vores hovedpersoner og
udveksle erfaringer, og som via deres

frivillige indsats gerne vil være med til
at hjælpe vores hovedpersoner videre,«
fortæller Youssef Kayed og tilføjer, at
målet er at give hovedpersonen den
styrke og opbakning, der skal til, for at
han kan komme i regulært arbejde, i
jobtræning eller måske i gang med en
erhvervsrettet uddannelse.
Matchworkerprojektet giver både ho-
vedpersonen og mentoren mulighed
for at deltage i korte kursusforløb og
små netværksmøder, hvor de begge
kan modtage undervisning. Det fore-
går i første omgang i projektets lokaler
i Klostergade 60, men senere kan man
måske også mødes ude på mentorer-
nes arbejdspladser.
Selv om Matchworker-projektet kun er
knapt to måneder gammelt, så har

Youssef og hans kolleger allerede fået
40 navne i deres hovedperson-databa-
se. Heraf dukkede 30 op alene på den
JobCafé, der blev holdt i Rådhushallen
først i oktober. Samtidig har man også
fundet 10 mentorer, der har sagt ja til
at være med. De to parter skal nu
igang med at blive matchet.
Endnu har projektet ikke givet nogle
konkrete jobs, men målet er, at 75 pro-
cent af de mænd, som melder sig som
hovedpersoner, gerne skal i gang
enten på arbejdsmarkedet eller med at
videreuddanne sig, oplyser Youssef
Kayed.

Vil du vide mere om Matchworker, så
ring til 8820 4820 / 6021 5184

6
SKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2005

7
SKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2005

KENDTE ANSIGTER I GLOBUS1 CAFÉEN
GOD MAD I VENTE FOR GÆSTERNE

Tekst & Foto: Helle Hansen

Forpagteren af den nye GLOBUS1
Café er en lokal kending i Gellerup,

nemlig Imad Kawash, der i mange år
har arbejdet i Klubberne i Gellerup.

Han er måske også bedre kendt under
navnet El Doktore, fordi han var
uddannet som tandlæge, da han kom
til Danmark for 18 år siden. 
Imad har ansat et andet kendt ansigt i
Gellerup som kok i cafeen. Det er
Jacub Merhi, der i flere år har været
manden bag de store grillfestarrange-
menter, som har været holdt i KiG
blandt andet i forbindelse med som-
merens Gellerup Cup’er.
Jacub, der ligesom Imad er palæsti-
nenser fra Libanon er en ørn i et køk-
ken, og han har tidligere arbejdet som
kok i USA. Her i Århus har han også
prøvet at være ude på Marselisborg
Slot og lave mad til et selskab, som
prinsegemalen Henrik holdt for nogle
venner for et par år siden.
Imad Kawash fortælles, at han ved
siden af cafédriften fortsætter sit arbej-
de som opsøgende medarbejder og
klubpædagog i KiG.

GLOBUS1 VÆRT FOR RAP-KONCERT
DER ER SAGTENS PLADS TIL FLERE KONCERTER I GLOBUS1

Tekst & Foto: Helle Hansen

Århus V og Gellerup styrede for fedt,
da GLOBUS1 bød på Deadline Jam-
koncert i åbningsugen i efterårsferien.
Områdets unge strømmende til multi-
huset, som havde bygget en scene op i
den ene ende af hallen, så publikum
kunne sidde på den store trappe og
lytte til de populære rappere fra ÅVP,
Chadi og Ahmed og Lit’l Deeb og alle
de andre.
Og det blev til en fed koncert, hvor det
til sidst også lykkedes de unge rap-
sangere at få publikum helt ned og stå
foran scenen, hvor de skreg med på
nogle af de mere kendte omkvæd i
numrene.
GLOBUS1 kan i fremtiden sagtens
lægge hus til mange flere koncerter,
lyden er mindst lige så god som i
Atletion.

Husk også at kigge ind på vores hjemmeside 

www.skraeppebladet.dk
som løbende bliver opdateret med nyheder
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SORTE HULLER
HVOR BLIVER STOFFET FRA STJERNENE AF?

I disse år udfoldes større bestræbelser
end nogensinde før for at udforske
himmelrummet. Noget af det seneste
er forsøg på udforskning af et sort hul.

Stjerners liv
Sorte huller er i bogstaveligste forstand
sorte huller både i vores viden og i uni-
verset. Siden tidernes morgen har der
været en fornemmelse af, at stjerner
kunne forandre sig. De såkaldte Super
Novaer har været kendt siden oldti-
den, hvor kinesiske astronomer kaldte
dem for gæstestjerner. I Europa blev en
stor Super Nova beskrevet i 1054. Dens
rester ses i dag som en tåge i stjerne-
billedet Krabben, og Tycho Brahe star-
tede sin karriere som forsker ved i 1572
at beskrive en Super Nova i stjernebil-
ledet Cassiopeja.  Stjernerne er kæm-
peatomreaktorer, og mange stjerner
gennemgår den livscyklus, at de bræn-
der deres indhold af brint om til heli-
um. Tyngdekraften får samtidig stjer-
nen til at trække sig sammen, men
trykket i dens indre bliver så stort, at
stjernen udvikler sig til en rød kæmpe.
Når solen til sin tid bliver en rød kæm-
pe, vil den få en størrelse, så den
strækker sig ud over planetens Marses
bane. Til slut vil stjernen eksplodere og
viser sig som en Super Nova, der blus-
ser op på himmelen, for derefter at for-
svinde i løbet af et stykke tid.

Neutronstjerner og stjernetåger
Disse stjerneeksplosioner efterlader sig
imidlertid rester. Det kan enten ske
ved, at der bevares en neutronstjerne
eller dannes et såkaldt sort hul. I en
neutronstjerne er resterne fra eksplosi-
oner presset så hårdt sammen, som
tænkes kan, og de er yderst små og har
en meget høj massefylde. De udsender
meget lidt lys, og det blev først muligt
at observere dem i 1960’erne. Derimod
kan de meget store samlinger af eks-
plosionsrester eller tåger af gas og støv,
hvori de befinder sig, ses som den tid-
ligere nævnte Krabbetåge. Langt den
største tåge er imidlertid Eta i stjerne-
billedet Carina (Kølen), der kun kan

ses på jordens sydlige halvkugle. Eta i
Carina var indtil for godt 150 år den
næstmest lysstærke stjerne på himme-
len, men så blev den dækket af tågere-
ster, der dækker et område på himme-
len, der strækker sig over to grader.
Det menes at nye eksplosioner af Eta i
Carina er i vente. Stjernetågerne lyser
dog ikke i sig selv, men gengiver lyset
fra andre stjerner.

Sorte huller
Sorte huller er bogstaveligt sorte hul-
ler, som hverken lys eller stråler kan
trænge igennem. Det første sorte hul
blev observeret i 1971, og det befinder
sig i stjernebilledet Svanen. Det blev
lokaliseret ved hjælp af røntgenstråler
fra en satellit. Sorte huller kan i øvrigt
identificeres, hvis de indgår i et dob-
beltstjernesystem og sommetider dæk-
ker for lyset fra den anden stjerne.
Neutronstjerner og sorte huller er kir-
kegårde for stjerner, men de menes
også at være udklækningsanstalter for
stjerner, da det koncentrerede materia-
le forventes at eksplodere og slynge
nye stjerner ud. 
Nu har astronomer forestillinger om at
observere de sorte huller, der befinder
sig i vor galakse – Mælkevejen. Det

skulle ske ved at opbygge et netværk af
teleskoper spredt over et stort geogra-
fisk område, så de tilsammen kan virke
som et og opfange den særlige strå-
ling, som kommer fra sorte huller. Dis-
se planer er dog kun på tegnebordet..  

af Jens Skriver / Astronomiklub Capella

CAPELLA
ASTRONOMIKLUB

Kontaktperson: 
John Mikkelsen, 

Jernaldervej 259 B, 
tlf. 86 24 06 14
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HVORFOR STILLE OP TIL ØRETÆVER IGEN
EN AFDELINGSFORMAND, DER HOLDER UD

af Hanne Grunnet, afd. 22, Sonnesgården

foto: Hans Grundsøe

Jeg er blevet spurgt om, jeg vil fortælle,
hvorfor jeg har ladet mig genvælge til
afdelingsformand.
Efter at have siddet som formand for
afd. 22 siden nytår, har jeg accepteret
at lade mig genvælge som formand,
hvilket måske ikke er så let at forstå,
eftersom man altid bliver kritiseret og
lagt for had, fordi man har en anden

mening end enkelte af de øvrige bebo-
ere.

Det er øretævernes holdeplads,
jeg har indtaget
Jeg synes personligt, at det er et meget
spændende arbejde, jeg har lært en
masse om boligforeningsarbejdet, og
lærer rigtig mange mennesker at ken-
de på både godt og ondt.

Når man siger ja til et sådant job, skal
man være klar til at investere rigtig
meget tid til afdelingsarbejdet. Mange
forestiller sig ikke, hvor stort et arbejde
det er. Det gjorde jeg for øvrigt heller
ikke selv.

Masser af ildsjæle
Vi bor et sted hvor det hele er meget
koncentreret, alle bor i den samme
bygning, og vi er meget forskellige, og
da det hedder 55+, er det klart, at der
er mange beboere, der er fri af arbejds-
markedet, og derfor har masser af tid
til rådighed. 
Der er en masse ildsjæle, der gør et
stort stykke arbejde uden at få noget
for det. Vi holder selv rigtig mange ting
i bebyggelsen, og det giver de menne-
sker en stor tilfredsstillelse at få lov til
at være aktive.
75% af vores lejligheder er medejerbo-
liger, nogle beboere føler derfor, at de
skal have indflydelse på bestyrelsesar-
bejdet, og det kan nogle gange godt
være svært at forklare, at de faktisk har
valgt os til at varetage afdelingens
interesser, og vi synes selv, at vi gør det
godt.

STADIG INGEN DATO FOR YGGDRASIL
NYT FRA NABOSKABERNE, DER ER GODT IGANG MED FORBEREDELSERNE TIL FLYTNINGEN

af Lise Ledet & Lene Drøjdal

Det bedste nyt er vel nok, at der er ved
at være styr på flytteplanerne til
Yggdrasil. Malerne skulle gå i gang
tirsdag den 27. september. Mens det
står på, har Naboskaberne set på
inventar. Det drejer sig om reoler,
borde, brugerskabe, stole m.v. Det fås
gratis eller mod en mindre ydelse. Der
vil efter malerperioden blive sat lofts-
belysning op, ligesom reparation af
gulve i det tiltænkte børneaktivitets-

rum. Gulvene vil blive belagt med
linoleum, ligesom i resten af huset. 
I øjeblikket er der taget fat om telefo-
ner og alarmsystemet. Gitter for døre
og vinduer bliver der checket op på en
løsning på.
Østens Hus er begyndt at bruge unde-
retagen. Her er en aktiveringsperson
ansvarlig og vil sørge for oprydning.
Der er afsat rengøringstid i week-
enden.

Så vidt, så godt. Vi kan desværre end-
nu ikke sætte klar dato på for flytnin-
gen. Men vi håber at det hele kan gå
lidt hurtigt.
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FRA BEBOERRÅDGIVNINGEN
FLERE MULIGHEDER FOR HJÆLP TIL JULEN

af Beboerrådgiverne

Nu hvor efteråret er over os, og børne-
nes efterårsferie er lagt bag, så begyn-
der de fleste at gøre sig tanker om den
tilstundende højtid. Julen, der som
udgangspunkt er en glædens fest, er
for en dels vedkommende også for-
bundet med bekymring og frustration.
Frustration over den fastlåste situation
man kan befinde sig i. Bekymring over
om man har til det, der skaber ram-
merne for en god familieoplevelse
samt en jul, der for børnene ikke
adskiller sig alt for meget fra det, deres
kammerater oplever.   

For dem, hvor pengene er små, er der
her et par muligheder for hjælp i for-
bindelse med julen.

Børnenes Kontor har julehjælp. Ans-
øgningsskemaer kan fås fra den 1.
november enten ved telefonisk kontakt
til Børnenes Kontor på 8614 9901 eller
ved henvendelse i Beboerrådgivnin-
gen. Sidste frist for aflevering af ansøg-
ningsskema til Børnenes Kontor er
onsdag den 30. november

Frelsens Hærs julehjælp søges ved
personligt fremmøde torsdag den 10.
november. Du kan møde op i tidsrum-
mene  10-12 og 13-17. Du skal møde
op på adressen Klostergade 54 i Århus
centrum medbringende dit sygesik-
rings-bevis.

Beboerrådgivningen har indstillingsret
til Egmont Fondens julehjælp.
Fonden yder julehjælp til enlige forsør-
gere, der holder jul, og som ikke har et
rådighedsbeløb på mere end kr. 3.000
fraregnet børneydelser. 
Fonden ser gerne, at der også er andre
særlige forhold ud over dårlig økono-
mi, der gør sig gældende. 
Enlige med samvær har også mulighed
for at søge. Det kræver dog, at der er
planlagt fælles jul med børnene på din
adresse.
For at ansøge skal du henvende dig i
beboerrådgivningen. Vi skal se doku-
mentation for dine indtægter og udgif-
ter for at se, om du opfylder betingel-
serne. Da ansøgningerne behandles
løbende, er det bedst at komme hur-
tigst muligt. Sidste frist for henvendel-
se er den fredag den 18. november.

Her udover er der mulighed for at søge
kirken i det sogn du bor. Det er lidt
forskelligt fra kirke til kirke, så kontakt
dem selv for yderligere information.

Når dette blad udkommer, så er det tid
for den muslimske højtid Eid-festen –
afslutningen på Rhamadanen – faste-
måneden. Vi ønsker alle muslimske
beboere til lykke – og god fest!

viden om islam og kristendom og det
kulturmøde, der opstår.
Det lå derfor lige for at indlede disse
caféaftner for piger med dette spil som
en måde, hvor man kunne lære hinan-
den lidt at kende, få et lille indblik i
hinandens religion og blive tvunget til
at snakke med hinanden på tværs af
religiøse og kulturelle skel.
Og der blev spillet og snakket, stillet
spørgsmål og svaret, alt imens man
drak kaffe og kakao, spiste chips og
kiks. Stemningen var god og de frem-
mødte piger var enige om, at det havde
været en god og spændende aften – så
god, at de gerne ville komme igen og
tage en veninde med!
Så opfordringen er hermed givet videre
– sidder du og tænker, at det måske er

noget for dig, så mød op og
vær med – du er velkom-
men!

Det finder sted følgende
mandage kl. 19-21 i kæl-
derlokalerne under Geller-
up kirke: 7. nov., 21. nov.
og 5. dec.

Yderligere information:
kontakt Maj Brit 2843 5788

eller tjek 

www.kivik.dk
www.islamic.dk

www.pigelivaarhus.dk 
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PIGECAFÉ I KÆLDERLOKALERNE 
UNDER GELLERUP KIRKE

KIVIK ARRANGERER HYGGELIGE AFTENER I RELIGIONSMØDET

af Sebastian Adorján Dyhr

foto: Kirsten Laursen

Så er starten gået for nogle caféaftner –
kun for piger – der har til formål at
sætte fokus på islam og kristendom.
Er man pige, kristen eller muslim og
har lyst til at mødes med andre piger
til en snak om tro og religion, så er
pigecaféen alle tiders mulighed.
Bag initiativet står KIVIK (Kristent In-
formations- og Videnscenter om Islam
og Kristendom), Projekt Pigeliv og
Indre Missions tværkulturelle arbejde.

Projektkoordinator i KIVIK Maj Brit
Christensen, der er tovholder på pro-

jektet, sagde blandt andet følgende i
sin velkomst og præsentation ved den
første caféaften, der fandt sted mandag
d. 19. sept. kl.19 – 21: »I KIVIK ønsker
vi først og fremmest at bidrage til at
bringe muslimer og kristne sammen
med dialog, mission og fællesskab som
formål. Dialog må der til, hvis sam-
fundet skal bestå, og murene mellem
kristne og muslimer skal brydes ned.
Mission forstår vi som frihed og fortro-
lighed til at kunne dele det, man har

dybest på hjerte med et medmenne-
ske, der har en anden tro. Fællesskab
er resultatet af en god samtale, og
udmønter sig i samvær, samarbejde og
fælles målsætninger.« Og hun fortsæt-
ter: »Formålet med disse aftner er der-
for at skabe mulighed for, at vi som
kristne og muslimske piger kan mødes
ansigt til ansigt for at snakke om vores
tro og religion på tværs af kulturelle og
religiøse skel.  Jeg er af den overbevis-
ning, at den ægte religionsdialog er
som en samtale, hvor vi stiller vores tro
til rådighed for hinanden, og hvor vi

gensidig tør lytte, lære og være uenige,
uden at dialogen dermed ophører.
Disse aftner er opstået ud fra et ønske
om at lave et forum – kun for piger –
hvor man kan mødes for at snakke om
emner og spørgsmål, der har med tro
og religion at gøre med fokus på islam
og kristendom. Meningen er også, at
det netop skal være et forum, hvor
man ikke skal undskylde eller forsvare,
at man tager sin tro alvorligt, men der-
imod kan møde ligesindede til en sam-

tale om, hvad det så er, der betyder
noget, hvorfor det gør det, og hvordan
det gør det!
Mit ønske for disse aftner er, at de må
være et sted, hvor samtalen kan have
frit løb, hvor meninger brydes, hvor
spørgsmål ikke er dumme og hvor vi
forhåbentlig kan blive klogere på os
selv, hinanden og det, som vi tror på!
Jeg håber, at vi hver især må have mod
til at dele vores tro med hinanden – i
respekt for den anden og ud fra et
ønske om at forstå og blive forstået.
Jeg håber også, at fordomme og mis-
forståelser vil blive ryddet af vejen og
erstattet af større viden og forståelse
for både islam og kristendom.
Hvis disse ønsker bliver opfyldt, så tror
jeg faktisk, at vi vil opleve at have
skabt et fællesskab, som vi hver især
har brug for, fordi vi har brug for hin-
anden – både kristne og muslimer!«

Tanken er, at der hver aften vil være et
par korte oplæg ud fra et bestemt
emne, der kan lægge op til en snak og
dialog i mindre grupper bestående af
både kristne og muslimer. I en pause
vil der være mulighed for at købe kaffe,
the, kakao m.m. Pausen vil også kunne
bruges til bøn af de muslimer, der har
brug for det (foregår i et rum ved siden
af).

Den første aften 
var lidt anderledes
I stedet for et oplæg om et bestemt
emne, blev de fremmødte delt i to
mindre grupper, der skulle spille et spil
sammen. Det var et religionsspil, der
handler om mødet mellem muslimer
og kristne. Det er udarbejdet efter idé
af Bente Knudsen i forbindelse med
udstillingen »Møder i hverdagen –
mellem islam og kristendom« i Århus
rådhushal i marts 2004. Spillets formål
er at sætte gang i en dialog og give JA 10-05
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VALG TIL BRUGERRÅDET I LOKALCENTRET GELLERUP
TIRSDAG DEN 1. NOVEMBER ER DER VALG TIL BRUGERRÅDET I GELLERUP LOKALCENTER. 

ET BRUGERRÅD HØRER UNDER LOKALCENTRE, 
SOM HAR EN STOR MÆNGDE AF AKTIVITETER OG TILBUD TIL ÆLDRE

af Jan P. Berthelsen

Hvem sidder i Brugerrådet?
Et brugerråd består af 9 medlemmer,
og herudover kan der vælges 9 supple-
anter. Hvert brugerråd er valgt blandt
og af de borgere i området, som er
fyldt 60 år eller er førtidspensioneret.
Valget finder sted hvert andet år.

Hvad laver de i Brugerrådet?
Brugerrådene har indflydelse på store
områder af lokalcentrenes arbejde,

blandt andet på dele af budgettet og på
ansættelse af personale. Det er også
brugerrådene, der arrangerer en række
af de aktiviteter, der foregår på lokal-
centrene. Brugerrådene fungerer under
vedtægter, som er godkendt af Århus
Byråd.
Rådene får et årligt driftstilskud fra
Afdelingen for Sundhed og Omsorg.
Desuden er der afsat 25.000 kr. til hvert
lokalcenter-område fra en pulje, der

støtter frivilligt socialt arbejde. Bruger-
rådet kan, i samarbejde med lokale
foreninger og klubber, søge disse pen-
ge til projekter, der har til formål at
afhjælpe isolation og ensomhed blandt
ældre i lokalområdet.

Her er listen med kandidaterne
og det, de selv mener de kan
bidrage med:

Inge Andersen
Har været med i brugerrådet 16 år, og
vil gerne tage en periode mere, hvis

vælgerne vil. Jeg syntes det er dejligt,
hvis man kan være med til at gøre
noget godt for vores brugere.

Tove Eland
Jeg er 70 år, jeg har været i brugerrådet
i 2 år til januar og mit ønske er at blive

valgt igen. Jeg kan godt lide at komme
i lokalcentret og gøre noget for de
ældre og svage og selvfølgelig at være
med i brugerrådet. 
Det er rart, at man stadig kan gøre en
indsats, selvom man selv er kommet i
den 3. alder.

Rita Holmkvist
Jeg er 69 år, jeg har været med i  bru-
gerrådet siden 1999 og er meget glad
for at være med.

Jeg er af den opfattelse, at jeg stadig
har energi til at tage en periode mere. I
mit arbejdsliv har jeg været ansat i at i
Århus kommune i 10 år og derefter i
Den Danske fagforening, indtil  jeg gik
på efterløn som 60 årlig.

Birgit Ilsøe
Jeg har været medlem af brugerrådet
nu i 2 år, hvor jeg har virket i aktivi-
tetsudvalget, og jeg vil gerne fortsætte

med arbejdet for gode og interessante
aktiviteter i lokalcentret.

Erik Ilsøe
Jeg har været i brugerrådsarbejdet i 2
år. Jeg har været valgt som formand i

indeværerende valgperiode. Jeg
fortsætter gerne arbejdet i brugerrådet,
blandt andet som brugernes repræsen-
tant ved kommunens organisering af
lokalecentrene og over for lokalcen-
trets ledelse.

Ingrid Jensen
Jeg er næsten 70 år, jeg blev valgt til
brugerrådet for 2 år siden og vil gerne

genopstille. Jeg håber på at få gjort
vores lokalcenter mere synlig for vores
pensionister i lokalområdet, samt gøre
det til et godt sted at være for danske
som nydanske  pensionister med gen-
sidig respekt for vores forskellige kul-
turer, hvad vi spiser, drikker og ikke
mindst vores rygevaner.

Ruth Jensen
Jeg er 65 år og pensionist. Da jeg er
alene, vil jeg gerne bruge noget af min
tid på brugerrådsarbejde. Jeg er kom-
met på lokalcentret til stavgang,

træning og er frivillig hjælper i køkke-
net. I min arbejdstid har jeg været
beskæftiget som hjemmehjælper og de
sidste 17 år som økonoma på lokalcen-
ter Åbygård.

Charif Khalaf
Jeg er pensionist og født i Libanon, har
været i Danmark siden 1986 og taler
dansk, kurdisk, arabisk og tyrkisk.
Hvorfor brugerrådet? For at repræsen-
tere flygtninge og indvandrere, være
med til at formidle rettigheder og plig-
ter, samt være med til at få aktiviteter
der interessere alle bruger på lokalcen-
tret i gang.

Egon Munk Pedersen
Medlem af brugerrådet og sidder i
aktivitetsudvalget og cafeéudvalget. Jeg

stiller op igen, da jeg syntes at der er
meget at lave og at det er et interessant
arbejde.

Inga Munk Pedersen
Sidder som suppleant i det nuværende
brugerråd og er med i cafeédvalget og

aktivitetsudvalget og stiller op til valg
til brugerrådet.

Villy Pedersen
Jeg har været i brugerrådet i 2 år og i
den tid har jeg været frivillig chauffør

og det har jeg været glad for og vil der-
for gerne fortsætte.

Khalid Abdi Malin

OPLYSNINGER MODTAGES GERNE

Næste måned er der et INDSTIK i Skræppebladet, hvor du får informationer, adres-
ser og telefonnumre på diverse aktiviteter rundt om i i boligforeningens afdelinger

Ligger du inde med ændringer eller nye oplysninger 
så giv os venligst bedsked så vi kan holde indstikket opdateret.
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REJSEGILDE PÅ BAKKELANDSKABET 
TRE DANNEBROGSFLAG HEJST FOR AT MARKERE, 

AT BAKKERNE SNART ER KLAR TIL AT BLIVE TAGET I BRUG

af Helle Hansen

foto: Hans Grundsøe

Tirsdag den 27. september blev der
hejst tre Dannebrogsflag på det højeste
punkt på Bjergkammen i det nye Hasle
Bakkelandskab. Det var et lidt alterna-
tivt rejsegilde, der i slutningen af sep-
tember blev holdt 105 meter over havet
med en fantastisk udsigt ud over År-
hus by. Det fandt nemlig sted på top-
pen af Bjergkammen i det nye bakke-
landskab, der gennem de sidste tre-fire
år er skudt op af jorden lidt nordøst for
Toveshøj. 
Rejsegildet markerede, at det sidste lag
jord, nu er kørt på plads på bakkerne,
der i alt indeholder godt en million
kubikmeter overskudsjord fra forskelli-
ge byggerier i Århus. De tre flag blev
hejst af repræsentanter for de parter,
der med deres finansielle støtte har
gjort det muligt at realisere bakkerne:
Århus Kommune, Bydel i bevægelse –

Urbanprogrammet og Fonden Real
Dania.
Den meget overskudsjord er blev brugt
til at skabe tre bakker; Spiralen, Bjerg-

kammen og Plateauet, som alle borg-
erne i Århus snart vil kunne klatre og
gå rundt i.

Kan indvies næste sommer
Ved den efterfølgende reception, som
blev holdt i lokalerne hos Århus Kom-
munale Værker, overbragte repræsen-
tanter fra medvirkende samme tre par-
ter, rådmændene Poul B. Skou og Peter
Thyssen, sekretariatschef Sonja Mik-
kelsen fra Urbanprogrammet og pro-
jektleder Marianne Kofoed fra Fonden
Realdania alle deres bedste ønsker for
færdiggørelsen af bakkerne. Og alle ser
de frem til, at bakkerne i løbet af det
kommende år står helt færdige – så de
en gang i løbet af  sommeren 2006 kan
blive egentlig indviet til glæde for alle
byens borgere. 
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NORDGÅRDSKOLEN KOMMER TIL AT BLOMSTRE
ELEVERNE LAGDE TUSINDVIS AF FARVERIGE BLOMSTERLØG RUNDT PÅ HELE SKOLEN

Tekst & foto: Helle Hansen

Gule tulipaner, påskeliljer og masser
andre flotte blomster vil til næste forår
spirer op af jorden over alt rundt om-
kring på Nordgårdskolen. I ugen op til
efterårsferien havde skolens elever
nemlig travlt med at lægge tusinde af
løg i jorden. Det var slet ikke noget
nemt arbejde, for løgene skulle stoppes
et godt stykke ned i den hårde jord,
som ikke havde fået regn i flere uger
forinden.

Både de små og de lidt større elever gik
til opgaven med stor iver, og drengene
og pigerne kan nu næsten ikke vente
på, at den forudstående vinter bliver
overstået, så blomsterne kan begynde
at spire frem.

Løg fra fællesråd og fritidsforening 
Blomsterløgene har skolen for foræret
af Gellerup Fællesråd og af Boligfor-
eningens Fritidsforening, som ønsker

at være med til at forskønne den ellers
så grå og kedelig betonskole.
Forskønnelsesarbejde blev der allerede
taget hul på med kunstmaleriet på
Nordgårdhallens mur i løbet af Geller-
up Kulturuge. Fritidsforeningen havde
stillet en underskudsgaranti for kunst-
projektet, men det blev ikke nødvend-
igt at bruge garantien – og så valgte
Fritidsforeningen i stedet forære sko-
len en masse blomsterløg.
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FLEST FIK PENGE TILBAGE
78 PROCENT AF BEBOERNE FIK PENGE TILBAGE I VARME

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Flest beboere skulle have penge tilbage
i varme. Det viser energiregnskaberne,
der blev sendt sidst i september til
beboerne i Hans Brogesparken, Sø-
vangen, Skovgårdsparken, Gellerup-
parken, Toveshøj, Holmstrup, Rød-
lundparken, Bronzealdervænget og
Sonnesgården.
78 procent af beboerne fik penge tilba-
ge. 22 procent af beboerne fik en efter-
regning.

I tabellen her kan du se, hvordan tilba-
ge- og efterbetalinger fordeler sig på
de forskellige afdelinger.

En stor del af efterregningerne er gået
til nyindflyttere, da beboere »ikke spa-
rer op til hinanden«. Flytter du fra din
bolig, bliver varmeregnskabet opgjort
for din del af året, og indflytter starter
op med ny à conto opsparing for året. 

Det er altid en god idé løbende at
holde øje med forbruget af varme og så
sammenligne det med samme periode
sidste år. På den måde kan du selv hol-
de øje med om dit forbrugsmønster
har ændret sig. 

Du kan også altid følge med i opkræv-
ningerne for el, vand og varme ved at
kigge på huslejeopkrævningen fra

Betalingsservice. Hvis du har spørgs-
mål til opkrævningen, er du altid vel-
kommen til at kontakte bogholderiet i
Brabrand Boligforening. 

I de afdelinger, hvor der ikke er et fæl-
les display, hvor du kan aflæse dit for-
brug, kan du tælle streger på målerne
på radiatorerne. I dette nummer af
Skræppebladet kan du se de nye ener-
gipriser fra 1. oktober i år. På den
måde kan du også beløbsmæssigt følge
dit forbrug. De nyeste energipriser vil
altid være at finde på boligforeningens
hjemmeside brabrand-bolig.dk

Hold også øje med dine radiator-term-
ostater, så du altid har styr på, om du
har skruet op for varmen eller har fået
lukket. Det kan blive dyrt at have en
radiator til at køre i flere måneder, for-
di man havde glemt at få den lukket i
det milde forår.

Husk også at lukke for radiatorerne,
når du lufter ud. Det er dyrt at have
varme på, når terrassedøre og vinduer
står åbne. Når du har luftet ud, så vent
lige ti minutter, inden du åbner for var-
men igen. Det er billigere. Jævnlig
udluftning hver dag er god varmeøko-
nomi, fordi det er dyrere at opvarme
fugtig luft – og når du et par gange om

dagen lufter ud, kommer du af med
det fugtige indeklima. 

Det er også god varmeøkonomi at
have varme på i alle rum, der har åben
forbindelse til hinanden i stedet for at
lade en radiator i ét rum stå for at
opvarme hele boligen. Vil du gerne
have en lavere temperatur i soveværel-
set, så hold døren lukket til dette rum.
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Antal lejl. Tilbagebetaling Efterbetaling Tilbagebet. i % Efterbet.  i gennemsnit

Hans Brogesparken 120 112 8 93 % 280 kr.

Søvangen 445 322 123 72 % 1268 kr.

Skovgårdsparken 432 387 45 90 % 648 kr.

Gellerupparken 1776 1439 337 81 % 1660 kr.

Toveshøj 624 488 136 78 % 1477 kr.

Holmstrup 402 379 23 94 % 587 kr.

Rødlundparken 25 25 0 100 % 0

Bronzealdervænget 128 96 32 75 % 590 kr.

Sonnesgården 95 67 28 71 % 660 kr.

ORIENTERINGSBREV
OKTOBER 2005

Samarbejde med Århus Omegn
er ophørt
Torsdag d. 6. oktober besluttede Århus
Omegns repræsentantskab at træde ud
af det fælles driftssamarbejde med Bra-
brand Boligforening i Hasselager. Det
sker, efter at man efter indstilling fra
ledelsen også har ønsket at udtræde af
det administrative samarbejde i Jysk
Boligadministration.
Det beklager vi i Brabrand Bolig-
forening; men erkender samtidig, at
samarbejdet ikke har kørt problemfrit.
Vi har hidtil haft den formodning, at
der var tale om indkøringsvanskeli-
gheder; men kan nu se, at der ikke har
været den nødvendige opbakning til
samarbejdet.
Medarbejderne i Brabrand Boligfor-
ening har udvist en stor vilje til at gen-
nemføre projektet, fordi man her så en
fremtidssikring af boligforeningen i en
tid, hvor der opfordres til sammenlæg-
ning af administrationer. Denne hold-
ning har også været bestyrelsens ind-
stilling til samarbejdet i Jysk Boligad-
ministration.
I Brabrand Boligforening har vi anta-
get, at der hos både medarbejdere,
ledelse og bestyrelse i Boligforeningen
Århus Omegn var den samme vilje, og
vi kan kun beklage, at vi har taget fejl. 
På baggrund af beslutningen fra Bolig-
foreningen Århus Omegns repræsen-
tantskab har vi disponeret, som vi
nedenfor beskriver.

Ny varmemester i Hasselager
Fra torsdag d. 13. oktober varetager
Kent Hansen midlertidigt varmeme-
sterogaverne i afdelingerne 7, 15, 21,
23 og 24 i Hasselager. Han er i dag
varmemester i Skovgårdsparken og
fungerer i Hasselager indtil videre.
I en overgangsperiode fungerer teknisk
chef Erik Vestergaard som kontaktper-
son for afdelingerne.

Status i Hasselager
Efter ophør af driftssamarbejdet i Has-
selager vil der fra administrationen bli-
ve gennemført en status. Samar-
bejdsgrundlaget hviler på, at evt. ind-
køb af nye maskiner i forbindelse med

samarbejdet skal forblive i de tilbage-
værende afdelinger, hvilket betyder, at
Brabrand Boligforening har råderet
over disse. Der vil i disse dage blive
gennemført en optælling af materiel og
lign. i afdelingerne. Derudover er der
udarbejdet en liste over uafklarede
punkter, som vil blive samlet op på
sammen med Århus Omegns teknisk
chef og inspektør. Teknisk chef fra
Brabrand Boligforening er ansvarlig for
denne proces. Direktør Torben Over-
gaard og Bjarne Gaur har endvidere for
en uge siden gennemført en inspekti-
on af afdelingerne og kan herpå kon-
kludere, at de grønne områder frem-
stod pænt og velvedligeholdt.

Programbestyrelsen barsler
med strategi
Regeringens programbestyrelse mod
ghettoisering barsler snart med en
strategi for 2005–2008. Et af kerne-
punkterne i oplægget er en større grad
af koordinering i ghetto-områderne,
hvor mange projekter iværksættes, og
myndigheder arbejder på tværs. Ud-
kastet fra programbestyrelsen omtaler
muligheden for at indsætte en særlig
bestyrelse eller organ i lokalområdet,
der får den koordinerende rolle. 

Rådmand Poul B. Skou 
stemt ned
Rådmand Poul B. Skous indstilling om
at sætte Brabrand Boligforening under
administration på
grund af leje af jord til
Århus Kommune til
daginstitutioner blev
på byrådsmødet ons-
dag d. 5. oktober
stemt ned med 22
imod. Kun den kon-
servative byrådsgrup-
pe samt Brian Kors-
gaard stemte for.
Brabrand Bo-
ligforenings brev til
Århus Byråd vedr.
sagen kan læses på
b o l i g f o r e n i n g e n s
hjemmeside:
www.brabrand-bolig.dk

Personale
Jan Erik Sørensen fratræder d. 31.
oktober som varmemester i Rødlund-
parken.
Axel Iversen er ansat som gårdmand i
Rødlundparken. Han kommer fra en
stilling som gårdmand i Gellerup-
parken.
Erik Laustsen, gartner i Gellerup-
parken, er gået på pension.
Svend Andreas Lund er ansat som
gårdmand i Gellerupparken.
Abdulkarim Seyam er ansat som gård-
mand i Gellerupparken.
Mustafa Karaman er ansat som gård-
mand i Gellerupparken.
Selma Toy er ansat som rengøringsas-
sistent på Toveshøj.
Susanne Pedersen er ansat som
rengøringsassistent på administratio-
nen.
Camilla Mahcke er ansat som
rengøringsassistent på administratio-
nen.
Svend Erik Jensen forlader sin stilling
som gårdmand i Hans Brogesparken
og Drejergården fra 31. oktober.
Samran Kristensen er ansat som gård-
mand/rengøringsassistent i Skovgårds-
parken.

�
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GODT FORHOLD TIL PRESSEN
BESTYRELSEN ØNSKER ET ÅBENT OG IMØDEKOMMENDE FORHOLD TIL PRESSEN

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Brabrand Boligforening har en meget
høj hitrate i pressen. Fra januar til ok-
tober i år har boligforeningen optrådt i
aviser eller tv i gennemsnit hver tredje
til fjerde dag. Forrige år blev Brabrand
Boligforening omtalt hver anden dag.
Det er bestyrelsens holdning, at bolig-
foreningens forhold til pressen priori-
teres højt. Henvendelser fra medierne
behandles åbent og imødekommende,
og både foreningens formand Jesper
Pedersen og direktør Torben Over-
gaard er til rådighed med udtalelser for
pressen stort set døgnet rundt.

Det gode forhold til pressen har vist, at
boligforeningen også når frem til om-
verdenen med sine synspunkter. I ad-
ministrationen laves der dagligt en
medieovervågning, og indslag med
Brabrand Boligforening gemmes i
pressearkiv og måles i kvartårlige
målinger, som sendes til repræsentant-
skabet og medarbejdere. De medier,
der måles på, er: Morgenavisen Jyl-
lands-Posten, Århus Stiftstidende, TV2
Østjylland, Østjyllands Radio, TV Avi-
sen, TV2 Nyhederne samt de køben-
havnske landsaviser. 
Af de mange indslag om Brabrand
Boligforening i 2005 har stort set alle

været positive. Kun to var såkaldt
negativ omtale. Den ene var et kritisk
læserbrev fra en beboer, og den anden
var et interview i Morgenavisen Jyl-
lands-Posten med en ung dansk bebo-
er, der kunne fortælle om diskriminati-
on af danskere i Gellerupparken.

De fleste historier fra Brabrand Bolig-
forening handler om Gellerupparken,
indvandrere, integration, ghetto, kri-
minalitet og andre sociale emner. Nog-
le af indslagene har fokus på de pro-
blemer, der er i Gellerup-området;
men man har fra boligforeningens side
også valgt at gøre opmærksom på, at
området ikke er problemfrit, og at det
er vigtigt at holde fokus på de kritiske
emner for på den måde at kunne
påvirke situationen og medvirke til en
løsning.

Nogle artikler i aviser og indslag i tv og
radio kommer frem efter pressemed-
delelser fra Brabrand Boligforening;
men de fleste emner plukker pressen
fra foreningens artikler i Skræppebla-
det og boligforeningens hjemmeside. 

Fra september 2004 var hitraten i pres-
sen ekstrem høj, men det var også på
det tidspunkt, at Brabrand Boligfor-
ening sendte de første ophævelser til
beboere, hvis familier havde deltaget i
en række voldsepisoder og røveriske
overfald. En sag, som i høj grad har
haft mediernes interesse.

FORENINGENt

t

18
SKRÆPPEBLADET NOVEMBER 2005

RÅDMAND TABTE I BYRÅDET
BRABRAND BOLIGFORENING BLEV IKKE SAT UNDER ADMINISTRATION

af Marianne Stenberg, journalist Brabrand Boligforening

Rådmand Poul B. Skou’s indstilling om
at sætte Brabrand Boligforening under
administration blev stemt ned af et
næsten samlet byråd. Kun en konser-
vativ partifælle samt løsgængeren Bri-
an Korsgaard gik ind for forslaget.
Resten af Århus Byråd var imod.
Sagen handler om udleje af areal til
Århus Kommune til daginstitutioner.
En aftale, som ifølge rådmanden er
ulovlig, da en boligforening ikke må
beskæftige sig med andet end at bygge
og udleje boliger. 
Der er tale om i alt fire daginstitutioner
– barakbygninger – i Søvangen, Gelle-
rupparken og Toveshøj fra 2002. De
fire daginstitutioner er opført efter øn-
ske fra Århus Kommune, som på det
tidspunkt havde store vanskeligheder
med at opfylde pasningsgarantien og
derfor ønskede at erhverve arealer fra
Brabrand Boligforenings afdelinger. 
Afdelingsbestyrelserne og beboerne i
Gellerupparken og Toveshøj var ikke
indstillet på at give areal fra sig, blandt
andet fordi arealerne er placeret lige
midt mellem blokkene. Sagen kom på
beboermøder, hvor socialdirektøren for
Århus Kommune præsenterede kom-
munens ønsker, men de blev mødt
med stor modstand hos beboerne, der

var af den opfattelse, at der allerede var
mange institutioner i området, og at
specielt indvandrerbørn havde bedre af
at komme i institutioner, der geograf-
isk lå et stykke fra Gellerup-området.
Et flertal af beboerne stemte dog for
forslaget under forudsætning af, at der
alene var tale om lejemål, så man ikke
risikerede at miste et areal eller var sat
uden indflydelse på, hvad arealet skul-
le bruges til på længere sigt. 
Århus Kommune opførte institutioner-
ne for tre år siden, men i foråret 2005
fik Brabrand Boligforening et påbud fra
rådmand Poul B. Skou. Påbuddet gik
ud på, at eftersom en boligforening
ikke må have erhvervslejemål, så var
daginstitutionerne opført ulovligt, og
Brabrand Boligforening fik påbud om
enten at udskille arealerne i selvstæn-
dige afdelinger eller sælge dem til
Århus Kommune. 
Brabrand Boligforening har sammen
med borgmester Louise Gade og råd-
mand Flemming Knudsen kontaktet
Socialministeriet for at få ministeren til
at vurdere lovligheden i de opførte
institutioner. Borgmesteren og Flem-
ming Knudsen giver boligforeningen
ret i, at de ikke strider med den såkald-
te sideaktivitetsbekendtgørelse, som

omtaler erhvervsarealer og ikke grund-
arealer, som det er tilfældet i denne
sag. Derudover søger Århus Kommune
sammen Brabrand Boligforening om
dispensation fra bekendtgørelsen, hvis
Socialministeren fortolker den ander-
ledes. 
På trods af at man fortsat venter svar
på en afgørelse fra ministeriet valgte
rådmand Poul B. Skou sidst i septem-
ber at indstille til Århus Byråd, at Bra-
brand Boligforening sættes under ad-
ministration, da vi ikke har fået lovlig-
gjort forholdene omkring daginstituti-
onerne. Denne indstilling faldt på
byrådsmødet d. 5. oktober med et stort
flertal imod.
Holdningen hos Brabrand Boligfor-
ening er, at hvis lejemodellen ikke er
lovlig, så er den lejeaftale, som beboer-
ne i 2002 godkendte på beboermøder,
indgået under bristede forudsætninger,
og Århus Kommune vil i givet fald bli-
ve bedt om at fjerne barakbygninger-
ne. 
Fra Folketingets boligudvalg ved vi, at
der på tværs af Folketingets partier er
enighed om at ændre den sideaktivi-
tetsbekendtgørelse, som rådmanden
henviser til.

INFO OM PERSONALE I BOLIGFORENINGEN • INFO OM PERSONALE I BOLIGFORENINGEN • INFO OM PERSONALE I BOLIGFORENINGEN

Axel Iversen er ansat som
gårdmand i Rødlundparken

Svend Andreas Lund 
er ansat som gårdmand 

i Gellerupparken

Abdulkarim Seyam 
er ansat som gårdmand 

i Gellerupparken

Mustafa Karaman 
er ansat som gårdmand

i Gellerupparken

Erik Laustsen, 
gartner i Gellerupparken, 

er gået på pension

Susanne Pedersen er ansat
som rengøringsassistent på

administrationen

Camilla Mahncke er ansat
som rengøringsassistent på

administrationen

Samran Kristensen er ansat
som gårdmand og
rengøringsassistent 
i Skovgårdsparken
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ENERGIPRISER
OVERSIGT OVER SPECIFECEREDE ENERGIPRISER PR. 1. OKTOBER 2005

Varme FAST AFGIFT ENHEDSPRIS PRIS PR. HANEANDEL
Afdeling 1 15,03 kr. pr. m2 pr. år 1,45 kr. pr. enhed 190,00 kr. pr. haneandel pr. år
Afdeling 2 14,93 kr. pr. m2 pr. år 1,60 kr. pr. enhed 182,00 kr. pr. haneandel pr. år
Afdeling 3 15,05 kr. pr. m2 pr. år 2,90 kr. pr. enhed 136,00 kr. pr. haneandel pr. år
Afdeling 4 23,75 kr. pr. m2 pr. år 1,95 kr. pr. enhed
Afdeling 5 23,75 kr. pr. m2 pr. år 2,30 kr. pr. enhed
Afdeling 6 23,75 kr. pr. m2 pr. år 0,75 kr. pr. enhed
Afdeling 10
(Næshøjvej) 15,75 kr. pr. m2 pr. år 0,70 kr. pr. enhed
Afdeling 19 15,00 kr. pr. m2 pr. år 1,45 kr. pr. enhed
Afdeling 22 16,00 kr. pr. m2 pr. år 0,70 kr. pr. enhed

El FAST AFGIFT PRIS PR. KWH 
Afdeling 4 6,45 kr. pr. m2 pr. år 1,4291 kr. pr. kWh
Afdeling 5 7,10 kr. pr. m2 pr. år 1,4291 kr. pr. kWh
Afdeling 6 0,26 kr. pr. m2 pr. år 1,4449 kr. pr. kWh

Koldt vand PRIS PR. M3 Varmt vand PRIS PR. M3

Afdeling 4 34,23 kr. pr. m3 Afdeling 4 58,00 kr. pr. m3

Afdeling 5 34,23 kr. pr. m3 Afdeling 5 62,00 kr. pr. m3

Afdeling 6 34,23 kr. pr. m3 Afdeling 6 92,00 kr. pr. m3

Afdeling 10
(Næshøjvej) 30,50 kr. pr. m3

Afdeling 19 64,00 kr. pr. m3 Afdeling 19 34,23 kr. pr. m3

Afdeling 22 75,00 kr. pr. m3 Afdeling 22 34,23 kr. pr. m3

Eksempel på udregning af pris på en måneds varmeforbrug

Eksempel A:
Beboer i Holmstrup
4-værelses lejlighed på 103 m2

Korrektionsfaktor 1

Forbrug x korrektionsfaktor x enhedspris + fast afgift x 103 m2 : 12 mdr.

Eksempel B:
Beboer i Hans Brogesparken
Rækkehus på 102 m2
Korrektionsfaktor: 0,8
Antal haneandele: 11

Forbrug i streger x korrektionsfaktor x enhedspris + fast afgift x 102 m2 x pris pr. haneandel pr. år : 12

FORSTÅELSE
KOMMUNIKATION PÅ TVÆRS AF SPROGLIGE OG KULTURELLE BARRIERER

af Henning Woller

Vi ved fra offentlige statistikker, at cir-
ka 70% af de voksne beboere i Gelle-
rup-området er uden lønnet beskæft-
igelse. Det indgår som en vital del af
alle debatter om integration, at tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet er en væsent-
lig forudsætning for at tilegne sig
sprog- og samfundsforståelse.

Umiddelbart kan det virke som en
argumentation, der bider sig selv i
halen. Hvis udgangspunktet for en
ansøger er et mangelfuldt dansk, er det
selvsagt sværere at opnå en ansættelse

Både fra folk i og uden for området
fremføres med større eller mindre
vægt, at der er store arbejdskraftsres-
sourcer, og at der er mange højtuddan-
nede, der ikke får job. 

Det er jo desværre også tilfældet i
resten af det danske samfund; at man-
ge højtuddannede ikke kan få job.
Eksemplet med, at en højtuddannet
forsker efter 20 års virke valgte at kvitte
sit job til fordel for en ansættelse som
postbud for at opnå økonomisk tryg-
hed, giver anledning til eftertanke.  

Det vi, og antagelig alle andre debat-
tører, derimod ikke ved nok om, er,
hvorvidt områdets beboere har van-
skeligere ved at få job end andre med-
lemmer af det danske samfund, hvis
kvalifikationerne i øvrigt er de samme. 

Der er også behov for at vide, hvordan
de formodede store arbejdskraftsres-
sourcer er sammensat. Hvilke kompe-

tencer findes der? Er det kompetencer,
som det danske arbejdsmarked efters-
pørger eller måske slet ikke ved eksi-
sterer, og eller måske findes der hos
begge parter urealistiske forventninger
og opfattelser.

Formanden for Multikulturel Forening
udtalte forleden i et interview, at der er
35 forskellige etniske grupperinger i
Gellerupområdet. Dette indicerer i sig
selv, at der er behov for flere indgangs-
vinkler i den nødvendige dialog med
menneskerne i området, end det er
tilfældet i øjeblikket. Multikulturel For-
ening favner næppe så vidt, at den
dækker alle kulturelle grupperinger
herude. 

Det er for mig en forenklet fremstilling
at konstatere, at det er naturligt, at
mennesker med fælles rødder kultur
etc. søger sammen for at finde tryghed
og fællesskab og lade det forblive der-
ved. Naturligvis har mennesker med
fælles livsopfattelser m.v. alt mulig
grund til søge støtte hos hinanden,
men det samfund, de på godt og ondt
er blevet en del af, har en meget legal
interesse i at sørge for, at den gensidi-
ge støtte ikke udvikler sig til et paral-
lelsamfund til det omgivende danske
samfund.

Det er åbenbart, at denne opgave ikke
kan løftes af det beboerdemokratiske
system, boligforeningen eller de man-
ge frivillige organisationer og forenin-
ger, der findes. Det er en samfundsop-

gave og en opgave, samfundet kun har
begrænset tid til at leve op til. 

Det er ikke opgaven på nogen måde at
ensrette menneskene i Gellerupom-
rådet. Målet er, at flest mulige bibring-
es forståelse for, hvordan det danske
samfund fungerer, og hvordan de selv
kan komme til at fungere sammen
med det.  

Hvordan opgaven skal gribes an, har
der selvsagt været mange bud på.
Budene på integrationsprocessens løs-
ning er mange både politiske og
erhvervsmæssigt funderede. Fælles for
dem er, at der tilsyneladende ikke ses
økonomiske hindringer for at sætte
dem i værk. 

Mit bud er, at der snarest skabes en
organisation med deltagelse af offentli-
ge myndigheder, repræsentanter for
områdets beboere og boligforeningen,
som med tilstrækkelige økonomisk
handlekraft kan iværksatte indsamling
og registrering af viden om Gel-
lerupområdet, kan gå i gang med at
realisere tankerne om Gellerup Høj-
skole, Gellerup tv, få folk til at kom-
munikere på tværs af sproglige og kul-
turelle barrierer. Det lyder svært, og
det er det også; men nu bør det gøres.

Ovenstående er et personligt indlæg,
som foreningsbestyrelsen ikke er for-
håndsorienteret om.

Henning Woller 

Kig også ind på 

www.bbbo.dk
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BEBOERNE FORKASTEDE HUSLEJESTIGNING I GELLERUP
TILSYNET KOMMER FOR ANDET I ÅR TRÆK TIL AT BESLUTTE, HVAD HUSLEJEN SKAL VÆRE I GELLERUP-

PARKEN. DEN NYE AFDELINGSBESTYRELSE FORSØGER AT FINDE BESPARELSER

af Helle Hansen

Årets beboermøde i Gellerupparken
var det mest stille og rolige i mange år.
Kun knap 60 beboere mødte frem i
Skovgårdsparken onsdag den 7. sep-
tember, og det på trods af, at der var
varslet en huslejestigning på næsten 10
procent.

For andet år i træk stemte beboerne
nej til budgettet for det kommende år.
Det skete uden dramatik, efter at afde-
lingsbestyrelsen havde argumenteret
for, at hovedparten af stigningerne er
kommet udefra, blandt andet på grund
af stigende ejendomspriser og de
almindelige lønstigninger på arbejds-
markedet. Men samtidig er starten på
henlæggelser til nye faldstammer i
blokkene også en stor årsag til stignin-
gen.
Der var en del spørgsmål til budgettet
fra salen, og på trods af afdelingsbesty-
relsen forklaringer, så valgte et flertal
af beboerne at forkaste budgettet. 
Resultatet vil nu blive sendt videre til
tilsynet i Århus Kommune, men forin-
den vil den nye afdelingsbestyrelse
holde et møde foreningsbestyrelsen for
en sidste gang at se på, om der kan
findes nye besparelser i budgettet.

IT-udvalg på jagt efter billige
løsninger
Beboermødet blev dirigeret af en god
gammel kending af Gellerupparken,
tidligere naboskaber Ove Abildgaard,
der kunne starte med at give ordet til
formand Ingrid Jensen. Hun aflagde en
kort mundtlig beretning, der var et
supplement til den skriftlige beretning,
som var blevet husstandsomdelt inden
mødet. 
Michael Horn fra IT-udvalget oriente-
rede om det store telefoni-projekt, som
beboerne tidligere har været med til at
stemme for skulle gennemføres. Des-
værre har det indtil nu ikke resulteret i
billigere telefoni, men IT-udvalget
arbejder fortsat videre for at give bebo-

erne et bedre og billigere tilbud, end
det teleselskaberne kan tilbyde i dag.

Støtte til BL’s plan »Tryghed i
boligområderne«
Afdelingsbestyrelsen slog fast, at den
bestemt var ikke glad for, at ville være
nødt til at foreslå en huslejeforhøjelse
på 9,23 procent. Som en reaktion på
det ønskede afdelingsbestyrelsen, at
beboermødet skulle vedtage en udta-
lelse, der støtter BL’s forslag om at bru-
ge otte milliarder kroner af Landsbyg-
gefondens midler til at genoprette
boligområder som Gellerup.
Beboerne fik i overskriftform gennem-
gået BL’s handlingsplan, som blandt
indeholder konkrete forslag om at ska-
be større tryghed i boligområderne og
samtidig også støtter tanken om at lave
betydelige investeringer, der kan til-
trække butikker, sundhedscentre, kul-
turinstitutioner og uddannelsesinstitu-
tioner, der kan være med til at løfte og
åbne boligområde.
Et enstemmigt beboermøde vedtog at
sende udtalelsen til både Folketing og
Århus Rådhus.

Nedskæring af mandskab
Samtidig var den afgående bestyrelse
også klar med en hensigtserklæring,
som den kommende afdelingsbestyrel-
sen skal arbejde videre med hen imod
beboermødet 2006.
Forslaget blev stillet, fordi afdelingsbe-
styrelsen må konstatere, at det er et
problem, at ca. 80 procent af beboerne
er på overførselsindkomst – og en hver
form for ekstra udgift, betyder meget
for mange familier. 
»Vi bør tage vores del i det sociale
ansvar her i Gellerup. Og vi må være
opmærksomme på, at vi alle sammen
vil kunne løfter området og hjælpe
beboerne til at få råd til at blive boende
her,« lød det i hensigtserklæringen,
som blandt andet slår fast, at den
kommende afdelingsbestyrelse i løbet

af næste år skal udarbejde en plan med
det formål at nedskære antallet af
ejendomsfunktionærer med mindst tre
personer – det bør dog ske ved naturlig
afgang, så der ikke sker nyansættelser.

Beboerne skal hjælpe med at
holde rent
Derudover skal Driften sammen med
afdelingsbestyrelsen være med til at
arrangere tre oprydningsdage om året,
så beboerne selv er mere med til at stå
for rengøringen/oprydningen. For Gel-
lerup bliver ikke mere ren, hvis man
kun har mange gårdmænd, som går
rundt og samler papir og rydder op,
mener afdelingsbestyrelsen.
Endelig skal afdelingsbestyrelsen også
arbejde for, at der kan oprettes en kon-
to i budgettet til de beboere, som i
deres egen blokke eller opgange kan
finde ud af at oprette hold af unge
mennesker, som vil passe på deres
blokke. Pengene skal bruges til for-
skønnelse af beboernes opgange og til
lidt forplejning i forbindelse med
rengøringsarbejdet. Formålet er, at
voksne som børn tager et ansvar for de
områder, de bor i. Og så skal salg af
boliger også undersøges, så afdelings-
bestyrelsen på næste års beboermøde
kan fremlægge forslag, hvori der ind-
går muligheden for salg af boliger.

To nye ansigter
To nye beboere blev valgt ind  afde-
lingsbestyrelsen; Jonas Svendsen og
Mohammed Hawa. Ellers var der gen-
valg til Ingrid Jensen, Khaled Mansour,
Ahmed Rahman, Helle Hansen, Ghas-
san Hassoun og Khalid Darwich.
Første suppleant blev Mohamad Ali
Keiss og anden suppleant Ahmad
Taha.

2 - Søvangen4 - Gellerupparken
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PENSIONISTERNE BESØGTE INDELUKKET
EN HYGGELIG TUR MED KAFFE OG INDKØB

Pensionistklubben i Søvangen har væ-
ret på bustur til Silkeborg i noget som
hedder Indelukket, hvor vi drak kaffe
og fodrede ænder. Det var en meget
hyggelig tur, og vi var meget heldige
med vejret, og så kørte vi hjemad over
Jeksen, hvor der er meget skønt, og så
tog vi et holdt i en genbrugs, som

heder »Karl i Hullet«. Vi var hjemme
kl. 17.30.

Med venlig hilsen bestyrelsen

2 - Søvangen

GELLERUPS BEBOERE SKAL GODKENDE NYT BUDGET
MED MINDRE HUSLEJESTIGNING

Artiklen om afdelings 4 ordinære beboermøde kom ved en fejltagelse ikke med i sidste nummer af Skræppebladet. 
Den kan læses på næste side.

KHALED MANSOUR NY FORMAND FOR GELLERUPPARKEN,
DER HOLDER EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE OM BUDGETTET FOR 2006

af Helle Hansen

Efter beboerne i Gellerupparken ned-
stemte budgettet for 2006 på afdeling-
ens ordinære beboermøde onsdag den
7. september, har den nye afdelingsbe-
styrelse holdt endnu en omgang
møder med foreningsbestyrelsen og
administrationen.
Her lykkedes det afdelingsbestyrelsen
at overtale administration til at lade
Gellerupparken dele henlæggelserne
til de dyre faldstammer over to år.
Samtidig bliver stigningen i ejendoms-
skatterne lidt mindre end forventet.
Det betyder, at den nye huslejestig-
ning, der varsles, bliver på 7,53 procent
mod den tidligere varslede stigning på
9,23.
Det nye budgetforslag vil bliver fore-
lagt beboerne på et ekstraordinært
beboermøde onsdag den 9. november
klokken 19.00 i Skovgårdsparken.
Den nye afdelingsbestyrelse har des-
uden aftalt med administrationen, at
der i den nærmeste fremtid skal tages
initiativ til, at der holdes en række
møder mellem administration og et
nedsat udvalg under afdelingsbestyrel-

sen. Det bliver deres opgave i fælles-
skab at udarbejde en handlingsplan for
den fremtidige økonomi i Gellerup,
ligesom der skal laves en fremskriv-

ning af huslejeudviklingen 10 år frem i
tiden.

4 - Gellerupparken

�
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der mangler en række justeringer i
øerne og endnu mere information om
den rette brug. Men det er op til bebo-
erne at lære at benytte øerne på en

ordentlig måde. Først da vil der være
besparelser at hente – og mere tid til
driftspersonalet til deres egentlige,
væsentlige opgaver.«

Udskiftning og udbygning
Aase Christensen omtalte derefter
muligheden for etablering af nye køk-
kener. Det var allerede besluttet på
sidste års afdelingsmøde at fjerne den
fælles opsparing til en samlet udskift-
ning af afdelingens køkkener.
Afdelingsbestyrelsen har derfor sam-
men med Brabrand Boligforening fun-
det sammen om en model – såfremt
man ønsker sig et nyt køkken – der går
ud på, at den enkelte beboer af afde-
lingens opsparede midler kan låne op
til en del af en bestemt maksimal
anskaffelsessum til en fornuftig rente
og afdraget via huslejen over 10 år. Der
vil blive udsendt en orientering fra
Brabrand Boligforening om dette.
Omkring udbygning af Næshøjvej 90
var det ikke muligt at udvide med
mere end ca. 20 m2, og da det ville bli-

ve for bekosteligt, blev idéen  lagt til
side. Ligeledes er prisen for et helt nyt
fælleshus på græsplænen foran ung-
domsboligerne blevet undersøgt, men

set i lyset af afdelingens huslejeniveau,
som ikke kan tåle at stige mere end
højst nødvendigt, er denne idé også
skrinlagt.

Seniorklubben har mere end 30 med-
lemmer, og trives fint med en sund
økonomi. Der  har været afholdt
fastelavnsfest, som en lille gruppe
beboere stod for, og der var mange
deltagende voksne og børn. Så succe-
sen var hjemme.

Ændret til byzone
Herefter fortalte Aase Christensen,
hvad der var til gode. For snart 2 år
siden rettede afdelingsbestyrelsen
kontakt til Harlev fællesråd for at få
dem til at påvirke Kommunen til at
forbedre Rødlundvejs udseende og få
fjernet alle de parkerede biler. Efter det
har Harlev fået status af byzone, så det
nu er forbudt at parkere lastbiler langs
gaderne. Forekommer ulovlige parke-
ringer alligevel, er det op til borgerne
at anmelde det til politiet. Der er plan-

tet træer rundt om rundkørslerne; men
desværre er nogle af disse blevet udsat
for meningsløs hærværk. Endvidere er
der planlagt  et materielhus til brug for
driftspersonalet til redskaber, glatføre-
bekæmpelsesmidler m.m., og til
erstatning for den nedlagte stor-
skraldsplads er der nyetableret 4
affaldsøer. Det skulle ikke give yderli-
gere huslejestigning. Så var Aase Chri-
stensen også inde på vaskeriernes
betalingssystem, som udskiftes til
magnetkortsystem og automatisk
dosering af flydende sæbe i begge
vaskerier. Endelig flyttes den årlige
udgivelse af beboerhåndbogen frem til
oktober.

Fingeren på pulsen
Sluttelig orienterede Aase Christensen
om planer for 2006 og ønsker for frem-
tiden, f.eks. muligheden for at forbedre
de to hovedgader ind i afdelingen til
forebyggelse mod fri parkering, vild
knallertkørsel og »fri« gennemgangs-
vej til byen. Gaderne tænkes enspore-
de, snoede og mere beplantede. Samti-
dig var der en tak til driftspersonalet i
afdelingen for deres mange veludførte
arbejdsopgaver, et farvel til gårdmand
Anton Nielsen og et velkommen til
afløseren Axel Iversen. En tak til var-
memesteren Jan E. Sørensen for en
stor arbejdsindsats i årets løb. »Afdel-
ingsbestyrelsen«, fortalte Aase Chris-
tensen, »har afholdt 11 ordinære
møder i årets løb og diverse møder i
Brabrand Boligforenings regi, og selv
blev jeg på Antenneforeningen Aar-
huses generalforsamling  indvalgt som
1. suppleant til bestyrelsen, så vi har
fingeren på pulsen.«

Til afdelingsformand Aase Christen-
sens beretning var der spørgsmål
omkring økonomien bag de nye køk-
kener, rengøringen omkring affalds-
containerne, beskæring af hækken ved
udkørslen fra Næshøjvej og cyklister-
nes færden på gangstierne, herimellem
også motorcyklister. Disse blev besva-
ret af afdelingsformand Aase Christen-
sen, bestyrelsesmedlem Bjarne Gaur
og dirigenten Edvin Juhl. Derefter blev
formandens beretning taget til efterret-
ning.
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10 - Rødlundparken

10 - Rødlundparken

HUSLEJESTIGNING PÅ 2,68%
REFERAT AF AFDELINGSMØDET DEN 21/9-2005

af Peter Kjellerup Hansen

foto: Hans Grundsøe

I afdeling X, Rødlundparken, holdt
beboerne afdelingsmøde i lokalcenter
»Næshøj« i Harlev den 21. september
2005 klokken 19. Ud over beboere var
boligforeningens administration, fore-
ningsbestyrelse, varmemester og en
enkelt referent fra »Skræppebladet«
repræsenteret. Et samlet antal på 65.

Større sikkerhed 
på gangarealerne
Efter forsamlingen havde valgt Edvind
Juhl til dirigent - det blev uden mod-
kandidat - kunne han konstatere
mødets lovlige indvarsling, og ifølge
dagsordenens næste punkt »formand-
ens beretning« overdrage ordet til
afdelingsformand Aase Christensen.
Denne indledte med at informere om
de begivenheder, som var sket i årets

løb, og omtalte herunder 15 gamle
bænke, som var blevet udskiftet med 5
nye sæt fast placeret på flisearealerne.
Da gaderne mellem afdelingens huse
ikke er beregnet til parkering; men til
ambulancers og brandbilers frem-
komst, så de kan komme tættest
muligt til boligerne, blev der henstillet,
at parkering af privatbiler skal foregå i
de dertil indrettede parkeringspladser.
Det skulle hjælpe til, at både børn og
voksne kunne færdes trygt på vej til og
fra skole og bus. Hertil har Århus
Kommune opsat bomme på den
offentlige cykel- og gangsti, for at
skærpe sikkerheden.

Temmelig dyrt system
»Ud over, at renovering af trappeparti-
er og flisestier på strækningen Rød-

lundvej 78 til 112 er blevet gennem-
ført«, fortsatte afdelingsformanden,
»har vi sat flagstangen i depot. Der var
ingen, som ville være flagbestyrer. Så
afventer vi den rigtige idé til omlæg-
ningen af legeplads 2. På visse steder i
afdelingen er træbevoksningen blevet
udtyndet, og det har betydet, at der nu
igen er fri udsigt over Tåstrup Sø og
mose. Det vil blive fulgt op med yderli-
gere beskæring af afdelingens vildnis-
ser i løbet af 2005/06. I slutningen af
juni tog vi de nye decentrale boligaf-
faldsøer i brug. Det foregik ved, at folk
afleverede deres ting lige inden for
indgangspartiet, og ikke som anbefalet
fordelt ud på de enkelte typer affald.
Indkøringen af det temmelig dyre
system«, fortsatte Aase Christensen,
»ser desværre ud til at tage lang tid, og

BUSTUR
TIL JULEMARKED I TØNDER DEN 09/12-2005 MED RØGFRI BUS

Program for turen: 
Kl. 08.00 Afgang Århus (busafgang fra

Edwin Rahrs Vej 8)
Kl. 09.00 Morgenkaffe på Uldum Kro
Kl. 11.45 Grænsehandel Centralmarkt

Suderlugum
Kl. 13.00 Julefrokost på torvet i Tønder

hvorefter der 2-3 timer til at
besøge Julemarkedet i Tøn-
der

Kl. 17.15 Så går turen hjemad.
Kl. 19.30 Ankomst Århus

Pris pr. deltager kr. 125.00 inkl. morg-
enkaffe og julefrokost.
Tilmelding onsdag i Tousgårdsladen fra
kl. 16.00–17.30.
Sidste frist den 01/12-2005 

Inga Beck tlf: 8625 0578

5 - Toveshøj

JA 10-05
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22 - Sonnesgården

FÆLLESDRIFT I HASSELAGER
DET SKU’ VÆR’ SÅ GODT; MEN SÅ BLEV DET FAKTSIK SKIDT

af Lise Vendelbo

Den 11. okt. fik vi i Hasselager et
meget interessant brev i postkassen.
Det var fra Brabrand Boligforening,
som oplyste, at driftsfællesskabet med
Boligforeningen Århus Omegn er op-
hørt. 
Det betyder så, at vi ikke mere skal
dele varmemester, gårdmænd, kontor,
maskiner m.v. med en anden boligfor-
ening, uanset hvor geografisk tæt på
hinanden vi er. 
Personligt synes jeg, det er rigtig
ærgerligt, at det ikke var muligt at få til
at køre. Idéen var så god. Dette at
udnytte summen af ressourcer til fælles
bedste.
Men det er jo heller ikke nogen hem-
melighed, at vi i Skovhøj afd. XXII også
har haft vores del af bryderierne i den
sammenhæng.
Frisk start
Vi skal se fremad og må derfor glæde
os over beslutningen, samle op på
gamle udeståender med Jysk Boligad-
ministration og starte på en frisk. Vi

kan kun håbe på, at det personlige
samarbejde med servicepersonalet ikke
har lidt varig skade.

Ny varmemester
En ny varmemester ryster man ikke
bare lige ud af ærmet. Mange kvalifi-
kationer skal være opfyldt, for at funk-
tionen fungerer optimalt. Ikke kun på
det faglige plan – men også på det
menneskelige. Vi har været så heldige,
at varmemester Kent Hansen fra Skov-
gårdsparken har indvilget i midlertidigt
at lade sig udlåne til Brabrand Bolig-
forenings afdelinger i Hasselager. Fra
pålidelig kilde har jeg ladet mig fortæl-
le, at man i Skovgårdsparken slet ikke
er begejstrede for ordningen. Og hvor-
for mon? Fordi de er glade for Kent
Hansen. Det får mig til at tænke på, at
man vel dårligt kan få en bedre anbe-
faling. Derfor velkommen – vi glæder
os til at »hilse på«  og ser frem til et
godt samarbejde, indtil en varig
løsning er fundet.

Mere detaljeret info om det fremtidige
samarbejde i Haselager kan læses i
oktober-orienteringsbrevet her i bladet
eller på BB’s hjemmeside.
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23 - Hasselager

Sværere at konkurrere med
ejerbolig
Efter afdelingsformandens beretning
tog Henning Woller over for at afgive
foreningsbestyrelsens beretning. Han
orienterede bl.a. om udsættelsessag af
i alt 6 familier på Toveshøj og i Gel-
lerupparken, der afvistes både i Foged-
og i Landsret. Dernæst gjaldt det
omtalen af stigning af antallet af ledige
boliger i de almene afdelinger, og
Henning Woller udtalte: »Men i Brab-
rand Boligforening har vi holdt skindet
på næsen og har ikke været tvunget ud
i tomgang og lejetab. Men det kan
mærkes, at det er blevet  sværere at
konkurrere med ejerboligen«. Hertil
gav Henning Woller nogle eksempler
fra afdelingerne XXIII, IV og V, og
oplyste, at flytteprocenten i Brabrand
Boligforening har været jævn stigende.

Hertil blev der stillet spørgsmål, om
Brabrand Boligforening vil indføre
blandede ejerformer  i de eksisterende
bebyggelser, og  det besvarede Hen-
ning Woller, hvorefter beretningen blev
taget til efterretning.

Overskud og underskud
Budgettet og årsregnskabet blev frem-
lagt af afdelingsformand Aase Chris-
tensen. Her fremgik, at regnskabet gav
et overskud på kr. 393.019, bl.a. frem-
kommet ved de ekstraordinære ind-
tægter fra dispositionsfonden på kr.
100.00. Overskuddet skulle anvendes
til afskrivning af underskuddet i 2003,
afskrivning af containergårde, hen-
læggelser og ekstraordinært afdrag til
FAS. Så havde der været underskud på
vaskeriet på kr. 36.945, og ligeledes
underskud på fælleshusene, kr. 66.552,
samt ekstraordinært FAS-afdrag på kr.
48.000. Budgettet viste, at udgifter på
kr. 12.781.435 skulle fordeles mellem
lovgivning og administration, til drift
og vedligehold og til service og kom-
munikation. Indtægterne på kr.
12.468.807 skyldes huslejer, renter, fæl-
les formueforvaltning og husdyrhold.
Dette  medfører en huslejestigning for
afdelingen på samlet årsbasis kr.
312.628 eller omregnet til procent:
2,68%. Efterfølgende har det vist sig, at
stigningen i ejendomsskatterne er kr.

70.000 mindre end budgetteret, hvilket
medfører, at huslejestigningen i stedet
for kr. 312.628 bliver på kr. 242.628.

Der var ingen spørgsmål og kommen-
tarer, og afdelingens regnskab for 2004
blev taget til efterretning. Budgettet for
2006 blev godkendt ved håndsop-
rækning. Dog undlod 2 at stemme.

Valg og udvalg
Efter at dirigenten Edvin Juhl havde
givet en kort orientering om FAS og
Fritidsforeningen, deres virke og for-
mål, samt nuværende tanker og idéer
vedrørende fælles bestyrelse, blev det
tid til valg af bestyrelse og udvalg. Her
havde afdelingsbestyrelsemedlem
Lene Gjørup meddelt, at hun ikke
ønskede genvalg, da hun flytter fra
byen, og de nye bestyrelsesmedlem-
mer blev Else Stokholm med 63 stem-
mer,  Randi Thinnesen med 62 stem-
mer - efter omvalg - Anne Elgaard
Olesen med 50 stemmer. Suppleanter
blev  Birthe Kjær Günzel, Birgit Poul-
sen og Elna Djærnis. Under udvalgene
blev Tom Niels Jensen uden modkan-
didater valgt både til FAS (for 1 år) og
Skræppebladet.

Afslutningen
Under mødets sidste punkt »Eventu-
elt« var der indlæg fra 7, og her blev
opfordret til bedre »gør det selv«-rent,
ud fra holdningsændring, forslag om
navneskilte på det nye byggeri, efter-
lysning af frivillig hjælp til kommende
julefest for beboerne, forslag om
udskiftning af de brune klinker på
badeværelset, problemer omkring
affald og knirken af trapper og gulve,
forslag om etablering af udvendige
affaldskurve i etape V og endelig for-
slag om, at beboerne selv stod for
udlejning af gæsteværelser, med påføl-
gende spørgsmål, om det var praktisk
muligt at få trukket depositum for leje
af selskabslokaler/gæsteværelser over
huslejen. Disse blev besvaret af Aase
Christensen og Bjarne Gaur, og mødet
sluttede med en tak for god ro og
orden – sådan da – den gode spørge-
lyst og livlige stemning fra Aase Chri-
stensen, der samtidig benyttede lejlig-
heden til at byde velkommen til nye og
gamle bestyrelsesmedlemmer, og
endelig sidst; men ikke mindst en tak
til dirigenten.

Klokken 22.00 var mødet slut.

10 - Rødlundparken

FÆLLESSPISNING OG UDFLUGT
SEPTEMBER OG OKTOBER VAR FULDE AF LIV I SONNESGÅRDEN

af Bent Jensen

Fredag den 30 september havde Son-
nesgården fællesspisning, hvor der
blev serveret flæskesteg med tilbehør.
Der var mødt 50 beboere op. Det er
maksimum lige fortiden, da vi er ved at
få bygget vores fælleshus om.
Der var underholdning ved »De lystige
koner«, som sang og spillede for os.
Det var en herlig aften, og beboerne
nød det.

Bindeballe
Onsdag den 5. oktober var 28 af vores
beboere på udflugt. Vi skulle besøge
Bindeballe Købmandsgård; men inden
vi kom så langt, gjorde vi ophold ved
Vrads Veterantogbane, hvor vi drak
vores formiddagskaffe. Derefter kørte
vi ad den gamle hærvej til Bindeballe,
hvor vi skulle spise frokost. Der er er
en dejlig stor gårdhave, hvor vi kunne
sidde og spise, og vejret var samtidig

med os. Det var det dejligste solskin.
Bagefter kørte vi til Mallehøje restau-
rant, hvor vi skulle drikke vores kaffe.
Der har de også en dejlig naturpark,
hvor der er rejst nogle sten af berømte
danskere – meget interessant at se på.
Derefter gik turen igen hjemad til Son-
nesgården, hvor der ventede os en
gang suppe. Det var en pragtfuld tur,
og sådan nogle kommer der garanteret
flere af.

�
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GYMNASTIK & YOGA
PROGRAM FOR IDRÆTSFORENINGEN INTERFEMINA I GLOBUS1

Gymnastik for kvinder 
Onsdag kl. 17 – 18 
(start d. 16. november) 
Søndag kl. 14.30-15.30 
(start d. 20. november)
Træning 1 gang om ugen koster 90 kr. indtil
juleferien
Træning 2 gange om ugen koster 160 kr.
indtil juleferien
Prøvetime - 25 kroner

Yoga for kvinder
Søndag kl. 16 – 17 
(start d. 20. november)
Yogatræning indtil juleferien koster 110 kr.
Prøvetime - 30 kroner
Husk at medbringe skiftesko! 

Motion med maskiner i Lokalcen-
tret Gellerup
(Indgang fra bagsiden v/ Gellerup Kirke)
Mandag kl. 18.30-20.00 
(start 21. november) 
Pris indtil jul 110 kr.
Onsdag kl. 18.30-20.00 
( holdet er i gang) 
Prøvetime 30 kr.
Yderligere oplysninger ring til formand Helle Hansen 40718675

KVINDERNES SPORTSDAG I GLOBUS1

SØNDAG D. 13 NOVEMBER 2005 KL. 12-15

Alle kvinder og piger inviteres til en hyggelig, aktiv og sjov sportsdag med masse af aktivitet i hele Globus1

Kom og prøv:
• Aerobic • Gymnastik • Hi/low – dance • Yoga • Stavgang og meget mere

DGI’s Legepatrulje kommer også i Globus1 med masser af sjove aktiviteter for børn - så I kan lave gymnastik i
fred. 

(Drenge adgang indtil 8 år).

Husk at medbring kondisko og gymnastiktøj.

Vi glæder os til at se jer alle
InterFemina, DGI-Århusegnen »Idrætsraketten« og Globus1

LÆSERBREVE
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Spanden!
Kommentar til Herman Nielsens ind-
læg i oktobernummeret

Vækkelsespræk
Denne uheldige lektie skriver bestyrel-
sesmedlemmet Herman Nielsen til
forsamlingen i Brabrand Boligforening:
»Om at være i bestyrelsen lige nu.
Osv., osv.«, altså i oktobernummeret
side sytten, og så får vi ellers malet
helvede levende med dets sværm af
halebehængte djævle blandt ansatte og
foreningsbestyrelsesmedlemmer, og
galden flyder, tordenprædikenen gjal-
der, dommedagshistorier om alskens
synder og moralsk forfald i Hasselager
hviner som sværd gennem vores marv
og ben, men I skal vide – skællene er
faldet fra nogles øjne, nogle har set
lyset og vil efter disse mange prøvelser
som Moses med israelitterne lede os
tilbage til det forjættede land af
ordentlighed og hæderlige mennesker,
frelse os fordømte syndere fra denne
jammerdal på jorden. Herren Nielsen,
nuvel: Herman Nielsen altså, vil føre
os vildfarne får tilbage på dydens
smalle sti.

Amen
… nej, vel, det er næppe sådan det
skal lyde i vores blad, men sådan ople-
ves Hermans dundertale i oktober-
nummeret – en prædiken ud over
vores fortabte ansatte og foreningsbe-
styrelsesmedlemmers sænkede hove-
der. Men blind prædiken er det, for
verden er sågu ikke så simpel og sort
og hvid som den måneds epistel fra
Herman fremstiller den. Jeg oplevede
ikke de tre afdelingsmøder i Hassela-
ger som jeg overværede, nær slet så
dystre som det billede Herman tegner,
og set nu under ét hørte jeg ikke nyt
fra afdelingerne set i forhold til det bil-
lede der er givet ved foreningsrådsmø-
der og som fremgår af afdelingsbesty-
relsesreferater og af henvendelser til
boligforeningen. Ligeledes har jeg fra
foreningsrådsmøder og foreningsbe-
styrelsesmøder en klar opfattelse af at
der fra boligforeningen – administrati-
on og bestyrelse – har været tæt fokus
på opgaverne (også) i Hasselager. Jeg
kan ikke med min bedste vilje og ej
heller med selv den værste drage
nogen rejst sag i Hasselager til indtægt

for at boligforeningen og medarbejder-
ne i området har været en røverrede af
ildesindede og uduelige folk sådan
som Hermans indlæg med et rigeligt
skingert ordvalg fremmaler det.

Videre
Perfekte har forholdene i Hasselager
rigtignok heller ikke været under vores
kuldsejlede driftssamarbejdsprojekt,
men der er ingen grund til at blæse
problemerne op for det kan de ikke
holde til. For mig at se er de forskellige
rejste sager om renholdelsen af afdel-
ingerne, pasningen af de grønne
områder, reparation af tekniske appa-
raturer med videre sager af en karakter
som dels kan høres ved ethvert afde-
lingsmøde i hvilken som helst afdeling
(og ikke et ondt ord om det), dels skal
undersøges ordentligt inden vi udtaler
os om dem, derefter kan og skal der
naturligvis reageres, som sædvanlig.
Tilbage som noget særskilt står erfar-
ingerne på ledelsesplan med vores
samarbejde om driften af to boligfore-
ningers afdelinger, og hér har alle
sandelig lært noget og fået noget at
tænke over, men derfor behøver man
altså stadig ikke at smække skaller ud
til højre og venstre om så den ene, så
den anden sag.

Søren Løkkegaard

Svar på læserbrev
Jeg kan læse, at Søren Løkkegaard ikke
kan bære den aktuelle alvor i bestyrel-
sen og derfor prøver at bakke sig fjan-
tende ud af den. Ak ja…
Jeg prøver at få overblik over det skete
og regner med i næste Skræppeblad at
kunne levere det lovede bedre forståel-
sesbud end det pr. 17-9- fremlagte.

Herman Nielsen

Ik´forstå ???
Ovennævnte sætning høres jævnligt
på vores kanter og minsandten, om jeg
ikke også er blevet en af dem, som til-
hører denne gruppe.

Det er nu godt at vi har Skræppebladet
endnu, for det er blevet mig fortalt, at
en »antennenørd« – som vistnok hed-
der Torben – ikke ønsker at forny og
fremme kommunikationen i boligfore-
ningen, uden at det skal koste det, som
visse lokale kan yde og tilbyde for den-
ne service. Det ka´jeg ik´forstå???
Sjovt nok, har vi en direktør af samme
navn. Han har sagt, at huslejen må sti-
ge med 9,23% bl.a. på grund af stig-
ende ejendomsskatter og henlæggel-
ser, hvilket – ifølge disse kontoer de
seneste 5 år – ikke hænger sammen.
Stats- og skatteministeren siger stadig-
væk, at der er skattestop. også for
ejendomme.  Ka´ik` forstå!!!
Direktøren er dog en rar mand, for i
Holmstrup kan han godt nok altid
hjælpe beboerne med sine egne »regn-
skabstekniske« muligheder. At ´tilsyns-
rådet´ – i følge ham – er fjendtligsinde-
de over for beboerne, ja… Det ka´ jeg
ik´ forstå ??
I 1999 var udgifterne til vaskerierne
knapt kr.  27.000. Ret og rimeligt skulle
brugerne selv betale, og for at lægge
en vis tyngde i problemet blev budget-
beløbet for det kommende år pludselig
sat til kr. 154.000. I 2000 kom beta-
lingssystemet, og i fjor gav det godt kr.
142.000 kr., men samtidig var udgifter-
ne steget til kr. 228.000???
Altså for kr. 370.000 årligt, vasker såvel
enlige som studenter deres sparsomme
tøj i foreningens navn. Det ka´ jeg ik´
forstå???
At man betaler kr. 10 for en maskine,
imens man i Vejlby bruger samme
maskiner og system, kun skal af med
kr. 4, er en anden historie.

Da jeg ik´ ka´ forstå autoriteternes tal
og sprog, og hvis vaskeriregnskabet
holder vand, kan og vil jeg aldrig
nogen sinde stemme for foreningens
driftsbudgetter.

Venligst K.M. Simonsen
Lottesvej 2

P.S. Det nærværende projekt »kommunikation
og beboerindragelse« ville være tjent med
´regnskab og driftbuget´ son højeste prioritet.

Ovenstående læserbrev har været præsenteret
for Torben Overgaard, der ikke har ønsket at
svare derpå. /red
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Efteråret er ved at blive indhentet af
julen, og det er ikke, fordi vi elsker at
jule i god tid; men 1. søndag i advent
er jo allerede i november, og det bærer
kirkens aktiviteter naturligvis præg af.
Så tilført en lille snert JUL følger her-
med en oversigt over arrangementer i
november måned.

Fredag den 4. november, kl.
17.30: Fri fredag – Allehelgen
og halloween
En aften hvor Allehelgen og halloween
står på dagsordenen, og I er velkomne
til at komme udklædte eller medbringe
effekter, der minder om emnerne.

Søndag den 6. november kl.
10.00: Gudstjeneste i Gellerup
Kirke
Denne gudstjeneste er allehelgen, dvs.
at vi mindes vore døde, og alle navne
oplæses fra prædikestolen under guds-
tjenesten.

Torsdag den 10. november i
Gellerup kirkes menighedslo-
kaler
Torsdag den 10. november kan du
møde Doctor Ataullah Siddiqui og
Reverend Doctor Andrew Wingate fra

Leicester i England, der vil holde
oplæg under overskriften:
How can we live together in a multi-
cultural society?
Efter oplægget vil der være lejlighed til
diskussion og tankeeksperimenter om
fremtidens muligheder og udfordringer
for kristne og muslimer i det danske
samfund og i verdens-samfundet. Mød
op i Gellerup Kirkes menighedslokaler
kl.19.00 – 21.00.
(Gudrunsvej 88, indgang fra parke-
ringspladsen). Pris: kr. 25.
Aftenen er arrangeret af: Folkekirken
og Religionsmødet, Danmission, Kivik,
Multikulturel Forening og Gellerup
Kirke.

Mandag den 14. november:
Sogneaften med Willy Egemose
Willy Egemose gæster Gellerup kirke
og sætter gang i musikken. Willy er
både organist og jazzmusiker, og lader
i sine egne melodier disse to genrer
følges ad.
Vi starter kl. 18.00 med fællesspisning,
og koncerten starter kl. 19.00.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Torsdag, 24. november kl.
16.30: Småbørnsgudstjeneste i
Gellerup Kirke
Gudstjenesten er specielt tilrettelagt
for småbørnsfamilier, dvs. børn fra 0 –
6 år og deres familier. Efter gudstjene-
sten serveres der let aftensmad i kir-
kens underetage.
Voksne giver kr. 20,- for maden – børn
spiser gratis med.

Søndag, den 27. november, kl.
10.00: 1. søndag i advent
Den 1. søndag i advent er der musik-
gudstjeneste i Gellerup Kirke. Høj-
messen er i grundtræk bygget op som
en almindelig højmesse, men kor- og
orgelmusik vil få en større plads. Kir-
kekontoret vil synge advents- og
julemusik, så der vil være rig mulighed
til at forberede sig på den kommende
højtid. Efter Gudstjenesten er der kir-
kefrokost i underetagen.

Søndag, 27. november:
Natgudstjeneste kl. 19.30 –
22.00
Natgudstjenesten er et sted for sans og
samling, for ro og bøn. Et sted for en
aftensiesta. Og om man vil, et sted
hvor tanker og tro bliver udfordret.
I natkirken er tiden ens egen. Man går
og er i sit eget tempo – om man sidder
og lytter til kildens rislen eller læser,
ser, maler, danser . . .

Uddeling af Julehjælp fra Gel-
lerup Kirke
Igen i år kan der i Gellerup Kirke søges
julehjælp til sognets beboere.
Julehjælpen vil som de foregående år
bestå af en pose med »alt godt til
julen«.
Send eller aflever ansøgning til:
Gellerup kirkekontor
Gudrunsvej 88
8220 Brabrand.

Ansøgningsfrist er 15. december, og
udlevering finder sted onsdag 
den 21. december.
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CAFÉ VITA
NU MED MAD FLERE DAGE I UGEN

Madplan Vita
Mandag den 7. november, kl. 17.00:
Forloren hare med kartofler

Mandag den 14. november, kl. 17.00:
Gammedags oksesteg med glaserede
rodfrugter &kartofler

Mandag den 21. november, kl. 17.00:
Hamburgryg med grønlangkål & kar-
tofler

Mandag den 28. november, kl. 17.00:
Gullash med kartoffelmos

NYT, NU OGSÅ OM FREDAGEN
Fredag d. 4. november, kl. 12.00:

Nakkesteg stegt som vildt med kartof-
ler

Fredag d. 11. november, kl. 12.00:
Bøf med løg & kartofler

Fredag d. 18. november, kl. 12.00:
Medister med rødkål & kartofler

Fredag d. 25. november, kl. 12.00:
Grønkålssuppe med flæsk & medister

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

Ret til ændringer forbeholdes.

NYT FRA GELLERUP KIRKE
FRI FREDAG, ALLEHELGEN, NATGUDSTJENESTE, BØRNEGUDSTJENESTE, JULEHJÆLP M.M.

NYT FRA GELLERUP PENSIONISTKLUB
AKTIVITETER I NOVEMBER

Onsdag den 2. november kl. 12.00
Efterårsfest
Tag selv mad med eller kan bestil det i

caféen senest den. 28/10-2005. Maden
skal betales ved bestillingen. Til maden
giver klubben en øl eller en vand og en
snaps. Efter spisning er der gratis kaffe
og småkager.

Til at binde det hele sammen kommer
”Onkel Kurt” og spiller.
Håber at se rigtig mange – det er altid
sjovere, des flere vi er.

Onsdag den 16. november kl. 14.00
Bankospil
Her skal I selv huske brødet til kaffen.

Onsdag den 30. november kl. 14.00
Kommer Ole Helmig og fortæller om
et liv blandt patienter, set gennem de
humoristiske briller. Det er så  billigt,
at I ikke har råd til at blive hjemme.
Underholdning: kaffe og brød kun kr.
20.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne 
Svend Erik Sørensen

Madklub i Café Vita

Hver tirsdag, fra kl. 16.30 til kl. 20.00
har vi madklub i caféen, hvor vi laver
spændende mad efter deltagernes
ønsker.
Sidder du alene og har lyst til at lave
mad i fællesskab med andre og samles
og hyggesnakke over middagen, er du
meget velkommen til at kontakte køk-
kenleder Michael Andersen på tlf.:
8625 9599.

Caféen er lukket, mens vi har mad-
klub.

SVØMNING I AGF I GELLERUP BADET
NEDSATTE PRISER FOR AT SVØMME IND TIL JULEFERIEN

Børnehold 
– pris 150 kroner pr. hold
Mandag 
kl. 16-17 Delfiner og søheste 
kl. 17-18 Krabber

Onsdag – kun for piger
Kl. 16-17 Krabber og søheste
Kl. 17-18 Overvægtige

Voksensvømning 
Onsdag – kun for kvinder
Kl. 17-18 Voksensvømning (225 kr.)
Kl. 18-19 Vandskræk (275 kr.)
Kl. 18-19 Aqua-aerobic (220 kr.)

Lørdag
Kl. 12-13 Voksensvømning (225 kr.)
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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 November 2005

Tirsdag 1 Ugens fiskeret
Onsdag 2 Stegt kylling
Torsdag 3 Brændende kærlighed
Fredag 4 Svensk pølseret

Mandag 7 Brunkål
Tirsdag 8 Kalkungryde
Onsdag 9 Dansk bøf med bløde løg
Torsdag 10 Mortens and
Fredag 11 Boller i karry

Mandag 14 Stegt medister
Tirsdag 15 Frikadeller
Onsdag 16 Karbonader med grøntsager
Torsdag 17 Grønkålssuppe
Fredag 18 Lasagne

Mandag 21 Kogt skinke med gemüse
Tirsdag 22 Skipperlabskovs
Onsdag 23 Stegt lever
Torsdag 24 Sammenkogt ret med ris
Fredag 25 Ungarsk gullash, med kartoffel-

mos

Mandag 28 Gule ærter m/flæsk & pølse
Tirsdag 29 Ovnstegte stegeben
Onsdag 30 Kalkunschnitzel

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

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

SUNDHEDSUGE 

Sundhedshuset og Gellerup Bibliotek holder igen i
år Sundhedsuge – denne gang fra 
d. 14. til d. 17. november. Dagene byder på arran-
gementer om sundhed for både børn og voksne.
Program kan afhentes på biblioteket fra begyndel-
sen af november. 
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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

GRATIS SVØMNING I NOVEMBER

MORGENSVØMNING
MANDAGE, ONSDAGE, FREDAGE 

GRATIS INDGANG ML. KL. 6 OG 7.

VOKSENSVØMNING
MANDAGE GRATIS INDGANG ML. KL. 15 OG 16.

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 10. november kl. 19

Find kodeordet i børnekrydsen.
Kodeordet i oktober var

»EFTERÅR«

Vinderne af et gavekort
på 50 kroner blev:

ESMARALDA DORTHEA BJERRUM
Gudrunsvej 28, 2.th., 

8220 Brabrand

VAN HUYNH
Bentesvej 9, 2. tv., 

8220 Brabrand

MARIA BRUUN NIELSEN
Rødlundvej 258, 
8462 Harlev J.

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

børnesidez

z
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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:
Khaled Mansour, tlf. 86 25 22 08 /

alnour70@hotmail.com

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

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

Afdeling 7/15
Hasselhøj/Hasselengen:

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

Afdeling 8, Drejergården:

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

roedlund@stofanet.dk 

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

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

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

Afdeling 16, Voldbækhave:
Søren Erichsen, tlf. 86 26 26 36

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

Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen

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

Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Sonja Leth Jensen

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

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

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Ib Frandsen, tlf. 86 19 74 81 /ibfrandsen@stofanet.dk

FORENINGSBESTYRELSEN
Jesper Pedersen (formand)

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

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

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

mfich@vip.cybercity.dk

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

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

soerenloekkegaard@stofanet.dk

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

herman.nielsen@stofanet.dk

Hans Esmann Eriksen
tlf. 70 20 07 07 / hans@dragsteddevelopment.com

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

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

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen

Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

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

Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Afdeling 7, 15, 17, 21, 23 & 24:
Anette Wenneberg Andersen

Skanderborgvej 168, tlf. 87 34 41 83

Beboerrådgivningen
Gudrunsvej 16,1.th.,

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

Antenneservice
Stofa Antenneservice tlf. 70 10 45 88

Totalservice
Tlf. 89 31 71 71

Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.

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

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

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

Lægevagten Tlf. 86 20 10 22

Tousgårdsladen
Tlf. 86 25 91 58

Ladens Folkekøkken
tlf. 86 25 91 58

Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12

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

Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08

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

Formand: Freddy Pedersen, Sigridsvej 49

Aktiviteter i november

Ons 2. 12.00: Efterårsfest Gellerup Pensionistklub side  30

Fre 4. 17.30: Halloween i Gellerup Kirke side  31

Ons 9. 19.00: ekstraordinært beboermøde Gellerupparken side  22

Sø 13. 12.00: Kvindernes sportsdag i Globus1 side  29

Ons 16. 14.00: Bankospil Gellerup Pensionistklub side  30

Sø 27. 10.00: 1. søndag i advent i Gellerup Kirke side  31

Sø 27. 19.30: Natgudstjeneste Gellerup Kirke side 31

 NOVEMBERNUMMER 05.qxd  30/10/05  9:44  Side 36


